
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete, C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
VT 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“9 av 10 gånger är det ju en flicka” 

En vinjettstudie om socialarbetares genusföreställningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Karlberg Pernilla 
Melander Melina 

 
Handledare: 

Miia Bask 
 
 



”9 AV 10 GÅNGER ÄR DET JU EN FLICKA” – EN VINJETTSTUDIE OM SOCIALARBETARES 
GENUSFÖRESTÄLLNINGAR. 
Karlberg Pernilla och Melander Melina 
Örebro universitet 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete, C  
C-uppsats 15 högskolepoäng   
VT 2018 
 
Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att det sker olika bedömningar av flickor och pojkar, vilket kan 
komma att gynna eller missgynna ungdomar utifrån könstillhörighet. För att bygga vidare på 
dessa resultat bör det synliggöras på vilket sätt flickor och pojkar bedöms olika. Syftet med 
denna studie var att undersöka hur flickor och pojkar med identisk problembild bedöms, detta 
med fokus på 3 § LVU och rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” samt att undersöka 
på vilket sätt socialarbetares genusföreställningar kan ha inverkan på bedömningsarbetet. 
Vidare undersöks hur socialarbetarna uppfattar rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” 
samt hur ungdomens könstillhörighet påverkar uppfattningen av rekvisitet. För att undersöka 
detta användes vinjettmetoden i semistrukturerade intervjuer med 12 socialarbetare. Resultatet 
visar att olika bedömning av pojkar och flickor med identisk problembild sker genom att olika 
faktorer uppmärksammas hos pojkar respektive flickor, där vissa beteenden väcker oro för 
flickor men inte hos pojkar och vice versa. Socialarbetarnas genusföreställningar påverkar hur 
ungdomarna bedöms där eventuell sexuell utsatthet uppmärksammas i högre utsträckning hos 
flickor än hos pojkar. Vidare påverkar genusföreställningar hur pojkar och flickor förknippas 
med olika beteenden. Som följd av denna studie har ämnet uppmärksammats och kan bidra till 
att socialarbetare i bedömningsarbete påminns om genusföreställningar och dess påverkan. På 
så sätt kan medvetenheten öka och leda till att flickor och pojkar i en mindre utsträckning 
bedöms olika.  
 
Nyckelord: Bedömning, genusföreställningar, socialtjänst, annat socialt nedbrytande 
beteende, LVU. 
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Abstract 
Previous research has found that different assessment of girls and boys occurs, which can favour 
or disfavour youths due to their sex and to further research this topic we examine in which way 
boys and girls are assessed differently. The purpose of this study was to examine how girls and 
boys with identical social problems is assessed, with a focal point on 3 § LVU and the criteria 
“other social destructive behaviour” as well as how social worker’s preunderstandings about 
gender can have an impact on the assessments. Furthermore, we examine how social workers 
perceive the criteria “other social destructive behaviour” and how the youth’s gender effects 
how the criteria are perceived. To examine this the vignette method was used in semi structured 
interviews with 12 social workers. The results of this study show that different assessment of 
boys and girls with identical social problems occurs since the social workers pays attention to 
different factors depending on the youth’s sex, where some behaviours raise concerns for girls 
but not for boys and vice versa. The social workers preunderstandings about gender influences 
how the youths are being assessed where eventual destructive sexual exposure raises more 
concern for girls than boys. Furthermore, the preunderstandings about gender effects how boys 
and girls are associated with different behaviours. As a result of this study, this topic has been 
given more attention and due to this the social workers can be reminded of their 
preunderstandings about gender and its impact on the assessments. Thereby the awareness can 
increase and contribute to reduce dissimilar assessments of boys and girls. 

Keywords: Assessment, preunderstandings about gender, social services, other social 
destructive behavior, LVU.
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1. Inledning  
Det sociala arbetet är en människobehandlande praktik med en humanistisk grundsyn där alla 
individer ska ha samma förutsättningar, oavsett kön (Socialstyrelsen, 2004). Det sociala arbetet 
kan betraktas som en normativ praktik då det strävar efter att alla människor ska få leva ett liv 
under normala omständigheter (Piuva, 2012). I grunden är det normativa i det sociala arbetet 
något som formats av välmening, men när rätten till ett “normalt” liv istället formas till krav 
som ska levas upp till kan det bli problematiskt. Det kan vara krav som ska levas upp till för att 
få ta del av en viss insats eller uppfattningar om vad som är normal kvinnlighet respektive 
normal manlighet (Piuva, 2012). Socialtjänsten är en organisation som bedriver 
myndighetsutövning som kan innebära att etiskt svåra beslut som påverkar människors liv, både 
positivt och negativt, måste fattas. På grund av att socialtjänsten har befogenhet att ta beslut 
som påverkar människors liv har socialarbetare, utöver lagar och författningar, en etisk kod att 
förhålla sig till. Den etiska koden lyfter etiska problem, värden och normer som socialarbetare 
ska förhålla sig till för att utföra ett etiskt försvarbart arbete (Akademikerförbundet SSR, 2015). 
Några av de värden och normer som lyfts är: social rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, 
likabehandling och lika villkor. Dessa går hand i hand med varandra och står bland annat för 
att lika fall ska behandlas lika oavsett kön, både vad det gäller lagstiftning samt tillämpning.  
 
När socialtjänsten utreder och bedömer ärenden sker detta främst i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453). I vissa fall blir socialtjänsten tvungen att använda sig 
av tvångslagstiftning när ungdomar inte samtycker till att utredas eller behandlas på frivillig 
basis enligt SoL. När tvångslagstiftning krävs använder socialtjänsten Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52). Tvångsvårdande insatser enligt LVU 
betraktas som ett allvarligt ingrepp i en människas liv och ska därför användas med försiktighet 
och föregås av noggranna övervägningar, detta då det kan upplevas som traumatiserande och 
inskränkande på ungdomens integritet (Ponnert, 2007). Det är således särskilt viktigt i LVU-
fall att inte bedöma flickor och pojkar olika, då olika bedömning enligt Maschi, Perez och 
Gibson (2010) kan leda till felbehandling och negativa konsekvenser.  I föreliggande studie 
kommer bedömning av 3 § LVU och rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” att 
undersökas ur ett genusperspektiv. I 3 § LVU föreskrivs följande: 
 

3 § [..] Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

 
Rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” innebär ett stort tolkningsutrymme för den 
enskilde socialarbetaren, då det finns begränsade riktlinjer kring vad rekvisitet innebär. I 
lagkommentarerna till LVU framkommer det att “annat socialt nedbrytande beteende” står för 
att den unge beter sig på ett avvikande sätt skiljt från de grundläggande normer som samhället 
har (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). Socialarbetarens uppgift i bedömning av rekvisitet 
är därmed att avgöra om det föreligger ett normbrytande beteende som avviker från samhällets 
grundläggande normer. I samhället i stort och i sin tur i det sociala arbetet härskar normer för 
hur en individ ska vara som man och kvinna. Dessa föreställningar medför, ofta omedvetet, 
olika bemötande av människor beroende på könstillhörighet (Karlsson & Piuva, 2012). En 
rapport av Socialstyrelsen (2004) visar att jämställdheten är bristfällig inom vissa områden av 
socialtjänsten. Rapporten visar att det förekommer könsskillnader i utredningar av barn och 
unga, där könstillhörigheten tycks ha en påverkan på socialarbetares bedömning 
(Socialstyrelsen, 2004). I likhet med Socialstyrelsens (2004) rapport har flertalet 
forskningsstudier (Hamreby, 2004; Herz, 2012; Mattsson, 2010; Schlytter, 1999; Ulmanen & 
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Andersson, 2004; Östberg, 2010) visat på att flickor och pojkar på olika sätt inte utreds och 
bedöms på samma sätt inom socialtjänsten. Att olika bedömning sker gällande rekvisitet “annat 
socialt nedbrytande beteende” menar Schlytter (1999) beror på att det finns olika normsystem 
för flickor och pojkar som styr socialsekreterarnas bedömning. De olika normsystemen kan 
leda till att en pojkes beteende inte anses vara socialt nedbrytande medan samma beteende anses 
vara det hos en flicka och vice versa (Schlytter, 1999). Inom socialtjänsten ska lika fall 
behandlas lika och alla ska ha samma förutsättningar oavsett kön, trots detta indikerar den 
tidigare forskningen på att det görs skillnader mellan könen i bedömningen av 3 § LVU och 
rekvisitet ”annat social nedbrytande beteende”.  
 
1.1 Problemformulering 
Mot bakgrund av att det sociala arbetet ska arbeta för social rättvisa, jämlikhet, likabehandling 
och jämställdhet (Akademikerförbundet SSR, 2015) är det av stort intresse för socialtjänsten 
att inte bedöma olika på grund av klientens kön. Det kan trots detta konstateras utifrån tidigare 
forskning att det förekommer olika bedömning och bemötande av flickor och pojkar inom 
socialtjänst och andra områden inom det sociala arbetet (Brunnberg, 2002; Hamreby, 2004; 
Mattsson, 2010; Kullberg, 2001; Schlytter, 1999; Ulmanen, 2004; Östberg, 2010). Vidare 
synliggör forskning att genusföreställningar tycks påverka vilka beslut som fattas och ligger till 
grund för varför de olika könen skiljs åt (Herz, 2012; Hilte & Claezon, 2005; Kullberg, 2001; 
Schlytter, 1999). Socialtjänsten ska enligt 1 kap. 2 §. 5 st. Regeringsformen (RF, SFS 1974:152) 
motverka att människor diskrimineras på grund av bland annat könstillhörighet. Att bedöma 
flickor och pojkar på olika sätt kan bidra till upprätthållandet av diskriminerande 
könsmaktsstrukturer, vilket i sin tur kan komma att gynna eller missgynna klienten utifrån 
könstillhörighet (Brunnberg, 2002; Hamreby, 2004; Mattsson, 2010; Schlytter, 1999; Ulmanen, 
2004; Östberg, 2010). Att socialtjänsten enligt lag ska motverka könsdiskriminering är ett 
grundläggande skäl till att det är av relevans att genom denna studie synliggöra hur olik 
bedömning av flickor och pojkar sker. Olik bedömning på grund av kön kan enligt Maschi, 
Perez och Gibson (2010) även medföra att ungdomars sociala problem blir felidentifierade och 
därmed felbehandlade, vilket kan ge förödande konsekvenser för den unge. Detta belyser 
ytterligare vikten av att synliggöra hur pojkar och flickor bedöms olika inom socialtjänsten. Det 
bedömningsarbete som är av intresse för föreliggande studie är det som utförs i enlighet med 
rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. Eftersom rekvisitet innebär ett stort 
tolkningsutrymme är det av intresse att undersöka hur enskilda socialarbetare uppfattar det och 
hur klientens kön kan påverka uppfattningen. Studiens ämne bygger på den tidigare forskningen 
som visat att det förekommit olika bedömning utifrån kön genom att vidare undersöka hur det 
sker samt på vilket sätt genusföreställningar ligger till grund för detta. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur socialarbetare bedömer flickor och pojkar med 
identisk problembild, detta med fokus på 3 § LVU och rekvisitet “annat socialt nedbrytande 
beteende”. Vidare undersöks på vilket sätt genusföreställningar hos socialarbetaren kan ha 
inverkan på bedömningsarbetet.  
 

• Hur uppfattar socialarbetare rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” och hur 
påverkar ungdomens könstillhörighet uppfattningen av rekvisitet? 
 

• Hur görs skillnader i bedömningar av vad som är “annat socialt nedbrytande beteende” 
hos en flicka och en pojke med identisk problembild? 
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• Hur tas socialarbetarnas genusföreställningar i uttryck i bedömningar av rekvisitet 
“annat socialt nedbrytande beteende”?  
 

1.3 Aktuella lagrum för studien 
Det sociala arbetet regleras främst utifrån tre lagar: SoL, Lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM, SFS 1988:870) samt LVU. Den lag som reglerar det sociala arbetet och som är 
central för föreliggande studie är LVU. Denna lag kompletterar SoL på det sätt att den kan 
användas för att ingripa i fall där samtycke inte kan inhämtas från den unges vårdnadshavare 
eller från den unge själv (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). I fall där en ungdom är i 
behov av vård men inte kan beredas detta i frivillig form genom SoL, eller i fall där frivillig 
vård anses otillräcklig, kan den unge beredas vård enligt LVU. LVU finns för att säkerställa att 
samhället kan ge barn och unga den hjälp och det stöd om denne behöver, detta eftersom 
samhället har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar (Lundgren, Sunesson & Thunved, 
2018). I 1 § LVU föreskrivs att den som är under 18 år ska beredas vård om någon av de 
situationer som framgår i 2 § eller 3 § LVU föreligger i kombination med att samtycke till vård 
ej kan inhämtas. I 2 § LVU regleras de så kallade miljöfallen och föreskriver att vård ska 
beslutas om:  
 

[…] det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas. 

 
Den paragraf som är av intresse för denna uppsats är 3 § 1 st. LVU och i den föreskrivs följande: 
 

Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 
risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 
eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

 
För att en ungdom ska kunna beredas vård enligt 3 § LVU krävs det att ett eller flera av rekvisiten 
i paragrafen är uppfyllda. De rekvisit som finns i 3 § LVU är: missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller ”annat socialt nedbrytande beteende”. ”Annat socialt 
nedbrytande beteende” är det rekvisit som föreliggande studie kommer att fokusera på. Av vad 
som framkommer av paragrafens lagkommentarer är ett ”annat socialt nedbrytande beteende” 
något som visar sig genom att den unge beter sig på sätt som avviker från samhällets 
grundläggande normer (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). Det framkommer att beteenden 
som inte helt, men nästan, uppfyller de övriga rekvisiten kan anses vara ett ”annat socialt 
nedbrytande beteende”. Kontinuerlig vistelse i “knarkarkvart” eller annan missbruksmiljö, 
prostitution och uppträdande på sexklubb kan även bedömas som socialt nedbrytande beteende 
enligt lagens kommentarer (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). Utöver de riktlinjer som 
framkommer av lagkommentarer baseras bedömningen av vad som är socialt nedbrytande 
beteende på vad den enskilde socialarbetaren anser vara ett sådant beteende. Socialarbetare som 
utreder i fall där 3 § LVU är tillämplig har således ett stort tolkningsutrymme i bedömningen av 
vad som kan vara ett socialt nedbrytande beteende. Om en socialarbetare bedömer att det 
föreligger ett vårdbehov enligt LVU görs en ansökan om detta till förvaltningsrätten, vilken är 
den instans som tar beslut om beredande av vård (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018) 
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2. Tidigare forskning  
 
2.1 Socialarbetares syn på tvångsvård 
Ponnert (2007) har skrivit en avhandling om tvångsvård av barn och unga från 
socialsekreterares perspektiv som belyser socialsekreterares olika överväganden i olika faser 
av LVU-ärenden. Ponnert (2007) konstaterar att uppgiften att avgöra när tvångsvård är en 
lämplig åtgärd är förenad med en känsla av osäkerhet hos socialsekreterarna. Socialsekreterarna 
menade att osäkerheten grundades i deras ansvar att ingripa med tvång vid behov, men även att 
ansvara för den fortsatta vårdutvecklingen (Ponnert, 2007). Socialsekreterarna lyfte att ett 
tvångsomhändertagande kan innebära ett stort trauma för både den unge och dennes familj och 
att sådana insatser därmed bör undvikas så långt som det är möjligt. Detta samtidigt som de i 
egenskap av socialsekreterare har ett ansvar att ingripa, även med tvång, om ett sådant 
vårdbehov föreligger (Ponnert, 2007). I bedömningen av om det föreligger vårdbehov enligt 
LVU använder sig socialsekreterarna av sin kunskap om vad forskning visat om olika insatser 
och dess effekter (Ponnert, 2007). Enligt socialsekreterarnas kunskap om forskning på ämnet 
går det inte alltid att fastställa att tvångsvård leder till en förbättring för den unge (Ponnert, 
2007). Osäkerheten kring detta gällde de insatser som den unge skulle ges under tvångsvård 
och huruvida dessa insatser föranledde något positivt eller negativt i jämförelse med hur denne 
hade det i hemmet. Ponnert (2007) lyfter att socialsekreterarnas osäkerhet grundar sig kunskap 
och medvetenhet och att osäkerheten därmed inte behöver vara negativ, utan ett tecken på 
professionell kompetens. Ponnert (2007) menar att socialtjänsten på detta sätt försöker att följa 
den aktuella barnavårdsdiskursen, där bland annat brister i insatser lyfts, vilken lett till krav på 
en kunskapsbaserad socialtjänst (Ponnert, 2007).  
 
2.2 Genusskillnader i utredning och bedömning 
Tidigare forskning visar att könsnormer har en påverkan på det sociala arbetet med utredning 
och bedömning (Brunnberg, 2002; Hamreby, 2004; Schlytter, 19999; Ulmanen & Andersson, 
2006; Östberg, 2010). Att kön är en viktig faktor i bedömningen av vilka barn och unga som 
ansågs vara i behov av utredning och insats är något som Östberg (2010) synliggör i sin studie. 
Studien genomfördes för att undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida ett inkommande 
fall leder till utredning och insats. Trots liknande problematik bedöms flickor vara i större behov 
av utredning än pojkar. Majoriteten av de inkomna anmälningarna berörde pojkar och 
komplexiteten i problematiken skiljde sig inte särskilt mellan könen, trots detta utreddes fler 
flickor än pojkar. Att fler flickor utreddes i jämförelse med pojkar, menar författaren visar på 
att pojkar och flickors beteende och situationer bedöms olika beroende på kön (Östberg, 2010).  
 
När rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU studerades av Schlytter (1999) 
kunde ett dubbelt normsystem som påverkar bedömningar och beslut synliggöras. Med dubbelt 
normsystem menar författaren att det finns en viss uppsättning normer för flickor och en annan 
uppsättning för pojkar (Schlytter, 1999). En olikhet mellan normsystemen var att pojkars 
handlingsutrymme var större än flickors, där normerna för pojkar var mer tillåtande. 
Exempelvis kunde hänsyn till flickors kroppar och sexualitet vara av betydelse i bedömningen 
medan sådana aspekter inte alls togs i beaktning gällande pojkar. Vidare visade Schlytters 
(1999) resultat att pojkar tilläts konsumera mer alkohol och narkotika än flickor innan samhället 
agerade. I likhet med Schlytter (1999) visar Ulmanen och Andersson (2006) att socialtjänsten 
ingriper i större utsträckning i fall gällande missbruk där klienten är en flicka. Flickornas 
konsumtion var mindre och mindre frekvent än pojkarnas konsumtion, men togs på större allvar 
av socialtjänsten (Ulmanen & Andersson, 2006). 
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Det har synliggjorts att det finns vissa könsskillnader i hur sociala problem hos flickor 
respektive pojkar uttrycks. Olika förväntningar på och värderingar kring flickor och pojkar 
leder till att beteenden som anses vara avvikande bedöms olika och blir olika aktuella för 
ingripanden (Brunnberg, 2002; Ulmanen & Andersson, 2006). Vidare har Ulmanen och 
Andersson (2006) kommit fram till att det sociala arbetet med ungdomar kan ha en 
reproducerande effekt på könsnormer i samhället. Den reproducerande effekten på könsnormer 
grundar sig i att det sociala arbetet utgår från traditionella föreställningar om kön. Tidig 
samlagsdebut och flertal sexpartners ansågs vara en del av en social problematik hos flickor, 
vilket är ett exempel på traditionella föreställningar om kön. Att tidig sexualdebut och många 
sexpartners endast var en indikation på social problematik hos flickor ansågs problematiskt, då 
det kan vara en indikation på social problematik oavsett kön (Ulmanen & Andersson, 2006). 
Att sexualitet har setts som ett socialt problem hos flickor har även Hamreby (2004) kommit 
fram till i sin studie, där flickors sexualitet bedömdes som problematisk medan pojkars 
sexualitet betraktades som något naturligt (Hamreby, 2004). 
 
 Det har framkommit av Herz (2012) att det inom socialtjänstens verksamhet ofta finns en 
strävan att behandla klienter lika oavsett kön, men att kön ändå är en viktig faktor i 
bedömningar. Att könet blir en viktig faktor i bedömningsarbetet innebär att klienter bemöts 
olika och att olika egenskaper sammankopplas med manligt respektive kvinnligt (Herz, 2012). 
Flickor och pojkar sammankopplas med olika beteenden, detta då socialtjänstens socialarbetare 
har föreställningar om att det finns “flickbeteenden” och “pojkbeteenden”. Flickbeteenden var 
ofta av introvert karaktär medan de beteenden som sammankopplades med pojkar var mer 
extroverta. När beteenden och kön kopplas samman reproduceras skillnader där vissa beteenden 
är förväntade hos flickor och andra hos pojkar. Vidare framhåller Herz (2012) att oavsett om 
vissa beteenden i realiteten är mer vanligt förekommande hos pojkar respektive flickor, kan 
uppfattningar om att det är på det sättet leda till att pojkar och flickor får olika uppmärksamhet 
och hjälp vid behov (Herz, 2012). 
 
2.3 Olika bemötande på basis av kön  
Det blir vid läsning av tidigare forskning tydligt att särskiljningar mellan könen görs inom olika 
områden av det sociala arbetet. Som tidigare nämnt har forskning visat på att könsskillnader 
förekommer inom utrednings- och bedömningsarbete och att det visar sig även ske i det sociala 
arbetet med behandling av ungdomar. Behandlingsarbetet har visat sig styras av en manlig 
norm, där pojkarna ses som det normala medan flickorna uppfattades som avvikande. Att 
behandlingsarbetet styrdes av en manlig norm synliggjordes genom att behandlarna uppfattade 
pojkarna som enklare att behandla och att flickorna var mer krävande i behandlingsarbetet 
(Hilte & Claezon, 2005). Vidare framhåller forskning inom behandlingsarbete att pojkar och 
flickor bemöts på olika sätt, då behandling av liknande problematik fokuserar på olika faktorer 
beroende på kön (Laanemets & Kristiansen, 2008). Ett exempel som lyftes var att pojkarna 
bemöttes med större auktoritet och nolltolerans i jämförelse med flickorna där bemötandet var 
mer avvaktande. Bemötandet gentemot flickorna tycktes skilja sig från pojkarnas då flickorna 
ansågs vara skörare än pojkarna. Ytterligare en skillnad som synliggjordes var att pojkarna inte 
fick samma möjlighet till beteende- och känslouttryck som flickorna (Laanemets & Kristiansen, 
2008). Tidigare forskning inom behandlingsarbete lyfter att personalens olika uppfattningar om 
och bemötande gentemot klienter beroende på kön, kan bidra till upprätthållandet av 
traditionella könsroller (Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 2008).  
 
Kullberg (2001) har i flertalet studier uppmärksammat att socialarbetare bemöter klienter på 
olika sätt beroende på klientens könstillhörighet. Vid undersökning av interaktioner mellan 
socialarbetare och klienter som ansöker om försörjningsstöd kunde Kullberg (2001) synliggöra 
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att både samtalsstruktur och innehåll i samtal skiljde sig åt beroende på klientens kön. I samtal 
med män hade socialarbetarna stort fokus på männens arbetslöshet och poängterade vikten av 
förvärvsarbete. Till skillnad från i samtal med män var förvärvsarbete inte något som nämndes 
mer än ett fåtal gånger i samtal med kvinnliga klienter (Kullberg, 2001). De manliga klienterna 
beskrevs av socialarbetarna som själva ansvariga för sina problem i större utsträckning än de 
kvinnliga klienterna, där kvinnorna beskrevs som offer för sina problem. Kullberg (2001) 
menar att olika bemötanden av manliga och kvinnliga klienter har en bidragande och 
upprätthållande effekt på samhällets genussystem. 
 
2.4 Könsstereotypa föreställningars påverkan 
Forskning från USA visar att det finns könsskillnader inom socialt arbete med diagnostisering 
(Eriksen & Kress, 2008). I USA utförs inte diagnostisering endast av läkare utan även 
socialarbetare kan ha det som arbetsuppgift. Det konstaterades att män och kvinnor 
diagnostiserades i olika utsträckning och med olika diagnoser, trots samma symptom. Att olika 
diagnostiseringar gjordes, menar Eriksen och Kress (2008) beror på stereotypa föreställningar 
om kön. Kvinnors sjukdomar var exempelvis ofta relaterade till humör och ångest medan 
männens sjukdomar kopplades till missbruk och sexrelaterade störningar. Vidare 
diagnostiserades fler pojkar i skolåldern och fick hjälp tidigare än flickor, detta på grund av att 
problematiken uttrycktes tydligare utåt. Pojkarnas utåtagerande ledde till att omgivningen 
ingrep i ett tidigare stadie då problematiken uppmärksammades i större utsträckning hos 
pojkarna. Att pojkarnas problematik uppmärksammades mer var en bidragande faktor till att 
pojkarna i högre utsträckning fick stöd och hjälp av omgivningen vid social problematik. 
Förekomsten av social problematik visade sig vara lika stor hos både flickorna och pojkarna, 
däremot fick pojkarna oftare stöd och hjälp än flickorna (Eriksen & Kress, 2008). I likhet med 
Eriksen och Kress (2008) visar Maschi, Perez och Gibson (2010) på att stereotypa 
föreställningar om kön kan påverka socialarbetare i deras arbete. Om arbetet som socialarbetare 
utförde färgades av könsnormer kunde detta komma att påverka vilka problem som 
uppmärksammades och vilken hjälp som ansågs vara adekvat. Pojkars utåtagerande kunde 
exempelvis vara mer accepterat än en flickas utåtagerande, vilket kunde medföra att flickorna 
valde att internalisera sina problem i större utsträckning. Att arbetet färgades av könsnormer 
kunde i sin tur leda till att pojkarnas och flickornas problem blev felidentifierade och 
felbehandlade av exempelvis socialtjänst (Maschi, Perez & Gibson, 2010). 
 
2.5 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen på området visar genom flertalet studier att socialarbetare gör olika 
bedömningar i utredningar beroende på om utredningen gäller en flicka eller pojke. Detsamma 
gäller för övrigt socialt arbete, såsom för ungdomar i behandling där de behandlas olika utifrån 
kön eller för klienter som ansöker om försörjningsstöd. Det kan konstateras att den tidigare 
forskningen som studerat utredning och bedömning av LVU-fall visar att det förekommer 
utredningar och bedömningar som bygger på stereotypa genusföreställningar. Flertalet studier 
visar att faktorer kopplade till sexualitet endast tas i beaktande i fall där klienten är en flicka. 
Att olika bedömningar sker kan enligt forskare på området bidra till upprätthållandet av 
samhällets könsmaktsstrukturer, vilket i sin tur kan komma att gynna eller missgynna klienten 
utifrån könstillhörighet. Vidare lyfts att olik bedömning på grund av kön kan bidra till att 
flickors och pojkars problem blir felidentifierade och felbehandlade samt att stereotypa 
genusföreställningar hos socialarbetare kan leda till att flickor och pojkar får olika 
uppmärksamhet och hjälp vid behov. Det kan konstateras utifrån den tidigare forskning som 
presenterats att det förekommer olika bedömningar av flickor och pojkar, vilket gör det av 
intresse att bygga vidare på dessa resultat genom att undersöka hur flickor och pojkar bedöms 
på olika sätt av socialarbetare.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer valda teoretiska begrepp att redogöras för, vilka kommer ligga till grund för 
tolkningen av empirin. Genus är ett teoretiskt begrepp som valts för att söka förståelse för hur 
ungdomarnas könstillhörighet kan påverka socialarbetarnas bedömning. Det teoretiska 
begreppet genussystemet används för att förstå varför och hur flickor och pojkar betraktas 
och  bedöms på olika sätt. Vidare används teorier kring den heterosexuella 
matrisen/institutionaliserad heterosexualitet, som även kopplas till målgruppen ungdomar 
genom teorin Social Time Table. Detta för att tolka och söka förståelse för hur socialarbetarna 
resonerade kring ungdomars sexualitet. Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § 
LVU definieras i lagkommentarerna som ”beteende som bryter mot samhällets grundläggande 
normer” (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018). Socialarbetarna har makten att i fall rörande 
3 § LVU formulera vad som är ett normbrytande beteende och inte. Mot bakgrund av att 
socialarbetare har makten att avgöra vad som är ett normbrytande beteende, är det av relevans 
att använda begreppen normalitet och avvikelse. Begreppen normalitet och avvikelse har vi valt 
att koppla till ungdomsteori då ungdomar är den aktuella målgruppen för studien. 
 
3.1 Genus 
Begreppet genus används bland annat inom feministiska teorier och syftar ofta till att belysa 
skillnaden mellan biologiskt kön och socialt kön (Ljung, 2007). Enligt vissa genusteoretiker 
syftar genus till det socialt och kulturellt konstruerade könet, alltså det som uppfattas som 
maskulint respektive feminint, inte det som fysiskt skiljer en man och en kvinna åt (Hirdman, 
1988; Piuva & Karlsson, 2012). Karaktärsdrag som anses skilja en man och en kvinna åt är inte 
något en individ föds med utan dessa förvärvas under uppväxten. Begreppet genus står för de 
normer, föreställningar och egenskaper som samhället har tillskrivit de olika 
könstillhörigheterna (Hirdman, 1988; Piuva & Karlsson, 2012). Yvonne Hirdman (2001) 
belyser att begreppet genus har en utbredd betydelse och påverkan utöver det kroppsliga könet. 
Genusbegreppet kan användas för att förstå komplexiteten i hur föränderliga tankestrukturer 
om män och kvinnor leder till samhälleliga föreställningar och antaganden som i sin tur får 
påverkan på hur biologin tolkas (Hirdman, 1988; 2001). Att genus är mer komplext och har 
betydelse utöver det rent biologiska gör att genus blir ett tydligare begrepp att använda än kön, 
och en uppdelning av begreppen är därför nödvändig enligt Hirdman (1988). Den dikotoma 
uppdelningen av begreppen kön och genus har däremot blivit kritiserad, detta bland annat av 
Judith Butler (Piuva, 2012). Till skillnad från Yvonne Hirdman (2001) anser Butler att 
innebörden av begreppet kön är socialt konstruerat i samma utsträckning som begreppet genus 
(Piuva, 2012; Ljung, 2007). Eftersom att Butler inte ser någon skillnad på hur kön och genus 
uppkommit menar hon att en uppdelning av begreppen är överflödig, detta då de enligt henne 
innebär samma sak. Vidare menar Butler att kön, både det sociala och biologiska,  görs genom 
språk och handlingar samt att dessa är de faktorer som gör och bekräftar kön (Piuva, 2012).  
 
I föreliggande studie kommer Hirdmans (1988) uppdelning av kön och genus att användas. 
Studien utgår därmed från det perspektiv där genus innebär det socialt och kulturellt 
konstruerade könet medan begreppet kön syftar till den fysiska skillnaden mellan män och 
kvinnor. Att betrakta genus som det socialt och kulturellt konstruerade könet går i linje med 
den socialkonstruktivistiska inriktningen där det finns ett vedertaget grundantagande som lyder: 
“Man föds inte till kvinna, man blir det” (Simone de Beauvoirs, Citerad i Piuva, 2012, s. 29). 
Föregående citat är av filosofen Simone de Beauvoir och betraktas som ursprunget till det 
socialkonstruktivistiska sättet att förstå begreppet genus (Piuva, 2012). I denna studie är både 
biologisk könstillhörighet och kulturellt skapade genusaspekter av betydelse för förståelsen för 
problemområdet. Att använda begreppet kön som ett samlingsbegrepp för både kön och genus, 
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likt Judith Butler, kan göra det svårt för läsaren att avgöra vad som avses. Att i denna uppsats 
skilja på begreppen kön och genus bidrar därmed med en tydlighet där risken för missförstånd 
minskar. För att benämna de uppfattningar som en individ kan ha om skillnader mellan könen 
används begreppet genusföreställningar. Begreppet genusföreställningar används i studien som 
ett samlingsbegrepp för de fördomar, förutfattade meningar eller antaganden som människor 
kan ha om vad som är manligt respektive kvinnligt. Genusföreställningar antas i denna studie 
bygga på uppfattningar om vilka beteenden, utseenden, egenskaper och handlingar som anses 
vara typiskt manliga eller kvinnliga. I den tidigare forskningen på ämnet används ofta begreppet 
könsnormer, vilket är ett begrepp som kan likställas med genusföreställningar. Den skillnad 
som kan föreligga mellan begreppen genusföreställning och könsnorm är skillnaden i 
användandet av begreppen genus eller kön. I denna studie används begreppet genus istället för 
kön förutom när vi syftar till den biologiska könstillhörigheten, vilket gör att användningen av 
genusföreställningar istället för könsnormer främjar studiens stringens.  
 
3.2 Genussystemet  
När begreppet genus kopplas till den könsmaktsordning som råder i samhället används 
begreppet genussystemet. Genussystemet är ett samhälleligt system som konstruerar kön samt 
upprätthåller maktordning och ojämlikhet mellan kvinnor och män (Mattsson, 2015). Yvonne 
Hirdmans (1988) teori om genussystemet bygger på två grundläggande logiker, vilka hon kallar 
dikotomi och hierarki. Hirdman (1988) menar att genussystemet består av en manlig norm där 
kvinnor och män hålls isär. Dikotomin är en av de grundläggande logikerna och den handlar 
om könens särhållning. Med dikotomin menar Hirdman att könen hålls isär genom 
föreställningar om att kvinnor är ämnade att göra vissa saker medan män gör andra (Hirdman, 
1988). Upprätthållandet och ojämlikheten mellan kvinnor och män sker genom att de under alla 
tider tillskrivits olika egenskaper som kompletterar varandra. De olika egenskaperna skapar ett 
kulturellt beroendeförhållande dem emellan och genussystemet har därmed en reproducerande 
kraft (Hirdman, 1988; Ljung, 2007; Mattsson, 2015). Att mannen ses som norm är den andra 
grundläggande logiken i Hirdmans (1988) genussystem som hon benämner som hierarkin. 
Hierarkin syftar till att mannen utgör normen för det normala och allmängiltiga. Att mannen är 
norm i samhället visar sig exempelvis genom att mansdominerade yrken har högre status än 
kvinnodominerade yrken samt att manligt kodade egenskaper ofta respekteras och värdesätts 
högre än kvinnligt kodade egenskaper (Mattsson, 2015). I samhällets könsmaktsordning och 
genussystem är mannen överordnad kvinnan (Ljung, 2007; Mattsson, 2015; Piuva & Karlsson, 
2012). Genussystemet bygger på de två logikerna och ska förstås som en föränderlig struktur 
där föreställningar, fenomen, processer och förväntningar påverkar och påverkas av varandra. 
Genom användandet av begreppet genussystemet kan mönster och regelbundenheter kopplade 
till genus synliggöras (Hirdman, 1988).  
 
3.3 Den heterosexuella matrisen/institutionaliserad heterosexualitet 
Begreppet heterosexuell matris myntades av Judith Butler och syftar till att belysa hur samhället 
tar för givet att män och kvinnor ska åtrå varandra sexuellt (Arvidson & Henriksson, 2012). 
Den heterosexuella matrisen fungerar därmed normerande där den uppger vad som är normal 
sexualitet och den genomsyrar samhällets alla områden (Arvidson & Henriksson, 2012). 
Liknande resonemang kring heteronormativitet går att finna i Liljeströms (1990) redogörelse 
för vad hon kallar “institutionaliserad heterosexualitet”. Liljeström (1990) menar att  den 
institutionaliserade heterosexualiteten i hög grad är sammankopplad med samhälleliga 
maktstrukturer, där män är överordnade kvinnor. Kvinnors underkastelse och mäns dominans 
blir sexualiserad och betraktad som naturlig sexualitet (Liljeström, 1990). Vidare leder detta 
synsätt till att kvinnors villkor påverkas, där bland annat sexualisering av flickors kroppar blir 
en naturlig del i uppväxten till att bli kvinna (Liljeström, 1990). I koppling till målgruppen 
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ungdomar blir det tydligt att sexualitet kan ha en stigmatiserande effekt, där exempelvis flickor 
förlorar vänner vid sexualdebut i motsats till pojkar vars popularitet snarare ökar (Jaf & Skoog, 
2018). Enligt Social Time Table-teorin har ungdomars sexualitet en avgörande roll för den 
kommande utvecklingen. Fokuset för denna teori är på vilken ålder ungdomen är i när denne 
börjar engagera sig i kärleks- och/eller sexuella relationer (Jaf & Skoog, 2018). Sociala normer 
styr vid vilken ålder det betraktas vara accepterat för ungdomar att engagera sig i sådana 
relationer och ungdomar som börjar antingen tidigare eller senare blir därmed avvikande. Enligt 
Social Time Table-teorin innebär särskilt tidigt engagemang i sexuella relationer en negativ 
påverkan på utvecklingen då ungdomen riskerar att hamna i utanförskap (Jaf & Skoog, 2018). 
 
3.4 Normalitet och avvikelse med koppling till ungdomsteori 
Det som i samhället anses vara normalt definieras utifrån det som inte betraktas som normalt, 
alltså det avvikande. Det är enkelt att se till vad som anses vara ”onormalt” medan det är svårt 
att sätta ord på det som anses vara normalt (Piuva, 2012). Normaliteten fastställs av rådande 
diskurser samt av det som är eftersträvansvärt och vanligt förekommande. Om en person 
exempelvis har egenskaper som inte anses vara eftersträvansvärda eller vanligt förekommande 
kan denne bli betraktad som avvikande. Vidare framhålls av Becker (2006) att avvikelse, 
exempelvis i form av avvikande beteende, är ett slags regelöverträdande mot samförstådda 
regler. Becker (2006) använder i sin teori om avvikelse begreppet regler synonymt med det som 
i vardagligt språkbruk kallas för normer. Reglerna kan vara av både informell och formell 
karaktär där de formella utgörs av samhällets lagar medan de informella kan vara olika gruppers 
sociala koder (Becker, 2006). Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt upprätthålls 
normaliteten i samhället genom normer. Normer konstrueras och upprätthålls i interaktioner 
och rådande diskurser om vad som är idealet i den samhällskontext som råder i dagsläget 
(Piuva, 2012). Att exempelvis se ut och handla i linje med samhällets normer ger social 
belöning genom godkännande. Eftersom följandet av normer bidrar med godkännande följer 
majoriteten av människor dessa normer och på så vis upprätthålls dem (Piuva, 2012).  
 
Det finns samhälleliga normer som för det mesta handlar om hur en individ ska agera och se ut 
och dessa normer varierar även beroende på vilken samhällsgrupp kopplat till ålder som 
individen tillhör (Bohlin, 2018). Enligt ungdomsteorin tillhör ungdomar den samhällsgrupp 
som av sin samtid ofta betraktas som problematisk. Ungdomsåren är en mellanfas i livet där 
barnfasen är passerad och tillträdandet till vuxenfasen ännu inte skett (Brunnström, 2018). 
Ungdomstiden präglas av så väl risktagande som normföljande, där ungdomen både vill 
utvecklas samt känna sig fri och samtidigt passa in i omgivningen. Inte sällan betraktas 
ungdomars risktagande beteenden som oroväckande och farofyllda av vuxna men inte av andra 
ungdomar (Bohlin, 2018). Enligt ungdomsteorin ur ett genusperspektiv påverkas ungdomars 
risktagande av sociala normer och värderingar i samhället, vilka är präglade av föreställningar 
om kön. Att som ungdom identifieras som tillhörande av kategorin pojke eller flicka påverkar 
därmed hur risker förstås och definieras (Bohlin, 2018). Förväntningar på hur ungdomar bör 
bete sig bygger på normer och ideal som i sin tur påverkar hur människor reagerar och relaterar 
till risker som ungdomar tar. Bohlin (2018) beskriver vidare att när det finns starka 
förväntningar på könstillhörighet som är präglade av stereotypa föreställningar om maskulinitet 
och femininitet kan ungdomens förmåga att uttrycka, handla eller känna begränsas. 
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4. Metod  
  
4.1 Val av metod 
Ambitionen med föreliggande har varit att på ett fördjupande sätt tolka och förstå hur 
socialarbetare bedömer pojkar och flickor med en identisk problembild, samt hur 
socialarbetarnas genusföreställningar påverkar dem i bedömningsarbetet. För att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar, samt för att nå en fördjupad förståelse för det fenomen som 
undersöks är en kvalitativ ansats relevant för denna studie. Detta eftersom en kvalitativ 
metodansats syftar till att undersöka meningar och innebörder för att nå en djupare förståelse 
för det fenomen som undersöks (Alvehus, 2013). Kvalitativ forskning syftar ofta till att tolka 
och analysera olika typer av sociala sammanhang. Tolkning är centralt inom kvalitativ 
forskning, men kan ha olika betydelse beroende på den vetenskapsteoretiska grund som 
forskningen utgår från. Gemensamt för den kvalitativa forskningen, oberoende av 
vetenskapsteoretisk grund, är att tolkningen ska bidra till att skapa en mer generell förståelse 
för ett fenomen. Genom att skapa en generell förståelse genom tolkning utökas det 
tolkningsregister som finns inom det befintliga forskningsfältet (Alvehus, 2013).  
 
4.2 Socialkonstruktivism 
Denna studie har en socialkonstruktivistisk ansats, där fokus riktas mot att utforska det som 
socialarbetare uppfattar som naturligt i bedömningar av pojkar och flickor i 3 § LVU och 
rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Barlebo Wenneberg (2000) lyfter att det mest 
fascinerande med socialkonstruktivismen är antagandet om att inget som människor uppfattar 
som sunt förnuft eller naturligt ska tas för givet, utan måste utforskas. Författaren menar att 
utforska och ifrågasätta det som vi människor uppfattar som naturligt är 
socialkonstruktivismens främsta användningspotential (Wenneberg, 2000). Av denna 
anledning kan socialkonstruktivismen anses vara relevant för denna studie, då det föreligger ett 
intresse att utforska hur socialarbetares genusföreställningar om vad som är normalt eller 
naturligt för pojkar och flickor påverkar dem i bedömningsarbetet. Den socialkonstruktivistiska 
inriktningen fokuserar på hur språket och sociala interaktioner konstruerar vår sociala 
verklighet, detta i sociala sammanhang och i mellanmänskliga interaktioner (Bergström & 
Boréus, 2012). Vidare menar socialkonstruktivister att de kategorier som finns i samhället 
formas och ges mening genom språk och socialt samspel. Det är representationerna av olika 
sociala företeelser som är av särskilt intresse för socialkonstruktivister (Bryman, 2011). 
Genusföreställningar, som är den del av det som undersöks i denna studie, är ett exempel på 
hur könskategorier tillskrivits mening genom språk och socialt samspel. Vi författare har en 
tanke om att socialarbetare är påverkade av dessa samhälleliga kategorier och dess tillskrivna 
innebörder. 
  
4.3 Urvalsmetod 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur socialarbetare bedömer i fall där rekvisitet 
“annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU är tillämpligt. För att kunna besvara studiens 
syfte behövde forskningsdeltagarna bestå av personer med socialsekreterare som yrkestitel 
och/eller personer som hade kunskap kring utredningsarbete riktat mot ungdomar. Urvalet 
begränsades ytterligare genom att riktas till socialtjänst belägen inom ett län i mellansverige, 
där två kommuner deltog i studien. Vid valet av intervjupersoner användes ett målinriktat urval 
(Bryman, 2011). Syftet med ett målinriktat urval är att välja ut intervjupersoner på ett metodiskt 
sätt så att de som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som studien söker svar på 
(Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Vidare är det av vikt att forskaren redan innan urvalet är 
medveten om vilka kriterier som är relevanta för den studie som bedrivs (Bryman, 2011). Mot 
bakgrund av syftet för studien ingår därmed socialsekreterare och gruppledare verksamma inom 
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utredningsenheten för ungdomar i urvalet, detta då dessa personer var av relevans för att besvara 
studiens forskningsfrågor. Socialsekreterarna och gruppledarna benämner vi i denna studie som 
socialarbetare. Socialarbetare tillhör en bred yrkesgrupp där flera olika yrken är inräknade men 
vi använder benämningen socialarbetare enbart till yrkestitlarna socialsekreterare och 
gruppledare. De socialsekreterare och gruppledare som deltagit arbetar inom kommunal 
socialtjänst med målgruppen ungdomar. Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att genom 
utredning bedöma ungdomars behov av hjälp och stöd (Arbetsförmedlingen, 2018). En av de 
deltagande gruppledarna beskriver att gruppledare bland annat har till uppgift att konsultera 
socialsekreterarna samt fördela arbetet inom respektive grupp. Då det inte är av vikt att dela 
upp yrkestitlarna gruppledare och socialsekreterare har vi valt att använda socialarbetare som 
ett samlingsnamn. Socialarbetarna benämns ibland även som intervjupersoner/IP.  
 
I ett målinriktat urval eftersträvar forskaren att ha variation i sitt urval. Variationen kan handla 
om olika kategorier som ålder, kön eller vilken erfarenhet som intervjupersonen har (Bryman, 
2011). Åldern varierade mellan de deltagande intervjupersonerna, där den yngsta var 26 år och 
den äldsta 59 år gammal. Eftersom att det inte arbetade lika många män som kvinnor inom 
socialtjänsten uppstod en svårighet i att uppnå representativitet i urvalet gällande kön. Totalt 
valdes fem män och sju kvinnor ut. Även erfarenheten varierade mellan de utvalda 
intervjupersonerna, allt från 4 månader upp till 33 års erfarenhet. En överblick på fördelning av 
intervjupersoner finns att se i tabellen nedan.  
 

 
 
4.4 Datainsamlingsmetod  
Vid insamlandet av data användes vinjettmetoden (Kullberg & Brunnberg, 2007). En 
vinjettmetod utgår från en vinjett, en fallbeskrivning, som används i intervju där frågor ställs 
utifrån vinjetten.  I föreliggande studie konstruerades en fiktiv vinjett som sedan dubblerades, 
där ena vinjetten handlade om en pojke och den andra om en flicka. Utöver att ungdomens kön 
skiljde sig mellan fallen var vinjetterna identiska med varandra. Fallet som beskrevs i vinjetten 
utgick från en orosanmälan som inkommit till socialtjänsten gällande ungdomen Adam/Anna. 
Hälften av intervjupersonerna fick vid intervjutillfället ta del av vinjetten om flickan Anna och 
den andra hälften fick vinjetten om pojken Adam. Vinjetten finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. 
Vinjettmetoden sågs särskilt lämplig för denna studie då metoden enligt Kullberg och 
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Brunnberg (2007) kan användas för att undersöka professionellas agerande och nå kunskaper 
om deras bedömningar, värderingar, normer, förklaringar och etiska ställningstaganden. 
Eftersom denna studie syftar till en djupgående analys av socialarbetares bedömning var en 
vertikal vinjettstudie (Jergeby, 1999) användbar. En vertikal vinjettstudie kännetecknas av 
användandet av antingen få eller en enstaka vinjett och den vertikala vinjetten ger en möjlighet 
till en djupgående analys. En djupgående analys kan visa på bedömningen av den specifika 
situation som beskrivs eller de kategoriseringar som görs (Jergeby, 1999). För att vinjetten 
skulle konstrueras på ett sådant sätt att den går att sammankoppla med studiens syfte användes 
en konstruktiv typologi (Kullberg & Brunnberg, 2007). En konstruktiv typologi utformas 
genom att de mest förekommande drag eller aspekter för den grupp som undersöks inkluderas 
i vinjetten (Kullberg & Brunnberg, 2007).  
 
Vinjetten användes i semistrukturerade intervjuer med 10 socialsekreterare och 2 gruppledare 
på utredningsenheten för ungdomar i två kommuner. En semistrukturerad intervju 
kännetecknas av att intervjuaren utgår från en intervjuguide med på förhand bestämda teman. 
Frågorna som ställs behöver inte komma i kronologisk ordning utifrån de teman som 
intervjuguiden har, men i stort sett följs intervjuguiden. Under intervjun kan intervjuaren ställa 
följdfrågor om det skulle behövas för att utförligare undersöka något som intervjupersonen 
säger som kan vara av intresse (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju är till fördel att 
använda när djupare svar efterfrågas, detta eftersom att det inte finns några fasta svarsalternativ 
utan svaren bestäms av intervjupersonerna själva (Nilsson, 2014). För att uppnå uppsatsens 
syfte användes en kompletterande intervju utöver vinjettintervjun, även denna av 
semistrukturerad form. Intervjuerna utfördes vid samma tillfälle där första intervjudelen 
behandlade vinjetten medan den andra och kompletterande delen var av mer fördjupande form. 
Den kompletterande intervjun syftade till att på ett fördjupande sätt ytterligare undersöka 
rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” samt socialarbetarnas genusföreställningar i 
koppling till rekvisitet. Intervjuguiden finns att ta del av i bilaga 3. Eftersom studien ämnar 
jämföra och söka efter eventuella mönster i huruvida genusföreställningar påverkar 
socialarbetarnas bedömning, är det av vikt att det insamlade materialet kan jämföras. Mot 
bakgrund av ovanstående bedöms semistrukturerad intervju vara lämpligt för denna studie. 
 
4.5 Vinjettmetodens förtjänster och begränsningar 
Kullberg och Brunnberg (2007) beskriver att en av vinjettmetodens starkaste sidor är att den 
kan indikera på olika värderingar och attityder, samt ge svar på hur en intervjuperson skulle 
kunna handla i en verklig situation. Däremot är det av vikt att ha i åtanke att det finns svårigheter 
i att avgöra huruvida intervjupersonen faktiskt skulle agera på samma sätt i en verklig situation 
(Kullberg & Brunnberg, 2007). Exempelvis gav vår konstruerade vinjett endast kort 
information utan möjlighet för socialarbetarna att ta ytterligare kontakter och inhämta mer 
information, vilket skiljer sig från hur arbetet egentligen utförs. Detta gör att socialarbetarnas 
bedömning av vinjetten inte kan sägas spegla exakt hur en bedömning hade genomförts i det 
vardagliga arbetet och kan därmed ses som en begränsning. En annan begränsning kan vara att 
vinjetten speglade ett fiktivt fall, vilket kunde ha gjort det svårt för socialarbetarna att behandla 
fallet som om det vore på riktigt. För att i föreliggande studie försöka konstruera ett fall som 
var så realistiskt och trovärdigt som möjligt kontaktades en enhetschef inom socialtjänsten i en 
kommun i södra Sverige. Enhetschefen kontaktades för att få professionell vägledning i vad 
som är realistiskt att ha med i ett fall aktuellt för rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
När fallet konstruerades användes även forskning av Schlytter (1999) som i sin studie granskat 
länsrättsdomar gällande 3 § LVU samt det aktuella rekvisitet. Schlytters (1999) studie användes 
för att ytterligare få indikationer på vad som är realistiskt och trovärdigt i sådana fall. Mot 
bakgrund av denna information konstruerades fallet och skickades via mail till personer med 
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erfarenhet på området. Personerna som kontaktades utgjordes av den enhetschef som tidigare 
gett vägledning samt en universitetsadjunkt med lång erfarenhet av arbete med utredning och 
bedömning av ungdomar. Enhetschefen och universitetsadjunkten gav synpunkter på det 
konstruerade fallet som sedan reviderades och skickades åter tillbaka till dem. Efter den andra 
läsningen bedömdes fallet vara trovärdigt och realistiskt enligt deras erfarenheter. På detta sätt 
har vi försökt att möta den eventuella begränsningen i att fallet är fiktivt, genom att försöka få 
fallet att vara så trovärdigt som möjligt och tagit hjälp av personer som har eller haft erfarenhet 
av liknande fall. Trots att trovärdighet eftersträvats i vinjetten finns det ingen garanti för att 
socialarbetarna skulle göra en likadan bedömning i en reell situation, vilket vi författare hela 
tiden haft med oss som en begränsning med studien.  
 
En förtjänst med att använda vinjettmetoden är att den är adekvat om forskningsområdet är 
värdeladdat och innehåller bedömningar eller åsikter som kan vara känsliga för 
intervjupersonerna att svara på. Exempel på sådana värdeladdade ämnen är genus- och 
etnicitetsfrågor (Kullberg & Brunnberg, 2007). Att använda en vinjett vid sådana ämnen kan 
avdramatisera situationen för intervjupersonen, eftersom de bedömer ett fall som är hypotetiskt. 
Genom att genomföra en studie på detta vis skyddas intervjupersonerna från att känna sig 
utpekade eller avslöjade för att ha bedömt på ett sätt som kan anses vara felaktigt. Som tidigare 
nämnt användes en vertikal vinjettdesign i föreliggande studie. Vertikala vinjettstudier har 
tidigare använts för att undersöka könsskillnader i socialarbetares bedömningar, eftersom den 
på ett tydligt sätt kan belysa eventuella skillnader som görs (Kullberg & Brunnberg, 2007). Att 
vertikal vinjettstudie tidigare använts för liknande studier som denna är ett ytterligare argument 
för att metodvalet är relevant och stämmer överens med vad denna studie syftar till att 
undersöka.  
 
4.6 Genomförande 
Till en början författades ett informationsbrev som innehöll information om studiens syfte, 
utformning och etiska aspekter gällande Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska krav. För att 
läsa informationsbrevet i sin helhet, se bilaga 1. Informationsbrevet mejlades ut till 
socialarbetare på utredningsenheten för ungdomar, men då vi inte fick återkoppling av alla 
beslutade vi oss för att även ta telefonkontakt. Till en början kontaktades endast en kommun, 
men då vår ambition var att intervjua minst tio personer, valde vi att vända oss till ytterligare 
en kommun. Totalt 12 socialarbetare visade sitt intresse och ville ställa upp som 
intervjupersoner för föreliggande studie. För att underlätta deltagandet för socialarbetarna hölls 
intervjuerna på deras arbetsplatser och de fick själva välja dag och tid som passade dem. Innan 
intervjun började informerades intervjupersonerna återigen om studiens syfte, premisserna 
kring deras deltagande samt inspelning av intervjun. Samtliga intervjupersoner gav sitt 
muntliga samtycke till att delta och att intervjun spelades in. Intervjun inleddes med att 
intervjupersonen fick cirka 20 minuter på sig att läsa igenom vinjetten. Vid läsningen av 
vinjetten lämnades intervjupersonen ensam i rummet, detta för att denne inte skulle känna sig 
stressad eller iakttagen av vår närvaro. Intervjupersonen informerades om att ytterligare 
information om vinjetten ej kunde ges, endast eventuella förtydliganden, därefter inleddes 
intervjun. Intervjupersonen gavs möjlighet att ställa eventuella frågor i början och i slutet av 
intervjun. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss, vilket gjorde att vi höll i varannan 
intervju var. Den av oss som inte höll i intervjun hade som uppgift att vara uppmärksam på om 
frågor missades och fånga upp områden som kunde utvecklas eller förtydligas. Tiden för 
intervjuerna varierade mellan cirka 30-40 minuter och alla intervjuer spelades in. Innan 
intervjun avslutades tillfrågades intervjupersonen om denne hade några frågor, funderingar 
eller något att tillägga till det som sagts under intervjun. Genom att fråga intervjupersonen om 
eventuella tillägg ges intervjupersonen en möjlighet att reflektera över och återkoppla till 
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tidigare uttalanden som denne eventuellt vill utveckla eller förtydliga (Nilsson, 2014). Efter att 
intervjuerna hade genomförts delades inspelningarna upp mellan oss och transkriberades.  
  
4.7 Analysmetod 
I denna studie har ”The constant comparative method” använts, denna metod har inget etablerat 
svenskt namn men utgår från kodning, tematisering och summering (Lindgren, 2014).  Det är 
en analysmetod som används vid kvalitativa studier och kan användas på exempelvis 
intervjuutskrifter, vilket är den form av data som denna studie analyserats utifrån. I stora drag 
går denna metod ut på att hitta mönster och kategorier i det insamlade materialet för att sedan i 
analysprocessen ständigt jämföra dessa med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 
Denna analysmetod delas vanligtvis in i tre olika steg: 1. Kodning – reduktion av data 2. 
Tematisering – presentation av data 3. Summering – slutsatser och verifiering. Dessa tre steg 
eller nivåer sker löpande, växelvis och parallellt under hela analysprocessen. Målet med denna 
analysmetod är att kunna beskriva och nå förståelse för den företeelse som undersöks 
(Lindgren, 2014).  
 
Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger för att söka efter centrala passager 
som ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte och de teorival som studien utgår från. 
De centrala passagerna markerades med koder som vi författare kom fram till på varsitt håll, 
därefter diskuterade vi tillsammans och valde ut de koder vi ville använda. Anledningen till att 
materialet till en början kodades på två olika håll var att vi ville se om vi tolkade materialet på 
samma sätt. När koderna börjat stabiliseras började olika teman ta form som stämde överens 
med studiens syfte och frågeställningar. Vidare ordnades materialet utefter de teman som 
ansågs vara relevanta för analys. Därefter diskuterade vi författare oss fram till hur de olika 
temana var relaterade till varandra och om det fanns överordnade eller underordnade teman. 
Genom tematiseringen synliggjordes olika mönster, likheter och skillnader i materialet. Vid 
utformningen av centrala teman och underteman hade vi författare hela tiden studiens syfte och 
frågeställningar i åtanke. Under analysprocessens gång har vi kontinuerligt gått tillbaka till våra 
koder för att säkerställa att vi fått med de mest centrala dragen i materialet. I summeringsstadiet 
av analysprocessen såg vi tillbaka på vår kodning och tematisering för att undvika att 
slutsatserna blev bristfälligt underbyggda. 
 
4.8 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer har som främsta funktion att skapa 
reflektion kring forskningsetiska aspekter. Principerna för svensk forskningsetik är 
konkretiserade i fyra huvudkrav, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt informationskravet 
ska samtliga deltagare i studien informeras om studiens syfte och genomförande. Vidare ska 
samtliga deltagare informeras om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas om så skulle 
önskas. Ovanstående information ska ges innan insamling av uppgifter från deltagarna påbörjas 
(Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla informationskravet har samtliga intervjupersoner 
tagit del av ett informationsbrev (se bilaga 1), detta innan intervjuerna genomfördes. För att 
ytterligare säkerställa att deltagarna tagit del av den information som tilldelats i 
informationsbrevet inleddes samtliga intervjuer med samma information i sammanfattad form. 
Gällande informationskravet uppkom ett etiskt dilemma där vi ställdes inför ett övervägande. 
Vi insåg att  studiens syfte endast kunde delges i generella termer, eftersom delgivandet av det 
fullständiga syftet hade kunnat påverka studiens resultat på ett missvisande sätt. Att informera 
om studiens syfte att undersöka eventuella könsskillnader skulle kunna påverka deltagarna till 
att agera på ett sätt som inte speglade deras verkliga tankegångar. Kvale och Brinkman (2014) 
skriver om att delge en studies allmänna syfte och att detta anses vara etiskt försvarbart om 
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studiens fullständiga syfte kan påverka intervjupersonerna och studiens syfte. Vi författare 
resonerade kring det etiska dilemmat och kom fram till att vi inte ville riskera att resultaten 
skulle bli missvisande, därmed delgavs syftet endast i generella termer.  
 
I samtyckeskravet framhålls att samtycke ska inhämtas från samtliga deltagare och 
uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare föreskriver samtyckeskravet att deltagare ska 
ha rätt att själva bestämma på vilka villkor deltagande ska ske (Vetenskapsrådet, 2011). I 
föreliggande studie har samtycke inhämtats från samtliga intervjupersoner. Enligt 
vetenskapsrådet (2011) kan visat intresse för att delta i en studie bedömas som ett samtycke. 
Utöver samtycke genom visat intresse ville vi ytterligare försäkra oss om att våra 
intervjupersoner gav samtycke, varpå frågan om detta ställdes innan varje intervju startade. 
Samtliga intervjupersoner som deltog i vår studie lämnade muntligt samtycke. Enligt 
konfidentialitetskravet ska alla uppgifter lämnade av deltagare förvaras på ett oåtkomligt sätt 
där obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare ska deltagare antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sätt som omöjliggör att deltagare kan identifieras av utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga intervjuinspelningar och transkriberingar raderades efter att 
arbetet med studien var slutfört. Under studiens gång förvarades all personlig information om 
deltagarna i filer som enbart vi författare hade tillgång till. För att säkra intervjupersonernas 
anonymitet benämns de i studien som intervjuperson eller IP 1, 2, 3 och så vidare. För att beakta 
det fjärde och sista kravet, vilket är nyttjandekravet ska all data som inhämtats under 
forskningsprocessen endast användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Efter 
slutförandet av studien kommer den insamlade informationen inte att delas med andra än oss 
författare.  
 
4.8.1 Etiska frågor vid kvalitativa intervjuer 
I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts och därmed behöver etiska aspekter 
kopplade till kvalitativ intervjustudie beaktas. Till en början är det av vikt att överväga huruvida 
syftet med studien förbättrar den undersökta mänskliga situationen (Kvale & Brinkman, 2014). 
Vi författare resonerade att studiens syfte möjligen kan förbättra situationen för ungdomar 
aktuella i LVU-utredningar, detta genom att uppmärksamma och i sin tur minska negativa 
konsekvenser som kan komma av olika bedömning på grund av kön. Vidare är det av vikt att 
se till de negativa personliga konsekvenserna som kan förekomma under intervjuerna, såsom 
stress eller förändrad självbild (Kvale & Brinkman, 2014). Vi författare har varit noggranna 
med att ha ett neutralt förhållningssätt, exempelvis genom att inte uttrycka oss värderande 
gentemot utsagor som gått emot våra personliga värderingar. Det neutrala förhållningssättet 
ansåg vi kunde få intervjupersonen att våga tala fritt och inte känna sig utpekad eller liknande.  
 
Avslutningsvis lyfter Kvale och Brinkman (2014) vikten av att se över huruvida en studie 
medför eventuella konsekvenser. Det är av vikt att eventuella negativa följder vägs upp av 
positiva sådana (Kvale & Brinkman, 2014). De positiva konsekvenserna beräknades vara ny 
kunskap om socialtjänstens förbättringsområden, däremot kunde det tänkas ge en negativ 
känsla för intervjupersonerna, då det är deras bedömningar som ligger till grund för resultatet. 
Det har resonerats att belysningen av förbättringsområden överväger det faktum att resultatet 
kan medföra negativa känslor hos de socialarbetare som deltog. Intervjupersonernas eventuella 
negativa upplevelse kring studiens resultat har tagits i beaktning genom att de i studiens 
slutprodukt är oidentifierbara av utomstående, detta så länge de själva inte väljer att berätta om 
sitt deltagande för andra. Att intervjupersonerna är anonyma i presentationen av studien kan 
tänkas minska en eventuell känsla av att bli utpekad. 
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4.9 Kvalitet 
Fejes och Thornberg (2015) beskriver på vilket sätt kvaliteten i en kvalitativ studie bedöms och 
att vid bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet kan kvalitetsbegreppet användas som ett 
överordnat begrepp. I denna uppsats har kvalitet eftersträvats genom att noggrant redogöra för 
våra val och tillvägagångssätt under studiens gång. Vi har på ett kritiskt sätt belyst olika 
förtjänster och begränsningar som kan tänkas komma av den datainsamlingsmetod som 
använts. Ett kritiskt tänkande är något Fejes och Thornberg (2015) lyfter som viktigt i 
bedömningen av en kvalitativ studies kvalitet. Författarna (Fejes & Thornberg, 2015) menar att 
det är viktigt att under studiens gång vara kritisk till de mönster och perspektiv som växer fram 
och våga ifrågasätta dessa. Vid val av datainsamlingsmetod togs såväl förtjänster som 
begränsningar med i beaktningen och diskuterades mellan oss författare. En nackdel som vi 
från början visste att vinjettmetoden skulle medföra var att vinjettsvaren skulle vara svåra att 
generalisera (Kullberg & Brunnberg, 2007). Att svaren kan vara svåra att generalisera beror på 
att det inte går att säkerställa att intervjupersonerna bedömer på ett sådant sätt som denne hade 
gjort i sitt vardagliga arbete. Eftersom bedömningen sker i ett undersökningssyfte måste hänsyn 
tas till att situationen upplevs mer abstrakt och distanserad än en reell situation (Kullberg & 
Brunnberg, 2007). Att situationen upplevs på ett annat sätt än i realiteten kan påverka i vilken 
utsträckning värderingar, normer och tankemönster hos intervjupersonerna framkommer i 
undersökningen. Det kan hända att intervjupersonerna ger en mer drastisk, förskönad eller 
orealistisk bild av hur de hade agerat i verkligheten (Kullberg & Brunnberg, 2007). För att 
försöka motverka att drastiska, förskönade eller orealistiska ageranden skulle presenteras av 
intervjupersonerna ombads samtliga att så gott de gick leva sig in i fallet som om det vore 
verkligt. Dock är vi författare medvetna om att trots att vi bad intervjupersonerna att leva sig in 
i fallet så går det inte att likställa med en reell situation och därmed är möjligheten till 
generalisering begränsad. Studiens val av urvalsmetod strävar inte efter generalisering, däremot 
skulle studiens variation av intervjupersoner kunna bidra till en viss generalisering inom 
verksamheten. Bryman (2008) lyfter att kvalitativa studier är svåra att generalisera överlag, då 
de ofta bygger på subjektiva upplevelser och är vanligen kontextbundna. Föreliggande studie 
skulle kunna ses som kontextbunden, då alla intervjupersoner arbetade inom socialtjänsten och 
på utredningsenheten för ungdomar. Vidare var syftet med intervjuerna att ta reda på 
intervjupersonernas subjektiva åsikter och tankar om ett specifikt fall, vilket talar för att 
resultaten inte är generaliserbara i detta fall. 
 
Fejes och Thornberg (2015) lyfter att kreativt tänkande är eftersträvansvärt för att uppfylla god 
kvalitet. Kreativt tänkande menar de står för att våga testa sig fram och skapa kreativa 
kopplingar under studiens gång. Under tiden vi konstruerade vår vinjett upptäckte vi att vi 
behövde komplettera vinjettintervjun med en semistrukturerad intervju för att kunna uppfylla 
studiens syfte till fullo. Detta var något vi gemensamt kom fram till och vi upplevde att det 
skulle vara möjligt att genomföra dessa intervjuer i samband med varandra. Nilsson (2014) 
framhåller att det är av vikt att frågorna som ställs i semistrukturerade intervjuer är 
genomtänkta, ej ledande eller oklara, annars är detta något som kan påverka studiens kvalitet 
på ett negativt sätt. För att styrka upp kvaliteten i de semistrukturerade intervjuerna var frågorna 
väl genomtänkta och ställdes på ett öppet sätt för att minska risken för ledande frågor. Vi 
använde oss av förklarande och specificerande följdfrågor för att minska risken för otydlighet 
som kunde leda till ett missvisande resultat. För att hålla en hög kvalitet spelades alla intervjuer 
in. Genom att intervjuerna spelades in underlättade detta för transkriberingen och minskade 
risken för att uttalanden skulle bli snedvridna eller omtolkade vid utskriften. Att egna tolkningar 
av intervjumaterialet kan uppstå vid transkribering är något som Kvale och Brinkman (2014) 
nämner. För att våra egna tolkningar inte skulle påverka utskriften av intervjuerna, spelades 
intervjuerna in och transkriberades ordagrant. Samtliga intervjuer gicks igenom av båda 
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författare oavsett vem som hade transkriberat. Detta var något vi upptäckte längs vägen, att det 
var lätt att se på materialet på olika sätt och därav blev detta ett skäl till varför vi båda gick 
igenom allt material. En dubbel genomgång av samtliga intervjuer gjordes därför för att 
upptäcka eventuella egna tolkningar, snedvridningar eller om något missats av den som 
transkriberat. I metodbeskrivningen framgår det tydligt vilka metoder som har använts vid 
insamlingen av data samt hur intervjupersonerna har valts ut, vilket gör det möjligt att replikera 
studien. Däremot är det svårt att replikera studien och få exakt samma resultat, då föreliggande 
studie undersökt 12 personers subjektiva åsikter.  

5. Resultat och analys 
Nedan kommer studiens resultat att presenteras och analyseras utifrån tre huvudteman, vilka 
är: tolkning och bedömning av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”, “annat socialt 
nedbrytande beteende” ur genusperspektiv samt genusskillnader i bedömning av Adam och 
Anna. Resultatet kommer att analyseras utifrån den tidigare forskningen samt med hjälp av de 
teoretiska begreppen genus, genussystemet, den heterosexuella matrisen/institutionaliserad 
heterosexualitet samt normalitet och avvikelse i koppling till ungdomsteori. 
 
5.1 Uppfattningen av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” 
Flertalet intervjupersoner uttrycker att rekvisitet är svårtolkat och “luddigt”, vilket de definierar 
som att det inte tydligt framgår vad som ingår i rekvisitet. Några av intervjupersonerna lyfte 
varken om det var svårt eller lätt att tolka rekvisitet, däremot upplevde vi författare att 
majoriteten av intervjupersonerna var osäkra på hur rekvisitet skulle tolkas. Den upplevda 
osäkerheten grundar sig i att intervjupersonerna dels uttryckte sig i generella termer och hade 
svårt att ge exempel på hur de tänkte kring rekvisitet. Trots att många intervjupersoner 
upplevdes osäkra och hade svårt att ge exempel på beteenden som kunde ingå i rekvisitet var 
det några faktorer som lyftes upprepade gånger. De faktorer som upprepade gånger nämndes 
av intervjupersonerna verkade vara centrala i tolkningen av rekvisitet. En återkommande faktor 
var att helhetsbilden kring ungdomen var viktig för att avgöra om något kunde ses som ett 
socialt nedbrytande beteende. Vidare lyftes att beteendet skulle vara normbrytande mot 
samhällets grundläggande normer och/eller inbegripa vistelse på riskfyllda miljöer. Riskfyllda 
miljöer definierades som platser där det förekommer droger och alkohol i kombination med 
destruktivt umgänge, där det finns risk att bli utnyttjad på olika sätt. Vid bedömning av huruvida 
rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” var tillämpligt på vinjetten gällande Anna och 
Adam uttryckte majoriteten av intervjupersonerna en osäkerhet. Osäkerheten var inte enbart 
kopplad till bedömningen av Annas och Adams situation utan också till användandet av 
rekvisitet i allmänhet.  
 

[...] Den här ska man använda med stor försiktighet och inte ansöka på den som sitt enda 
eller första kriterie för att det finns en sådan stor risk [...]. Det är inte så tydligt vad det är 
som ingår i den och jag skulle vilja läsa mer om den och få mycket mer på fötterna innan 
jag använder den för den känns som ett osäkert kort faktiskt [...] (IP 2) 

 
Citatet ovan belyser att det finns en osäkerhet i användandet av rekvisitet. Vissa av 
socialarbetarna uttryckte att de i bedömningen av Adam/Anna ville avvakta med att ingripa och 
invänta om beteenden som ingår i något annat rekvisit skulle uppkomma. Socialarbetarna 
menade att andra rekvisit i LVU är mer tydliga och därmed lättare att tillämpa.  Ponnert (2007) 
lyfter att osäkerhet hos socialsekreterare i bedömningen av LVU-fall kan komma till följd av 
kompetens och medvetenhet kring de konsekvenser som kan komma av ett tvångsingripande 
och dess insatser. Det lyfts att osäkerheten uppkom av ansvaret att dels ingripa med tvång, men 
också av ansvaret att följa vårdutvecklingen och att den leder till något positivt (Ponnert, 2007). 
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Ovanstående resultat om socialarbetarnas osäkerhet i tolkningen och tillämpningen av rekvisitet 
kan dels bero på att det uppfattas som svårtolkat och “luddigt” och att socialarbetarna därmed 
är osäkra på om de tolkat det på rätt sätt. Däremot kan osäkerheten i likhet med Ponnerts (2007) 
resultat bero på att socialarbetarna har kunskap och kompetens om negativa konsekvenser som 
tvångsvård kan medföra, och därför  väljer att avvakta för att inte ingripa med sådan omfattande 
insats om det inte är absolut nödvändigt. Osäkerheten behöver därmed inte endast vara riktad 
mot rekvisitet och dess formulering utan kan vara riktad mot tvångsvård i allmänhet. 
Osäkerheten hos socialarbetarna kan således betraktas som något positivt då de värnar om 
ungdomens vårdutveckling på lång sikt och inte vill ta förhastade beslut.  
 
5.2 ”Annat socialt nedbrytande beteende” ur genusperspektiv 
Nedan presenteras och analyseras resultatet från de fördjupande intervjuerna som behandlade 
rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” med koppling till genus. 
 
5.2.1 Pojkars och flickors beteenden 
En tydlig genusskillnad som uppmärksammats i föreliggande studie berör pojkars kriminalitet, 
missbruk och utåtagerande. Majoriteten av intervjupersonerna valde att lyfta dessa faktorer som 
de vanligaste kopplade till socialt nedbrytande beteende hos pojkar, medan de inte lyftes som 
vanliga för flickor. Kriminaliteten hos pojkarna utgörs mestadels av småbrott och att utföra 
andras, ofta äldres, kriminella ärenden. Intervjuperson 7 uttrycker: “[...] Då är det mer 
kriminalitet, springa ärenden åt äldre, ja, jag har nästan aldrig på de här åren haft en tjej som 
springer ärenden åt gängkriminella men jag har haft väldigt många killar som har gjort det 
[...]”. Även utåtagerande beteende är en faktor som intervjupersonerna lyfter som vanligare hos 
pojkar än hos flickor, vilket nedanstående citat lyfter: 
 

Missbrukar, är kriminella naturligtvis men också att de slåss liksom, det är rätt så vanligt 
att de…att det blir konsekvensen av att de mår dåligt. Flickor är ju lite mera…de kan också 
utagera så där, men det är inte alls lika vanligt. (IP 6) 

 
Intervjupersonerna beskriver att flickor oftare rymmer hemifrån och saknar en fast punkt i livet, 
vilket de benämner som vagabondering.  
 

…jag ser ju oftare, har jag ju sett att, i arbetsgruppen och så där, att det är flickor som är, 
har ett mer vagabonderande eller vad man ska säga, att de inte har en fast tillvaro, att de 
rymmer hemifrån på ett annat sätt än vad pojkar gör. Så det…just den delen tycker jag nog 
ändå att det är…att det är skillnad. (IP 5) 

 
Flertalet intervjupersoner väljer även att lyfta att flickor oftare utsätter sig för olika saker. 
Intervjuperson 1 berättar: “Tjejerna är ju mer att man hamnar i situationer där vi inte vet vad 
som kan hända dem. Kanske blir utsatta för övergrepp eller så. Sticker hemifrån oftare”. I 
likhet med intervjuperson 1 lyfter intervjuperson 3 följande: “Jag tänker väl att det är vanligare 
bland tjejer det här med självskadande beteende, psykiskt dåligt mående, att de utsätter sig 
själva, liksom skadar sig själva på andra sätt”. Att flickor i större utsträckning än pojkar 
utsätter sig för olika saker menade intervjupersonerna ofta skedde i kombination med “dåligt” 
umgänge. Om vi antar att det finns beteenden som är vanligare hos pojkar än hos flickor och 
vice versa, väcks en fundering kring vad det kan bero på. Hirdman (2001) och Piuva och 
Karlsson (2012) lyfter att begreppet genus innefattar de normer, föreställningar och egenskaper 
som samhället tillskriver de olika könstillhörigheterna. De olika könstillhörigheterna tillskrivs 
karaktärsdrag som anses vara typiskt manliga eller typiskt kvinnliga, vilka förvärvas under 
uppväxten (Hirdman, 2001; Piuva & Karlsson, 2012). Utifrån teorin om genus har pojkar och 
flickor förvärvat olika karaktärsdrag som är kopplade till vad som är ett accepterat beteende 
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hos en pojke respektive flicka. Därmed har pojkar lärt sig ett sätt att uttrycka känslor medan 
flickor lärt sig ett annat, varpå deras beteendeuttryck blir olika. Dåligt mående kan ligga till 
grund för social problematik hos både flickor och pojkar men det tar sig i uttryck på olika sätt 
och därför blir det en skillnad. Att flickors och pojkars beteendeuttryck skiljer sig från varandra 
kan även kopplas till genussystemet och det Hirdman (1988) benämner som dikotomin. Med 
dikotomin menar Hirdman (1988) att könen hålls isär genom föreställningar om att kvinnor är 
på ett sätt och män på ett annat. Utifrån dikotomin uttrycker flickor och pojkar sina beteenden 
på olika sätt då de har internaliserats med tanken om att flickor ska vara på ett sätt och pojkar 
på ett annat. Enligt Herz (2012) sammankopplas flickor och pojkar med olika beteenden där 
socialarbetare har föreställningar om att det finns “flickbeteenden” och “pojkbeteenden”. Herz 
(2012) menar att sådana föreställningar reproducerar skillnader där vissa beteenden förväntas 
hos flickor och andra hos pojkar. Resultatet av föreliggande studie visar att socialarbetarna har 
föreställningar om att det finns beteenden som är typiska för flickor respektive pojkar. Herz 
(2012) lyfter att oavsett om vissa beteenden i verkligheten är vanligare hos flickor respektive 
pojkar, kan uppfattningar om att det är så leda till att ungdomar får olika uppmärksamhet och 
hjälp vid behov beroende på könstillhörighet. 
 
5.2.2 Sexuell utsatthet 
Flertalet intervjupersoner berättar att de nyligen fått ta del av information om att sexuell 
utsatthet är lika vanligt för flickor och pojkar samt att det är fler pojkar än flickor som ägnar sig 
åt prostitution. Flertalet intervjupersoner lyfter att socialtjänsten missar att fråga om pojkars 
sexuella utsatthet. Intervjuperson 8 och 11 berättar följande: 
 

Det är faktiskt någonting som vi ofta missar, det är vanligare att vi frågar unga tjejer om 
just de bitarna och prostitution. Men vi missar killarna för att det liksom inte är lika vanligt. 
Men däremot så har vi fått reda på att det kanske är nästan vanligare för killar att sälja sex 
än vad det är för den här tjejen så det är något vi behöver arbeta med här på socialtjänsten. 
(IP 8) 

 
Man har ju en föreställning om att prostitution är vanligare bland tjejer, att det är högre men 
det är egentligen pojkar...utsträckning...som både köper och säljer sex [...]. Jag tror aldrig 
att jag har fått en anmälan om en kille att den har haft sex med jättemånga för då får man 
inte en oro för att den personen är utsatt medan man får det för tjejer och det handlar ju om 
våra uppfattningar att killar är ägare av sin sexualitet medan tjejer bara är mottagare för 
andras. Och det är ju det som prostitution handlar om tycker jag, att man är mottagare av 
någon annans sexualitet. (IP 11) 

 
Anledningen till att socialtjänsten missar att fråga pojkar om sexuell utsatthet menar flera 
intervjupersoner beror på att pojkar har svårare att prata om det. En av intervjupersonerna har 
en tanke om varför sexuell utsatthet inte tas upp i mötet med pojkar:  
 

Det som kommer fram i utredningar så är det ju oftare vanligare att tjejer blir utsatta 
sexuellt även om det är bevisat att det inte är så men jag tror att det är mer skam för 
killar att prata om det. Och därför tror jag att det kommer fram mer när det gäller tjejer. 
(IP 7) 

 
Likt ovanstående citat är det flera av intervjupersonerna som tror att det är mer skamfyllt för 
pojkar att prata om sexuell utsatthet och prostitution. Nästintill alla intervjupersoner uttrycker 
att de är medvetna om att förekomsten av prostitution är högre hos pojkar, men att det ändå 
förefaller sig vara mer naturligt att koppla prostitution till flickor. Hirdman (1988) lyfter att 
genusbegreppet kan användas för att skapa förståelse för hur tankestrukturer om maskulint och 
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feminint kan leda till samhälleliga antaganden och föreställningar kopplade till kön. Resultatet 
indikerar att socialarbetarnas tankestrukturer om sexuell utsatthet hos pojkar och flickor är 
under förändring. Den information som socialarbetarna hade fått ta del av verkade vara 
förhållandevis ny, då de berättar att sexuell utsatthet tidigare främst uppmärksammats gällande 
flickor. Att pojkarnas sexuella utsatthet inte uppmärksammats under lika lång tid som flickors 
kan vara en möjlig orsak till varför socialarbetarna missar att fråga pojkar om detta i dagsläget. 
Utifrån Hirdmans (1988) teori om tankestrukturer kan vi tolka att socialarbetarna inte har 
applicerat sin nya medvetenhet i det praktiska arbetet, utan fortfarande till viss del är kvar i 
traditionella tankestrukturer om att flickor är “de utsatta”. Detta kan leda till att den sexuella 
utsattheten hos pojkar fortsatt inte synliggörs i lika stor utsträckning som hos flickor. Ulmanen 
och Andersson (2006) resonerar att det sociala arbetet utgår från traditionella föreställningar 
om kön, vilket genom ovanstående resultat synliggörs även i denna studie 
 
Att pojkars sexuella utsatthet inte lyfts av socialarbetare i lika stor utsträckning i jämförelse 
med flickors kan kopplas till teorin om den heterosexuella matrisen/institutionaliserad 
heterosexualitet. Enligt denna teori tar samhället för givet att män och kvinnor ska åtrå varandra 
sexuellt och att mannen är den dominanta medan kvinnan är underkastad mannen (Arvidson & 
Henriksson, 2012; Liljeström, 1990). Den heterosexuella matrisen/den institutionaliserade 
heterosexualiteten fungerar normerande där den uppger vad som är normal sexualitet (Arvidson 
& Henriksson, 2012; Liljeström, 1990). Utifrån att mannen ses som dominant och överordnad 
kvinnan kan det leda till att flickor i större utsträckning än pojkar förknippas som offer för 
sexuell utsatthet. Detta kan medföra att pojkar tillåts ha ett sexuellt beteende samtidigt som 
flickors sexualitet blir mer begränsad, detta då kvinnans underordning medför att sexuella 
uttryck inte betraktas som normal sexualitet i samma utsträckning. Att pojkar tillåts ha ett 
sexuellt beteende utan att det uppmärksammas av socialarbetarna kan göra att pojkar ges större 
möjlighet att uttrycka sin sexualitet. Å andra sidan ges pojkarna en mindre möjlighet att berätta 
om eventuell sexuell utsatthet, då socialarbetarna tenderar att inte fråga pojkar om detta. 
Pojkarnas större möjlighet till sexuella uttryck kan  därmed medföra både handlingsfrihet och 
negativa aspekter. En möjlig negativ effekt är att pojkars sexuella utsatthet riskeras att missas. 
Att flickors sexualitet tas mer i beaktning än pojkars kan även detta bidra med både positiva 
och negativa följder. En positiv följd kan vara att flickor som är sexuellt utsatta får möjlighet 
till hjälp och stöd tidigare, detta då socialarbetarna är mer vaksamma kring flickors sexualitet. 
Den större vaksamheten kan även få negativa följder då den kan minska flickors möjlighet till 
att uttrycka sin sexualitet utan att det ska betraktas som något problematiskt.  
 
5.3 Genusskillnader i bedömning av Anna och Adam 
Nedan följer presentation och analys av de vinjettintervjuer som hölls med socialarbetarna.  
 
5.3.1 Utåtagerande beteende och umgänge 
I bedömningen av fallbeskrivningen om Adam och Anna framkommer det att flertalet 
intervjupersoner reagerar på Adams utåtagerande medan det endast är en intervjuperson som 
reagerar på Annas. En skillnad synliggörs även i hur intervjupersonerna väljer att prata om det 
utåtagerande beteendet. Gällande Adam lyfts hans beteende som något problematiskt redan i 
problembeskrivningen medan Annas inte lyfts förrän vi frågar specifikt om det under intervjuns 
gång. Angående Annas utåtagerande förklaras hennes beteende som något som kan vara “ett 
rop på hjälp”. Det beskrivs att Annas utåtagerande beteende kan vara något positivt, detta då 
det kan stå för att hon är trygg med sin pappa och därmed vågar uttrycka sina känslor.  
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Det är ju ändå någonting som är speciellt, eller det är ju där om någonstans man ska ha det 
om man har det i sådana fall. Det visar ändå på något sätt att hon är trygg för att hon kan 
vara utåtagerande mot pappa”.  (IP 1) 

 
I Adams fall beskrivs det utåtagerande beteendet mot pappan i mer negativa termer. 
Intervjupersonerna resonerar att Adam kan ha fog för sitt beteende gentemot pappan eller att 
pappan kan ha bristande föräldraförmågor som gör att Adam blir arg eller besviken på honom. 
Nedanstående citat belyser hur en intervjuperson resonerar kring Adams utåtagerande beteende: 
 

Nja, det kanske han har fog för! [...] hur är pappans föräldraförmåga, liksom så här, hur 
fostrar han Adam? Hur stöttar han Adam känslomässigt? Hur agerar pappan själv liksom 
när det blir konflikt? Ja, pappans egna föräldraförmågor och hur han kan möta Adam då. 
(IP 12) 

 
Vad som synliggörs i ovanstående exempel är att bedömningen av pappan ser olika ut beroende 
på om fallet handlar om Adam eller Anna. Skillnaden som synliggörs är att pappan i Annas fall 
lyfts som en positiv relation där det utåtagerande beteendet ses som ett tecken på trygghet. I 
Adams fall väcks det istället misstankar om att pappan har bristande föräldraförmågor som kan 
orsaka det utåtagerande beteendet. Detta resultat visar att socialarbetarnas genusföreställningar 
inte endast påverkar synen på Adam och Anna utan även synen på pappan. Vidare kan det 
synliggöras att intervjupersonerna ser olika på umgänget som Adam/Anna befinner sig i. Fler 
intervjupersoner väljer att lyfta umgänget som en riskfaktor när de beskriver problembilden 
kring Anna. Umgänget ses som destruktivt då Anna kan vara lättpåverkad och ta efter det 
destruktiva beteendet som umgänget har. Gällande Adam anses umgänget inte vara lika 
riskfyllt. Flertalet intervjupersoner lyfter att ett äldre umgänge inte behöver vara oroväckande i 
sig och att det inte säger så mycket om Adams situation.  
 
Genusskillnader i bedömningar uppstår då det i samhället finns olika normer för flickor och 
pojkar (Brunnberg, 2002; Ulmanen & & Andersson, 2006). Detta genom att olika normer, 
förväntningar och värderingar kring flickor och pojkar leder till att olika beteenden betraktas 
som avvikande i olika utsträckning beroende på könstillhörighet (Brunnberg, 2002; Ulmanen & 
& Andersson, 2006). Eftersom att de socialarbetare som undersökts är en del av samhället 
innebär det att även de påverkas av olika normer som finns för flickor och pojkar, vilket 
synliggörs i denna studie. Socialarbetarna lyfte att flickors normer i dagens samhälle är snäva 
med höga krav vad det gäller hur de ska se ut och prestera medan pojkar får mer överseende. 
Intervjuperson 12 beskriver och ger ett exempel: “Flickor har ju andra normer och pojkar har 
ju andra normer [...] Killar kommer undan med sitt sexuella beteende och det väcker liksom 
oro hos tjejer”. Vidare tillåts pojkar i en större utsträckning att testa på saker som inte ligger 
helt i linje med samhällets normer, såsom att snatta och dricka alkohol. 
 

Jag tänker att man ser lite mindre allvarligt på det ifall killar är ute och begår brott, lite 
småbrott sådär som man kan göra än vad tjejer gör. Jag tror tjejer får.. att man reagerar 
snabbare [...]. Jag tänker snatteri, klotter sådana saker, man har liksom lite överseende. 
Fast å andra sidan alltså ah.. det är inte bara svart eller vitt där heller för å andra sidan 
så tjejer är ofta lite mer villiga att, lite mer vältaliga, om man ska säga så, så de kan ju 
prata för sig på ett annat sätt att: “nej jag vet jag lovar jag ska aldrig göra det här mer, 
jag vet att det är dåligt för mig” och jaa så man kanske släpper dem. (IP 9) 

 
I likhet med Östbergs (2010) studie framkommer det att pojkars och flickors olika normer gör 
att olika beteenden och situationer tolkas och bedöms på olika sätt på grund av kön. Olika 
tolkningar leder till att bedömningen av enskilda fall blir olika på grund av ungdomens 



 

 22 

könstillhörighet. I denna studie kan olika tolkningar av beteenden och situationer kan bland 
annat synliggöras i socialarbetarnas tankar kring Adams och Annas umgänge. Som tidigare 
beskrivet ansågs Annas umgänge vara riskfyllt medan Adams inte ansågs vara oroväckande i 
sig. Enligt ungdomsteorin påverkar en ungdoms könstillhörighet vilka reaktioner och 
definitioner som ungdomens risktagande får (Bohlin, 2018). Detta då ungdomars risktagande 
påverkas av värderingar och förväntningar om kön som är präglade av stereotypa 
föreställningar om maskulinitet och femininitet (Bohlin, 2018). Det kan av föreliggande resultat 
uppfattas som att ungdomens könstillhörighet har en betydande roll i hur umgänget som 
beskrivs i vinjetten uppfattas av socialarbetarna. När ett fallet handlar om pojken Adam som 
vistas med ett äldre umgänge i en destruktiv miljö betraktas det som ett normalt utforskande. 
Om ungdomen däremot är flickan Anna uppfattas ett sådant umgänge som oroande och som 
något som måste följas upp. Stereotypa värderingar och föreställningar om kön kan leda till att 
ungdomars förmåga att uttrycka sig och handla begränsas (Bohlin, 2018).  
 
Att stereotypa föreställningar om kön kan begränsa ungdomars uttryck och handlande synliggör 
Schlytter (1999) i sin studie, där resultatet visar att flickor ges mindre handlingsutrymme än 
pojkar. Detta då normerna för pojkar är mer tillåtande. Både liknande och motsägande resultat 
kan synliggöras i föreliggande studie. I likhet med Schlytter (1999) visar resultatet i 
föreliggande studie på att socialarbetarna har mer överseende med pojkar, där exempelvis 
umgänget är en betydande riskfaktor för Anna medan det betraktas som mer naturligt för Adam. 
Handlingsutrymmet kan begränsas för Anna om hon umgås med “fel” personer, medan Adam 
får mer handlingsfrihet gällande umgänge, då det inte anses vara oroväckande för honom. I 
kontrast till Schlytters (1999) resultat kan vi uppmärksamma att även pojkars 
handlingsutrymme kan vara mer begränsat än flickors. Vinjettens beskrivning av Adams och 
Annas utåtagerande beteende väckte olika reaktioner hos socialarbetarna. I Annas fall 
betraktades beteendet inte vara särskilt oroväckande medan det framhölls vara problematiskt 
för Adam. Resultatet av denna studie är att pojkar och flickors handlande blir olika begränsat 
när det kommer till utåtagerande beteende. Pojkar blir mer begränsade än flickor att agera utåt 
då det upplevs som oroväckande medan det inte gör det gällande flickor, detta på grund av 
stereotypa föreställningar om maskulinitet och femininet hos socialarbetarna. Genom att 
socialarbetare bekräftar att flickors och pojkars beteendeuttryck är olika och bedömer olika 
utefter det, kan det bidra till reproducerandet och upprätthållandet av samhällets genussystem 
(jmf. Ulmanen & Andersson, 2006).  
 
5.3.2 Annas och Adams sexualitet 
Ett tydligt mönster i empirin kunde snabbt identifieras som centralt då samtliga intervjupersoner 
någon gång under intervjuerna nämnde samma ämne, vilket var sexualitet. Det som är 
utmärkande med intervjupersonernas sätt att lyfta sexualitet är att ett större fokus hamnar på 
Anna. Trots att det finns en medvetenhet om att sexuell utsatthet inte skiljer sig i förekomst 
mellan könen väljer fler intervjupersoner att lyfta sexualitet gällande Anna. Majoriteten av de 
intervjupersoner som tog del av Annas fall reagerade med oro kring de lättklädda bilderna som 
beskrevs i vinjetten. Den oro som intervjupersonerna uttryckte handlade om funderingar kring 
Annas sexualitet, om den på något sätt kunde vara destruktiv, eller om Anna for illa av den. Vid 
fråga om hur Intervjuperson 6 såg på de lättklädda bilder som Anna lagt ut svarar denne 
följande: “Det finns ju en viss misstanke om att hon blir sexuellt utnyttjad eftersom hon umgås 
med äldre killar. Eftersom hon går ut lite på internet också, det är ju oroande!” I Adams fall 
uttrycktes inte oro i samma utsträckning, då det endast var en minoritet av intervjupersonerna 
som valde att lyfta de lättklädda bilderna som något problematiskt. Flertalet intervjupersoner 
beskriver att det är vanligare att förknippa lättklädda bilder med flickor. Intervjuperson 10 
uttrycker följande om lättklädda bilder i fallet Adam: “Alltså jag skrattar lite, eller jag skrattar 
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ju inte kanske…[...] Men nio av tio gånger är det ju en flicka”. Att de lättklädda bilderna 
uppfattades på olika sätt kan vi tolka som att pojkars och flickors sexualitet inte betraktas på 
samma sätt. Ovanstående resultat går i linje med det som Hamreby (2004) lyfter i sin studie, där 
flickors sexualitet bedöms som något fel medan pojkars sexualitet betraktas som något naturligt. 
De lättklädda bilderna som Adam och Anna lagt ut på sina sociala medier bemöttes med olika 
reaktioner av socialarbetarna. I Annas fall uppmärksammade alla socialarbetarna de lättklädda 
bilderna redan i beskrivningen av problembilden medan det endast lyftes av en gällande Adam. 
Resterande socialarbetare uppmärksammar Adams bilder först vid frågan om dem. Gällande 
Adam var socialarbetarna frågande till i vilken kontext som bilderna tagits i. Socialarbetarna 
lyfter att om de lättklädda var tagna i träningsmiljö kunde det inte betraktas som något 
utmärkande. I Annas fall ställde sig socialarbetarna mer frågande gentemot hur lättklädda 
bilderna på Anna var. Enligt den heterosexuella matrisen/den institutionaliserade 
heterosexualiteten (Liljeström, 1990) blir kvinnors underkastelse och mäns dominans 
sexualiserad och betraktad som naturlig sexualitet. Detta synsätt leder i sin tur till att 
sexualisering av flickors kroppar sker (Liljeström, 1990). Den heterosexuella matrisen 
genomsyrar hela samhället och därmed också det sociala arbetet. Socialarbetarna förutsätter inte 
att Adams lättklädda bilder är av sexuell natur, vilket enligt ovanstående teori beror på att hans 
kropp inte sexualiseras på samma sätt som om han vore en flicka. I Annas fall uppfattas 
socialarbetarna ta för givet att bilderna är av sexuell natur vilket kan kopplas till att Anna är en 
flicka och att hennes kropp därmed blir sexualiserad. 
 
Hirdman (1988) beskriver i sin teori om genussystemet och hierarkin att mannen är norm och 
därmed står för det normala och allmängiltiga. Utifrån genussystemet och hierarkin är pojkars 
sexualitet och sexuella uttryck något normalt, vilket synliggörs i vår studie där Adams lättklädda 
bilder inte tas i beaktande i lika stor utsträckning som Annas. Vi tolkar att olika former av 
sexuella uttryck hos flickor är en del av ett avvikande och därmed väcker oro, medan det inte 
gör det hos pojkar. Samhällets olika normer gällande hur en individ ska se ut och vara skiljer 
sig beroende på kön, vilket innebär att det finns särskilda normer för flickor och särskilda 
normer för pojkar  (Piuva, 2012). De olika normerna kan leda till att flickors sexuella uttryck i 
högre utsträckning anses vara ett avvikande beteende, medan det för pojkar inte väcker några 
större reaktioner. Att pojkars sexuella uttryck inte väcker lika starka reaktioner kan innebära att 
det ses mer som en normalitet hos pojkar. Mot bakgrund av att normer kan skilja sig beroende 
på kön kan socialarbetare i arbetet med bedömningar uppfatta beteenden som avvikande eller 
“normala” i olika utsträckning beroende på klientens kön.  Även ålder är en faktor som påverkar 
huruvida sexuella uttryck ses som accepterade eller avvikande (Jaf & Skoog, 2018). Enligt 
Social Time Table-teorin styr sociala normer vid vilken ålder det betraktas vara accepterat för 
ungdomar att exempelvis engagera sig i sexuella relationer. Om en ungdom engagerar sig i 
sexuella relationer vid en ålder som anses vara för ung, kan detta ses som avvikande (Jaf & 
Skoog, 2018). Utifrån att även ålder har en påverkan på hur sexuella uttryck betraktas kan även 
Annas och Adams ålder tas i beaktande i bedömningen. Då Anna är en ung tjej kan det anses 
att hennes sexuella uttryck är avvikande, både mot bakgrund av hennes kön och unga ålder. 
Trots att Adam är lika ung som Anna betraktas inte Adams sexuella uttryck vara oroväckande, 
vilket visar att kön är en den främst avgörande faktorn gällande bedömningen av Adams och 
Annas sexualitet.  

6. Slutsatser och diskussion 
Avsikten med föreliggande studie var att undersöka hur flickor och pojkar med identisk 
problembild bedöms, med fokus på rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Vidare 
undersöktes hur genusföreställningar kan ha inverkan på socialarbetares bedömningsarbete. För 
att söka svar på studiens syfte och frågeställningar användes vinjettmetoden i intervjuer med 
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12 socialarbetare. Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” uppfattades som svårtolkat 
och diffust. Socialarbetarna upplevdes som osäkra i tolkningen och tillämpningen av rekvisitet, 
vilket vi hävdar kan vara både positivt och negativt. Utifrån studien kan det synliggöras att 
flickor och pojkar bedöms på olika sätt, trots identisk problembild. Detta då socialarbetarna i 
bedömningen av rekvisitet förknippar vissa beteenden med ett kön, där pojkar förknippas med 
kriminalitet, missbruk och utåtagerande beteende och flickor förknippas med sexuell utsatthet 
och vagabondering. Problembilden som socialarbetarna lyfter i bedömningen ser olika ut 
beroende på kön, där fokus riktas mot olika faktorer beroende på om fallet handlade om Adam 
eller Anna. Det kan konstateras att socialarbetarna beskriver problembilden kring Adam och 
Anna utifrån det de ser som vanligt för flickor respektive pojkar och Adam och Anna bedöms 
därmed på olika sätt. Eftersom samhället är präglat av olika normer kopplade till kön (Bohlin, 
2018) där det sociala arbetet och i sin tur socialarbetarna är en del av samhället går det inte att 
undvika att genusföreställningar har en viss inverkan på bedömningar. Socialarbetarnas 
genusföreställningar synliggörs i hur de bedömer Adams och Annas sexualitet, där Annas 
sexualitet tas mer i beaktande än Adams. Vidare förknippar socialarbetarna sexuell utsatthet 
och prostitution i högre utsträckning med flickor, vilket tyder på föreställningar om att flickor 
oftare är “offer” än pojkar. Genusföreställningar hos socialarbetarna kan även synliggöras i hur 
det utåtagerande beteenden hos Adam och Anna bedöms. Detta då Annas beteende betraktas 
som något positivt då det kan stå för känslor av trygghet i relationen till pappan. Adams 
utåtagerande ses som mer problematiskt där funderingar kring eventuellt bristfälliga 
föräldraförmågor hos pappan lyfts. 
 
Vi kan som tidigare nämnt synliggöra att det finns en osäkerhet i både tolkningen och 
användandet av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Vi hävdar att osäkerheten kan 
både vara positiv och negativ, där de negativa aspekterna kan påverka ungdomars 
förutsättningar att få den hjälp och det stöd som dem behöver. Den negativa aspekten grundar 
sig i att det upplevs som att socialarbetarna hellre använder sig av andra tydligare rekvisit. Det 
kan medföra att socialarbetarna väljer att avvakta istället för att ingripa i situationer där andra 
rekvisit inte är tillämpliga. Vilket vi menar kan leda till att det dröjer för länge innan 
socialtjänsten ingriper och ungdomar riskerar att hamna i en djupare problematik än 
nödvändigt. Däremot kan osäkerheten hos socialarbetarna vara positiv, då det kan visa på en 
medvetenhet om att tvångsvård kan få negativa konsekvenser och att socialarbetare därmed tar 
sitt ansvar i att inte ingripa i större utsträckning än vad situationen kräver.  
 
I likhet med tidigare forskning som presenterats kan det i föreliggande studie konstateras att 
genusföreställningar påverkar socialarbetarnas bedömningsarbete, vilket i den tidigare 
forskningen benämns som könsnormer (jmf. Hilte & Claezon, 2005; Schlytter, 1999). 
Ungdomarna får olika förutsättningar genom att deras beteenden och handlingar bedöms på 
olika sätt, där vissa beteenden är accepterade hos en pojke men inte hos en flicka och vice versa. 
Beteenden är oftare mer accepterade hos pojkar vilket leder till en större möjlighet att handla, 
däremot leder det också till en större risk att pojkars problematik förbises. Att beteenden ofta 
är mindre accepterade hos flickor leder till att deras förutsättningar för handlande blir 
begränsade. Det kan vidare konstateras att socialarbetarna trots sin medvetenhet om pojkars 
sexuella utsatthet och prostitution handlar utefter sina genusföreställningar om att flickor främst 
är den samhällsgrupp som är utsatt. Detta menar vi kan ge negativa konsekvenser där utsatta 
pojkar riskerar att hamna mellan stolarna, då socialarbetarnas genusföreställningar är så befästa 
i det praktiska arbetet med bedömning. Socialarbetarna lyfter att de blir mer och mer medvetna 
om pojkars sexuella utsatthet, men att de tror att pojkar har svårare att prata om det och att de 
skäms mer än flickor. Studiens resultat antyder att socialarbetarna inte uppmärksammar pojkars 
eventuella sexuella utsatthet i lika stor utsträckning som flickors. Detta visar på att pojkars 
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sexuella utsatthet inte uppmärksammas endast på grund av att pojkar har svårare att prata om 
det, utan också för socialarbetarna inte frågar pojkar. 
 
Den tidigare forskningen på området har konstaterat att det förekommer olik bedömning av 
ungdomar på grund av deras könstillhörighet (Hamreby, 2004; Herz, 2012; Schlytter, 1999; 
Ulmanen & Andersson, 2006; Östberg, 2010). Föreliggande studie bygger vidare på dessa 
resultat där vi sökt förståelse för hur flickor och pojkar bedöms på olika sätt. Vidare har vi 
belyst vilka skillnader som görs i bedömning av ett fall gällande en flicka respektive pojke. 
Studien har bidragit till ny kunskap på forskningsfältet där vi belyser även pojkars sexuella 
utsatthet och prostitution, detta i jämförelse med den tidigare forskningen som främst lyft 
sexuell utsatthet gällande flickor (jmf. Hamreby, 2004; Schlytter, 1999). Den tidigare 
forskningen framhåller att det sociala arbetet har en roll i upprätthållandet av könsnormer och 
könsmaktstrukturer i samhället (Brunnberg, 2002; Hamreby, 2004; Schlytter, 19999; Ulmanen 
& Andersson, 2006; Östberg, 2010). Till skillnad från den tidigare forskningen implicerar 
denna studie att det sociala arbetet med bedömning har en begynnande genusmedvetenhet som 
däremot inte hunnit befästas i det praktiska arbetet. För att befästa genusmedvetenheten i det 
praktiska arbetet krävs fortsatt och kontinuerlig reflektion kring ämnet. Socialarbetare bör 
sträva efter att vara medvetna om sina genusföreställningar för att kunna ifrågasätta det de 
uppfattar som naturligt och tar för givet för flickor respektive pojkar. Sådant ifrågasättande är 
av vikt då könstillhörigheten inte bestämmer hur en individ är och agerar. För att kunna utveckla 
studiens resultat ytterligare är en mer storskalig undersökning på området av relevans. 
Avslutningsvis är det av relevans att undersöka ytterligare kring pojkars sexuella utsatthet och 
prostitution, detta för att öka möjligheten för dessa pojkar att få den hjälp och det stöd som de 
behöver av socialtjänsten. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Hej!  
Vi är två studenter, Melina Melander och Pernilla Karlberg, från socionomprogrammet på 
Örebro universitet som söker intervjupersoner till vår C-uppsats. Vår C-uppsats syftar till att 
undersöka socialsekreterares tillämpning av 3 § LVU med fokus på rekvisitet “annat socialt 
nedbrytande beteende”. Intervjuerna kommer att vara uppdelade i två delar. Den första delen 
utgår från en fallbeskrivning, där vi önskar att få ta del av tankar och bedömningar kring det 
specifika fallet. Den andra delen av intervjun fokuserar på en fördjupning av rekvisitet “annat 
socialt nedbrytande beteende”. Därför undrar vi om du är intresserad av att delta i vår 
undersökning. Intervjun är beräknad att pågå under max 30-40 minuter och kommer att spelas 
in.  
 
Vi vill upplysa dig om att din medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst 
under undersökningens gång. Allt material som insamlas från intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt och endast användas för denna studie. Deltagandet i undersökningen 
sker anonymt och personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss! 
 
Melina Melander, 0725865735, melinamelander94@hotmail.com 
Pernilla Karlberg, 0707225525, pernilla.karlberg@hotmail.com 
 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar,  
Melina Melander och Pernilla Karlberg 
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Bilaga 2: Fallbeskrivning 
 
Anna/Adam, 15 år 
Skolgång 
Socialtjänsten har mottagit en anmälan angående Anna som inkommit från skolkuratorn på 
Annas skola. Skolkuratorn har under en längre tid försökt få kontakt med Anna då hon allt 
oftare uteblir från skolan och har fått flera betygsvarningar. Annas frånvaro har ökat under det 
senaste året men har sedan ett halvår tillbaka eskalerat kraftigt. Skolkuratorn vill även träffa 
Anna då skolsköterskan har tagit kontakt med skolkuratorn angående Anna. Skolsköterskan 
uttrycker en oro då Anna flertalet gånger besökt skolsköterskan då hon haft misstankar om att 
hon har blivit smittad med någon könssjukdom. Anna vägrar dock att träffa skolkuratorn. När 
Annas lärare och kurator kontaktat Annas pappa uppger han att han inte vet var hon befinner 
sig då hon allt mer sällan vistas i hemmet. Annas mamma gick bort i cancer när Anna var 6 år 
gammal. Annas pappa berättar för kuratorn att han flertalet gånger har försökt att prata med 
Anna om hennes skolkande, men vid dessa tillfällen har Anna blivit väldigt arg och kastat saker 
omkring sig. Anna har sagt till sin pappa att han inte behöver bry sig om henne längre då hon 
anser sig vara gammal nog att ta hand om sig själv.  
 
Socialt nätverk 
Socialtjänsten inleder utredning och träffar därför Annas pappa. Pappan uttrycker stark oro för 
Anna då han upplever att Annas beteende har eskalerat under det senaste halvåret. Annas pappa 
berättar att Anna allt oftare sover borta och vägrar berätta var hon befinner sig, varpå han känner 
sig maktlös. Han uttrycker även att han känner sig uppgiven och vet inte alls hur han ska hantera 
situationen. Socialtjänsten har erbjudit pappan stöd i sitt föräldraskap gentemot Anna men han 
har tackat nej till detta då han uppger att han inte känner att det hade gjort någon skillnad. 
Pappan berättar vidare att deras sociala nätverk är begränsat då den enda som finns med i bilden 
är Annas farmor. Han uppger att han inte kan ta hjälp av farmorn då hon för ett år sedan 
drabbades av Alzheimers.   
 
Pappan berättar för socialtjänsten att Kim, en nära vän till Anna, har kontaktat honom då Kim 
är orolig för Anna. Kim berättar att Anna har förändrats mycket de senaste tre månaderna. Kim 
berättar att Anna börjat umgås med ett gäng äldre personer i 25-årsåldern under skoltid som 
Kim uppfattar vara “dåliga” för Anna. Kim menar att de äldre personerna är dåliga för Anna då 
de festar mycket och det går rykten om att de säljer droger. Kim har även uppmärksammat att 
Anna börjat lägga ut lättklädda bilder på sina sociala medier, vilket Kim menar att Anna aldrig 
gjort förut. Även Annas lärare har uppmärksammat detta då hon har berättat att hon överhört 
några elever som pratat om de bilder som Anna har lagt ut. Annas pappa har konfronterat Anna 
angående både umgänge och lättklädda bilder men Anna blir återigen arg och säger att pappan 
inte har något med det att göra och att hon har rätt att umgås med vem hon vill och posta vad 
hon vill på sociala medier. Då Anna inte vill berätta för pappa om vart hon befinner sig när hon 
inte är hemma misstänker pappan att hon sover hos det äldre umgänget.    
 
Tidigare kännedom  
Fältgruppen i kommunen har vid flera tillfällen påträffat Anna på platser där det förekommit 
alkohol och droger. Platsen där Anna setts till av fältgruppen är en ökänd plats sedan tidigare 
då det är en populär plats för ungdomar att vistas på. Platsen har fått ett dåligt rykte då det ofta 
förekommer bråk och konsumtion av alkohol bland minderåriga. När fältgruppen har pratat 
med Anna vid dessa tillfällen uppfattar dem henne som aggressiv och eventuellt påverkad av 
alkohol. Vid ett tillfälle har polis tillkallats till platsen då ett stort bråk urartat. Väl på plats får 
polisen starka misstankar om att det förekommit narkotika varpå Anna är en av dem som får 
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åka med till polisstationen för att lämna urinprov samt ta alkoholtest. Urinprovet visade inga 
spår av narkotika men alkoholtestet visade positivt.  
 
Information från utredning 
Under utredningens gång visar Anna inga tecken på att vilja ändra sitt beteende utan hon är 
fortsatt aggressiv och utåtagerande mot pappan och har fortsatt låg närvaro i skolan. När Anna 
pratat med socialtjänsten uppger hon att hon trivs med sin tillvaro och är inte intresserad av att 
ta emot någon hjälp av varken socialtjänst eller skolkurator. Anna medger att hennes umgänge 
ibland använder droger men att detta inte är något problem då hon själv inte gör det. 
Utredningstiden börjar nu gå mot sitt slut och motivationsarbetet med Anna har inte gett några 
resultat, ett beslut måste därför fattas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
  



 

 32 

Bilaga 3: Intervjuguide  
 
Del 1 
Tema 1, Inledning:  

• Vad heter du och hur gammal är du? 
 

• Vad har du för utbildning?  
 

• Hur länge har du arbetat på utredningsenheten för barn och unga?  
 
Inledande information inför fallintervjun 
Du kommer att få en fiktiv fallbeskrivning som vi vill att du ska läsa igenom i lugn och ro. Vi 
önskar att du behandlar fallet som om det vore på riktigt. Du får max 20 minuter på dig att läsa 
igenom fallet och fundera. Den information som framkommer av fallbeskrivningen är den 
information som finns tillhanda. Ytterligare information kan inte ges, endast förtydliganden. Vi 
kommer att gå ut från rummet för att du ska kunna sitta i lugn och ro och när du känner dig redo 
säger du till.  
 
Tema 2, fallbeskrivning 

• Hur skulle du beskriva ungdomens problembild?  
 

• Vilka faktorer anser du vara avgörande i fallet? 
 

• Hur ser du på Annas/Adams skolfrånvaro? 
 

• Hur ser du på att Anna/Adam har ett utåtagerande beteende mot sin pappa? 
 

• Hur ser du på att Anna/Adam umgås med äldre personer samt på platser där det 
förekommer alkohol och narkotika? 

 
• Hur ser du på att Anna/Adam har börjat lägga ut lättklädda bilder på sociala medier? 

 
• Är 3§ LVU tillämplig i detta fall? 

• Om ja, under vilket/vilka rekvisit? 
• Om nej, vad hade krävts för att 3§ LVU skulle vara tillämplig? 

 
Del 2  
Tema 1, “annat socialt nedbrytande beteende” 

• Hur tolkar du rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”?  
 

•  Vad anser du är ett normbrytande beteende?  
 

Tema 2, genusföreställningar 
• Finns det skillnader i normbrytande beteende mellan flickor och pojkar?  

• Om ja, vilka skillnader?  
 

• Anser du att det finns  “annat socialt nedbrytande beteende” som är vanligare hos 
flickor respektive pojkar? 

• Om ja, vad tror du att det beror på? 
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Tema 3, genusarbete på arbetsplatsen  
• Hur skulle du beskriva att ni arbetar med genusfrågor på arbetsplatsen?


