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Syftet med studien är att se hur socialtjänsten med sina barnavårdsutredningar kan vara en del

i upprätthållandet av könsspecifika normer, förväntningar och värderingar. Våra

frågeställningar är: Hur ser diskursen om pojkar ut; hur beskrivs och värderas pojkar i

utredningstexten? Hur ser diskursen om flickor ut; hur beskrivs och värderas flickor i

utredningstexten? Hur ser könsskillnaderna ut? Det är en kvalitativ studie med kritisk

diskursanalys som metod och socialkonstruktivism samt genusteori som teoretisk grund.

Materialet utgörs av 14 barnavårdsutredningar upprättade av socialtjänsten där hälften gäller

flickor och hälften pojkar.

I analysen framkommer att fokus i flickutredningarna till viss del skiljer sig från det som står i

fokus i pojkutredningarna. Vid utredning av flickor utgör umgänge och sexuella relationer en

stor del av texterna, där det senare inte överhuvudtaget finns med i pojkmaterialet. Vi finner

även att skillnaderna har förändrats en del i jämförelse med den tidigare forskning vi tagit del

av där det framhålls att flickor i allmänhet beskrivs som passiva objekt och pojkar som

handlande subjekt. Vi har i materialet kunnat se att både pojkar och flickor görs till subjekt

men också objekt beroende på situation.

Nyckelord: Genus, könskonstruktioner, barnavårdsutredningar, socialtjänst,

socialkonstruktivism, kritisk diskursanalys, Fairclough.
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Abstract
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The purpose of the study is to see how the social services whit their child welfare inquiries

can be a part in maintaining the gender specific norms, expectations and values. Our research

questions are: How does the discourse about boys look; how are the boys described and

valued in the inquiries? How does the discourse about girls look; how are the girls described

and valued in the inquiries? What are the differences between the genders? Our theoretical

base is social construtivism and gendertheory. This is a qualitative study and critical discourse

analysis is our method of choice. Our material is 14 child welfare inquiries made by social

services, half of them are about girls and half about boys.

In the analyse we have come to the conclusion that the focus in the girl inquiries differs some

what from where the focus in the boy inquiries lays. When investigating the girls there social

intercourse and sexual relations make out a big part of the texts, the later isn’t even mentioned

in the boy inquiries. We do however find that the differences have changed in comparison

whit the previous research that’s presented in our study where it emphasized that girls are

perceived as passive objects and the boys as active subjects. We have in our material been

able to see that both boys and girls are perceived as subjects, but also objects depending on

the situation.

Key word: Gender, gender constructions, child welfare inquiries, social services, social

construtivism, critical discourse analysis and Fairclough.
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1. Inledning

Jämställdhetspolitiken i Sverige grundar sig på lika rättigheter för kvinnor och män och

förbud mot diskriminering finns idag reglerat genom lagstiftning. I Regeringsformens första

kapitel 2§ uttrycks bland annat att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på

grund av kön. I januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag (2008:567) i kraft med ett tydligt

ändamål uttryckt i första kapitlet 1§ om att motverka diskriminering och på andra sätt främja

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön (Sveriges lagar, 2009). Trots att könsneutralitet

har fått större betydelse i utformandet av de lagar som ska genomsyra alla samhällets nivåer

föreligger ett glapp mellan teori och praktik. Problemet kvarstår kring hur könsneutraliteten

praktiskt ska förverkligas (Svensson, 2001). Att specifika föreställningar gällande beteende

och agerande för män respektive kvinnor fortfarande både existerar och genomsyrar olika

samhälleliga instanser finner vi intressant. Under utbildningens gång har vår medvetenhet

ökat kring att könsroller inte är givna utan något som ständigt produceras och reproduceras.

Förväntningar på hur respektive kön bör uppträda kan enligt vår uppfattning bero på att

könsroller upprätthålls på alla olika nivåer i samhället, till viss del omedvetet. Ett studium av

alla organ, myndigheter och liknande som kan tänkas delta i detta upprätthållande skulle bli

ett allt för stort och omfattande arbete inom ramen för en uppsats på grundnivå. Att välja ut

och studera en del av arbetet i en större samhällelig institution anser vi, trots urvalet, ändå kan

generera ett bidrag i genusdebatten och i diskussioner kring jämn- och ojämlikheter män och

kvinnor emellan.

Uppsatsen är en studie om hur kön skapas och återskapas i barnavårdsutredningar gjorda av

socialtjänsten. Anledningen till att vi valt just detta undersökningsområde är att socialtjänsten

är det organ som bedriver största delen av socialt arbete i Sverige. Oavsett vart vi som

socialpedagoger kommer att vara verksamma finns alltid en koppling till socialtjänsten. Som

socialpedagog ska man på olika sätt arbeta och verka för socialt utsatta grupper exempelvis

socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblematik samt personer med

funktionsnedsättningar. Socialpedagogik handlar enligt vår mening till stora delar om att

medvetandegöra socialt utsatta gruppers situation och genom verktyg i form av metoder och

teorier stärka individen så att han eller hon själv blir huvudperson i sitt eget liv.

Anledningen till valet av barnavårdsutredningar som material är att det under utbildningens

gång har väckts ett intresse hos oss båda gällande barn och unga. Vi har läst inriktningskurser
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om social utsatthet hos dessa grupper, har efter detta fått ”blodad tand” och vill fördjupa vår

kunskap än mer kring unga människors liv och de villkor som de växer upp under.

Utbildningens inriktningskurser har handlat mycket om identitetsutveckling och vikten av att

främja denna, där kön och könsidentitet utgör en stor del. Området som undersökningen

handlar om är sedan tidigare relativt outforskat vilket gör det än viktigare att utforska.

Nedan följer en bakgrundspresentation av det område som vi avser att undersöka där ämnen

som ingår bland annat är barnavårdens lagreglering och utveckling. Det jämställdhetspolitiska

läget samt olika undersökningar och satsningar på jämställdhet presenteras också. Slutligen

följer en kort förklaring av hur en barnavårdsutredning går till.

2. Bakgrund

2.1 Barnavårdens lagreglering ur ett historiskt perspektiv

Socialtjänsten och den sociala barnavården har ur ett historiskt perspektiv gjort en omfattande

utvecklingsresa. Gällande barn- och ungdomsvård fanns före 1902 inga egentliga lagar. Detta

år antog dock riksdagen tre lagar: lag om fosterbarnsvård, lag om uppfostran av vanartade och

i sedligt avseende försummade barn samt lag om behandling av minderåriga förbrytare. År

1924 stadfästes en enhetlig barnavårdslag med tillhörande barnavårdsnämnder som skulle

ansvara för granskning av fosterhemmen samt omhändertaganden för skyddsuppfostran och

samhällsvård. Lagen fick efter omredigering namnet ”Lag om samhällets barnavård och

ungdomsskydd” år 1934 och kom nu att gälla barn och ungdomar upp till 21 års ålder. Det

dröjde därefter ett par decennium innan riksdagen 1960 beslutade om en ny barnavårdslag.

Dock skilde sig inte innehållet från 1924 års lag särskilt mycket, de enda skillnaderna var att

vissa åldergränser höjdes och barnavårdsnämnderna fick i och med den nya lagen möjlighet

att vidta olika typer av förebyggande åtgärder. Under 1960-talet började den gamla

socialvården, dess mål och metoder samt den människosyn och de värderingar som styrde

vården att ifrågasättas. Klienter och brukare hade under lång tid särbehandlats genom

tvångsåtgärder och dåliga vårdalternativ vilka varit resultatlösa och i vissa fall även förvärrat

problemen. Kritiska röster lade fram ett alternativt förslag om att börja lyssna på

hjälpbehövande människors krav och utforma behandlings- och vårdutbud därefter. Under 60-

och 70-talet fördes sedan flertalet debatter kring socialvården med fokus på grundläggande

värderingar, solidaritetssynen började därmed tillämpas även på socialt utslagna i samhället.

Omfattande samhällsdiskussioner och debatter ledde slutligen fram till att riksdagen fattade
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ett beslut som resulterade i att en ny ramlag, socialtjänstlagen, infördes 1982. Samtidigt

infördes en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för att garantera

behövlig vård när sådan inte kunde ges med den unges eller föräldrarnas samtycke. Senare

framkom förändringsförslag gällande vissa delar av vårdens utformning vilket resulterade i en

ny reviderad LVU-lag som trädde i kraft år 1990 (Holgersson, 1998).

2.2 Jämställdhet

Jämställdhet definieras enligt Nationalencyklopedin som att kvinnor och män ska ha samma

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga livsområden. Begreppet är

närbesläktat med jämlikhet men orden får inte likställas med varandra då de har något olika

betydelser. Jämlikhet handlar om alla människors lika värde medan jämställdhet begränsas till

att beröra förhållandet mellan könen (www.ne.se.ezproxy.server.hv.se).

Att jämställdhet är på tapeten är lätt att konstatera. Nästintill dagligen produceras och

publiceras massmediala artiklar och reportage vilka kan hänföras till jämställdhetsdebatten.

Till detta kan läggas det stora antalet diskussioner om jämställdhet som förs på en samhällelig

och politisk nivå i Sverige. Under mandatperioden 2007-2010 genomförde Sveriges regering

en omfattande satsning på utveckling och förstärkning av jämställdhet inom alla

samhällsområden. Jämställdhetspolitiken tillfördes 1,6 miljoner kronor extra för satsningen

vilket gjorde det till den största inom detta område i svensk historia (Regeringens skrivelse

2009/10:234).

I riksdagsskrivelsen ”Jämt och ständigt- regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan

för mandatperioden” (skr 2002/03:140) framgår att det övergripande målet för svensk

jämställdhetspolitik är lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor inom

alla väsentliga livsområden. Män och kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar ska

tillvaratas och användas på likvärdigt sätt. I skrivelsen framhålls vidare att det svenska

samhället fortfarande präglas av en könsmaktsordning trots ett långt historiskt och aktivt

jämställdhetsarbete. Ordningen bidrar till kvinnors underordning och mäns överordning och

ett fortsatt jämställdhetsinriktat arbete kräver därför en mer feministisk inriktning.

År 2002 fick Socialstyrelsen ett uppdrag av regeringen att följa upp, analysera och redovisa

könsskillnader inom socialtjänstens verksamhetsområde. Bland annat skulle könsskillnader i

behovsbedömningar kartläggas. Undersökningen skulle belysa hur möjligheterna såg ut för

män och kvinnor till att få passande vård, stöd, service och omsorg. Att belysa den sociala

barnavården ur ett könsperspektiv var ytterligare en del i uppdraget. Resultatet blev rapporten
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”Jämställd socialtjänst? – Könsperspektiv på socialtjänsten” (2004). Av studien framgår att

jämställdhet som begrepp finns med i viss svensk lagstiftning, bland annat i regeringsformen

och riksdagsordningen. Begreppet saknas dock i de lagar som socialtjänstens verksamheter

styrs av. Det framkommer också att bemötande och behandling skiljer sig för pojkar och

flickor i den sociala barnavården och att utformandet sker utefter en manlig norm som bygger

på traditionella föreställningar om pojkars behov. Flickors könsspecifika behov riskerar

därmed att osynliggöras. I rapporten framgår vidare att även om bedömningarna ser olika ut

för olika utredningsfall både avseende vad eller vem utredningen gäller samt vem som är

ansvarig utredare, bedömer socialsekreterare pojkar och flickor utefter traditionella

könsföreställningar (Socialstyrelsen, 2004).

En tid efter rapportens slutförande fick Socialstyrelsen av regeringen ett uppföljningsuppdrag

vilket resulterade i skrivelsen ”Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst” (2008). I

uppföljningsarbetet har man bland annat sett tecken på att socialtjänsten på olika sätt har

uppmärksammat flickors behov och anpassat insatserna därefter. Socialtjänstens insatser för

flickor har ökat även om pojkar fortfarande får insatser i högre grad. Det framgår i skrivelsen

att jämställdhetsarbetet inom socialtjänsten har intensifierats under de senaste åren.

Könsrelaterade olikheter gällande vård, behandling, omsorg och stöd har uppmärksammats i

flera kommuner där också ett mer aktivt arbete med att analysera skillnaderna bedrivs. Trots

en positiv förändringstendens föreligger dock ett stort utrymme för fortsatt förbättringsarbete.

Jämställdhetsintegrering ”gender mainstreaming” är en strategi i jämställdhetsarbetet. Det

innebär att det innan alla beslutsfattanden (på alla olika samhällsnivåer) ska identifieras vilka

konsekvenser besluten kan få för män respektive kvinnor samt att dessa följder ska tas hänsyn

till. De aktörer som fattar beslut för socialtjänstens verksamheter eller tar fram underlag till

andras beslutsfattande, har alla ett ansvar för att jämställdhetsintegreringen förverkligas

(Socialstyrelsen, 2008).

2.3 Barnavårdsutredning i korthet

En utredning gällande ett barn som far/misstänks fara illa kan startas på två sätt.

Socialtjänsten kan få in en ansökan från vårdnadshavare, barnet själv (om han/hon är över 15

år) eller ombud med fullmakt om ett bistånd eller insats. I ett sådant fall fattas beslut om att

inleda utredning avseende det ansökan gäller. Det andra alternativet är att en anmälan

inkommer om barnets förhållanden vilket kan göras av enskilda personer, organisationer eller

myndigheter. Då detta sker görs, utifrån vad som framgår i anmälan, en förhandsbedömning

som resulterar i ett beslut om huruvida en utredning ska inledas eller ej. Om beslut tas att
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starta en utredning börjar ansvarig socialsekreterare utreda barnets behov i relation till

vårdnadshavarnas förmågor och andra faktorer i familj och miljö. Detta görs genom att via

samtal inhämta information från barnet, vårdnadshavarna och andra för barnet viktiga

personer som exempelvis släkt och skolpersonal. Materialet som samlats in sammanställs och

utgör sedan ett underlag till det besluts som fattas. Utifrån vad som framkommit i

utredningsarbetet upprättas därefter en vårdplan innehållandes mål som den beviljade insatsen

ska uppnå. Då vårdnadshavare och barnet samtycker till vårdplanen genomförs beslutet och

insatsen. Om samtycke inte föreligger görs en bedömning ifall ärendet kan avslutas utan

insats eller om skäl för ett omhändertagande enligt LVU föreligger. Om så är fallet ansöker

socialnämnden om LVU-vård hos länsrätten (www.tunet.tu.orebro.se).

2.3 Summering

I bakgrundsdelen har stort fokus legat på jämställdhet. Även om detta inte är huvudtema i

studien anser vi att undersökningens resultat och slutsatser kan vara relevanta och intressanta

för jämställdhetsdebatten. Undersökningen berör ämnen som kön, könsroller och

konstruerandet av detta. Att föra en diskussion kring dessa ämnen utan att nämna jämställdhet

är enligt vår mening som att ”bada utan vatten”, de förutsätter nämligen varandra.

Jämställdhetsdiskussioner uppkommer med anledning av att vi lever i ett samhälle där män

och kvinnor, deras sätt att vara på och uttrycka sig, betraktas och värderas olika.

De redogörelser som visats ovan har gett inblick i det område som studien befinner sig inom.

Utvecklingen av barnavårdens lagreglering har stärkt och skärpt samhällets ansvar för barn

och unga. Jämställdhetssatsningar och debatter runt om i landet sätter synen på kön och

könsskillnader i blickfånget. Det samhälleliga ansvaret för barn och unga kopplat till synen på

kön tydliggörs nedan i redogörelsen av studiens övergripande syfte och frågeställningar.

3. Syfte och frågeställningar

Med hjälp av kritisk diskursanalys har vi för avsikt att uppnå studiens syfte vilket innebär att

undersöka hur socialtjänsten med sina barnavårdsutredningar kan vara en del i

upprätthållandet av könsspecifika normer, förväntningar och värderingar. Det material som

ligger till grund för studien är utredningstexter och språket spelar därför huvudroll i analys

och diskussion.
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Frågeställningar:

 Hur ser diskursen om pojkar ut; hur beskrivs och värderas pojkar i utredningstexten?

 Hur ser diskursen om flickor ut; hur beskrivs och värderas flickor i utredningstexten?

 Hur ser könsskillnaderna ut?

4. Tidigare forskning

Nedan redovisas forskning som behandlar socialt arbete och kön. Undersökningarna är gjorda

på olika verksamheter inom socialt arbete och vi finner dem relevanta för studien eftersom de

utgör olika grenar, med socialtjänsten som ”stam”.

4.1 Genusperspektiv i den sociala barnavården

Av Tommy Lundström och Marie Sallnäs artikel ”Klass kön och etnicitet i den sociala

barnavården” (Socialvetenskaplig tidsskrift nr. 2-3: 2003) framgår att det finns ett tydligt

historiskt tema inom den sociala barnavården i form av ett uppdelat norm- och åtgärdssystem

för ungdomar. Unga människors beteenden har av myndigheter och även samhället i stort

bedömts utifrån könstillhörighet vilket haft konsekvensen att barnavårdande åtgärder sett

olika ut för flickor och pojkar. Sexualiteten har haft en särställning för flickor vilket har

problematiserats och varit föremål för barnavårdens utredningar och åtgärder. I pojkfallen har

stöldbrott istället fått störst utrymme. Kön har över tid kommit att spela mindre roll för yngre

barn gällande risken att omhändertas. För ungdomar kvarstår en förhöjd risk för pojkar att

hamna inom den sociala barnavården. Det finns väldigt lite systematisk kunskap om skäl till

omhändertagande av barn och unga samt vilka könsrelaterade mönster som däri ryms (ibid.).

4.2 Genusperspektiv i LVU-bedömningar och domar

Astrid Schlytter (1999) har granskat domar gällande omhändertagande enligt 3§ LVU och

haft utgångspunkten att lagen inte är könsneutral. I studien framhålls att tidigare forskning

visat att den främsta anledningen till att flickor omhändertas är sexuellt leverne medan det för

pojkar är brottslig verksamhet. Rättsväsendet definierar kvinnor främst utifrån biologiska och

kroppsliga kriterier medan män istället definieras utifrån sina handlingar. Av de domar som

för undersökningen granskades fanns inga pojkar som omhändertagits på grund av sexuellt

beteende. Omhändertagande till följd av psykisk sjukdom och förekomsten av

suicidbenägenhet var mycket vanligare i domar gällande flickor. I flickdomarna gjordes

omhändertaganden enligt 3 § LVU även ofta på grund av att de misshandlats eller utnyttjats
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sexuellt. Detta medför att flickan blir bärare av problem som hon inte är ansvarig för.

Normerna bygger inte som i pojkarnas fall på deras eget handlande, utan på synsätt som gör

kroppen och biologin till det grundläggande problemet och också det som ska kuvas. Det

rättsliga arbetet utgår från särskilda flicknormer som inte är könsneutrala vilket begränsar

flickors handlingsutrymme i större utsträckning än pojkars (ibid.).

I Carolina Överliens artikel ”Institution som arena för skapandet av sexuell identitet”

(Socialvetenskaplig tidsskrift nr. 2: 2006) framgår att 70% av de 15-åriga flickor som

omhändertas enligt 3§ LVU blir det utifrån rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”

där destruktiv sexualitet och vagabondage anges som främsta placeringsorsak. Dessa

placeringsgrundande kriterier omnämns sällan eller aldrig i förhållande till pojkar. Flickor

definieras inom institutionsvärlden som offer till skillnad från pojkar som istället framställs

som förövare (ibid.).

Det har gjorts några studier på grundnivå kring hur samhälleliga könsnormer kan påverka

utredningar och bedömningar av barn och unga som far/riskerar att fara illa. Maria Dunder

och Maria Karlgård har gjort en kandidatuppsats vid Mälardalens högskola (2007) med syftet

att undersöka om det föreligger skillnader i länsrättsdomar gällande 3 § LVU, utifrån ett

genusperspektiv. Författarna kom fram till att majoriteten av flickorna och pojkarna dömts

utifrån LVU-rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” vilket även var det rekvisit som

innehöll tydligast könsskillnader. Kriminella handlingar ingick som en del i rekvisitet och

detta var betydligt vanligare i pojkdomarna. Flickorna var istället överrepresenterade gällande

problem i miljö och med relationer. Beskrivningar av sexuella erfarenheter fanns endast i

flickornas domar där även vistelser i olämpliga sällskap och miljöer oftare förekom jämfört

med pojkdomarna. Undersökningen visar att länsrätten i sina bedömningar gör vissa

skillnader mellan pojkar och flickor när beslut om ett tvångsomhändertagande ska fattas och

författarna framhåller att rådande könsnormer speglas i domarna. De för även en diskussion

kring Howard Beckers avvikarkarriärer och framför en tanke om att en avvikarkarriär kan

fortsätta att utvecklas om man döms till tvångsåtgärder på felaktiga grunder och motiv. Något

som även kan riskera att man inte får de hjälpinsatser som egentligen behövs (ibid.).

Martina Asteryd och Maria Höög har vid Karlstads universitet (2009) gjort en liknande studie

där de undersökt om det förekommer konstruerade könsskillnader i socialtjänstens yttranden

till länsrättsdomar gällande 3 § LVU. De kom fram till att flickornas och pojkarnas handlande

beskrevs olika i yttrandena. Umgänget hade större fokus för flickorna vilket associerades med
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en oro för att de skulle bli utnyttjade. Vid beskrivningar av flickorna låg fokus till stora delar

på kroppsliga attribut och det var endast i dessa yttranden som det omnämndes något om

psykosocial ohälsa/problematik (ibid.).

4.3 Genusperspektiv inom behandlingsvården för unga

Leili Laanemets och Arne Kristiansens rapport ”Kön och behandling inom tvångsvård- en

studie av hur vården organiseras med avseende på genus” (2008) är gjord på uppdrag av

Statens institutionsstyrelse (SiS) och syftar till att beskriva, problematisera och analysera hur

genusfrågor hanteras på olika SiS-institutioner. Studien visar att pojkar och flickor bemöts

och betraktas olika inom ungdomsvården. Flickor ska stärkas medan pojkar ska lära sig att

veta sin plats, infoga sig och disciplineras. Pojkar får inte på samma sätt som flickor visa oro,

osäkerhet, ledsenhet eller vara ”små”. Vid regelbrott och dess påföljder ges större tolerans

gentemot flickor jämfört med pojkar. Behandlare har mer auktoritärt förhållningssätt,

direkthet och rakhet samt hårdare konfrontationer gentemot pojkar. Ett mer avvaktande och

försiktigt bemötande används mot flickor. De betraktas som sköra och behandlingspersonalen

söker efter känslomässigt bakomliggande faktorer till flickornas handlanden och beteenden.

Undersökningen visar också att det inom tvångsvården råder en stereotyp bild av pojkar/män

och flickor/kvinnor där de förstnämnda ses som aktiva och ansvariga för sina handlingar

medan flickor i högre grad betraktas som offer vilka ska tas omhand och stärkas.

Det råder olika tvångsinslag för pojkar respektive flickor där mer påtagligt tvång och tydligare

fysisk kontroll används mot pojkar. Den fysiska kontrollen tonas ner för flickorna och istället

fokuserar på samtal med betoning på flickans inre. De ska lära sig att tänka på sig själva,

identifiera sina känslor och behov. Behandlingspersonalen arbetar för att skapa

förtroendefulla relationer till flickorna för att kunna stärka dem (ibid.).

Av rapporten framgår att tvångsvården till viss del främjar stereotyper avseende genus vilket

gör att traditionella könsmönster förstärks. Laanemets och Kristianson (2008) anser att det

krävs att kön- och genusfrågor hanteras på ett medvetet sätt och att det ges betydelse i

behandlingsarbetet eftersom det gör att strukturer, livsmönster och förhållningssätt då

utmanas och provoceras.

Mats Hilte och Ingrid Claezon (2005) har studerat hur könskonstruktioner ser ut inom

institutionsvärlden, hur behandlare reproducerar och upprätthåller könstypiska normer. De

framhåller att det finns en konstruerad skillnad i pojkars och flickors känsloutlevelser,

flickorna tillåts visa ledsenhet men om pojkarna gråter uttrycks det att det är på grund av
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ilska. Behandlare tycks också ha en allmän syn på flickor som mer komplexa och

självdestruktiva än pojkar. Även pojkarnas problematik ses som mer enkel och social till sin

natur till skillnad från flickorna där problematiken ses som svårare och mer av psykisk

karaktär. Behandlingspersonal beskriver pojkarna som sexuellt oerfarna och svaga i

identiteten kring detta, flickorna å andra sidan upplevs vara sexuellt erfarna. Det uttrycks av

personalen att flickor manipulerar pojkar med sin sexualitet som verktyg vilket står i kontrast

till normen om flickor som passiva offer och pojkar som förövare. Flickorna anses även flirta

med män i alla åldrar vilket också strider mot traditionella mönster. Flickornas flirtande och

promiskuitet utgör stor del i behandlingsarbetet vilket ska tonas ner så att de kan bli

anständiga flickor. Det finns dock en dubbelhet i personalens beskrivningar av flickorna, å

ena sidan framställs de som sexuella subjekt men också som offer för sexuella övergrepp. En

behandlare som deltagit i studien påpekar att hon tror att flera flickor på institutionen varit

utsatta för sexuella övergrepp och påpekar att flickorna kan ha bjudit in till det. Hon

framhåller även att när institutionen bestod av både flickor och pojkar hörde det inte till

ovanligheterna att flickorna klädde sig utmanande vilket resulterade i att pojkarna lockades

till handlingar av sexuell art (ibid.).

I studien påtalas också att flickorna, som ett resultat av sexuella övergrepp, agerar gränslöst.

En behandlare menar att flickorna kommer från ”gränslösa hem” där föräldrarna misslyckats

att sätta gränser för sin dotter. En flicka beskrivs som att hon inte kan säga nej till killar, inte

vill neka till sex och om pojken inte vill skydda sig så går hon med på detta på grund av att

hon inte vågar annat. Författarna menar att denna beskrivning visar att flickorna blir bärare av

ansvaret även fast pojken står för handlingen. Flickans beteende kopplas samman med de

sexuella övergreppen, vilket kan tolkas som att övergreppen översätts till att vara flickans

problem. Sexualitet och problematik av ovan nämnda karaktär får inte i närheten så mycket

utrymme i formuleringen av pojkarnas problem och behov. Inom institutionskulturen och dess

syn på kön görs ingen sammankoppling mellan kön och makt, maktaspekterna görs inte

synliga. Ett exempel på detta är att flickan ses som en sexuell utmaning för pojken och därför

måste ändra sitt beteende gentemot det motsatta könet. Det talas däremot inte om att pojken

ska lära sig respektera flickans gränser (Hilte och Claezon, 2005).

4.4 Genusperspektiv inom missbruksproblematik och behandling

Tina Mattsson har i sin avhandling ”I viljan att göra det normala: en kritisk studie av

genusperspektivet i missbrukarvården” (2005) undersökt hur kön skapas på behandlingshem

och tvångsvårdande institution för personer med missbruksproblematik. Undersökningen visar
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att terapeutiska behandlingsinslag ska liknas vid ett föräldrapar där det alltid ska vara en man

som symboliserar den auktoritära fadern och en kvinna som representerar den kärleksfulla

modern. Därmed upprätthålls en könsmaktsordning där mannen är överordnad och kvinnan

underordnad. Det är dessutom bara manhaftiga kvinnor det vill säga de som inte vågar ge

uttryck för sin femininitet, som tas emot på de behandlingshem och institutioner som varit

föremål för studien. Detta för att motverka förälskelser och sexuell attraktion vilket

personalen anser i högre utsträckning uppstår då kvinnor uppvisar feminina drag. Det läggs i

behandlingen vikt vid att kvinnorna ska lära sig kökskunskap, hygien samt mer om sina

kroppar genom kost, träning, skönhets- och kroppsvård. Behandling av manliga klienter

handlar däremot om aktiviteter som ska likna riktigt lönearbete. I studien framkommer att

behandlingspersonalen strävar efter jämställdhet med likabehandling för manliga och

kvinnliga klienter. Dock efterlevs eller uppfylls inte detta då behandlingen bygger på att

efterlikna en familjebildning som inte är jämställd. Istället för att förmedla jämställdhet

skapas kön i enlighet med den rådande könsmaktsordningen med manlig överordning och

kvinnlig underordning (ibid.).

Liknande resonemang förs av Ingela Kolfjord (Lundqvist och Mulinari red. 1997) gällande

värderingar kring kvinnors missbruksproblematik. Inom socialt arbete skiljer sig

förhållningssätten åt för manliga respektive kvinnliga missbrukare. Inom både socialtjänst och

hälsovård finns en stark mytbildning om missbrukande kvinnor och professionella styrs ofta

av stereotypen ”den fallna kvinnan”. Kvinnornas stigmatisering kommer sig av att kvinnans

beroende anses hindra rollen som hustru, mor och plikttrogen dotter. Kvinnligt missbruk

betraktas som ett större socialt problem än manliga missbrukare eftersom kvinnans

problematik anses medföra instabilitet i familjen (ibid.).

4.5 Summering

Vi vill i studien undersöka hur kön konstrueras i barnavårdsutredningar samt vilka skillnader

som kommer av dessa konstruktioner. Ovan redovisade forskningsresultat är därför högst

relevant då de visar konkreta skillnader i synen på och bedömning av flickors respektive

pojkars beteende. Anledningen till redovisning av forskning gällande fler socialt utsatta

grupper än just ungdomar är att vi anser att synen på kön och könsroller inte skiljer sig

nämnvärt mellan olika institutioner och verksamheter. Även om vissa studier, Schlytter

(1999) som exempel, inte är helt dagsfärska så anser vi att de fortfarande är relevanta. Studien

bidrar till forskningsfältet genom att visa hur socialtjänsten kan vara delaktig i konstruktionen
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och upprätthållandet av könsspecifika normer. Forskningen som redovisats ovan tydliggör hur

skapandet av kön ser ut på olika arenor inom socialt arbete. Vår studie skiljer sig från detta i

den bemärkelse att den är inriktad på det utredande arbete som sker ”inne på” socialkontoret.

När resultatet ställs i relation till tidigare forskning kan det indikera något om huruvida det

skett någon förändring i synen på kön och könsroller. Att redovisa forskning med ”några år på

nacken” är därför intressant då det blir tydligare om förändring skett eller inte.

5. Teori

Den teoretiska referensramen för vår studie utgörs av socialkonstruktivism samt genusteori.

Nedan följer en redovisning av teorierna var för sig.

5.1 Socialkonstruktivism

Sociala konstruktioner är enligt Ian Hacking (2000) produkter av historiska händelser, sociala

krafter samt ideologi och används ofta vid kritiska hållningar mot rådande förhållanden. Ett

fenomen vilket betraktas som socialt konstruerat behöver egentligen inte existera i sin aktuella

form, det är inte bestämt av tingens natur utan istället skapat av sociala händelser och

historiska förlopp vilket gör att det skulle kunna se ut/vara på ett annat sätt. Människor

kategoriseras på olika sätt och av olika anledningar. Författaren framhåller att denna

kategorisering är ett resultat av samhälleliga omständigheter exempelvis lagstiftning och

socialarbetares beslutsfattande. Det som är socialt konstruerat är därför inte enskilda individer

utan istället de kategorier som människor tillskrivs och enligt Hacking (2000) kan dessa

påverka och förändra hur man upplever sig själv, sina erfarenheter och handlingar. För att ett

fenomen ska anses vara socialt konstruerat krävs att det har tagits för givet och ansetts vara

oundvikligt. Därefter följer tre ytterligare insikter;

1. Fenomenet hade inte behövt finnas eller vara som det är, det är inte bestämt av tingets

natur men är inte oundvikligt.

2. Fenomenet är riktigt dåligt som det är.

3. Det skulle vara bra om det gick att göra sig av med fenomenet eller radikalt förändra

det.

Den första insikten utgör utgångspunkten för en social konstruktion. Man behöver inte

nödvändigtvis komma till insikt om de andra två. Hacking (2000) framhåller dock att de som

entusiastiskt använder socialkonstruktivism som begrepp och förståelseram vill kritisera,

förändra eller avskaffa det fenomen som av dem upplevs opassande i sin aktuella form. En
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social konstruktion utgör både en process, det vill säga en skapande del, samt en produkt

vilket innebär resultatet av skapelseförloppet. Socialkonstruktivister kan därför enligt

författaren hävda fenomenets oundviklighet genom att peka på skapelseprocessens historiska

och sociala betingelser (ibid.).

Interaktiva kategorier utgör en central del inom socialkonstruktivismen vilket förenklat

innebär att en medveten växelverkan föreligger mellan sort och person. En socialt skapad

kategori och de idéer som där inbegrips växelverkar med de som tillhör kategorin vilka kan

bli medvetna om hur de kategoriseras och anpassa sig därefter. Interaktiva kategorier kan, när

de blivit kända av människorna eller de personer som finns i deras närhet, förändra hur

”kategorimedlemmarna” upplever sig själva. Personerna som kategoriserats kan som en effekt

av kategoriseringen förändra och utveckla nya/andra former av beteenden och känslor

(Hacking, 2000).

5.2 Genusteori

Nina Lykke (2009) skriver att genusforskningen har uppstått som ett led i en politisk process,

den är igångsatt av feministiska rörelser och har ökat i omfattning i och med genusfältets

akademiska institutionalisering under de senaste decennierna. Det finns ett stort antal

teoretiska riktningar inom forskningsfältet kring genus. Konstruktionism och

dekonstruktionstänkande har genom forskningsfältets historia haft en oerhört stark ställning.

Existentialism, etnometodologi, marxism, psykoanalys och symbolisk interaktionism är några

exempel på teorier som påverkat genusforskningens förståelse för social och språklig

konstruktion och dekonstruktion av kön. Med inspiration från symbolisk interaktionism och

etnometodologi, där det förra innebär ett studium av hur aktörer skapar gemensamma

kategoriseringar i vardagslivets interaktion och det senare undersöker hur individer hanterar

sitt offentliga agerande i interpersonella aktiviteter, formulerades teorin om att kön är något

som skapas i mellanmänsklig interaktion. I samspelet med andra människor handlar det för

varje enskild individ om att konstruera sammanhang och begriplighet, det har inte med det

biologiska könet att göra utan är tvärtom en fråga om social konstruktion (ibid.).

Yvonne Hirdman (2001) menar att det finns en stor skillnad i verbformen när man talar om

hur kön produceras, kvinnor görs och män gör. Det finns inget är i fråga om manligt och

kvinnligt utan allt; saker, företeelser och arbeten genusdefinieras. Vi gör manligt och

kvinnligt, det vill säga vi gör genus det är inte (ibid.).
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Ett exempel på en konstruktivistisk syn på kön är citatet ”Man föds inte till kvinna, man blir

det” (de Beauvoir, Det andra könet, 2002 s. 325). Enligt de Beauvoir (2002) formas

kvinnligheten av civilisationen i dess helhet och det finns inget biologiskt, psykiskt eller

ekonomiskt öde som är avgörande för detta skapande. Mänskligheten är en historisk realitet.

Kvinnans självmedvetenhet är beroende av samhällsstrukturer vilken i sin tur återspeglar

vilken grad av teknisk utveckling som mänskligheten uppnått. Männen har genom historien

besuttit all verklig makt, det har sedan patriarkatets början ansetts vara nödvändigt att behålla

kvinnan i en beroendeställning och hon har i praktiken gjorts till den Andre i förhållande till

mannen (ibid.).

Enligt Elvin- Nowak och Thomsson (2003) görs kön genom alla interaktioner med andra

människor hela livet igenom. Att människor kategoriseras är ett faktum, det finns dock ingen

annan kategori som är så bestående och omöjlig att komma från som man och kvinna.

Diskussionen kring kön är en fråga om makt, och med makt i detta sammanhang menas att få

vara subjekt i sitt eget liv. Makt är att bli sedd som individ, med en egen identitet och som

ägare till sin egen sexualitet. Ordet makt misstas ofta för ordet ansvar och kvinnor har i regel

mer ansvar än makt. I Sverige finns ett könsmaktsystem vilket betyder att samhället är ett

patriarkalt system där människor ordnas efter vilket kön de har. Män får mer resurser och

makt än kvinnor vilket skapar manlig överordning och kvinnlig underordning.

Könsmaktsystemet är beroende av att ingen ifrågasätter det och att de allra flesta tycker att

samhället är bra som det är. Det är viktigt att framhålla att orättvisor som råder mellan män

och kvinnor beror på de strukturer som samhället vilar på. Strukturerna kan inte existera utan

att de konstrueras och upprätthålls av samhällets medlemmar (ibid.).

Människobehandlande organisationer har enligt Hilte (2005) till uppgift att bedöma,

kategorisera och påverka hjälpsökande människor, socialtjänsten är ett exempel på en sådan

form av organisation. Dessa kan ses som könade praktiker vilka genomsyras av

föreställningar och ideologier om vad som är manligt och kvinnligt. Med hjälp av

könsbegreppet blir det möjligt att synligöra och analysera de sociala processer som bidrar till

att skapa sociala skillnader män och kvinnor emellan. Dessa skillnader har att göra med

konstruktionen av könsidentitet samt den arbets- och maktfördelning som råder både i

organisationerna och dess omvärld (ibid.).

Scheffel-Birath, DeMarinis och Hansagi (Hilte, 2005) skriver att det finns en social dimension

av det kulturella sammanhang som varje individ verkar inom. Dimensionen består av
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principer som råder för respektive köntillhörighet, barn lär sig tidigt vilka regler som gäller i

samspelet med en flicka eller pojke. Samspelet med den omgivande miljön och sättet varpå

mening skapas bestäms delvis utifrån ens könstillhörighet.

5.2.1 Maskulinitet och Femininitet

Begreppen maskulinitet och femininitet är enligt Connell (2008) krångliga att precisera på

grund av att genus i sig är historiskt föränderligt och politiskt laddat. Från 1890-talet har det

flitigt forskats på könsskillnader med fokus på undersökningar av skillnader dels i mentala

förmågor men också gällande känslor, attityder och personliga karaktärsdrag. Resultaten har

alltid blivit desamma, skillnaderna är mycket små och könskillnaderna är snarare kulturellt

betingade och överdrivna. Forskningen om maskulinitet har tagit en ny form. Istället för att

handla om en outtalad praxis om maskulinitet som internaliseras studeras nu hur denna

outtalade praxis konstrueras och reproduceras i ny tappning i den sociala praktiken. Riktig

maskulinitet har en stark koppling till kroppen vilken styr eller begränsar handlandet. Män är

naturligt mer aggressiva än kvinnor vilket betyder att kroppen driver på uppförandet. Kroppen

begränsar handlandet till exempel gällande omvårdnad. Den fysiska upplevelsen av manligt

och kvinnligt är central för hur genus tolkas. Maskulinitet kännetecknas av kroppsliga attribut

som särskilda muskler, spänningar, hållningar, sätt att röra sig samt sexuella möjligheter.

Hegemonisk maskulinitet är ett centralt begrepp inom maskulinitetsforskningen vilket

gestaltas av den genuspraktik där accepterade svar gällande patriarkatets legitimitet finns.

Detta rättfärdigar mäns överordnad och kvinnors underordnad (ibid.).

Kvinnlighet iscensätts i förhållande till både föreställningar kring manlighet, kvinnlighet samt

barndom, ungdom och ålderdom. Femininiteten skapas i relation till föreställningar kring

flickor och kvinnor i andra åldrar. Den formas även genom upprättandet av skillnader till det

som inte betraktas som kvinnligt vilket kan vara saker som anses manligt, outvecklat,

barnsligt, omoget, passé eller förflutet. Iscensättandet av femininiteten ser olika ut för olika

flickor/kvinnor (Persson, 2010).

Att bli tjej är en process där olika former av makt, självdisciplinering och vardagliga möten

sammanstrålar. Dessa handlingar innefattar tankar och åsikter kring normalitet. Idealkvinnan

bestäms och definieras utifrån sina möjligheter att visa på vissa och undvika andra typer av

känslouttryck. I genusskapande processer bland tjejer har kroppen en stor betydelse. I fokus

står egna och andras föreställningar och uttalanden om samt upplevelser av kroppen.

Kvinnligheten innefattar ett stort mått av görbarhet där noppa, plocka, klä och sminka sig blir
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viktiga handlingar. Den kvinnliga kroppen talas det om, den bedöms, granskas, uppskattas

och uttrycks missnöje över. Att frammana den naturliga kvinnokroppen samt behärska själva

talet kring den är två sätt på vilka genus och femininitet skapas (Ambjörnsson, 2004).

5.3 Vår position gällande kön och genus

Vi anser att kön till stor del är socialt konstruerat och inte bygger på grundläggande

biologiska skillnader. Istället handlar kön och genus om uppfattningar skapade av människor

kring vad som är accepterat att göra för pojkar/män respektive flickor/kvinnor. Att skillnader

mellan könen till stor del är socialt skapade gör enligt vår mening att acceptansen för

beteenden och uttryck skiljer sig åt mellan olika samhällen/kulturer. Vid diskussioner

gällande manligt, kvinnligt samt synen på kön, könsroller och könsskillnader är det därför

viktigt att tydliggöra vilken kontext de socialt skapade fenomenen ryms inom.

Makt är något som förekommer mellan och inom olika grupper i samhället där män och

kvinnor utgör ett exempel. Maktaspekten i detta fall har flera olika ursprungskällor. Som vi

kunnat se i de teoretiska tankegångarna ovan, har män historiskt sett innehaft makten medan

kvinnor stått i beroendeställning och både nu och då har maskulinitet och makt gått ”hand i

hand”. En annan källa till maktfördelning mellan könen kommer sig enligt vår mening av att

manliga och kvinnliga beteende- och uttryckssätt värderas olika. Att medvetandegöra

skillnader i maktstrukturen ser vi som en viktig del i viljan att förändra.

5.4 Teoriernas betydelse för studien

Vi anser att ovan redovisade teoretiska resonemang är högst relevanta för studiens

undersökningsområde. Genusforskningen inbegriper, vilket även nämnts tidigare, ett stort

mått av konstruktivism vilket gör att studiens två teoretiska grundstenar går in i varandra. Vi

ser inte detta som någon nackdel eller risk för ”kaka på kaka” utan anser istället att de

kompletterar varandra. Socialkonstruktivismen ger djupare förståelse för att och hur sociala

fenomen skapas medan genusteorierna samt maskulinitet och femininitet utgör olika exempel

på dessa sociala konstruktioner. Då syftet med studien är att undersöka socialtjänstens

eventuella delaktighet i upprätthållande av könsspecifika normer blir diskussionen om

konstruerade fenomen aktuell. Vår uppfattning är nämligen att normer och förväntningar är

skapade av människor vilket gör att de inte behöver vara absoluta och därmed kan vara

föremål och ifrågasättande och förändring.

Valet av teoretiska perspektiv där fenomen betraktas som socialt konstruerade grundar sig

även i valet av analysmetod. Som tydliggörs nedan finns en överensstämmelse mellan
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socialkonstruktivism och textanalys inriktad på diskurser där språket är centralt inom båda

delarna.

6. Metod

Till uppsatsarbetet har vi valt en kvalitativ forskningsansats vilket enligt Brinkmann och

Kvale (2009) hänför sig till att besvara frågor med formen ”vad för typ?” vilket kan jämföras

med en kvantitativ inriktning på att istället besvara frågor om ”hur mycket av en viss typ?”.

Kvalitativt inriktad forskning betraktar den sociala verkligheten som ständigt föränderlig

påverkad av individens skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2002).

6.1 Diskursanalys

Den metodologiska grunden för studien utgörs av diskursanalys vilket är både en teori och en

metod. Den innehåller teoretiska och metodologiska riktlinjer samt filosofiska utgångspunkter

som berör språkets roll i skapandet av världen. Denna forskningsgren ger, i likhet med andra

kvalitativa forskningsinriktningar, ingen fast mall eller procedur för insamling och analys av

det empiriska materialet. Hur man väljer att använda diskursanalytiska verktyg beror på

undersökningens problemformulering, forskningsfråga och räckvidd (Winter Jørgensen och

Philips, 2000). Nedan följer därför först en litteraturbaserad, generell beskrivning av

diskursanalys vilket sedan åtföljs av en avsmalning och inriktning mot en viss gren. Slutligen

redovisas vår tolkning av metoden samt hur vi kommer att använda den i uppsatsarbetet.

Diskursanalysen undersöker samhällsfenomen med fokus på språket och användningen av

detta. Den språkliga fokuseringen kommer sig av att språket anses forma olika sociala

fenomen som identiteter, relationer och trosuppfattningar. Det betraktas också som en central

del för vad människor tänker, gör, hur de ser på sig själva, andra och hur de betraktar

verkligheten (Bergström och Boréus, 2005).

Språket är viktigt av fler anledningar än att det utgör ett kommunikationsmedel människor

emellan. I språket finns även synsätt och meningsbetydelser och genom att studera och

analysera det kan inbyggda normer och värderingar synliggöras. Språkets innehåll,

utformning och sammanhang förmedlar kunskap och förståelse för vår kulturs bakomliggande

värderingar och fördomar (Sandquist red., 1998).

Diskursanalys vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Det innebär en kritisk hållning till

”självklar” kunskap, kunskapen om världen ses som kulturellt och historiskt präglad, sättet att
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uppfatta världen på anses skapat genom sociala processer och det föreligger ett samband

mellan kunskap och social handling. Poststrukturalistisk språkfilosofi är en annan

diskursanalytisk grundsten där tillträde till verkligheten anses gå genom språket vilket skapar

representationer som både speglar och skapar det som är verkligt. Språket är strukturerat i

mönster (diskurser). De diskursiva mönstren upprätthålls eller förändras i diskursiva

praktiker. Förändringar och upprätthållanden kan därför hittas i de konkreta kontexter där

språket används. Diskursiv praktik innebär ett diskursutövande, det är en arena där diskurser

produceras och konsumeras vilket bidrar till att forma den sociala världen. Människor har här

en aktiv roll genom att vara både producenter och konsumenter av omvärlden (Winter

Jørgensen och Philips, 2000).

Diskursanalysen kräver en redogörelse av forskarens förhållande till de diskurser som

undersöks och vilka konsekvenser den egna forskningen kan få för den diskursiva

produktionen av omvärlden (Winter Jørgensen och Philips, 2000). Senare i texten förs en

diskussion kring våra egna roller och vilka konsekvenser det kan tänkas få för resultat och

analys.

6.1.1 Diskurs och makt

En diskurs är något som finns runt varje fenomen och gör anspråk på att vara sant och verkligt

gällande ämnet. Diskursen reglerar vad som kan sägas, vem som får säga det, från vilka

positioner det får sägas samt hur det sägs. Diskursanalysen innefattar därmed en

maktdimension. Frågan om vem som har rätt att uttala sig kring ett visst fenomen blir central

eftersom diskursen styr vad som är tillåtet och tänkbart (Bergström och Boréus, 2005).

6.2 Kritisk diskursanalys

Det finns flera olika diskursanalytiska riktningar och vi anser det viktigt att välja en av dem

för att kunna genomföra ett konkret analysarbete. Med undersökningssyfte och

frågeställningar i åtanke anser vi att Norman Faircloughs kritiska diskursanalysmodell lämpar

sig bäst. Winter Jørgensen och Philips (2000) anser dessutom att Fairclough, inom den

diskursanalytiska forskningsriktningen, innehar den mest utvecklade forskningsteorin och

metoden för undersökningar av kommunikation, kultur och samhälle.

I kritisk diskursanalys görs teoretiska problematiseringar och empiriska undersökningar av

relationer mellan diskursiv praktik och social/kulturell utveckling i olika samhällskontexter.

Det karaktäristiska för kritisk diskursanalys är att sociala och kulturella processer/strukturer

delvis är lingvistiskt- diskursiva. Det innebär att diskursiva praktiker, där texter skapas och
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mottas/tolkas, bidrar till skapandet av den sociala världen vilket även innefattar sociala

relationer och identiteter. Socialt återskapande och förändring sker till viss del genom

diskursiva praktiker i vardagen. Det finns således en lingvistisk-diskursiv dimension av

senmodernitetens sociala/ kulturella fenomen och förändringsprocesser. Kritisk diskursanalys

kännetecknas även av att diskurser betraktas som både konstituerande och konstituerade.

Diskurser ses som en betydelsefull del av sociala praktiker där de både skapar den sociala

världen och skapas av andra sociala praktiker. Ett annat karaktärsdrag för denna riktning är att

språkbruket i social interaktion ges stor betydelse eftersom det görs en konkret lingvistisk

textanalys av detta. Utmärkande är även att diskursiva praktiker anses bidra till

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden sociala grupper emellan, till exempel mellan

kvinnor och män. Fokus är både diskursiva praktiker som skapar sociala subjekt, relationer,

världsbilder och maktrelationer samt hur den diskursiva praktiken påverkar gynnandet av

specifika gruppers intressen. Ett sista kännetecken är att kritisk diskursanalys ser sig som ett

kritiskt angreppssätt där man tar parti för de undertryckta samhällsgrupperna. Genom en

kritisk hållning är avsikten dels att synliggöra den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet

av ojämlika maktförhållanden samt verka för social förändring (Winter Jørgensen och Philips,

2000).

6.2.1 Fairclough

Fairclough använder sig av en textorienterad diskursanalys vilket är en sammankoppling av

tre traditioner; detaljerad textanalys inom den lingvistiska disciplinen, makrosociologisk

analys av den sociala praktiken samt den mikrosociologiska, tolkande traditionen där

människorna anses skapa vardagen genom användningen av vissa gemensamma regler och

procedurer. Fairclough anser att det krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalys

kombineras med social analys eftersom textanalysen i sig inte belyser förbindelserna mellan

texten och samhälleliga och kulturella processer. Därför krävs ett kombinerat perspektiv som

bygger på en makrosociologisk grund där den sociala världen anses skapad av sociala

strukturer och maktrelationer där människor ofta inte är medvetna om de processer som pågår.

Genom att analysera konkreta fall av språkbruk, det vill säga olika texter, ska målet för kritisk

diskursanalys kunna uppnås vilket innebär en kartläggning av relationen mellan språkbruk

och social praktik. Det centrala för kritisk diskursanalys är hur ett konkret språkbruk kan

påverka och förändra enskilda diskurser vilket i sin tur förändrar den sociala världen (Winter

Jørgensen och Philips, 2000).
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6.2.2 Faircloughs tredimensionella modell

Enligt Fairclough bidrar diskurser till skapandet av sociala identiteter, relationer samt

kunskaps- och betydelsesystem. Vid diskursanalys är det viktigt att fokusera på två

dimensioner, dels den kommunikativa händelsen samt diskursordningen. Det förra innebär

någonting där ett språk har använts, exempelvis en artikel eller ett argumenterande tal. Det

senare är de sammanlagda diskurstyper som brukas inom en social arena. En diskurstyp

innefattar diskurser och genrer. En diskursordning består av flera olika diskursiva praktiker

där diskurstyper används på bestämda sätt. Den

kommunikativa händelsen delar Fairclough in i

tre dimensioner:

 En text; tal, skrift, bild eller blandning av

språkligt och visuellt medium.

 En diskursiv praktik; produktion och

konsumtion av text.

 En social praktik; det sociala

sammanhang som den diskursiva

praktiken verkar inom.

Figuren intill utgör en analytisk ram som kan vara

god vägledning vid empirisk, samhällelig forskning. I en konkret kritisk diskursanalys av en

kommunikativ händelse ska alla tre dimensioner analyseras (Winter Jørgensen och Philips,

2000).

Vid analys av textdelen ska textens egenskaper studeras detaljerat med hjälp av bestämda

verktyg för att klarlägga hur diskurser realiseras textuellt och därmed få belägg för sin

tolkning. Det finns flera olika analysverktyg, däribland etos (hur identiteter skapas genom

språket), metaforer, ordval samt grammatik (Winter Jørgensen och Philips, 2000).

Vid analys av den diskursiva praktiken ligger intresset i hur texten har producerats och hur

den konsumeras. Man fokuserar på hur författaren i skapandet av texten bygger på diskurser

och genrer (diskurstyper) som redan finns. Fokus ligger även på hur mottagare av texten

använder rådande diskurstyper vid textkonsumtion och tolkning. Vid undersökning av hur en

text har producerats är intertextualitet och interdiskursivitet centrala begrepp. I det senare

undersöks vilka eventuella diskurser som kan identifieras i texten. Om olika diskurser

förekommer i samma text har den en hög grad av interdiskursivitet vilket tyder på social
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förändring. Om texten däremot har låg grad av interdiskursivitet är det ett tecken på

återskapande av det som redan råder. Intertextualiteten studeras genom att undersöka hur

texten bygger på andra, tidigare skrivna texter. Det föreligger därmed en historisk inverkan på

texten vilken också påverkar historien och på så sätt bidrar till historisk utveckling och

förändring. (Winter Jørgensen och Philips, 2000).

Analys av den sociala praktiken innebär att ställa de två tidigare dimensionerna (text samt

diskursiv praktik) i relation till det bredare sociala sammanhang där de ingår. Förhållandet

mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning där praktiken ingår ska tydliggöras.

Det ingår även att kartlägga de sociala och kulturella relationer som till viss del inte är

diskursiva eftersom dessa definierar den diskursiva praktiken. För detta krävs verktyg i form

av andra teorier än Fairclouhgs kritiska diskursanalys. Vid analys av förhållandet mellan

diskursiv praktik och en bredare social praktik kan slutsatser börja formuleras eftersom det är

nu man börjar närma sig frågorna kring förändring och ideologiska konsekvenser;

upprätthåller den diskursiva praktiken diskursordningen och därmed bibehåller ett oförändrat

tillstånd i en bredare social praktik eller står diskursordningen under omvandling så att social

förändring möjliggörs? På vilket sätt synliggör och ifrågasätter den diskursiva praktiken

ojämlika maktförhållanden i samhället? Relationen mellan texten och den bredare sociala

praktiken förmedlas genom den diskursiva praktiken. När människor använder språket för att

skapa och bruka texter (diskursiv praktik) formar texten den bredare sociala praktiken och

tvärt om (Winter Jørgensen och Philips, 2000).

6.3 Vår användning av modellen

6.3.1 Textens praktik

De verktyg som används i denna del är ordval och grammatik. Texternas ordval innebär för

oss att titta på specifika ord och hur de har använts av textförfattarna för att beskriva

ungdomarna och deras handlingar. Fairclough (1992) menar att textproducenten alltid står

inför valet av hur ord ska användas samt hur de kan ge innebörd åt texten. Diskursen styr

vilka ord som är acceptabla att använda om ett visst fenomen. Så som vi tolkar Fairclough

(1992) är exempelvis sårbarhet starkt kopplat till och ryms inom diskursen gällande

kvinna/kvinnlighet. Det vore därför inte lika acceptabelt att använda ordet sårbarhet för att

beskriva man/manlighet. Ordval innebär därmed även att titta på vilka ord som är

sammanbundna med varandra.

När grammatiken har huvudfokus blir två begrepp viktiga; transitivitet och modalitet. Vid
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transitivitetsanalys ligger intresset i förbindelsen mellan processer/händelser och

subjekt/objekt (Winter Jørgensen och Philips, 2000). Vi tolkar detta som att det handlar om

vem som gör vad i en konkret händelse. Ett exempel kan vara ”ett bråk uppstod”, här används

en passiv form och delaktiga aktörer utelämnas. Ett bråk uppstår inte av sig självt,

någon/några måste starta det och delta. Vi finner det intressant att studera

utredningsmaterialet med detta verktyg då det i delen ”tidigare forskning” finns en bild av

flickor som objekt och pojkar som subjekt, med Hilte och Claezon (2008) som undantag, och

vi vill se om den bilden även syns i utredningsmaterialet.

Analysen av modalitet handlar om i vilken grad textförfattaren håller med om det som påstås

(Winter Jørgensen och Philips, 2000). Vår tolkning av modalitetsbegreppet är att det handlar

om huruvida personen som skapar texten tydliggör sin egen åsikt eller framställer ”sanningar”

gällande textens påståenden. Ett exempel kan vara att antingen skriva ”jag anser att …” eller

”det är…”.

6.3.2 Diskursiv praktik

Vår tolkning är att det är de arenor där barnavårdsutredningarna skapas och

konsumeras/tolkas. Här deltar flera olika personer och instanser. Socialtjänsten utgör en del;

ansvarig utredande socialsekreterare samt den chef som godkänner utredningen och det

eventuella beslut som utredningen resulterar i. Även de organisationer och verksamheter som

berörs av beslutet eller samverkar vid utredningsarbetet är delaktiga på denna nivå. Det kan

exempelvis handla om rättsväsendet, barn- och ungdomspsykiatrin, socialnämnden och

behandlingshem. Vi tänker att dessa aktörer i stor utsträckning blir konsumenter av

utredningarna och de diskurser som däri finns inbyggda. I den diskursiva praktiken ingår även

ungdomen och dennes föräldrar/vårdnadshavare. De utgör rollen som tolkare då utredningen

kommuniceras innan beslutet verkställs.

6.4 Metodens för- och nackdelar

Diskursanalys är ett bra verktyg för att föra fram och eventuellt förändra rådande diskurser i

ljuset. Både Fairclough och Foucault har använt diskursanalys för att belysa ojämlika

maktförhållanden i en strävan att förändra dessa. Diskurser kan liknas med den tredje

dimensionen av makt som är makten över tanken vilket styr vad människor kan tycka och tro

om samhället i stort. Diskursanalysen lyfter fram de diskurser som utgör den tredje

dimensionen (Bergström och Boréus, 2005). Vi anser att de diskurser som är aktuella i
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studien, det vill säga diskurser kring skapandet av kön, är viktiga att belysa då de innefattar en

betydande maktaspekt med tanke på könsmaktsordningen.

Språket i form av texter, bilder och media har idag en större betydelse för vårt vardagliga liv.

Att forskning fokuserar på språkets betydelse blir därmed allt viktigare och diskursanalysen

har mycket att tillföra inom detta forskningsområde (Bergström och Boréus, 2005). Enligt vår

uppfattning föreligger idag en högre massmedial påverkan på människors liv. Det skrivna

ordet, bilder och andra mediala uttryck sprids nu på ett annat sätt jämfört med tidigare.

Aktuella diskurser har på så vis en mer lättframkomlig terräng numera. Vi anser därför att

diskursanalytiska metoder behövs för att synliggöra vilka diskurser som råder för tillfället

samt hur de styr och påverkar människors vardagliga handlings- och uttryckssätt.

En nackdel med kritisk diskursanalys är att Fairclough inte tydliggör vart gränsen går mellan

analysen av den diskursiva och bredare sociala praktiken. Det ges ingen vägledning kring hur

mycket av den sociala praktiken som behöver analyseras och det finns heller inga angivna

förslag på användbara sociologiska eller kulturella teorier (Winter Jørgensen och Philips,

2000). Då gränserna är otydliga sätter det högre press på oss som forskare. Vi måste på ett

tydligt vis redogöra för vart gränsen mellan analysen av den diskursiva och den bredare

sociala praktiken går i studien.

Den kritiska diskursanalysens teoretiska förståelse för gruppbildningsprocesser samt frågor

kring subjektivitet och människors kontroll över det egna språkbruket är relativt svag, vilket

kan utgöra en nackdel (Winter Jørgensen och Philips, 2000). Vi tänker att det är en svaghet att

Fairclough å ena sidan anser att diskurser skapar sociala identiteter och relationer men sedan

inte förklarar hur det går till. Då socialkonstruktivism och genusteori utgör den teoretiska

grunden för studien anser vi att de kompletterar dessa svagheter. Enlig dessa teorier formas

identiteter i samspelet med andra människor. Det som händer i den sociala interaktionen

människor emellan, styrs mycket av diskurser som de facto är socialt konstruerade. På så vis

utgör teorivalet ett komplement till diskusanalysen.

Oavsett vilket form av textanalys som görs måste texten alltid tolkas av forskaren vilket

kräver en medvetenhet kring den egna förförståelsen. Det ges inget utrymme för någon

annans tolkning än forskarens egna (Bergström och Boréus, 2005). Vi tänker att detta kan

vara en svaghet med textanalys som metod bland annat genom att den inte ger möjlighet till

att inhämta vidare information. Självklart skulle forskaren kunna låta textförfattaren läsa och

kommentera analysen innan studien publiceras men det vore inte fruktbart eftersom det då

inte längre är forskarens egen analys och tolkning. Till skillnad från ett intervjutranskript är
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materialet som ligger till grund för en textanalys redan färdigproducerat. De utredningar som

studien grundar sig på ska vara kommunicerade och godkända av den berörda individen.

Kommuniceringen kan liknas vid att skicka ut ett intervjutranskript till en informant och få

det godkänt.

6.5 Etik

Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet är individskyddskravet en

grundläggande forskningsetisk utgångspunkt. Detta innebär att individer ska skyddas mot

psykiska och fysiska skador, förödmjukelser och kränkningar i samband med deltagande i

forskningsstudier. Det innefattar också att insyn i individers livsförhållanden inte ska

förekomma. Detta övergripande krav mynnar ut i fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet,

1990).

Det första utgörs av informationskravet som innebär att informanter skall få adekvat

information om vilken roll de är tänkta att ha i studien. De ska få information om att

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien

(Vetenskapsrådet, 1990). Eftersom undersökningsmaterialet utgörs av utredningstexter har vi

inga informanter att ge information till. Däremot är den berörda socialtjänsten informerad om

studiens syfte och de har i sin tur beviljat vår formella ansökan (se bilaga 1) om att ta del av

sekretessbelagt material.

Samtyckeskravet innebär att de informanter som ska delta i studien alltid ska ha samtyckt till

deltagandet. Om informanterna är under 15 år och studien är av etiskt känslig karaktär ska

även föräldrar/vårdnadshavare samtycka till deltagande. Informanter ska själva få bestämma

vilka villkor som ska gälla för deras deltagande. Skulle de välja att avbryta sitt deltagande ska

det inte medföra negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 1990). Det som intresserar oss i

studien är texterna i sig, inte specifika individer eller deras livssituationer. Då

utredningstexterna är avidentifierade vet vi inte heller vilka individerna är vilket motiverar

avsaknaden av samtycke från den enskilde, dessutom har socialtjänsten gett sitt samtycke.

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att det bör upprättas en dokumenterad

tystnadsplikt för all personal som tar del av uppgifter om den enskilda som kan ha etiskt

känslig karaktär. Alla uppgifter som under studiens gång samlats in om enskilda individer ska

avidentifieras så att inget ska kunna härledas till den enskilda. Uppgifterna ska också förvaras
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på ett sätt som gör det praktiskt omöjligt för någon utomstående att få tag på uppgifterna

(Vetenskapsrådet, 1990). I socialtjänstens beslut om utlämnande av utredningarna ingick vissa

förbehåll (se bilaga 4) som vi var tvungna att rätta oss efter och där kravet på konfidentialitet

ingick som en del. I Sverige finns 290 kommuner och i studien nämns inte vilken kommun

utredningarna kommer från vilket minskar risken för att någon kan känna igen sig i uppsatsen.

Vi anser att det är större chans att två tredjedelar av alla som blivit utredda av socialtjänsten

kommer att kunna känna igen sig än att någon specifik individ ska kunna identifiera sin egen

utredning i uppsatsen.

Nyttjandekravet innebär att insamlat forskningsmaterial inte får användas i något annat

avseende än det var ämnat för och uppgifter om den enskilda får inte användas för beslut och

åtgärder som direkt kan påverka han eller hon (Vetenskapsrådet, 1990). Detta krav står också

med i socialtjänstens förbehåll (se bilaga 4) och vi är helt införstådda med att materialet inte

får användas till något annat än det som forskningssyftet berör. Det material som används är

redan bearbetat och har lett till insatser för de berörda individerna. Vid exempelvis intervjuer

kan det framkomma information som gör att etiska dilemman uppstår och där forskaren måste

ta ställning till om informationen bör föras vidare eller inte. Risken att sådan information

skulle komma fram under denna studie är minimal då texten, som tidigare nämnts, redan är

granskad och bearbetad.

6.6 Forskarens roll

Då forskaren oftast är en del av det samhälle där undersökningen äger rum och delar de

kulturella värderingar är han eller hon i mångt och mycket också en del av de självklarheter

som ryms i materialet. Dessa självklarheter är det forskaren försöker undersöka. Forskaren

måste därför så gott det går ställa sig främmande till materialet och teorin är ett ”hjälpmedel”

till detta. Genom att se världen genom teorin öppnar det för att kunna ställa andra frågor till

sitt material än vad som skulle vara möjligt utifrån sin vardagsförståelse. Det är oerhört viktigt

att forskaren redogör för hur han eller hon står i förhållande till de aktuella diskurserna och

vilka eventuella konsekvenser studien kan få för den diskursiva produktionen av världen

(Winter Jørgensen och Philips, 2000).

Alla som närmar sig en text har en viss förförståelse som utgörs av värderingar, den

samhälleliga kontext vi lever i, utbildning, språk och så vidare. Allt vi varit med om har

betydelse för förförståelsen, den är omöjlig att radera och det är inte heller meningen att
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forskaren ska göra detta. Det som är viktigt är att forskaren är medveten om vilken

förförståelse han/hon har.

Vi är båda kvinnor födda i Sverige. Det innebär att vi är en del av den kultur som undersöks

och därmed producenter och konsumenter av de diskurser som studeras. Båda har varit och är

fortfarande verksamma inom socialtjänsten vilket innebär att vi har viss förförståelse kring

socialtjänstens verksamhet. Vår utbildning riktar sig bland annat mot arbeten av handläggande

karaktär vilket innebär att vi är bekanta med fackspråket som förekommer på ett socialkontor.

Båda två har tidigare läst och tagit del av utredningar gjorda av socialtjänsten vilket medför en

förförståelse kring dess innehåll och struktur. Det har gjort arbetet lättare då vi inte behövt

ägna lika mycket tid åt att sätta oss in i hur utredningar är uppbyggda och så vidare.

En stor fördel som vi ser är användandet av socialkonstruktivism som teoretisk grund i

studien. Det sätter diskurserna i ett annat ljus än utifrån vår vardagsförståelse, vi kan se

diskurserna som konstruerade av det könsmaktssystem som vi lever i och ställa oss kritiska

till dem. På så sätt har vi arbetat för att ställa oss främmande till materialet.

De konsekvenser studien kan få för den diskursiva produktionen är att den ger en ökad

medvetenhet för hur kön görs i allmänhet och inom socialtjänsten.

6.7 Urval och bortfall

En formell ansökan om att ta del av barnavårdsutredningar (se bilaga 1) upprättades av oss

och skickades till en kommun i Sverige. Antalet utredningar bestämdes utifrån hur mycket tid

som fanns att tillgå för läsning och analys av materialet. Då syftet med studien inte var att

generalisera var vi inte intresserade av en större mängd utredningar. Från början var tanken att

det var tillräckligt med fem av vardera. Risken fanns dock att vissa utredningar av olika

anledningar kunde falla bort och vi höjde därför antalet utredningar till 14. Studien skulle då

vid bortfall inte riskeras och materialet inte heller bli för stort för att kunna hantera om

bortfallet uteblev.

Vidare urvalskriterier var att utredningarna skulle gälla ungdomar i åldrarna 13- 18 år.

Utredningarna skulle ha resulterat i någon form av insats men vi valde att inte precisera vare

sig problematik eller vilken insats det skulle handla om. Detta då syfte och frågeställningar

inte handlar om ungdomarnas problematik. Dessutom finns flera tidigare studier där specifika

insatser har studerats med ett genusperspektiv, exempelvis 3§ LVU (se avsnittet om tidigare

forskning) och för att inte likna dessa allt för mycket valde vi att inte ha en sådan precisering.

Vi framförde också att utredningarna inte skulle vara allt för omfattande med tanke på den

tidspress som förelåg. Därefter gjordes urval och avidentifiering av personal på
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socialkontoret. I och med valet att analysera sekretessbelagt material följer en nackdel i form

av att vi själva inte kunnat styra urvalet helt och fullt.

Utredningarna varierar något i omfattning och innehåll vilket kunde ha sett annorlunda ut om

vi själva fått vara delaktiga i urvalsarbetet. Dock anser vi att materialet helt klart varit

intressant och tillräckligt innehållsrikt för att bygga en analys på.

Vi fick 14 utredningar, sju flickutredningar och sju pojkutredningar. En flickutredning och en

pojkutredning kunde vi inte använda till studien då de inte gav en tillräcklig beskrivning av

ungdomarna för att var fruktbara utifrån syfte och frågeställningar. Bortfallet påverkar dock

inte resultatet.

6.8 Beskrivning av utredningarna

Flickorna är i åldrarna 14-17 år. De anledningar till att inleda utredning som förekommer i

alla flickutredningar är någon form av familjeproblematik exempelvis bristande omsorg och

gränssättning, omsorgssvikt samt bristande föräldraskap. Andra anledningar är hög

skolfrånvaro, misstanke om graviditet, riskzon för beroende av alkohol och nikotin samt

suicidrisk. De insatser som föranletts av utredningarna är placering i familjehem eller på

behandlingshem, familjebehandling, personligt stöd, träningslägenhet, stöd av personal från

verksamhet inom socialtjänsten.

Pojkarna är i åldrarna 14-17 år. Anledningar till att inleda utredning som förekommer i alla

pojkutredningar är familjeproblematik exempelvis i form av konflikter i familjen,

samarbetssvårigheter föräldrarna emellan samt brister i omsorgen. Ytterligare anledningar till

att utredningar har inletts är hög skolfrånvaro, attityd som sätts upp mot vuxenvärlden,

aggressivt beteende, oro kring pojkens omsorg samt symptom på psykisk ohälsa.

Utredningarna har resulterat i insatser som strukturerade öppenvårdsprogram,

familjebehandling, personligt stöd, stöd av personal från verksamhet inom socialtjänsten samt

kontaktperson.

Vi är medvetna om att det föreligger viss skillnad mellan pojk- och flickmaterialet då insatser

i form av placering utanför det egna hemmet finns i några flickutredningar men inte gällande

pojkarna. Anledningarna till att utredning inletts skiljer sig dock inte nämnvärt. Dessutom

hade utfallet av en specifik utredning kunnat se annorlunda ut om en annan handläggare utrett

ärendet då det är socialsekreterares subjektiva bedömningar som ligger till grund för beslut

om insats. Vad som påverkat en utrednings form och innehåll kan diskuteras och dras till
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ytterligheter där exempelvis socialsekreterarens dagsform och/eller arbetsbelastning samt

vilken tid på dagen som utredningen skrivs skulle kunna antas spela roll. Då utredningsarbetet

oftast pågår under en längre tid (får ta maximalt fyra månader) ska dessa faktorer dock inte

vara avgörande. Eftersom åldrar och anledningar till inledd utredning till stor del

överensstämmer eller liknar varandra i pojk- och flickutredningarna så anser vi ändå att

materialen är jämförbara.

6.9 Etiska dilemman och konsekvenser av förbehållen

Valet att analysera sekretessbelagt material har medfört en del dilemman. Om annat material

valts, exempelvis skönlitterära böcker, hade vi exempelvis inte behövt ta hänsyn till den/de

personer som boken handlar om. Men utredningarna handlar om verkliga människor och

händelser och deras integritet måste respekteras.

Som tidigare nämnts beviljades ansökan om att ta del av sekretessbelagda

barnavårdsutredningar med vissa förbehåll (se bilaga 4). Att vi i studien inte får ha med

uppgifter som kan hänföras till den person som en specifik utredning gäller innebär att vi inte

kan citera långa stycken från utredningstexterna. Det skulle kunna äventyra studiens

reliabilitetsvärde. Dock har varje mening som tagits från utredningsmaterialet för att användas

i uppsatsen övervägts och diskuterats om risken finns för att enskilda personer kan

identifieras.

Att utredningarna eller avskrifter inte fått tas med har inneburit att vi inte kunnat gå tillbaka

till materialet vid tveksamheter på samma sätt som om de varit tillgängliga hela tiden. Detta

har försvårat arbetet eftersom vi inte heller kunnat gå till socialkontoret när vi haft

funderingar. Detta dels av praktiska skäl då vi inte befunnit oss i rätt kommun och dels för att

vi behövt boka tid på socialkontoret. Personalen i receptionen har dock varit oerhört

tillmötesgående och hjälpsamma och det har aldrig varit några problem med att få komma och

läsa utredningarna.

Vi har under arbetets gång gjort allt vi kunnat för att respektera socialtjänstens förbehåll utan

att det ska äventyra studien. Förbehållen har gjort att kraven på oss som forskare har höjts. De

kan också få konsekvensen att kraven på läsare höjs eftersom viss begränsning finns för hur vi

kan återge texterna.
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6. 10 Validitet och reliabilitet

Validitet är en fråga om huruvida den valda mätmetoden mäter det den avser att mäta.

Begreppet är även aktuellt för undersökningar där syftet primärt inte är att mäta eller räkna.

Forskaren ställer sig då frågande till om undersökningen som genomförts för att besvara en

specifik fråga verkligen givit svar på den frågan. En del i validitetsbedömningen är därför att

beakta de analysverktyg som har används i studien. I bedömningen av undersökningens

validitetsvärde ingår även beaktandet av forskaren själv och hans eller hennes socialt och

kulturellt formade förförståelse. Medvetenheten kring den egna förförståelsen kan höjas

genom att ta reda på mer om den egna vetenskapskulturen samt den sociala kontext som

undersökningen äger rum inom (Bergström och Boréus, 2005).

Att kontrollera validitetsvärdet för undersökningen innebär frågor som till exempel; beskriver

utredningarna det vi vill undersöka? Har utredningarna lästs på rätt sätt? Har rätt verktyg

använts i analysen?

Hög grad av reliabilitet handlar om noggrannhet i mätningar och uträkningar. Vid textanalys

hänför sig begreppet till forskarens precision i alla led av undersökningen samt att i möjligaste

mån eliminera eventuella felkällor. Tolkningsaspekten är en del av reliabilitetsfrågan vilket

kräver att textläsningen är tillräckligt noggrann för studiens syfte. För att en undersökning ska

få högt reliabilitetsvärde ska den karakteriseras av transparens och välgrundade

argumentationsdelar. De som läser studien ska i stort sett kunna göra om den procedur som

forskaren i analysarbetet gjort för att komma fram till ett visst resultat. För att detta ska vara

möjligt krävs att forskarens uttalade tolkningar är underbyggda av citat och textreferenser.

God reliabilitet föregås även av utvecklade analysverktyg och beskrivning av dessa. En annan

del av reliabilitetsfrågan handlar om att samma person ska få samma resultat med samma

analysmetod av samma material fast vid olika tidpunkter. Detta ska garantera att forskaren är

konsekvent i sitt bedömningsarbete (Bergström och Boréus, 2005).

Genom att tydligt redovisa tillvägagångssättet i studiens olika delar samt motivera

bedömningar och tolkningar med hjälp av kortare citat från utredningstexterna anser vi att

studiens reliabilitetsvärde höjs. Vi är medvetna om att det dock kan sjunka något i och med att

vi inte kan citera större delar av utredningstexterna rakt av.

6.11 Tillvägagångssätt för resultat och analys

De utredningar som lästs och som utgör studiens empiriska material är upprättade enligt BBIC

(barns behov i centrum). Det är en modell för handläggning och dokumentation vilken ska
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främja barnperspektivet och barns, ungas och familjers delaktighet i utredningar

(www.socialstyrelsen.se).

Vi började med att var för sig läsa igenom materialet för att sedan göra mer ingående

närläsningar av utredningarna. En första del i närläsningen bestod av att med våra

forskningsfrågor i åtanke leta efter ämnen som omnämndes eller diskuterades både i flick- och

pojkmaterialet. Detta resulterade i kategorierna umgänge och relationer, fysiskt och psykiskt

mående, rökning, alkohol och droger samt socialt beteende. Dessa kategorier har sedan

används för att strukturera upp resultat- och analysdelen. Kategorierna användes sedan för att

än en gång läsa utredningsmaterialet och denna gång med hjälp av våra analysverktyg ordval,

transitivitet och modalitet. Efter att ha läst materialet och fört anteckningar på dessa olika sätt

var första delen av resultat och analys (textens praktik) färdig. Därefter tog analysen av den

diskursiva praktiken vid vilket gjordes i två steg. Först identifierades vad som ingick i

diskursen om pojkar respektive flickor. Den andra delen bestod av att titta på graden av

interdiskursivitet i texterna vilket gjordes genom att studera om och hur delar av

pojkdiskursen ingick i flicktexterna och vice versa. Den sista analysdelen bestående av den

sociala praktiken gjordes genom att ställa resultatet i relation till samhället så som det ser ut

idag. Därigenom fördes resonemang kring växelverkan mellan samhället och

könskonstruktioner i socialtjänstens utredningsmaterial.

På grund av att materialet varit avidentifierat benämns personerna i resultat och analys för

”pojken” eller ”flickan”. Vi har medvetet valt att inte ”döpa om” eller numrera pojkarna och

flickorna då vi anser att det inte är relevant att veta vad som kommer från vilken utredning,

det skulle även kunna ge ett rörigt intryck med många olika namn i samma text. Det viktigaste

är inte att veta vilken specifik individ som problemet eller beskrivningen handlar om utan

istället att det förekommer i antingen flick- eller pojkmaterialet eller i både och.

7. Resultat och analys

Vi är intresserade av hur språket används av textförfattarna, vilket utgörs av utredande

socialsekreterare, för att argumentera för sin syn på pojkar och flickor samt deras brister och

behov. Vi tänker att man alltid väljer att skriva på ett visst vis vilket både påverkas av och

påverkar de diskurser som råder i den kontext man verkar inom.

En diskursordning är enligt vår tolkning de diskurser som verkar inom samma område och

som kämpar för att ge området mening och innehåll. Den diskursordning som är aktuell i

studien är socialtjänstens syn på pojkar och flickor. Vi ska därför titta på hur diskurserna som



37

finns inom denna diskursordning ser ut, vårt fokus ligger på att hitta de sätt som flickorna och

pojkarna beskrivs på i utredningstexterna.

Analys och resultat är strukturerat utefter Faircloughs tredimensionella modell. Först sker

analysen utifrån textens praktik och därefter följer en resultatanalys av den diskursiva

praktiken. För att knyta ihop säcken diskuterar vi sedan textens praktik och den diskursiva

praktiken utifrån ett större sammanhang vilket utgörs av den sociala praktiken som också är

den tredje och sista dimensionen.

7.1 Analys av textens praktik

Denna analysdel är mer av förklarande karaktär kring vad som står i utredningsmaterialet.

Huvudfokus är inte att analysera vad som sägs utan hur, men för att det ska vara möjligt krävs

en ”vad-redogörelse” det vill säga en beskrivning av vilka ord som används på ett visst sätt.

Nedan följer en redogörelse av de ordval som nämns i de olika kategorierna, analysen av

dessa ingår senare som en del i diskussionen om hur diskurerna ser ut. Sahlin (Sjöberg red.,

1999) skriver att undersökning av ordval kan innebära en ren begreppsanalys av vad

ordet/orden i sig betyder. Det kan även innefatta en kartläggning av hur man talar om ett visst

tema oavsett ordvalet eftersom det finns många olika beteckningar på samma fenomen eller

handling.

Texternas grammatiska form redovisas därefter med modalitet och transitivitet som

huvudfokus vilka finns beskrivna i teori- och metoddelen.

7.1.1 Ordval

Det förekommer liknande formuleringar i pojk- och flickutredningarna gällande de olika

kategorierna men det finns även skillnader, vissa företeelser diskuteras endast i

flickutredningarna och tvärt om.

* Umgänge och relationer

Problematiska kamrat- och familjerelationer är ordval som förekommer i både pojk- och

flickutredningarna kring denna kategori. Återkommande i flickutredningarna är ord som äldre

pojkvänner, sexuella relationer samt föräldrarnas ovetande om vart, med vilka samt vad

flickan gör då hon inte är hemma. ”Har sex med äldre pojkvänner och varit utsatt för sexuella

övergrepp” samt ”Föräldrarna är inte medvtena om att hon rör sig i dessa miljöer då de inte

vet vad hon gör när hon är ute” är formuleringar som förekommer i diskussioner kring

flickornas umgänge och relationer. I pojkutredningarna handlar orden i denna kategori om
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deras goda kamratrelationer och att föräldrarna har koll på vart, med vilka samt vad pojken

gör när han inte är hemma. Ett exempel på detta föregås av citatet: ”Mamma säger att hon

har full koll på vad han gör vad gäller kompisar och förehavanden när han är ute”. Ordet

flickvän nämns endast i en utredning.

* Fysiskt och psykiskt mående

De formuleringar som liknar varandra i utredningarna gällande denna kategori handlar om

psykisk ohälsa där ”/…/ hon har mått psykiskt under en längre tid” och ”/…/ pojke som

uppvisar allt kraftigare symptom på att inte må bra psykiskt” exemplifierar detta. Ordval som

återkommer i flickutredningarna handlar om matvanor, motion och kondition samt

känslomässig problematik. ”Flickan avskärmar sig känslomässigt ibland” är ett exempel på

hur ordvalet kring den känslomässiga problematiken ser ut. I utredningarna som gäller pojkar

förekommer istället ord som träning, fysiska skador och koncentrationssvårigheter. ”Han

tränar på ett onaturligt sätt och alldeles för mycket för sin ålder” illustrerar hur ordval

används i diskussion om mående.

* Rökning, alkohol och droger

Förekomsten av missbruksproblematik i ungdomarnas nätverk är ordval som finns i både

pojk- och flickutredningarna vid diskussioner kring denna kategori. I utredningarna gällande

flickor återkommer ord som rökning, konsumtion av alkohol/droger samt umgänge i miljöer

där missbruk förekommer. ”Flickan röker regelbundet” är ordvalsexempel där rökning

diskuteras. I pojkutredningarna förekommer inte orden rökning, alkohol och droger i relation

till pojkarna själva. Det nämns i en utredning att en pojke röker regelbundet men i övrigt

ligger fokus på den problematik som finns i nätverket.

* Socialt beteende

Formuleringar som är liknande i pojk- och flickutredningarna kring denna kategori är dels

inblandning i bråk- och misshandelssituationer samt att vissa av ungdomarna stjäl. I

flickutredningarna återkommer ord gällande ansvarstaganden både i hemmet och för sig

själva. ”Flickan ansvarar för områden som föräldrarna egentligen borde ta” exemplifierar

diskussionen kring ansvar. Gällande pojkarnas utredningar förekommer ordval i diskussioner

kring denna kategori som attityd, sociala svårigheter samt respektlöst agerande och ett

exempel utgörs av ”Pojken har attityd som han sätter upp mot vuxenvärlden”.
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7.1.2 Transitivitet

Trots flertalet genomläsningar av utredningarna går det inte att redovisa huruvida pojkarna

eller flickorna generellt sett beskrivs som objekt eller subjekt i framställningar och

resonemang. Det är också svårt att säga någonting om huruvida flickornas utredningar mer

genomsyras av subjektifieringar och pojkutredningarna av objektifieringar, eller tvärt om.

Men då studien inte ämnar nå ett generaliserande resultat utan istället tittar på ett specifikt

”fall”, en specifik kommuns sociala barnavårdsutredningar, finner vi det ändå intressant att

redovisa att det faktiskt förekommer både subjekt- och objektifieringar i texterna.

Materialet har en levande karaktär vilket innebär att det i stort sett i varje mening finns

beskrivningar av processer/händelser som sammankopplas med personer. För att inte trötta ut

textens läsare har därför ett urval gjorts kring vilka meningssatser som redovisas och

analyseras. Efter inläsning av tidigare forskning kring undersökningsområdet hade vi en

föreställning om att flickorna i högre grad skulle beskrivas som passiva objekt och pojkarna

mer som aktiva subjekt i utredningarna. Efter läsning av materialet med

”transitivitetsglasögonen” på ändrades dock vår syn något. Nedan följer redovisning och

analys av de formuleringar som ådragit sig vår uppmärksamhet ur ett transitivitetsperspektiv.

Det handlar främst om de meningar där det förekommer motsägelser kring vem som är

subjekt respektive objekt.

* Umgänge och relationer

Det finns två meningar i flickmaterialet där diskussioner förs kring denna kategori och som vi

finner intressanta att diskutera. I en utredning återges texten ”Flickan behöver skyddas från

att utsättas samt utsätta sig för situationer där hon kan utnyttjas sexuellt” och i en annan

framgår att ”Flickan behöver stöd och bekräftelse från trygga vuxna för att inte utsätta sig för

fler övergrepp”. Flickorna framställs till viss del i båda citaten som subjekt där deras

handlande leder till att de utnyttjas och blir övergripna. I det första citatet sker dock både en

subjektifiering och objektifiering av flickan eftersom textförfattaren valt att skriva både

utsättas samt utsätta sig för i samma mening. I enlighet med vad Schlytter (1999) skriver

gällande flickor som omhändertagits på grund av att de blivit sexuellt utnyttjade och

misshandlade och därmed blir bärare av handlingar som de inte är ansvariga för, så åläggs

flickorna i utredningsmaterialet ett ansvar för något andra personer gjort/gör mot dem. Dessa

meningar indikerar även en hjälplöshet hos flickorna genom att det uttrycks behov av att

skydda, stötta och bekräfta.

Också i pojkmaterialet finns intressanta meningar. I en utredning framgår att ”Föräldrarna
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har dock en mycket djupgående konflikt under hela hans uppväxt vilket påverkat hans

agerande” och i en annan att ”Storebror har problem med droger /… / pojken påverkas

mycket av att se sin brors dåliga mående”. Pojken framställs i första satsen som subjekt i den

mening att han agerar men även som objekt då detta agerande beskrivs bero på föräldrarnas

konflikt. Att ordet ”dock” finns med i meningens sammanhang ger också en antydan om att

föräldrarnas konflikt till viss del ursäktar pojkens agerande. I den andra meningen görs

samma objektifiering men ingen subjektifiering då det inte finns beskrivet hur denna påverkan

yttrar sig. Att ordet ”påverkan” förekommer i båda satserna är intressant då det antyder om ett

visst mått av offerskap/ hjälplöshet. Man påverkas av andras handlande och frias därmed från

visst ansvar. Detta står i motsättning till Laanemets och Kristiansens (2008) anföranden om

den stereotypa pojk- och mansbilden där de anses vara aktiva och ansvariga för sina

handlingar och där flickor i högre grad ses som offer.

* Fysiskt och psykiskt mående

Kring denna kategori förekommer intressanta meningssatser där det sker objektifiering av

flickorna. I en utredning kan vi läsa att ”Flickan behöver regelbunden och näringsriktig

kost”, i en annan utredningstext framgår att ”Flickan behöver få ett bättre psykiskt mående”.

Behoven i sig är det inget fel på, de framstår som rent basala. Satsernas formuleringar

framställer dock flickorna i viss mån som att de inte själva kan påverka det tillstånd de

befinner sig i eller tillgodose sig de behov de anses ha. Ansvaret för att behoven ska bli

tillgodosedda förläggs därmed hos någon annan eller någon annanstans.

”Flickan har fått sämre kondition /…/ har inget fritidsintresse där hon får motion och deltar

inte i skolgymnastiken”. Här indikerar texten att flickan istället själv är ansvarig för sitt

hälsotillstånd och sin försämrade kondition genom att textförfattaren ger exempel på saker

som hon inte gör. Det framstår i texten som att hon gjort ett aktivt val att inte delta i

exempelvis gymnastiken och därav tilldelas hon en subjektiv roll.

”Pojken har varit olycksdrabbad /…/ har varit med om mopedolycka, skadat sig illa i

slagsmål”. Detta är taget ur ett stycke som beskriver att pojken varit olycksdrabbad, det sägs

dock inte något om hur mopedolyckan gått till eller några omständigheter kring slagsmålet

som han blev skadad i. Ordet olycksdrabbad innehåller ett visst mått av oskyldighet, att man

drabbas av något utan att själv ha orsakat det. I meningens sammanhang framställs pojken

därför som att han själv inte kunnat påverka situationerna eller haft någon delaktighet i

händelserna. Han görs därmed till offer (objekt) för olyckliga händelser och fråntas ansvaret

för de skador han ådragit sig på grund av dem. Återigen står detta i motsättning till det
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Laanemets och Kristiansen (2008) säger kring stereotypa könsbilder.

I meningen ”Inlagd på sjukhus /…/ med stor sannolikhet beror detta på att han överansträngt

sig under träning” görs däremot pojken till subjekt då det antyds att det är han själv som

orsakat skadorna genom att träna för hårt. Båda meningarna beskriver fysiska skador, men på

väldigt olika sätt och pojkarna tilldelas olika roller i uppkomsten av skadorna.

* Rökning, alkohol och droger

Även gällande denna kategori finns intressanta subjekt- och objektframställningar i

undersökningsmaterialet. I en flickutredning framgår att ”Flickan rör sig i kretsar där alkohol

och droger förekommer”och i en annan del av utredningen står att ”Flickan umgås med

kamrater där en del av dem har missbruksproblematik”. Ett liknande resonemang finns i en

annan flickutredning där det uttrycks ”Flickan har periodvis vistats vid en busshållplats som

är ett tillhåll för stadens missbrukare”. I dessa meningar finns dubbelheter gällande vem som

gör vad. Då det i meningssatserna inte tydliggörs vilken/vilka roller flickorna har i dessa

umgängeskretsar förmildras deras egna beteenden och de framstår mer som objekt. Det sägs

inget om deras egna ageranden utan istället att det vistas i miljöer där droger och alkohol

förekommer. Hade meningarna istället varit formulerade i stil med att ”flickan dricker i

umgängeskretsar där personer med känd missbruksproblematik ingår” hade det ökat graden av

subjektifiering. Det går i och för sig alltid att diskutera människors val, att flickorna valt att

umgås i vissa kretsar är i sig subjektiva handlingar. Detta framgår dock inte av texterna och

graden av objektifiering blir därför högre.

”Röker och ser sig själv som rökare” är ett exempel taget från en pojkutredning. I denna

mening råder det ingen tvekan om att pojken framställs som ett aktivt subjekt. Det framgår att

han röker vilket underbyggs av en bekräftelse från honom själv att han ser sig som rökare, det

vill säga ser sig som subjekt.

”Hans namn dyker upp i sammanhang där det förekommer droger” är ett exempel tagit från

en utredning där det inte tydliggörs i samma utsträckning vad han gör i dessa sammanhang.

Meningen påminner om de som redovisats ovan gällande flickorna. Det enda meningssatsen

egentligen säger är att personer som använder droger vet vem han är. Det framgår inte vilken

roll pojken har eller hur det kommer sig att hans namn figurerar i dessa sammanhang vilket

gör att objektifieringsgraden höjs.
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* Socialt beteende

”Flickan försätter sig i situationer där hon blir utsatt, exempelvis genom att låna pengar som

hon inte kan betala tillbaka” förekommer i en flickutredning kring denna kategori. Det är en

intressant ordsats i den mening att flickan blir föremål både för objekt- och subjektifiering. I

satsens första del beskrivs hon som aktivt handlande, hon försätter sig i särskilda situationer,

för att direkt efter framställas som utsatt där andra får rollen som handlande agenter. Exemplet

på anledning till utsattheten för dock återigen tillbaka den aktiva rollen till flickan då det

uttrycks att hon dels lånar pengar och sedan inte lämnar tillbaka dem. Det finns en antydan

om att flickan är utsatt och hjälplös, men argumentet till varför går inte i linje med detta

eftersom hon själv handlar på ett visst sätt vilket medför dessa utsatthetskonsekvenser.

”Hamnar i slagsmål” är hämtat ur en pojkutredning. I denna mening framställs händelsen

som om den bara uppkommer som av sig självt. Pojken görs varken till subjekt eller objekt

och satsen är helt befriad från agent. I meningen ”Hans attitydproblem och skolproblem

uppstod i årskurs 7” sägs implicit att pojken agerar på ett icke acceptabelt sätt, därmed görs

han till subjekt och aktivt handlande. Samtidigt sägs det att problemen helt plötsligt uppstod,

de kom ”som en blixt från klar himmel” och han blir därmed objekt. ”I utredningen har det

kommit fram att hans attitydförändring kopplas samman med att han varit sjuk” även här görs

pojken till objekt och befrias från ansvar, sjukdomen har orsakat hans dåliga attityd och han

själv är inte delaktig.

7.1.3 Modalitet

Precis som diskuterats i transitivitetsdelen är det svårt att säga om textförfattarna generellt sett

mest står bakom sina påståenden eller övervägande pratar i sanningar samt vilket av dem som

förekommer mer frekvent i pojk- respektive flickutredningarna. I alla utredningstexter finns

påståenden som tydligt förbinder utsagan med textförfattaren, exempelvis ”Undertecknad

intygar att…”. Förekomsten av påståenden som är av denna karaktär varierar dock och nedan

redovisas endast de delar som går att problematisera ur ett modalitetsperspektiv i högre grad

än att det tydligt framgår att textförfattaren står bakom sitt resonemang.

Det som framgår vid läsning av utredningsmaterialet är att olika grader av modalitet, det vill

säga i vilken omfattning samt på vilket sätt socialsekreteraren instämmer i sitt påstående,

används i olika delar av utredningarna. De delar som mer redovisar utredningsarbetet i sig

(exempelvis utforskning av problemområden), underbyggs oftast av påståenden uttalade av

någon annan. Exempel på detta är ”Skolan säger...” ”BUP intygar…” och ”Enligt



43

läkaren…”. Genom att framföra information på detta sätt uttrycks det inte i sanningar

eftersom det finns en hänvisning till vem som säger, tycker eller anser.

I utredningarnas analys- och bedömningsdelar ser det till viss del något annorlunda ut och där

är mer vanligt förekommande att påståenden formuleras som sanningar. Ett tydligt exempel

på detta finns i en pojkutredning där det i analysen uttrycks att ”Barn till föräldrar som inte

kan samarbeta som föräldrar utsätts för psykiska övergrepp”. I det sammanhang som

meningen står går det inte att finna kopplingar till vare sig forskning, någon teori gällande

exempelvis barn- och ungdomspsykologi eller liknande. Även om det kan tänkas att barn

faktiskt påverkas av föräldrars oförmåga att samarbeta ligger problemet i att det dels inte

framgår om det är textförfattarens egna ord samt om det gäller barnet som utredningen

handlar om eller om det är ett påstående som åsyftar på barn över lag.

Gällande bedömningar har vi uppmärksammat att de behov som utredningen resulterat i läggs

fram på olika vis och att det har betydelse för sanningsgraden i yttrandena. ”Flickan bedöms

vara i behov av…” och ”Flickan behöver…”. Båda meningarna är exempel där behov

uttrycks men framställningarna skiljer sig åt. I den första satsen utelämnas i och för sig

textförfattaren men då ordet ”bedöms” finns med så antyds att någon har gjort en bedömning

av vad flickan har för behov. I den andra satsen framställs det istället som en självklarhet vad

flickan behöver eftersom det inte underbyggs med vem som anser det eller hur man kommit

fram till det.

Ett annat sätt där socialsekreterare i utredningstexterna utelämnar sig själva i resonemang och

framföranden är att istället formulera sig i vi- form. Exempel på detta är att det i flera

utredningar framförs att ”Socialtjänsten anser att…” och ”Socialtjänsten har iakttagit att

flickan alltid…”. Vår tolkning är att hela socialtjänsten som verksamhet här ses om delaktiga

i utrednings- och bedömningsarbetet vilket vi ser som en praktisk och organisatorisk

omöjlighet då det är en sådan stor organisation med många olika verksamhetsgrenar där

flertalet av dem inte alls har till uppgift att utreda barn som far/misstänks fara illa.

7.2 Analys av den diskursiva praktiken

Om den förra analysdelen var beskrivande av vilka och hur ord/meningar var skrivna i

utredningsmaterialet är denna del mer av tolkande karaktär. Den består av två delar, först
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redovisas de diskurser som vi funnit i utredningstexterna vilket sedan åtföljs av en diskussion

gällande interdiskursivitet.

7.2.1 Diskurser

Arbetet med att urskilja utredningstexternas diskurser har inte varit helt obehindrat och

diskurserna var till en början svåra att skilja från varandra. Även Winther Jørgensen och

Phillips (2000) framhåller att det finns praktiska problem med att hitta gränser mellan en

diskurs och nästa. De föreslår dock att avgränsningen görs i förhållande till forskningens syfte

samt att läsning av sekundärlitteratur kan vara behjälpligt i inringandet av olika diskurser. Vi

har i enlighet med författarnas resonemang låtit dels undersökningssyfte och frågeställningar

samt tidigare forskning varit vägvisare i arbetet med att urskilja pojk- respektive

flickdiskursen i materialet.

7.2.1.1 Diskursen om flickor

I denna diskurs förekommer bland annat diskussioner gällande flickornas sexuella

erfarenheter. Det förklaras vilken form dessa relationer har, om det är fasta förhållanden eller

kortvariga förbindelser och det förekommer även diskussion gällande preventivmedel.

Sexuella erfarenheter omnämns i vissa utredningar även som en riskfaktor där ”Är i behov av

att bryta destruktiva mönster av sexuella relationer” exemplifierar detta. Att ordet risk

förekommer i förhållande till sexuellt beteende förstärker tanken om detta som en del i

diskursen om flickor. Att utsätta sig eller bli utsatt för risker indikerar att något som anses

vara negativt eller skadligt sker. Därmed finns ett särskilt sätt att betrakta sexuellt leverne på.

Diskursen innefattar även synen på flickornas relationer till andra personer, både kompisar

och familjemedlemmar samt vilka relationer som anses acceptabla. Ett flertal av

utredningarna framhåller att flickorna till största del umgås med äldre kamrater samt har äldre

pojkvänner, dessa ofta innehavande av mindre bra rykten. Umgängeskretsarna består till

största del av pojkar och det framhålls ofta i utredningstexterna att flickorna har få

tjejkompisar. I flickmaterialet framgår bland annat ”Flickan behöver positiva och respektfulla

kompisar” och ”Har valt att inte umgås med jämnåriga kamrater” vilket illustrerar synen på

umgänge och acceptansen av detta. Ansvars- och gränssättningsfördelning i familjen ingår

också samt på vilket sätt som flickorna är beroende av sina föräldrar. ”Flickan har valt att

inte delta i det vanliga familjelivet” är ett exempel på detta. Det förs resonemang kring

huruvida föräldrarna har koll på vart och med vem deras dotter umgås när hon inte är hemma,
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något som antyder ett särskilt sätt att betrakta flickornas familjära relationer på.

I diskursen ingår synen på flickornas förhållningssätt till sin kropp och fysiska hälsa.

Flickornas matvanor, kondition, motion och avsaknad av detta samt hur de tar hand om sin

kropp eller inte gör det är diskussioner som förekommer. Förhållningssätt till olika

utseendeattribut ingår också och i materialet finns uttalanden som ”Flickan har inte getts

utrymme att hitta sin identitet i form av kläder, smink och bete sig som hon vill” och ”Flickan

äter inte så mycket som hon borde”, vilka exemplifierar detta.

Känslor och trygghet utgör en annan del av diskursen där behov av trygghet och känslomässig

bekräftelse samt stöd och vägledning av trygga vuxna ingår. ”Flickan behöver få bättre

tillgång till sina ursprungliga känslor” och ”Flickan behöver någon som känslomässigt kan

möta upp henne i vardagen” är exempel från flickutredningarna där synen gällande flickornas

behov av att få uttrycka sig känslomässigt uttalas.

Diskursen innefattar resonemang om psykisk ohälsa där depression och självskadebeteende

beskrivs. ”Flickan bär tydliga symptom av den depression hon har”, ”/…/ hon uppger också

att svälta sig är ett av hennes många sätt att bestraffa sig själva” och ”Flickan behöver få ett

bättre psykiskt mående” förekommer i utredningsmaterialet och uttrycker ett sätt att betrakta

flickornas psykiska ohälsa på.

Nyttjandet av alkohol, nikotin och droger ingår i flickdiskursen och uttrycks i

utredningsmaterialet som en stor riskfaktor. Aktuell relation till och användning av dessa

medel samt umgänge i kretsar där detta förekommer diskuteras i flickutredningarna och

exempel som omnämns är ”Flickan umgås med kamrater där en del av dem har

missbruksproblematik” och ”Flickan är i behov av att sluta röka”.

I denna diskurs inbegrips även socialt uppförande och synen på vad som betraktas som bra

och mindre bra beteenden för flickor. Att flickorna kan agera ut, visa bristande impulskontroll

och uppträda aggressivt, inblandning i slagsmål och misshandel i kamratkretsar och hemma i

familjen samt att stjäla saker från familj och vänner inbegrips i diskussioner kring flickornas

mindre bra beteenden. ”Hon pekas ofta ut som skyldig vid bråk” och ”Behöver stöttning i att

se konsekvenser av sitt handlande” är exempel från flickmaterialet där detta tydliggörs. Även

synen på bra uppförande uttrycks. Ansvarstagande både för sig själv och sin omgivning samt
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att uppträda moget nämns och ”Flickan är hjälpsam och tar stort ansvar för sig själv och sin

familj” exemplifierar detta.

7.2.1.2 Diskursen om pojkar

Denna diskurs innefattar bland annat synen på pojkarnas umgänge och relationer till andra

människor. Övervägande goda kamratrelationer framhålls i utredningarna och ”Han har

många kompisar som han umgås med samt flickvän” är ett exempel på detta.

Både bra och mindre bra familjerelationer beskrivs. Hur pojkarna påverkar och påverkas av

sina familjemedlemmar ingår, där endast negativ påverkan framhålls. ”Har nära relation till

mamma, de påverkar varandra mycket… Är i behov av lite mer avstånd till mamma” och

”Påverkas av sin brors alkoholvanor och dåliga uppförande” är exempel där detta framgår.

I diskursen ingår även hur pojkarna förvaltar sitt fysiska mående där träning förekommer i

flera utredningar. Fysiska skador orsakade av bland annat olyckor, slagsmål och

överansträngning vid träning framhålls och ”Tränar för mycket för sin ålder” samt ”Skadar

sig illa i slagsmål” utgör exempel på detta.

Diskursen innefattar en dimension som rör psykisk ohälsa som inbegriper redogörelse för

eventuell psykisk problematik. Koncentrationssvårigheter i skolan och hemma, ingen ro i

kroppen, energilöshet, ångest, slutenhet och sömnsvårigheter är beskrivningar som

förekommer. ”Mamma upplever att han har mycket svår ångest”, ”Upplevs som sluten och

svår att nå” och ”Behöver vuxna förebilder som kan se hans behov för att bevara en psykisk

balans” är exempel där synen på pojkarnas psykiska ohälsa uttrycks.

Diskursen innefattar exempel på pojkarnas uppförande och synen på mer eller mindre

önskvärda sätt att uppföra sig på. Aggressivt uppträdande, utåtagerande och avsaknad av

impulskontroll förekommer. Att stjäla saker hemifrån och från kompisar samt delaktighet i

slagsmål- och misshandelssituationer inbegrips också i diskursen. ”Pojken har stulit saker

hemma från föräldrarna” och ”Har svårt att kontrollera sitt temperament, riktigt

exploderar” är exempel som förekommer i utredningsmaterialet och som uttrycker mindre bra

beteenden. Synen på positivt uppträdande uttalas genom sociala förmågor där ”Han är

självsäker och utåtriktad” och ”/…/ uppför sig väl och är social och trevlig” exemplifierar

detta.
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7.2.2 Interdiskursivitet

Som tidigare framgått innebär hög grad av interdiskursivitet att flera olika diskurser

förekommer i samma text vilket tyder på potential till social förändring. Motsatsen utgörs av

låg interdiskursivitetsgrad där det inte förekommer en variation av diskurser i samma text. I

detta fall sker reproduktion istället för förändring av det aktuella.

Vid analys av materialet har vi kunnat finna att diskurserna både tydligt hålls isär, alltså att

det som ryms inom pojkdiskursen bara förekommer i pojkmaterialet och tvärt om. Men vi har

också funnit motsatsen, nämligen att visst innehåll i pojk- respektive flickdiskursen

förkommer i både utredningar som gäller pojkar och flickor. Vi kan i utredningsmaterialet

därmed både se hög grad av interdiskursivitet och då också förändringspotential samt låg

interdiskursivitets grad och reproduktion av det redan existerande.

7.2.2.1 Låg interdiskursivitet

Något som kan tyda på låg grad av interdiskursivitet är att sexuella erfarenheter, vilket ligger i

fokus i flickmaterialet, inte nämns i pojkutredningarna. Att detta inte går att finna i

pojkmaterialet återanknyter till Schlytters (1999) forskning där hon framhåller att det i hennes

undersökning inte fanns en enda dom där en pojke blivit omhändertagen till följd av sitt

sexuella beteende. Utredningarnas betoning på flickornas sexuella erfarenheter

överensstämmer även med Överliens (2006) redogörelse över det höga antalet flickor (70 %)

som omhändertagits med destruktiv sexualitet och vagabondage som främsta orsak till

placering och där detta sällan nämns i förhållande till pojkar. I utredningarnas beskrivningar

av flickornas sexuella erfarenheter finns en dubbelhet i att det uttrycks att flickan behöver

skyddas, dels från att utsätta sig men även för att blir utsatt för sexuella övergrepp. Detta

överensstämmer med den paradox som Hilte och Claezon (2005) framför om att flickorna dels

beskrivs som offer för sexuella övergrepp men även som sexuella subjekt då det påpekas att

de själva kan ha bjudit in till sådana situationer. Sexuella relationer problematiseras inte i

pojkutredningarna vilket säger något om att sex endast utgör ett problem när det kommer till

flickornas delaktighet.

Även om beskrivningar av umgänge förekommer i pojkmaterialet skiljer det sig väsentligt

från hur det beskrivs i flickornas utredningar vilket kan tyda på låg interdiskursivitetsgrad.

Det problematiseras i flickmaterialet men inte i pojkutredningarna. Som framgår i tidigare

redovisning av diskurserna förekommer övervägande beskrivningar av goda kamratrelationer

gällande pojkarna och det uttrycks inga behov av att bryta mönster som har med dåligt
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umgänge att göra. Flickornas utredningar innehåller däremot exempel på umgänge som

betraktas som riskfyllda och i detta material uttrycks behov av att just förändra sitt umgänge.

Detta säger enligt vår mening något om att man behöver ha koll på flickor i större

utsträckning för att kunna tillfredsställa ett behov av omhändertagande. Detta reproducerar

stereotypa könsbilder av män och kvinnor likt det Laanemets och Kristiansen (2008) skriver

om att män ses som aktiva och ansvariga för sina handlingar medan kvinnor betraktas som

offer vilka ska tas omhand och stärkas. Det överensstämmer även med det Asteryd och Höög

(2009) framför om att umgänget hade större fokus i yttrandena gällande flickor vilket

associerades med en oro för att de skulle bli utnyttjade.

Att diskussioner gällande alkohol och droger skiljer sig åt mellan pojk- och flickutredningarna

kan vara ytterligare ett tecken på låg interdiskursivitet. Skillnaden ligger i att alkohol- och

drogproblematik i nätverket samt den egna relationen till dessa medel beskrivs i

flickmaterialet medan det egna användandet inte framgår i pojkutredningarna, vilka endast

innehåller beskrivningar av problematik hos personer i pojkarnas nätverk. Möjligheten finns

att pojkarna inte använder alkohol och droger i samma omfattning som flickorna men, detta

redogörs inte heller för. Det upprätthåller bilden av att alkohol- och drogkonsumtion är ett

större problem hos kvinnor vilket Kolfjord (Lundqvist och Mulinari red., 1997) skriver om

och framhåller att kvinnligt missbruk betraktas som ett större socialt problem.

Låg grad av interdiskursivitet kan även följa av att diskussionen gällande känslor och trygghet

skiljer sig mellan pojk- och flickutredningarna. I en pojkutredning förekommer ordet känslor

men det problematiseras inte och i relation till hur det används i flickmaterialet så går det inte

att sätta likhetstecken mellan synen på pojkarnas och flickornas känslor. I flickmaterialet

uttrycks behov av trygghet och känslomässigt stöd men varken avsaknad eller behov av detta

diskuteras i pojkutredningarna. Betoningar på känslor i flickmaterialet och uttryckta behov av

stöttning känslomässigt överensstämmer med Hilte och Claezons (2005) resonemang gällande

synen på flickor som komplexa, självdestruktiva och innehavandes av svårare och mer

psykisk problematik. Känslofokusering i utredningarna går även i linje med Laanemets och

Kristiansens (2008) anförande om att flickor betraktas som sköra där beteenden och

handlingar antyds ha känslomässigt bakomliggande orsaker.

Förhållningssättet till kroppen uttrycks och ges i utredningarna olika betydelse för pojkarna

och flickorna vilket kan medföra låg interdiskursivitet. I pojkmaterialet betonas fysiken
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genom beskrivningar av träning samt olika former av kroppsliga skador, i flickornas

utredningar ligger kroppsligt fokus istället mer på utseendeattribut som kläder och smink.

Denna skillnad i hur kroppen framställs har likheter med dels Connells (2008) anföranden om

att den fysiska upplevelsen av manligt och kvinnligt är centralt vid tolkning av genus samt att

maskulinitet utmärks genom biologiska attribut som exempelvis muskler. Det stämmer även

överens med Ambjörnssons (2004) resonemang om femininitet som görbar bland annat

genom att klä och sminka sig på ett visst sätt.

Ansvarsfrågan förekommer i flickutredningarna där flickornas egen förmåga till att ta ansvar

för sig själva, för andra (exempelvis syskon) samt områden i hemmet diskuteras. Detta till

skillnad från pojkmaterialet där förväntningar på ansvarstagande inte framgår. Att det inte

nämns i pojkutredningarna men betonas mycket i flickmaterialet antyder något som kan

hänföras till vad som framgår i Mattssons (2005) studie gällande att kvinnorna ska lära sig att

sköta ett hem medan männen har aktiviteter som liknar lönearbete. Hon framhåller även att

strävan mot jämställdhet i och med detta inte efterlevs eftersom man utgår från en

familjebildningsmall som inte är jämställd. Att ansvar inte diskuteras på samma sätt för

flickor och pojkar i utredningarna ser vi som en del i upprätthållandet av könsspecifika

mönster vilket också tyder på låg grad av interdiskursivitet.

7.2.2.2 Hög interdiskursivitet

Det finns tecken i utredningsmaterialet som tyder på hög interdiskursivitet och därmed

potential till förändring. Att psykisk ohälsa diskuteras både i pojk- och flickutredningarna är

ett exempel på detta då det står i motsättning till vad tidigare forskning visat. I Asteryds och

Höögs (2009) studie förekom psykisk ohälsa/problematik bara hos flickorna och inte alls hos

pojkarna. Vi kan i utredningsmaterialet se att det förekommer beskrivningar även av

pojkarnas psykiska ohälsa. Det går även emot vad som framgår i Hilte och Claezons (2005)

studie om att pojkars problematik är av social natur medan flickor ses som mer ”svåra” och

innehavande av problem som är av psykisk karaktär. Då den psykiska problematiken i

utredningsmaterialet inte reserverats enbart till flickorna tyder detta på ett visst mått av

förändring.

Ett annat tecken på att utredningsmaterialet indikerar förändringspotential är att utmanande

uppförande bland annat innefattande uppvisande av aggressivitet och inblandning i bråk och

misshandel förekommer både i pojk- och flickutredningarna. Detta står i motsättning till den
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traditionella bilden av flickan som offer, ”liten” och försiktig. Det går till viss del emot det

Laanemets och Kristiansen (2008) framför om att flickor betraktas som sköra och i större

utsträckning får visa osäkerhet, ledsenhet och oro. Något som även framgår i Hilte och

Claezons (2005) studie där de konstaterar att ilska ligger till grund då pojkar ger uttryck för

att vara ledsna. Att det uttrycks i utredningsmaterialet att flickorna också varit aktiva i

handlingar där våld förekommit och agerat ut tyder på något i förändringens tecken. Om det

är en ren tillfällighet i de utredningar som legat till grund för studien eller om det är av mer

allmän karaktär vet vi ingenting om men det antyder ändå potentiell förändring och därmed

hög grad av interdiskursivitet.

Något vi observerat som kan tyda både på hög och låg interdiskursivitetsgrad är att det både i

pojk- och flickmaterialet förekommer beskrivningar av att och hur de skadar sig själva.

Flickornas handlingar utgörs bland annat av rispningar och självsvält medan det uttrycks att

pojkarna ådragit sig fysiska skador genom olyckor, slagsmål och vid överträning. Det är

endast i flickmaterialet som handlingar av detta slag benämns som självskadebeteenden,

vilket fångar vår uppmärksamhet. Om en ungdom utsätter sig själv för situationer där

sannolikheten är stor att han eller hon skadas anser vi att det är exempel på

självskadebeteenden oavsett om det handlar om en pojke eller flicka. Detta utgör ett tydligt

exempel på hur något som i grunden är så likt, genom mänskliga tyckanden och tänkanden

framställs som ”Venus och Mars”. Det är ”same same but different”.

8. Slutdiskussion och slutsatser

I denna del ska diskurserna sättas in och diskuteras i ett större socialt sammanhang. Nedan

följer därför diskussion kring hur den samhälleliga kontext ser ut där utredningarna upprättats

och vilka spår av detta som vi kan se i utredningsmaterialet och de diskurser som inbegrips

däri. Här ingår även våra resonemang kring vad utredningarna och dess innefattande diskurser

kan tänkas medföra konsekvensmässigt för de personer som är föremål för socialtjänstens

barnavårdsutredningar.

8.1 Samhället i utredningarna och utredningarna i samhället

Utredningarna och de diskurser som där inbegrips är en del av det samhälle där textförfattarna

ingår. Dagens samhälle betraktas som senmodernt, ett begrepp som har Anthony Giddens som

förgrundsfigur. Livet i det senmoderna samhället innebär bland annat att existentiella frågor
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ställs på sin spets och att identiteten i stor utsträckning skapas i en konsumtionssfär med hjälp

av olika mediala redskap så som internet, tv och texter i olika former. Identitetsprojektet

betraktas som en stor resa då det handlar om att upptäcka sig själv, reflexivt utforska och

laborera med den egna identiteten, samla på sig nya erfarenheter och upplevelser för att sedan

kunna ”återvända hem” som en ny, förändrad och utvecklad människa (Lalander och

Johansson, 2007).

I förhållande till studien tänker vi att en del av senmoderniteten och dess konsumtionssfär

utgörs av den diskursiva praktiken där utredningarna och diskurserna produceras och

konsumeras. Sökandet efter och arbetet med sin identitet förekommer hos alla individer och

främst under ungdomstiden. I undersökningsmaterialet är det just ungdomar som är föremål

för utredning. En intressant tanke är därför att den diskursiva praktiken, alltså de situationer

när ungdomen läser utredningen/utredningar gällande honom eller henne, kan vara en del av

och påverka ungdomens arbete med att hitta sig själv. Detta ställer därför stora krav på vad

som står i utredningen, vad ungdomen kan läsa om sig själv. Om utredningen exempelvis

präglas av stereotypa könsmönster utan att ansvarig utredande socialsekreterare har hållit sig

reflexiv till sitt material finns risken att den flicka eller pojke som utredningen gäller läser och

internaliserar sådant som egentligen inte har så mycket med deras eget beteende att göra utan

mer handlar om allmänt rådande normer och förväntningar i samhället. En risk vi kan se, om

diskurser innefattande traditionella könsbilder genomsyrar utredningstexter i stor omfattning,

är att ungdomen till slut blir medlem i en interaktiv kategori där det enligt

socialkonstruktivistiska tankegångar föreligger en ömsesidig påverkan mellan idé och person.

Det blir en socialt skapad kategori där personen som tillhör denna växelverkar med de idéer

som där inbegrips. Idéerna om vad som är acceptabelt och inte gör till slut att ungdomen

förändrar sättet varpå han eller hon upplever sig själv. Att exempelvis kategoriseras som

flicka där vissa stereotypt rådande könsidéer ingår kan resultera i att personen utvecklar nya

beteenden och känslor vilket slutligen resulterar i en självuppfyllande profetia; kategorin och

idéerna säger något om ungdomen som också handlar/beter sig på det sättet. På samma sätt

kan föräldrar och andra människor runt ungdomen som tar del av utredningarna få en

förändrad syn och förhållningssätt gentemot honom eller henne.

Exempel på självuppfyllande profetior av detta slag går att finna i citat från Annica Carlsson

Bergdals bok ”Killar” (2007). Nils 18 år säger att ”Vi killar har lärt oss att omtanke är något

dåligt, ett tecken på svaghet. Vi ska aldrig slappna av för då får folk reda på vad som döljer

sig inne i oss. Hela mansrollen går ut på att förtrycka det kvinnliga inom oss. Det leder till att

man blir en halv person, utan förmåga att prata, söka hjälp eller lita på folk. /…/ Killar ska
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vara hårda, tuffa, städigt kåta, fria, oberoende, känslolösa och ensamma.” (Carlsson

Bergdahl, Killar, 2007 s. 229). 18-åriga Anton anser att ”Många killar vågar inte visa känslor

för det är såna påtryckningar från samhället. Det finns förväntningar på hur man ska vara

och uppgjorda könsroller. Tjejer förväntar sig undermedvetet att killar ska brösta upp sig och

vara tuffa och inte känslosamma” (Carlsson Bergdahl, Killar, 2007 s. 233).

Dagens samhälle domineras även av jämställdhetsarbete på flera håll, det görs både

kommunala satsningar och insatser på politiker- och regeringsnivå. Som tidigare nämnts är

utredningarna alltid en del av det samhälle som de upprättats i vilket innebär att ansvarig

utredande socialsekreterare borde vara påverkad av jämställdhetsdebatterna i sitt arbete. De

effekter vi kunnat se och som kan ha en koppling till eller ha påverkats av arbetet för högre

jämställdhet utgörs av de exempel som nämns i den tidigare analysdelen. Om hög grad av

interdiskursivitet föreligger, alltså där flera olika diskurser förekommer i samma text, tyder

det på att det finns potential till social förändring. Som redovisats ovan har vi kunnat skönja

fall av hög interdiskursivitet och det kan finnas många anledningar till att saker och ting ges

möjlighet att förändras. Dessa förändringspotentialer kan bland annat vara en effekt av de

satsningar som gjorts på uppdrag av socialstyrelsen för en mer jämställd socialtjänst (Se

Socialstyrelsen, 2004 Jämställd socialtjänst?: könsperspektiv på socialtjänsten och

Socialstyrelsen, 2008 Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst). Att olikheter i vård,

stöd och behandling som relaterar till kön nu mer aktivt analyseras och arbetas med tänker vi

ökar medvetenheten även hos personer som utför utredningsuppdrag, att medvetenheten ökar

om vad som skrivs och hur det kan påverka de personer som är föremål för socialtjänstens

insatser.

Som påpekas i socialstyrelsens skrivelse finns det dock fortfarande stort utrymme för fortsatt

förbättringsarbete (Socialstyrelsen, 2008), något som vi är benägna att hålla med om. Att vi i

utredningsmaterialet hittat fall som kan tyda på låg interdiskursivitet kan vara ett tecken på att

vissa föreställningar gällande kön fortfarande upprätthålls och reproduceras. Därför går det

inte att bara luta sig tillbaka och nöja sig med de satsningar som gjorts hittills. Diskussioner

måste fortsätta att föras både på ledningsnivå samt i fika- och personalrum. Satsningar och

insatser måste också fortsätta att göras. Arbete i denna omfattning kräver stor samverkan där

alla olika samhälleliga nivåer måste samarbeta. Kampen mot ett än mer jämställt samhälle är

som vi ser det en ”never ending story”.
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8.2 Slutsatser

Studien har syftat till att se hur könsskillnaderna ser ut i utredningarna. Det vi kunnat

konstatera är att det finns skillnader i vart fokus i utredningarna läggs. Den känslomässiga

utvecklingen samt umgänge, både sexuellt- och kompisumgänge, är centrala delar i

flickutredningarna vilket överensstämmer med flertalet av de studier som tidigare utforskat

ämnet och som framhåller att flickors sexuella relationer och andra umgängesaspekter läggs

stor vikt vid medan det inte problematiseras på samma sätt gällande pojkar. Vi skulle kunna

anta att pojkarna i undersökningsmaterialet inte har/hade några sexuella relationer att utreda.

Det som dock talar emot detta är att en pojke har flickvän som han umgås mycket med och

spenderar mycket tid hemma hos. En annan pojke skolkar från skolan för att träffa tjejer, men

dessa två kommentarer är också allt som nämns i utredningarna angående pojkarna.

I flickutredningarna antyds antaganden kring när, var och med vem flickorna har sex och det

framgår att flickorna antas ha sexuellt umgänge även vid tillfällen där de själva säger att de

inte har det. Liknande antaganden görs inte angående pojkarna. Schlytter (1999) menar att

domstolen, i de domar hon studerat, har rättat sig efter könstypiska normer som begränsar

flickornas handlingsutrymme och att flera av ungdomarna egentligen uppvisar ett typiskt

tonårsbeteende. Vi anser att dessa skillnader säger något om att flickor inte äger sin egen

sexualitet, vilket enligt genusteoretiska tankegångar (se Elvin- Nowak och Thomsson, 2003)

är en del i innehavandet av makt och möjligheten att vara subjekt i sitt eget liv. Det uttrycks

att flickorna behöver gränssättning och vägledning gällande umgänge, ett behov som inte

betonas gällande pojkarna. Implicit säger det också att flickorna därmed inte själva kan ta

ansvar för sitt umgänge i samma utsträckning vilket indikerar skillnader i synen och

förväntningar på respektive kön.

Det vi kunnat göra annorlunda, för att förbättra studiens förutsättningar än mer, hade varit att

skicka ut ansökan till fler kommuner och eventuellt slippa eller få ”snällare” förbehåll.

Personalen på socialkontoret har varit mycket tillmötesgående och vi har bemötts med stor

gästvänlighet. Uppsatsarbetet har dock inte kunnat begränsas endast till vanliga kontorstider

och då det inte funnits möjlighet att få tillgång till utredningarna på kvällar och helger har

detta i viss mån komplicerat arbetet då mycket tid gått åt till planering av praktiska delar. Det

var inget som gick att förutse innan utan något som fått hanteras under tidens gång.

Arbetet med uppsatsen har varit en enorm läroprocess. Kunskapsmässigt har vi berikats med

mer vetskap gällande kön/genus och socialtjänstens arbete. Det har även varit lärorikt och

utvecklande personlighetsmässigt då det ställts stora krav på självständigt arbete från vår sida.



54

Större beslut gällande undersökningen har tagits i samråd med vår handledare men har ändå

själva fått hantera konsekvenser som följt av alla beslut, både stora och små. Utvecklande har

även varit att vi med ett visst mått av uppfinningsrikedom stundtals fått leta nya alternativa

handlingssätt.

Vi anser att studiens styrkor och dess bidrag till fältet består dels i att visa på viss förändring

gällande socialtjänstens syn på flickor respektive pojkar, men även att viss reproduktion av

traditionella mönster fortfarande kvarstår och att det därmed krävs ett fortsatt arbete med att

förändra dessa strukturer.
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