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Tack! 
Vill vi rikta ett stort tack till alla socialsekreterare som genom att besvara vår enkät har 

bidragit med sin kunskap. Denna studie skulle inte varit möjlig att genomföra utan er. Tack 
till våra nära och kära som har gett oss energi och stöttat oss. Vi vill även tacka Aimée 

Ekman, vår handledare, som har hjälpt oss genom uppsatsskrivandet. 	
	
	

Handledare: Aimée Ekman, universitetslektor vid Hälsohögskolan, Jönköping University 
Examinator: Monika Wilinska, universitetslektor vid Hälsohögskolan, Jönköping University	
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Sammanfattning	
Syfte. Denna studie undersöker om socialsekreterares bedömningar av ungdomar som begått 
brott skiljer sig åt i relation till ungdomens kön. Studien är avgränsad till att innefatta unga 
lagöverträdare och huruvida de har behov av fortsatt kontakt med socialtjänsten efter att 
påföljden är genomförd. Studiens teoretiska referensram är baserad på socialkonstruktionism 
samt genusteori.   
	
Metod. En kvantitativ metod ligger till grund för studien. Två enkäter innehållandes två 
vinjetter vardera utformades och skickades ut via mejl till socialsekreterare verksamma i 
mellersta Sverige. Enkäterna skiljer sig åt i ett avseende - hälften av respondenterna har fått 
en enkät som består av två vinjetter där ungdomarna har flicknamn, och de resterande 
respondenterna har fått en enkät där vinjetterna innefattar pojknamn. Förutom namnen är 
vinjetterna identiska.  
	
Resultat. Svaren som enkäterna genererade visar inte några signifikanta skillnader kring 
socialsekreterares bedömningar i relation till kön, varken sett till oro, lämplig insats eller 
skydds- och riskfaktorer. 
	
Slutsats. Utifrån respondenternas svar har det inte varit möjligt att utläsa några skillnader 
mellan ungdomarnas kön. Dock går det inte utesluta förekommandet av könsskillnader inom 
socialtjänstens arbete med ungdomar då studiens resultat enbart är baserat på de resultat som 
genererats utifrån vinjetterna. Detta innebär att svaren kanske inte hade blivit desamma i 
verkligheten.  	
	
Nyckelord: vinjettstudie, ungdomsbrottslighet, enkät, socialsekreterare, bedömning	
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Summary	
Aim. This study examines differences in social workers’ assessments of youths in relation to 
gender and whether they have the need for continued contact with the social services after the 
sentence is completed. The theoretical framework of this study is based on social 
constructionism and gender theory. 
	
Method. This study was carried out using a quantitative method. Two surveys consisting of 
two vignettes each was constructed and sent by email to social workers in central Sweden. 
The surveys differed in only one aspect - half of the respondents received a survey consisting 
two vignettes in which the youths had girl names, and the other half received a survey 
consisting vignettes with boy names. Hence, the surveys were constructed to be differentiated 
by gender.	 
	
Results. The analysis of the responses generated revealed no significant differences regarding 
social workers’ assessments in relation to gender - not for concern, intervention or protective- 
and risk factors. 
	
Conclusion. The study’s result has not detected any differences between the two genders 
included in the survey. However, it is not tenable to exclude gender differences in social work 
with youth as the results of this study are not fully generalizable, due to the choice of method. 
The answers might have differed if it was real cases. 
	
Keywords: Vignette study, juvenile delinquency, survey, social worker, assessment 	
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1. Inledning 

Ungdomsbrottslighet är ett ämne som är ständigt aktuellt i samhällsdebatten. Giddens och 
Sutton (2014) beskriver ungdomsbrottslighet som ett samhällsproblem, detta då en hög andel 
ungdomar begår kriminella handlingar. Det målas ofta upp stereotypa bilder av ungdomar 
som begår brott. Stereotyperna handlar ofta om kön, och det skiljer sig i hur pojkars 
respektive flickors kriminella beteende förklaras. Giddens och Sutton (2014) menar att 
pojkars kriminella beteende inom det straffrättsliga systemet ofta förklaras som något 
naturligt förkommande, medan flickors kriminalitet förklaras med psykisk problematik. 	

Statistik visar att det finns skillnader gällande kön när det kommer till kriminalitet bland 
ungdomar, både när det gäller brottstyper men även omfattning (Brottsförebyggande rådet, 
2013). Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) och Socialstyrelsen (2013) är skillnaderna 
mellan kvinnor och män i relation till brottslighet något som under senare år har jämnats ut 
allt mer. Enligt Giddens och Sutton (2014) har feminismen spelat en stor roll för forskning 
inom kriminologi efter 1970-talet. Tidigare var forskningsområdet starkt mansdominerat 
medan kvinnor var helt frånvarande, något som på senare tid har jämnats ut (Giddens & 
Sutton, 2014). 	

Tracy, Kempf-Leonard och Ambroske-James (2009) menar att varken etnicitet, klass, ålder, 
bostadsområde, intelligens eller andra sociologiska, biologiska eller psykologiska faktorer är 
lika starkt kopplade till kriminalitet som kön. Enligt Mattsson (2002) visar forskning att det 
finns olikheter när det gäller socialtjänstens förväntningar på män respektive kvinnor i deras 
roller som man och kvinna. Kåhl (1995) och Kolfjord (1997, 1998) menar att könsstrukturer 
påverkar arbetet inom socialtjänsten, bland annat synliggörs detta i handläggningen av barn- 
och ungdomsärenden. Även Hilte (2000) visar i sitt resultat att personal inom socialtjänsten 
präglas av en traditionell syn på män och kvinnor vilket liknar Kolfjords resultat.	

Forskning kring ungdomsbrottslighet bidrar med kunskap som ger underlag för utveckling av 
anpassade insatser för aktuella ungdomar samt förbyggande åtgärder. Enligt en rapport från 
Brottsförebyggande rådet (2009) visar forskning kring ungdomsbrottslighet på att samhällets 
åtgärder inom området kan göra att de mest problembelastade lagöverträdarna får en minskad 
risk för brottslighet. Åtgärderna måste dock vara anpassade och utgå från individens problem 
och behov (Brottsförebyggande rådet, 2009). I 5 kap 1 § socialtjänstlagen står det att 
”Socialnämnden ska sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 
det skydd och stöd som de behöver…” – det finns alltså lagstöd som påvisar vikten av att 
stödja målgruppen.	

1.1 Problemformulering 
Inom socialt arbete förkommer det hela tiden möten mellan olika typer av 
könskonstellationer, både mellan klienter och yrkesverksamma. Hydén (2013) menar att detta 
inte har beaktats tillräckligt, vare sig i det praktiska arbetet eller inom forskning eftersom 
könsskillnader eller 'den konstruerade verkligheten' inte har varit någon viktig utgångspunkt. 
Hydén (2013) menar snarare att utgångspunkten har varit ett könsneutralt ideal. Börjesson och 
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Palmblad (2008) menar att det inte är oproblematiskt att utgå från olika kategoriseringar av 
människor, som till exempel kön, när det gäller praktiken för socialt arbete.	 Tidigare 
forskning inom området ungdomsbrottslighet visar att det förekommer könsskillnader 
(Brottsförebyggande rådet, 2011) och även stereotypa bilder av kön inom kriminologisk 
forskning (Estrada, 2013). Detta går även att se inom socialtjänsten (Mattsson, 2002), vilket 
väcker en tanke om huruvida dessa skillnader gällande kön även visar sig inom socialtjänstens 
arbete med bedömningar av ungdomar som begått brott. 

 
2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare som är verksamma i 
ungdomsärenden bedömer ungdomar som begått brott, samt om dessa bedömningar skiljer sig 
åt beroende på vilket kön ungdomen har.  
	

3. Frågeställningar 
● Finns det skillnader i socialsekreterares bedömningar gällande ungdomar som begått 

brott beroende på ungdomens kön?	
	

● Finns det skillnader i socialsekreterares val av lämpliga insatser för ungdomar som 
begått brott beroende på ungdomens kön?	

● Finns det skillnader i socialsekreterares bedömning av oro samt uppmärksammade 
skydds- och riskfaktorer för ungdomar som begått brott beroende på ungdomens kön?	

	

4. Bakgrund 
Detta avsnitt utgör en bakgrund för studien. Flera begrepp relevanta för studien definieras för 
att ge förståelse för den kontext de tillämpas i. Detta främst för att förebygga eventuella 
feltolkningar då flera av begreppen kan anses ha olika innebörd och betydelse. Vidare 
presenteras tidigare forskning inom området ungdomsbrottslighet samt forskning kring 
könsskillnader i relation till kriminalitet. Det senare främst ut ett ungdomsperspektiv men 
också mer övergripande inom kriminologin. Bakgrundsavsnittet avslutas med en redogörelse 
för de teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie.	
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4.1 Begreppsdefinitioner 

4.1.1 Kön 

Mattsson (2010) beskriver att kön som begrepp tar allt mer fokus i den genusvetenskapliga 
forskningen och teorier inom området. Kön ses som något konstruerat och förändringsbart 
som är beroende av det sociala och kulturella sammanhanget vilket även stämmer överens 
med hur begreppet används i denna studie.  	

4.1.2 Ungdom och ung lagöverträdare 

Estrada och Flyghed (2013) menar att ungdom är ett svårdefinierat begrepp, det är en fas i 
livet mellan barndom och vuxenlivet som är svår att avgränsa. För att se avgränsningen ur ett 
kriminalstatistiskt perspektiv är ungdomar straffmyndiga först då de är 15 år, och innan dess 
finns de inte med i något brottsregister (Estrada & Flyghed, 2013). Om ett barn som är under 
15 år begår ett brott tas han eller hon om hand av sociala myndigheter (Socialstyrelsen, 2013). 
I Sverige finns även bestämmelser om att en ungdom i åldern 15 till 21 år begår ett brott får 
denne lindrigare straff än en vuxen, det vill säga än en person som är över 21 år 
(Socialstyrelsen, 2013). Med hänvisning till begreppsförklaringarna ovan syftar denna studie 
med begreppet ungdom till en person som är mellan 15 och 21 år. Med 'unga lagöverträdare' 
avses personer som är i denna ålder och har begått en kriminell handling. 

4.1.3 Ungdomsbrottslighet 

Med begreppet ungdomsbrottslighet avses enligt Smith (2013) handlingar som begås av 
ungdomar, som skulle anses vara kriminella om de begicks av en vuxen människa. Sådana 
handlingar kan bland annat vara våldsbrott, egendomsbrott, drogrelaterade brott och brott mot 
den allmänna ordningen. Estrada och Flyghed (2013) menar att en definition av 
ungdomsbrottslighet är ”den brottslighet som ungdomar begår”. Giddens och Sutton (2014) 
belyser svårigheten med att definiera begreppet ungdomsbrottslighet då även beteenden som 
inte är kriminella kan klassas som ungdomsbrottslighet, som antisocialt- och avvikande 
beteende, trots att definitionen kräver att personen har begått en handling som enligt lag är 
förbjuden. I denna studie avses med ungdomsbrottslighet en person som är mellan 15 och 21 
år som har blivit lagförd för brott denne har begått.	

4.1 4 Ungdomstjänst 

Ungdomstjänst är en straffrättslig påföljd för de unga lagöverträdare som inte bedöms ha ett 
särskilt vårdbehov. Detta är en vanlig påföljd som begränsar användningen av böter och 
frihetsberövanden. En ungdom som blir dömd till ungdomstjänst ska arbeta oavlönat på en 
utvald arbetsplats och även delta i särskilt anordnad verksamhet. Den särskilt anordnade 
verksamheten är en obligatorisk del i ungdomstjänsten som kan se olika ut från kommun till 
kommun. Ett exempel på en särskilt anordnad verksamhet är påverkansprogram, vilket 
innebär att ungdomen ges möjlighet att reflektera över sitt brott och sin livssituation. Arbetet 
och den särskilt anordnade verksamheten ska pågå som lägst i 20 timmar och högst i 150 
timmar, vilket fastställs i domen. Ansvarig kommun har som uppgift att se till att 



	

	
	

10	

ungdomstjänsten verkställs så snart som möjligt efter det att en dom gällande påföljden blivit 
aktuell (Socialstyrelsen, 2009).	

4.1.5 Socialtjänstens roll i rättsprocessen 

I Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) finns det särskilda 
bestämmelser gällande handläggning i ärenden angående brott där den misstänkte 
gärningspersonen inte har fyllt 21 år. När en ungdom misstänks för brott är socialtjänsten 
skyldig att medverka i processen. Vid polisförhör med ungdomen bör en företrädare från 
socialtjänsten närvara. Under förhöret finns denne företrädaren med som stöd, men också för 
att genomföra ett kortare utredningssamtal kring ungdomens situation. För att domstolen ska 
kunna bedöma vilken påföljd som är lämplig för den åtalade ungdomen är socialnämnden 
skyldiga att avge ett yttrande, vilket görs av socialtjänsten. Om brottet är ringa, om det finns 
förutsättningar för åtalsunderlåtelse eller om annat gör att det anses obehövligt behöver ett 
yttrande inte inhämtas. Yttrandet ska endast inhämtas om ungdomen har erkänt brottet eller 
om misstankegraden är hög (Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015). I samband med att 
yttrandet efterfrågas hos socialnämnden ska ställning tas till ungdomens övriga behov. 
Socialnämnden ska då göra en bedömning av om ungdomen i fråga riskerar att utvecklas 
ogynnsamt och vilka åtgärder denne har behov av för att det inte ska ske. Yttrandet ska även 
innehålla en bedömning av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd eller inte, detta med 
hänsyn till ungdomens situation och omständigheter (Clevesköld, Thunved & Thunved, 
2015). Om bedömningen i yttrandet visar att det inte krävs några vidare insatser avslutas 
ärendet hos socialtjänsten när ungdomen har genomfört sin påföljd. I de fall då andra insatser 
krävs har ungdomen fortsatt kontakt med socialtjänsten. Denna studie avser att undersöka 
socialsekreterares inställning till fortsatt kontakt med socialtjänsten efter att ungdomen har 
genomfört sin påföljd. 	

4.1.6 Socialtjänstens insatser för barn och unga 

Socialstyrelsen (2010) presenterar de insatser som är aktuella för ungdomar i kontakt med 
socialtjänsten. Insatserna som presenteras är behovsprövade och beslutas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU). De 
insatser som presenteras av socialstyrelsen (2010) och som används i denna studie citeras 
nedan:	

Familjehem – Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn 
för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och 
vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.	
	
Hem för vård eller boende (HVB) – Hem inom socialtjänsten som tar emot 
enskilda för vård eller behandling i förening med boende och vars verksamhet 
bedrivs yrkesmässig.	
	
Kontaktfamilj – Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot 
barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och 
dess närstående.	
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Kontaktperson – (enligt 3 kap. 6 § tredje stycket SoL:) person som utses av 
socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes 
närmaste i personliga angelägenheter.	
	
Strukturerade öppenvårdsprogram – Avser individuellt målinriktade 
program som är regelbundna, begränsade i tiden och i vilka klienterna är 
inskrivna och vistas under hel dag eller del av dag.	

	
Särskilt kvalificerad kontaktperson – (enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket SoL:) 
person som utses av socialnämnden med uppgift att ge barnet eller den unge 
särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. (enligt 22 
§ LVU:) Särskilt kvalificerad kontaktperson kan enligt 22 § LVU utses 
oberoende av den unges eller vårdnadshavarens önskan eller samtycke.	
	
Personligt stöd – Avser behovsprövat stöd och behandling som ges till 
barnet/den unge och som kan utföras av t.ex. socialsekreterare, 
behandlingsassistent, ”hemmahosare” eller dylikt.	
	
Omedelbart omhändertagande enligt LVU – Socialnämnden kan, med stöd 
av 6 § LVU, omedelbart omhänderta barn och unga. Beslutet ska underställas 
förvaltningsrätten inom en vecka. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet 
skall socialnämnden, om behovet av vård kvarstår, inom fyra veckor från den 
dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att 
den unge skall beredas vård (s. 17, Socialstyrelsen, 2013).	
	

Den insats som rapporterades som mest använd av de SoL-insatser som presenterades i 
rapporten från 2010 var 'personligt stöd' (Socialstyrelsen, 2010). Socialnämnden ska "utan 
dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit 
till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden" (11 kap. 1 § SoL).	
	
4.2 Tidigare forskning 
Ungdomsbrottslighet är ett socialt problemområde i dagens samhälle (Giddens & Sutton, 
2014). Det finns delade meningar om i vilken utsträckning brottslighet hos ungdomar har ökat 
eller minskat i Sverige. Utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet (2014) ser antalet brott 
ut att minska. Svensson och Ring (2007) menar dock att det finns ett stort mörkertal inom 
ungdomsbrottsligheten då många brott begås utan att bli upptäckta och anmälda. Som 
Giddens och Sutton (2014) lyfter fram kan det vara svårt att få en rättvis bild av brottsstatistik 
då alla brott som begås inte synliggörs i statistiken. Forskning inom området 
ungdomsbrottslighet utgår ofta från sekundärdata i form av brottsregister och dokument från 
myndigheter och domstolar, men även självrapporterade svar från ungdomar (Smith, 2013). 
Svensson och Ring (2007) betonar att officiella brottsregister utgör en viktig och användbar 
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källa för att mäta trender kring unga lagöverträdare. Vidare utgör ungdomars 
självrapporterade svar en viktig kompletterande källa (Wong et al., 2013; Brottsförebyggande 
rådet, 2011).	

4.2.1 Brottslighet och könsskillnader 

Brottslighet framställs i stor utsträckning som ett manligt fenomen (Estrada, 2013). Enligt 
Socialstyrelsen (2013) visar forskning inom kriminalitet att desto allvarligare ett brott är, och 
desto fler brott någon begått, desto större andel män är det som står som gärningspersoner. 
Vidare behandlar Socialstyrelsen (2013) att andelen ungdomar som lagförs för brott minskar, 
främst när det gäller stöld bland unga män, medan andelen lagförda unga kvinnor däremot 
ökar. Detta tyder på att könsskillnader i relation till brottslighet minskar. Andelen lagförda 
pojkar är däremot fortfarande betydligt fler än andelen flickor (Socialstyrelsen, 2013). Även 
Bäckman, Estrada, Nilsson och Shannon (2014) visar att skillnaderna mellan kvinnor och män 
som begår brott minskar. Författarna menar att det kan förklaras med att andelen män som 
döms för rån och trafikrelaterade brott minskar, medan andelen kvinnor som fälls för ringa 
stöldbrott ökar. De påpekar även vikten av att notera att den registrerade brottsligheten hos 
kvinnor till stor del handlar om enstaka tillfällen av brott under tonåren. Bäckman, Estrada, 
Nilsson och Shannon (2014) påpekar även att om kvinnor också begår allvarligare brott borde 
de minskade könsskillnaderna förklaras med att fler kvinnor fälls för mindre allvarliga brott, 
samt att de oftare är aktuella i rättssystemet nu än förr. Tracy, Kempf-Leonard och Ambroske-
James (2009) menar att en stor del av den kriminologiska forskningen visar att män begår 
större delen av de brott som rapporteras och även de brott som är av mest allvarlig grad. 
	
Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) är synen på kvinnliga brottslingar begränsad och 
präglad av könsrollstänkande. Författarna menar att det finns en syn på kvinnan som bärare av 
liv och moderskap, samt att det är hon som står för godhet. Kvinnlighet anses därför vara 
oförenligt med ett brottsligt beteende. Vidare menar Kordon och Wetterqvist (2006) att 
kvinnor därmed oftare ses som offer när de är kriminella, medan män ofta kan anses begå 
kriminella gärningar för att hävda sin manlighet och ”klättra i hierarkin”. Enligt Christie 
(2001) kan det ideala offret karaktäriseras som svag, medan den ideala gärningspersonen ses 
som stark. Dessa idealbilder av hur personer är liknar de föreställningar som finns om vad 
som är maskulint och feminint. Våldsbrott är oförenligt med vad som anses kvinnligt, och 
kvinnor ses lättare som offer när det kommer till denna typ av brott (Pettersson, 2013). 
Estrada (2013) påpekar att ett grundläggande antagande inom kriminologin är att kriminalitet 
är ett manligt fenomen snarare än ett kvinnligt. Författaren menar att kvinnor historiskt sett 
har utgjort mindre än 10 % av lagförda våldsbrott och mindre än 25 % av lagförda stöldbrott.  

4.2.2 Ungdomsbrottslighet och könsskillnader 

Brottsförebygganderådets skolundersökning (2011), där ungdomar själva har rapporterat sina 
svar, synliggör att pojkar oftare begår brott än vad flickor gör. Wong et al. (2013) fokuserar i 
sin longitudinella studie på att identifiera könsskillnader gällande risk för att påbörja ett 
kriminellt beteende i ungdomsåren. Studiens resultat visar att förekomsten av brott skiljer sig 
åt både i sen barndom och i tonåren. Pojkar begår brott i större utsträckning än vad flickor 
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gör. Kriminalstatistik påvisar att det finns skillnader kring brottstyper i relation till vilket kön 
gärningspersonen har. Pojkar är överrepresenterade när det gäller inbrott, bilstölder och 
olovlig körning, medan flickor ofta registreras för snatteri, bedrägeri och narkotikabrott 
(Estrada, 2013). Enligt Svensson och Ring (2007) är ett av de vanligast förekommande 
brotten hos ungdomar i 15-årsåldern stöld från skola eller butik. Författarnas statistik visar att 
unga pojkar är ansvariga för större delen av de mest allvarliga brotten. Enligt 
Brottsförebygganderådets (2008, 2011) undersökningar med självrapporterade svar från 
skolungdomar är de vanligaste typerna av brottsliga handlingar stöld och skadegörelse samt 
snatteri och stöld från skolan eller hemmet. Vidare uppger många ungdomar att de har 
skolkat, druckit alkohol samt tjuvåkt. Vissa brottstyper tenderar att vara jämt fördelade mellan 
flickor och pojkar, som snatteri, narkotika, klotter och tjuvåkning. När det gäller grövre vålds- 
och stöldbrott är könsskillnaderna större, här är pojkar överrepresenterade 
(Brottsförebyggande rådet, 2008). 	
	
Utifrån forskning visar statistiken kring ungdomsbrottslighet att pojkar begår våldsbrott, 
grövre stöldbrott och skadegörelse i större utsträckning än vad flickor gör. Flickor skolkar 
däremot i större utsträckning än pojkar (Brottsrummet.se, u.å). Brottslighet bland ungdomar 
är enligt statistik ojämnt fördelat frekvensmässigt. Relativt få ungdomar begår ett stort antal 
brott medan de flesta ungdomar endast har begått brott några enstaka gånger 
(Brottsförebyggande rådet, 2010). Balvig (2011) påvisar i sin forskning att skillnaderna 
mellan ungdomar som har begått brott och ungdomar som inte har gjort det har blivit större 
inom områden som skola, livsstil och drogbruk. Enligt Brottsförebyggande rådet (2011) är 
skillnaden mellan flickor och pojkar ganska liten bland de vanligaste brottstyperna medan den 
blir mer markant, desto allvarliga eller ovanligare brottstypen är. Att ha provat narkotika är 
dock förhållandevis jämnt fördelat mellan könen och vad gäller alkohol är det något vanligare 
bland flickor. Vidare visar statistik på att lagförda ungdomar ofta döms för brott som snatteri 
eller stöld, medan ett färre antal ungdomar döms för våld, person- och sexualbrott 
(Brottsförebyggande rådet, 2011). 

4.2.3 Bedömning och könsskillnader  
Astrid Schyttler (1999) har studerat hur LVU har tillämpats i förhållande till kön. Studiens 
resultat visade på att rättstillämpningen skiljde sig åt; bedömningarna var olika när det kom 
till missbruk, sexualitet och normbrytande beteende. Normen för pojkar var mer tillåtande när 
det gällde missbruk och besvärligt beteende, medan flickors gränser gällande missbruk var 
snävare. Flickors sexuella beteende vägdes ofta in som en faktor för missbruksproblematik 
eller normbrytande beteende vilket inte var fallet för pojkar. Enligt Socialstyrelsens (2008) 
undersökning av socialtjänsten har det skett en ökning av beviljade insatser för flickor. Detta 
förklaras genom uppmärksammandet av att det finns ett behov hos flickor, samt att de sociala 
villkoren har förändrats. Detta trots att insatser enligt SoL och LVU dominerar bland pojkar. 
Brunnberg (2002) har gjort en vinjettstudie angående socialsekreterares bedömning av 
ärenden kring barn som far illa med fokus på kön. Studiens resultat visar att skillnader 
förekommer utifrån vilket kön barnet har i det fiktiva ärendet. Fallet med pojken skyddades 
mer och i fallet med flickan bedömdes i större utsträckning att föräldrarna var i behov av 
hjälp, samt att flickor inte fick lika mycket utrymme som pojkarna. Fäldt och Kullberg (2012) 
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skriver om huruvida uttrycken för hur kvinnor och män ”ska” vara ofta speglar sig i 
bedömningar av klienters problem och behov inom socialtjänsten. Detta kan även visa sig i 
bemötandet av klienter samt i utformningen av insatser. Dessa resultat påvisar att arbetet med 
kvinnor och män sällan genomförs utifrån genusmedvetna strategier. 

4.2.4 Risk- och skyddsfaktorer 

Andershed och Andershed (2010) menar att riskfaktorer är någonting som påverkar och ökar 
risken för ett visst utfall, såsom en viss egenskap eller händelse. För att någonting ska anses 
vara en riskfaktor ska forskning visa på samband med det utfallet som studerats. Författarna 
menar vidare att en ungdom som utvecklar ett kriminellt beteende kan påverkas av flera 
faktorer som ligger på olika nivåer – hos individen själv, familjen, kamrater, skolan och 
närsamhället eller i samhällets struktur. Vanligtvis påverkas en ungdom av flera riskfaktorer 
samtidigt, en enskild riskfaktor utgör oftast inte speciellt stor risk (Andershed & Andershed, 
2010). Förutom riskfaktorer menar författarna att det är av stor vikt att beskriva vilka 
skyddsfaktorer som går urskilja, samt betydelsen av att väga dessa emot riskfaktorerna. 
	
Skyddsfaktorer beskrivs av Andershed och Andershed (2009) som "..egenskaper, händelser, 
förhållanden eller processer som minskar sannolikheten eller risken för ett visst utfall – i detta 
fall normbrytande beteende – genom att agera som en buffert mot eller mekanism som 
förändrar effekterna av att exponeras för risk" (Andershed & Andershed, 200, s. 167). Bland 
de vanligaste riskfaktorerna som tas upp i relation till ett kriminellt beteende finns 
normbrytande beteende, bristfälliga skolprestationer, nedstämdhet eller självskadande 
beteende, alkohol- eller droganvändning, problematiska kamratrelationer samt föräldrarnas 
bristande uppfostran. De skyddsfaktorer som framhålls är positiva kamratrelationer och 
aktiviteter, personlig motivation och medvetenhet, föräldrars stöd och engagemang, positiva 
förhållningssätt och problemlösningar samt föräldrars attityder och uppfostringsstrategier 
(Andershed & Andershed, 2010). De riskfaktorer för kriminellt beteende som presenteras av 
Wong et al. (2013) är: föräldrars bristande tillsyn, känslokallt beteende, relationen till 
föräldrar, skolrelaterade faktorer samt umgängesrelaterade faktorer. Dessa riskfaktorer anses 
av författarna vara desamma för pojkar som för flickor. De riskfaktorer som presenteras i 
studien av Wong et al. (2013) som skiljer sig åt i relation till kön är; ett tidigt störande 
beteende samt avsaknaden av positivt föräldraskap, vilka anses vara en större riskfaktorer för 
flickor än för pojkar. 
	
Andershed och Andershed (2009) presenterar i sin forskning att pojkar som tidigt uppvisar ett 
normbrytande beteende löper större risk att fortsätta göra detta även som vuxna. Bland pojkar 
uppvisar 30-50 % ett fortsatt normbrytande beteende även i vuxen ålder, medan det för flickor 
är cirka 20 % som gör detsamma. Vidare menar forskarna att det är viktigt att kartlägga risk- 
och skyddsfaktorer i socialtjänstens bedömning av ungdomar med normbrytande beteende 
(Andershed & Andershed, 2009). Inför bedömning ska beslutet resultera i de insatser vilka är 
utvecklade för att motverka de riskfaktorer samt stärka de skyddsfaktorer som går identifiera i 
fallet (Farrington & Welsh, 2007).  
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4.3 Teoretisk referensram 
	
I detta avsnitt behandlas grunder i det socialkonstruktionistiska perspektivet samt 
genusteoretiska förhållningssätt och idéer. Dessa kommer att fungera som raster och kommer 
att läggas på den empiriska analysens resultat först i diskussionen. Socialkonstruktonism och 
genusteoretiska idéer används således som ett sätt att förstå resultatet på i denna studie.	

4.3.1 Socialkonstruktionism  

Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på verkligheten. Giddens och 
Sutton (2014) definierar socialkonstruktionism som ett sätt att se på världen som en skapelse 
av samspelet mellan människor och grupper och det fokuserar därmed på hur social 
interaktion skapar mening. Perspektivet används bland annat för att studera sociala problem. 
Barlebo-Wenneberg (2001) menar att socialkonstruktionsmen som vetenskapsteori kan 
användas för att ifrågasätta det som ofta uppfattas som något naturligt och självklart. Burr 
(2003) beskriver socialkonstruktionism som ett sätt för oss människor att förstå oss på 
världen. Den typ av samhälle och kultur en person befinner sig i påverkar hur denne 
kategoriserar och föreställer sig världen. Socialkonstruktionismen förespråkar att människor 
bör reflektera över och vara ifrågasättande mot det typiska sättet att se på och förstå vår värld. 
Synsättet har som utgångspunkt att det som är naturligt ska utforskas och inte tas för givet. 
 
Berger och Luckmann (1991) är grundarna till antagandet om att verkligheten är socialt 
konstruerad och därmed de som myntade begreppet ”social konstruktion”. Författarna menar 
att socialkonstruktionism är baserad på ”social kunskap”, vilket innebär att vi har olika 
uppfattningar om verkligheten och att våra handlingar således är styrda därefter. Genom olika 
sociala processer delar vi med oss av denna kunskap och kommer på så sätt fram till 
gemensamma bilder av verkligheten (Berger & Luckmann, 1991). Payne (2008) menar att 
socialkonstruktionism finns inom socialt arbete på tre olika sociala konstruktionsarenor – den 
politiska-sociala-ideologiska arenan, den officiella-professionella arenan samt arenan som 
inbegriper klient-socialarbetare-sociala myndigheter. Denna studie befinner sig inom den 
sistnämnda arenan. En syn utifrån socialkonstruktionism är hur mänskliga kategorier som 
verkar vara fysiskt bestämda innefattar sociala antaganden och beteenden. Ett exempel på en 
sådan kategori är kön och genus, vilket kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt ”4.3.2 
Genusteori”. Utifrån en socialkonstruktionistisk inriktning ifrågasätts sociala fenomens 
naturlighet och oundviklighet. Denna tradition talar snarare om hur och varför ett 
samhällsproblem definieras som just ett problem och utifrån vilken kontext det då ska tolkas. 
I denna studie ligger fokus på fenomenet ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. Inom 
socialkonstruktionism är det av vikt att se till vilka faktorer det är som gör att vissa definieras 
som brottslingar. Utifrån den här teoretiska referensramen beskrivs brottslighet i denna studie 
således som ett konstruerat fenomen (Sarnecki, 2014).  
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4.3.2 Genusteori 

	
Kullberg (2012) menar att det är svårt att vara objektiv och oberoende när det kommer till 
kategorierna man och kvinna, då det ofta omedvetet är starkt färgat av kulturella 
föreställningar. En grundsyn på genus är att det är något som konstrueras, produceras och 
reproduceras ständigt, snarare än att det är någonting fast och bestämt (Kullberg, 2012). 
Vanligt i forskning idag är att forskaren väljer att antingen använda sig av begreppet kön eller 
genus, då uppdelningen emellan dem är relativt oklar (Mattsson, 2010). En annan anledning 
till detta är att genusforskningen ofta utgår från att kön är något som konstrueras och inte att 
det är någonting fast. Det är konstruktionen av kön som är i fokus i genusforskning, samt hur 
föreställningar kring detta skapas och upprätthålls (Mattsson, 2002). 
	
Genus som begrepp härstammar enligt Hirdman (2001) från latin och betyder ungefär: slag, 
sort, släkte och kön. Grammatikmässigt ingår begreppet i sammansättningar som till exempel 
generera, vilket i princip betyder ”att göra”. Connell (2009) skriver om hur det såg ut tidigare, 
när teorin om könsroller fortfarande var mycket aktuell. Så snart ett barn föddes tilldelades 
det rosa eller blå kläder beroende på vilket biologiskt kön det hade. Det fanns sedan en syn i 
samhället att de barn som var klädda i blått var starka, livliga och tuffa, medan de som var 
klädda i rosa var passiva, medgörliga och söta. Dessa könsroller uppstod genom socialisation 
samt genom att de sociala normer och förväntningar på hur någon skulle vara följdes 
(Connell, 2009).  
	
Hirdman (2001) definierar genus som den komplicerade kunskapen som finns om vad som 
anses vara "manligt" och "kvinnligt" - vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt 
görs. Genus är något som konstrueras och skapas i sociala processer, det handlar om hur det 
görs skillnad mellan kvinnor och män. Hirdman (2001) resonerar kring "genusskapande" 
vilket beskrivs som en ordningsstruktur av kön. Detta genusskapande påverkar vårt beteende 
och våra handlingar i relation till kön, utifrån våra föreställningar om vad som ses som 
manligt respektive kvinnligt. Enligt Hirdman (2001) struktureras samhället efter två principer 
– manligheter som norm och isärhållandets princip. Principen rörande manligheten som norm 
innebär att det kvinnor gör värderas lägre än det män gör. Isärhållandets princip innebär att 
kvinnor och män inte ska "blandas", till exempel fenomenet att kvinnor och män ofta har 
olika arbetsuppgifter (Hirdman, 2001). Genusordningen skapas och omskapas kontinuerligt, 
därför är den mottaglig för förändring och ifrågasättande (Giddens & Sutton, 2014).	

Eagly (2004) belyser hur skillnader mellan könen skapas genom rollförväntningar inom olika 
faser i livet, både familjerelaterade faser men även inom yrkeslivet. Vidare menar Eagly 
(2004) att även kulturen har en inverkan på vad som förväntas av män respektive kvinnor, hur 
de ska vara och bete sig. Genom att vissa roller oftast intas av antingen en man eller en kvinna 
blir det en allmän sanning och förväntning att den rollen fylls av en person av det könet även i 
fortsättningen. Det skapar i sin tur stereotyper och könstypiska föreställningar. Kordon och 
Wetterqvist (2006) diskuterar huruvida en förklaring till mäns överrepresentativitet inom 
brottslighet kan handla om att det finns rollförväntningar på kvinnor som är mindre förenat 
med brottslighet än vad manliga rollförväntningar är. Giddens och Sutton (2014) förklarar att 
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könsskillnader inom kriminologi tidigare förklarats biologiskt genom fysik och reproduktion 
medan det idag ses som socialt skapade egenskaper att vara man eller kvinna. 	

6. Metod 
I detta avsnitt presenteras val av insamlingsmetod och tillvägagångsätt för studien. Studiens 
genomförande redogörs för och de två vinjetter som utgör grunden för enkäten presenteras. 
Vidare beskrivs urval samt analysmetod. Slutligen behandlas kvalitetskriterier samt etiska 
överväganden av relevans för studien.	
	
6.1 Kvantitativ metod 
Enligt Bryman (2011) ligger fokus i kvantitativa studier på fyra intresseområden - mätning, 
kausalitet, generalisering och replikation. Med mätning avses att göra någonting mätbart och 
på så sätt studera området. Kausalitetsbegreppet är inriktat på förklarande och syftar till att 
undersöka varför någonting är på ett visst sätt. Generalisering handlar om huruvida resultatet i 
en viss studie går att hävda är giltigt för personer som inte deltagit i undersökningen. 
Replikation handlar om huruvida en studie går upprepa och generera ett likt resultat. Detta för 
att se om resultaten är opåverkade av forskarens förväntningar och bristande objektivitet. 
	
Bryman (2011) menar att deduktiv teori utgör en vanlig uppfattning om förhållandet mellan 
teori och praktik inom samhällsvetenskaplig forskning. Den deduktiva forskningsprocessen 
utgår från att forskaren utifrån en teori formulerar en hypotes som sedan accepteras eller 
förkastas, alternativt forskningsfrågor utifrån en intresseinriktning. Denna studie utgår från 
forskningsfrågor, vilket enligt Bryman (2011) är fallet i många kvantitativa studier. Detta för 
att kunna resonera och diskutera kring resultatet. Genom kvantitativ metod undersöks ett 
fenomen utifrån en teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning, denna studies design 
beskrivs därmed som explorativ. Kvantitativ metod innebär att informationen som 
respondenterna ger är styrd i förhållande till de svarsalternativ som är framarbetade. 
Forskarens egna definitioner är styrande vilket utgör en koppling till deduktivt 
förhållningssätt (Jacobsen, 2012). När en kombination av extensiv och intensiv design, alltså 
kvantitativ data och kvalitativ data sker, kallas det data-triangulering. I denna studie har 
enkätens utformning kombinerats med ett antal öppna frågor, således har denna studies 
kvantitativa utgångspunkt kombinerats med kvalitativa inslag (Jacobsen, 2012).  
	
6.2 Datainsamlingsmetod 
För att besvara frågeställningarna i denna studie har metoden vinjettstudie valts. Vinjettstudie 
är en forskningsmetod som bygger på vinjetter; kortare berättelser, vilka studiens 
respondenter ska ta ställning till (Egelund, 2008). Metoden behandlar oftast normativt 
material, vilket kan förklaras som attityder utifrån till exempel professionella principer och 
moraliska uppfattningar. Denna form av studie är en lämplig metod för att studera sambandet 
mellan olika värderingar och attityder. Kortare berättelser i form av vinjetter kan även 
användas för att undersöka hur professionella bedömer graden av allvarlighet i vissa ärenden. 
(Egelund, 2008). Vinjetter som metod är baserade på fiktiva hypotetiska berättelser, vilket 
betyder att respondenterna ska svara på vad de tror att de skulle göra i en viss situation, och 
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inte vad de faktiskt gör i verkligheten (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & 
Jacobsson, 2008). 
	
Vinjettstudien som utgör grunden för denna studie är utformad som en internetbaserad enkät, 
vilket är både kostnadseffektivt och tidsbesparande (Daneback & Månsson, 2008) Enkät som 
metod innebär att respondenterna själva fyller i svar. Det finns flera fördelar med denna 
metod; enkäter är enkla och tidseffektiva att administrera och de medför inte någon effekt från 
intervjuare. Just internetbaserade enkäter som metod medför total anonymitet, vilket kan vara 
en faktor till minskat bortfall (Bryman, 2011). De utformade enkäterna för denna studie består 
av främst slutna men även vissa öppna frågor. De innehåller först ett antal bakgrundsfrågor 
och frågor av generell art, därefter två vinjetter med efterföljande frågor. Valet att ha med två 
vinjetter i varje enkät gjordes efter genomgången av tidigare forskning, då denna påvisade att 
det förekommer skillnader mellan flickor och pojkar beroende på brottstyp. Utifrån detta 
beslutades att enkäterna skulle innefatta två vinjetter med olika brottstyper och åldrar hos 
ungdomarna, för att se om de resultat som genererades skulle skilja sig åt något mellan de 
olika fallen. Under konstruktionen av de vinjetter som finns i enkäterna togs hänsyn till 
viktiga faktorer och livsområden som kan tänkas påverka en socialsekreterares bedömning 
och beslut kring unga lagöverträdare. De faktorer som till slut valdes ut är baserade på den 
tidigare forskning som finns inom området kring risk- och skyddsfaktorer samt 
könsskillnader. Faktorerna som innefattas i vinjetterna är; hemförhållanden, skolsituation, risk 
för missbruk, umgänge, beteende, grad av brottslighet samt familjens och ungdomens egen 
inställning till vidare kontakt med socialtjänsten.  
	
I utformningen lades fokus på att arbeta fram en enkät som inte tar alltför lång tid att fylla i, 
men ändå innehåller samtliga delar relevanta för att besvara denna studies frågeställningar1. I 
utformningen av enkäten har flera olika kunskapskällor använts. En genomgång av tidigare 
forskning har resulterat i de risk- och skyddsfaktorer som är aktuella i enkäten. 
Utgångspunkten har främst varit boken "Ungdomar som begår brott" (Andershed, Andershed 
& Söderholm Carpelan, 2010). De risk- och skyddsfaktorer som Andershed och Andershed 
(2010) lyfter i sin forskning är även presenterad i Socialstyrelsens publikation "Barn och unga 
som begår brott – handbok för socialtjänsten" (2009). Utgångspunkten för att utforma 
enkätens frågor och svarsalternativ om insatser har främst varit Socialstyrelsen och deras 
skrift om insatser för barn och unga (Barn och unga: insatser år 2010, 2011). För att formulera 
frågor om insatser i förhållande till berättelserna i vinjetterna valdes följande insatser; enligt 
SoL - kontaktperson, kontaktfamilj, personligt stöd, särskilt kvalificerad kontaktperson, 
familjehem, HVB-placering, strukturerat öppenvårdsprogram, och enligt LVU - omedelbart 
omhändertagande, särskilt kvalificerad kontaktperson, HVB-placering.	

6.2.1 Tillvägagångssätt 

Då denna studie syftar till att undersöka om socialsekreterares bedömningar skiljer sig åt 
beroende på ungdomens kön delades enkätstudien upp mellan två grupper av respondenter. 
Därmed konstruerades två enkäter - hälften av respondenterna fick en enkät med vinjetter där 
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de aktuella ungdomarna hade ett flicknamn medan den andra hälften fick en enkät med 
vinjetter med pojknamn. Utöver skillnaden mellan flicknamn och pojknamn var vinjetterna 
identiska i de två enkäterna. Enkäterna skickades ut som en länk via mejl till de aktuella 
socialsekreterarna. Mejlet innehöll information om den aktuella enkäten, anonymitet samt 
kontaktuppgifter2. För att säkerställa frågornas relevans användes i utformningen av enkäterna 
en testpilot som arbetar med barn- och ungdomsärenden inom socialtjänsten. Utifrån 
testpilotens kommentarer omformulerades delar av innehållet i enkäterna. Enkäterna var 
öppna i 20 dagar. Påminnelser skickades ut efter halva tiden, samt två dagar innan de stängdes 
ned. Anledningen till att respondenterna delades in i två olika grupper var för att studiens 
syfte skulle bli för uppenbart om respondenterna visste att de skulle bedöma olika kön.  En 
enkät innehållandes både en vinjett med ett flicknamn och en vinjett med ett pojknamn hade 
möjligen varit uppenbar angående studiet av könsskillnader. I mejlet som skickades ut i 
samband med enkäten stod därför att studien syftar till att undersöka skillnader i 
socialsekreterares bedömningar och inte att det skulle komma att handla om just 
könsskillnader.  

6.2.2 Vinjetterna 

Nedan följer de två vinjetter som presenterades i enkäten. Vinjetterna har inkluderats i texten 
för att ge läsaren en ökad förståelse i de sammanhang där vinjetterna benämns och jämförs 
med varandra.	

Vinjett 1 
Adrian/Lina är 17 år och går första året på gymnasiet. Han/hon bor tillsammans med sin 
arbetslösa mamma som har dålig ekonomi och missbrukar alkohol. Adrian/Lina har aldrig 
haft någon kontakt med sin pappa. Adrian/Lina har bra närvaro i skolan och godkända betyg i 
alla ämnen, han/hon trivs bra i skolan. Adrian/Lina har många vänner som han/hon har känt 
sedan han/hon varit liten. Adrian/Lina tar mycket ansvar i hemmet och planerar att flytta 
hemifrån så fort han/hon blir 18 år. Adrian/Lina upplever själv att han/hon påverkas negativt 
av sin mammas missbruk och han/hon tycker inte att de har någon bra relation då de bråkar 
ofta. Adrian/Lina har under senare tid spenderat mycket tid med sin flickvän/pojkvän 
Jonna/Johan. Jonna/Johan är 25 år och umgås i kriminella kretsar. Adrian/Lina dricker 
alkohol ibland men han/hon har aldrig provat droger. Adrian/Lina blev påkommen när 
han/hon tillsammans med sin flickvän/pojkvän stal från en elektronikaffär. Han/hon har 
tidigare snattat men aldrig åkt fast för det.  
	
Adrian/Lina blev dömd för stöld med påföljden 20 timmars ungdomstjänst som han/hon nu 
har avtjänat. Adrian/Lina fullföljde ungdomstjänsten med bra närvaro och skötte sina 
arbetsuppgifter. Adrian/Lina och hans mamma har inte varit aktuella hos socialtjänsten 
tidigare. Adrian/Lina anser att han/hon klarar sig själv men han/hon motsätter sig inte heller 
eventuellt stöd från socialtjänsten. Adrians/Linas mammas har inte närvarat vid några samtal, 
hon har en negativ inställning till socialtjänsten och tycker inte att familjen behöver någon 
hjälp. 
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Vinjett 2 
Peter/Sofie är 15 år och går i nionde klass. Peter/Sofie bor med sin mamma, pappa och 
lillebror. Familjen bor i en villa, föräldrarna har bra ekonomi och är närvarande i sin 
föräldraroll. De är engagerade i Peter/Sofie och ställer ofta upp för honom/henne. Peter/Sofie 
har tränat fotboll sedan han/hon var liten. Han/hon trivs bra i laget men umgås inte med någon 
av lagkamraterna utanför fotbollen. Sedan Peter/Sofie började högstadiet vantrivs han/hon i 
skolan, han/hon skolkar ofta och istället umgås han/hon med sina vänner. Han/hon har även 
börjat hoppa över fotbollsträningen allt oftare. Tillsammans med sina vänner dricker 
Peter/Sofie alkohol och de har även testat droger, men han/hon har inget beroende. 
Peters/Sofie föräldrar har uppmärksammat att han/hon under senare tid har blivit trotsig och 
utåtagerande. 	
	
När Peter/Sofie och hans/hennes kompisar var ute på stan en sen kväll, började de bråka med 
ett annat gäng. Händelsen slutade med att Peter/Sofie blev tagen av polisen. Han/hon blev 
sedan dömd för misshandel och påföljden blev 40 timmars ungdomstjänst samt 
samtalskontakt för hjälp med impulskontroll. Peter/Sofie har under ungdomstjänsten frånvarat 
vid ett par tillfällen men han/hon har nu fullgjort den. Varken Peter/Sofie eller hans/hennes 
familj har varit aktuella hos socialtjänsten tidigare. Peter/Sofie själv ställer sig negativ till 
vidare kontakt med socialtjänsten, han/hon tycker inte han/hon behöver någon hjälp. 
Peters/Sofies familj är positiva till fortsatt kontakt med socialtjänsten och anser att Peter/Sofie 
behöver fortsatt stöd.	
	
6.3 Urval och avgränsning 
Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterare verksamma med ungdomsärenden i 
mellersta Sverige. Urvalet utgörs av samtliga socialsekreterare verksamma runt om i 6 län i 
mellersta Sverige och är således en totalundersökning då samtliga respondenter i populationen 
har valts ut. Inom de 6 länen efterfrågades svar från socialsekreterare verksamma i 
sammanlagt 62 kommuner. För att nå ut till så många socialsekreterare som möjligt 
kontaktades enhetschefer och socialchefer i de aktuella kommunerna. Efter att ha fått deras 
godkännande togs kontakt med socialsekreterarna via mejl. Studien avgränsar sig till att 
fokusera på socialsekreterare som arbetar med ungdomsärenden. I vissa kommuner har 
socialsekreterarna ansvar för ärenden gällande både barn och ungdomar, vilket gör att vissa av 
respondenterna arbetar med både barn- och ungdomsärenden medan andra bara arbetar enbart 
med ungdomar. Även åldern på vad som anses vara en ungdom skiljer sig åt beroende på 
vilken kommun socialsekreteraren arbetar i, de olika kommunerna drar gränsen för vad som 
är en ungdom vid olika åldrar.	

6.3.1 Svarsfrekvens och bortfall 

Ejlertsson (2012) förklarar två olika typer av bortfall inom forskning: ”Non-response” och 
”Missing data”. ”Non-response” innebär att en person inte vill eller har möjlighet att delta i 
studien. ”Missing data” betyder att svar försvinner på grund av tekniska bekymmer. Ju större 
bortfallet är, desto svårare blir det att generalisera studiens resultat. För att minimera ett 
bortfall vid en enkätundersökning kan det vara lämpligt att formulera ett följebrev med en 
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beskrivning samt en introduktion av enkäten, vilket har gjorts i denna studie. Ett annat sätt att 
försöka minimera bortfallet är att påminna respondenterna, både via mejl och telefon, vilket 
även detta har gjorts vid två tillfällen i den här studien (Ejlertsson, 2012). Då studiens urval 
har gjorts i flera steg kan även bortfallet beskrivas på ett liknande sätt. Vid den första 
kontakten med de aktuella kommunernas växel efterfrågades kontaktuppgifter till samtliga 
enhetschefer för kontor inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Här uteblev svar trots 
flera påminnelser, vilket minskade studiens urval. Totalt kontaktades 62 kommuners växlar, 
varav 61 (98,4 %) av dem svarade. Utifrån uppgifter från växlarna kontaktades sedan 76 
enhetschefer via mejl3 varav 24 (32 %) av dem tackade ja till att deras medarbetare fick delta i 
undersökningen. Åtta av cheferna tackade nej direkt, främst på grund av att medarbetarna 
hade hög arbetsbelastning, och övriga svarade inte trots flera påminnelser (68 %). Enkäten 
skickades till 117 socialsekreterare varav 80 av dem (68 %) besvarade den. 
	
6.4 Databearbetningsmetod 

6.4.1 Statistisk analys 

För att ge en överskådlig bild av ett kvantitativt datamaterial är det bästa sättet att presentera 
det på genom deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik utgörs till stor del av lättöverskådliga 
tabeller och diagram. I deskriptiv analys ligger fokus främst på centralmått, spridningsmått 
och form (Ejlertsson, 2012). Det datamaterial som har genererats utifrån enkätsvaren i denna 
studie redovisas genom deskriptiv statistik, detta för att ge en överskådlig bild av 
datamaterialet. Den statistiska analysen har skett i dataprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) och presenteras i form av tabeller och diagram. SPSS är ett 
statistikprogram som används bland annat vid forskning, undervisning och utvärderingsarbete 
(Wahlgren, 2008). Analysen inriktar sig främst på att jämföra svaren på frågorna kring 
vinjetterna med varandra. Detta för att kunna urskilja huruvida det går att utläsa skillnader 
mellan svaren beroende på ungdomarnas kön. Svaren som rör Adrian kommer att jämföras 
med svaren som rör Lina, då dessa vinjetter är identiska utöver namnen. Likaså kommer 
svaren rörande Peter att jämföras med svaren rörande Sofie.	

6.4.2 Tillvägagångssätt 

Vid genomförande av signifikanstest utgår forskaren vanligtvis från vissa steg; formulering av 
nollhypotes (att det inte finns något samband), bestämmande av signifikansnivå, 
bestämmande av statistisk signifikans med hjälp av statistiska tester samt accepterande eller 
förkastande av nollhypotesen utifrån den statistiska signifikansen (Bryman, 2011). Ejlertsson 
(2012) beskriver hur signifikansnivån i ett resultat kan redogöras för - genom att skriva 
stjärnor bredvid p-värdena som understiger den bestämda signifikansnivån. Med enstjärnig 
signifikans menas att resultatet är p < 0,05, med tvåstjärnig signifikans menas att resultatet är 
p < 0,01 och med trestjärnig signifikans är resultatet p < 0,001.  
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Steg 1 - Formulering av hypoteser	
Baserat på det teoretiska ramverket för denna studie samt den tidigare forskning som 
genomgåtts inför skrivandet formulerades följande hypoteser: 
	

• Det finns skillnader i socialsekreterares bedömningar kring ungdomar som begått brott 
beroende på vilket kön ungdomen har.  
 

• Det finns skillnader mellan socialsekreterares skattning av oro, val av lämpliga 
insatser samt uppmärksammade skydds- och riskfaktorer kring ungdomar beroende på 
vilket kön ungdomen har. 

	
Dessa hypoteser resulterade i de frågeställningar som denna studie syftar till att undersöka 
och besvara. 	

	
Steg 2 – Inmatning av data	
Efter att enkäterna stängdes ner matades datamaterialet in i SPSS. Varje fråga matades in som 
en variabel där bakgrundsfrågorna gällande kön, examen och befattning angavs på nominal 
skalnivå. Då respondenterna angav sin ålder i år kodades svaren om och kategoriserades i 
olika åldersgrupper på ordinal skalnivå; 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 samt 70-79. 
Frågorna gällande huruvida fortsatt kontakt med socialtjänsten ansågs vara relevant eller inte 
kodades som en dikotom variabel med endast två svarsalternativ – ja eller nej. Samtliga frågor 
om riskfaktorer, skyddsfaktorer och insatser kodades som nominala variabler med 
svarsalternativ 1 (=Ja) och 0 (=Nej). Detta då dessa var flervalsfrågor där 1 innebär att 
svarsalternativet var ikryssat medan 0 innebär att det inte var det. Frågorna gällande oro kring 
ungdomarnas situation ställdes med svarsalternativ som kodades på ordinal skalnivå.  
	
Steg 3 - Analys	
En gruppvariabel skapades i SPSS, där respondenterna blev indelade i två grupper. Grupp 1 
utgjorde de respondenter som besvarat pojkenkäten medan grupp 2 utgjorde respondenterna 
som besvarat flickenkäten. Utifrån dessa grupper har datamaterialet sedan analyserats och 
testats mot de variabler som är relevanta för studiens frågeställningar. Materialet har 
analyserats och redovisats genom univariata analyser (frekvenstabeller, diagram, 
spridningsmått och centralmått) samt bivariata analyser i korstabeller.  De tester som har 
använts i de bivariata analyserna är Chi²-test, Fishers exakta test samt Mann-Whitney U-test. 
Chi²-test används enligt Bryman (2011) i korrelationstabeller för att undersöka hur säkert ett 
samband är mellan två nominala variabler. Ett Chi²-test beräknar och generar ett p-värde, som 
sedan sätts i relation till den signifikansnivå som bestäms för studien i fråga. Wahlgren (2008) 
skriver att Fishers exakta test blir relevant om cellerna i en korstabell har en frekvens som 
understiger 5. I de tester där frekvensen understiger 5 i denna studie har därför Fishers exakta 
test avlästs istället för Chi²-värdet. Mann-Whitney U-test är enligt Wahlgren (2008) relevant 
för att jämföra skillnader mellan grupper, detta i de fall då data är icke-parametrisk. I samtliga 
signifikanstester i denna studie har signifikansnivån 0,05 använts. Även genomsnittsvärden 
och spridningsmått har redovisats.	
		



	

	
	

23	

6.5 Validitet 
Bryman (2011) beskriver validitet som ett viktigt begrepp att ha i åtanke för att säkerställa en 
studies kvalitet. Inom ramen för validitet i kvantitativa studier ingår intern validitet, extern 
validitet och ekologisk validitet. Intern validitet handlar om kausala samband kring en 
slutsats, det vill säga huruvida det går vara säker på att en viss variabel påverkar en annan 
(Bryman, 2011). Denna studies interna validitet har testats genom de tester som genomförts 
på variablerna för att se huruvida det finns signifikanta samband. Med extern validitet avses 
huruvida en studies resultat går generalisera till liknande populationer. För att en studie ska 
bli generaliserbar är urvalet avgörande, då det är viktigt att ha ett så representativt urval som 
möjligt. Den externa validiteten för denna studie har säkerställts i den mån det har gått utifrån 
det icke-sannolikhetsurval som utgör grunden för studien. Ekologisk validitet innebär att 
samhällsvetenskapliga resultat ska kunna tillämpas i vardagen och den naturliga sociala 
miljön, och inte bara i en onaturlig miljö - till exempel i laboratorium eller i ett speciellt 
intervjurum (Bryman, 2011). Då denna studie inte är baserad på varken experiment eller 
intervju är den ekologiska validiteten inte relevant. Det har inte skett någon direkt personlig 
kontakt med respondenterna varför de inte har befunnit sig i någon onaturlig miljö. 	
	
6.6 Reliabilitet 
Utöver validiteten är även reliabilitet ett viktigt begrepp i relation till kvantitativa studier. 
Bryman (2011) beskriver att reliabiliteten utgörs av stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet. Med stabilitet avses att ett mått är så pass stabilt över tid att en 
liknande studie skulle ge ett liknande resultat trots att det går tid emellan. Denna studies 
stabilitet är svår att försvara då både ämnet som studeras och teorierna som utgör grunden för 
diskussionen är ständigt föränderliga. Synen på kön kan ändras och omkonstrueras, vilket gör 
att respondenterna som deltagit i denna studie skulle kunna svara annorlunda om den skulle 
göras om på nytt. Intern reliabilitet rör mått som innefattar multipla indikatorer, där 
respondenternas svar resulterar i en totalpoäng. Några sådana mått innefattas inte i denna 
studie, varför den interna reliabiliteten inte blir relevant för diskussion. Pålitligheten 
säkerställs i denna studie genom att en pilotstudie har genomförts i två steg. I det första steget 
skickades ett första utkast av enkäten till ett antal socionomstudenter. Socionomstudenterna 
valdes då de har en naturlig inblick i ämnet socialt arbete och en kunskap inom ämnet som 
andra studenter inte har. Utifrån återkopplingen från socionomstudenterna ändrades enkäten. 
Ett andra utkast skickades till en person som är verksam i barn- och ungdomsärenden inom 
socialtjänsten, detta för att kunna säkerställa vinjetternas relevans inom ämnet. Piloten 
fokuserade främst på om vinjetterna var verklighetstrogna samt möjligheten att kunna besvara 
frågor utifrån deras innehåll. Interbedömarreliabilitet avser främst subjektiva bedömningar, 
och innebär att observatörer eller bedömare som är insatta i samma metod ska bedöma och 
tolka samma fenomen på ett liknande sätt (Bryman, 2011). Denna studies 
interbedömarreliabilitet är försvarbar genom att författarna tillsammans har kategoriserat och 
analyserat svaren som enkäten har genererat, detta för att undvika missförstånd och för att 
materialet inte ska kunna tolkas olika. 
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6.7 Etiska överväganden 
En etisk egengranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköpings anvisningar har gjorts angående 
denna uppsats. Bryman (2011) beskriver fyra etiska principer som är relevanta i svensk 
forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa principer har varit vägledande i denna studie.  
	
Informationskravet innebär att de personer som är aktuella för undersökningen måste 
informeras om studiens syfte. Här är det viktigt att påvisa att deltagandet är frivilligt samt och 
det ska framgå vilka moment som ingår i studien. Respondenterna som har deltagit i denna 
studie har delgetts relevant information. De enhetschefer som är verksamma där 
respondenterna arbetar har informerats om syftet med studien och därefter beslutat om 
enheten ska delta eller inte. Därefter har respondenterna delgetts information via mejl, i 
samband med att enkäten skickats ut. Även i enkätens inledning har information gällande 
syfte och målgrupp beskrivits. Dock kan detta problematiseras då respondenterna endast blev 
informerade om att studien syftade till att undersöka skillnader i socialsekreterares 
bedömningar, och inte vilken typ av skillnader som var i fokus. Valet att inte beskriva syftet 
mer utförligt gjordes medvetet för att respondenterna inte skulle kunna svara på frågorna med 
ett könsneutralt tänk vilket hade kunnat vara risken om de hade vetat att könsskillnader var 
huvudsyftet. Anledningen till att detta är etiskt försvarbart i denna studie är då det 
förmodligen inte hade genererat någon användbar information om respondenterna blivit 
färgade av studiens bakomliggande syfte. 
 
Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare i en undersökning måste ge sitt samtycke till 
att delta.  Samtliga respondenter i denna studie har gett sitt samtycke till deltagande genom att 
frivilligt fylla i enkäten och således delta i studien. Konfidentialitetskravet betonar att 
personuppgifter gällande studiens deltagare ska hanteras med konfidentialitet, det vill säga att 
det inte ska gå lista ut vilka personerna faktiskt är (Bryman, 2011). De respondenter som är 
aktuella för denna studie omfattas av total anonymitet, såväl för oss författare som för läsare. 
Då denna studie efter bortfall riktar sig till att innefatta 24 kommuner är det omöjligt avgöra 
vilken kommun en viss respondent tillhör, eftersom det inte frågas efter arbetskommun eller 
boendekommun i enkäten. Respondenterna har även informerats om att deras svar hanteras 
med total anonymitet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framkommer i studien 
endast får användas i just studiens avseende (Bryman, 2011). Enkätsvaren som samlats in 
utgör grunden för denna studies resultat. Informationen som enkätsvaren har genererat har 
och kommer inte att användas till någonting annat än denna studie, vilket även respondenterna 
har informerats om. Respondenterna har även fått information gällande kontaktuppgifter till 
oss författare. 
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7. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat samt den statistiska analysen av resultatet. 
Datamaterialet kommer att presenteras i form av tabeller och diagram med efterföljande 
kommentarer och förtydliganden. En fördjupad analys av resultatet i relation till studiens 
teoretiska ramverk kommer att diskuteras i nästa avsnitt – ”8. Diskussion”. 	Då denna studie 
är baserad på två enkäter, en som berör flickor och en som berör pojkar, är resultatavsnittet till 
viss del uppdelat. Enkäterna har fått olika benämningar för att läsaren lättare ska kunna följa 
texten och urskilja resultatet för vardera enkät. Då resultatet presenteras för den enkät som 
handlar om pojkar kommer den benämnas pojkenkäten och då resultatet presenteras för den 
enkät som handlar om flickor kommer den benämnas flickenkäten. Då de båda enkäterna 
utgörs av två olika vinjetter kommer de benämnas som vinjett 1 (Adrian och Lina) och vinjett 
2 (Peter och Sofie), för att tydliggöra vilken vinjett som behandlas. För att presentera 
resultatet av enskilda svar har diagram och tabeller gjorts i Excel och Word utifrån variabler i 
SPSS. Dessa presenteras också med en förklarande text. 
 
Samtliga frågor som finns med i enkäterna redovisas inte i kommande avsnitt då de inte är av 
relevans för studiens syfte. Anledningen till att de organisatoriska frågorna formulerades vid 
utformningen av enkäterna var för att en organisationsteori var tänkt att användas vid 
analysen av dem. För att stärka studiens validitet valdes istället att fokusera på de frågor 
relevanta för studiens frågeställningar, för att undersöka det faktiska syftet. Vidare har inte 
alla bakgrundsfrågor analyserats och diskuterats i relation till gruppvariabeln, däribland 
socialsekreterarnas kön. Detta då skillnaderna mellan antalet kvinnor och män verksamma 
inom yrket är för stora för att möjliggöra jämförande mellan dessa grupper. Samtliga 
bakgrundsfaktorer redovisas med hjälp av deskriptiv data, varav några av dem diskuteras 
vidare under nästa avsnitt – ”8. Diskussion”.	
	
	
7.1 Bakgrundsfrågor  

7.1.1 Kön och ålder 

	
Tabell 1 - Sammanställning av respondenternas ålder i år i form av genomsnittsvärden och 
standardavvikelse.  
	

Enkät N Mean Typvärde Median Q1 Q3 Std. D 
Pojkenkäten 

 
40	 36,35	 33	  	  	  	 8,4	

Flickenkäten 
 

40	
	

36,9	
	

26	  	  	  	 11,7	

Totalt 80	 36,6	 33	 34,5	 28,25	 41	 10,1	
Mean = medelvärde; Std. D =Standardavvikelse; Q1 = 1:a kvartilen; Q3 = 3:e kvartilen. 
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I tabell 1 redovisas en sammanställning av respondenternas ålder i form av 
genomsnittsvärden, vilket visar var fördelningens tyngdpunkt ligger. Vidare presenteras 
materialets standardavvikelse, vilket är ett spridningsmått som redovisar spridningen runt 
medelvärdet (Ejlertsson, 2012). Bland respondenterna som har besvarat pojkenkäten är 
medelåldern 36,35 år med en standardavvikelse på 8,4. Fem av respondenterna svarade att de 
är 33 år, vilket utgör ålderns typvärde i pojkenkäten.  I flickenkäten är respondenternas 
medelålder 36,9 år med en standardavvikelse på 11,7. Fyra av respondenterna svarade att de 
är 26 år, vilket utgör ålderns typvärde i flickenkäten. Sammantaget både pojkenkäten och 
flickenkäten är medelvärdet 36,6 år med en standardavvikelse på 10,1. Typvärdet sett till 
respondenternas ålder i båda enkäterna sammanslagna är 33 år. Medianen för åldern är 34,5 
år, 25 % av samtliga respondenter är under 28,25 år och 75 % av alla respondenter är under 
41 år.  
 
 
Diagram 1 – Sammantagen könsfördelning av respondenterna som besvarat båda enkäterna	

	
	
Av de 40 respondenter som besvarat pojkenkäten är fem av dem män (12 %) och 35 av dem 
kvinnor (88 %). Av de 40 respondenter som besvarat flickenkäten är sex av dem män (15 %) 
och 34 av dem kvinnor (85 %). I könsfördelningen hos samtliga 80 som besvarat de båda 
enkäterna är 14 % män och 86 % kvinnor. Det går utläsa i diagram 1 att könsfördelningen i de 
båda enkäterna är uppdelad där majoriteten av respondenterna är kvinnor. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2013) är socionomyrket starkt kvinnodominerat. Omkring 85 % av de 
yrkesverksamma socionomerna är kvinnor, vilket även är fallet i denna studies urval. 	
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7.1.2 Befattning 

	
Diagram 2 - Fördelning av respondenternas befattning	

	
Av de 80 personer som har besvarat enkäterna har samtliga av dem angett att de har en 
socionomexamen eller likvärdig utbildning. Diagram 2 visar att större delen (92 %) av de 80 
respondenterna har befattningen socialsekreterare, medan övriga (8 %) har befattningen 
gruppchef eller 1:e socialsekreterare. Ingen av respondenterna har angett att de har 
befattningen enhetschef, vilket var det tredje svarsalternativet. Då antalet gruppchefer och 1:e 
socialsekreterare är så pass litet kommer de båda grupperna att behandlas likvärdigt i 
resultatet.	

7.1.3 Verksam inom yrket 

	
Diagram 3 - Fördelning av respondenternas antal verksamma år	

	
De personer som besvarat enkäterna blev tillfrågade hur länge de varit verksamma som 
socialsekreterare inom området barn och unga. Diagram 3 visar att 56 % av de 80 personer 
som besvarat någon av enkäterna angav att de varit verksamma mellan 0-5 år. 21 % av 
respondenterna angav att de varit verksamma i 6-10 år, och 13 % att de varit verksamma i 11-
15 år. 5 % uppgav att de varit verksamma i 16-20 år. Likaså har 5 % uppgett 21 år eller mer. 
Vad som går utläsa i Diagram 3 är att en betydande majoritet av respondenterna har varit 
verksamma i mindre än 5 år. Detta kan dock tolkas på olika sätt då frågan som ställdes i 
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enkäterna var hur länge respondenterna varit verksamma som socialsekreterare i arbetet med 
barn och unga. Det framkommer således inte hur länge respondenterna varit verksamma inom 
socionomyrket överlag, vilket de kan ha varit innan de började arbeta med just barn och unga.	
	
	
7.2 Vinjetterna  

7.2.1 Bedömning av vidare kontakt med socialtjänsten 

Efter de bakgrundsfrågor som utgjorde den första delen av enkäten presenterades den första 
vinjetten med efterföljande frågor. Den första frågan gällde huruvida socialsekreterarna 
bedömer om ungdomen i fråga är i behov av vidare kontakt med socialtjänsten eller inte. De 
möjliga svarsalternativen var ja eller nej, därmed är frågan av nominal skalnivå. 
	
  
Vinjett 1 – Adrian och Lina 
	
Diagram 4 - fördelning av respondenternas svar gällande vidare kontakt med socialtjänsten 

 
	

Diagram 5 - fördelning av respondenternas svar gällande vidare kontakt med socialtjänsten	

	
	

 

83%	

17%	

Bedömer	du	a*	Adrians	situa0on	behöver	utredas	vidare	
av	socialtjänsten?	

Ja	 Nej	

N=35	

86%	

14%	

Bedömer	du	a*	Linas	situa0on	behöver	utredas	vidare	av	
socialtjänsten?	

Ja	 Nej	

N=36	
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Tabell 2 - Sammanställning av bedömning av vidare kontakt med socialtjänsten i antal, 
procent samt p-värde.	

Bedömer du att ungdomens situation behöver utredas vidare av socialtjänsten? 
  Ja	 Nej	 Totalt	

Adrian 29 (83 %)	 6 (17 %)	 35 (100 %)	
Lina 31 (86 %)	 5 (14 %)	 36 (100 %)	

Totalt 60 (85 %)	 11 (15 %)	 71 (100 %)	
p = 0,7 	 	 	

P-värdet är framtaget med hjälp av Chi²-test 
	
Diagram 4 visar att 29 respondenter (83 %) svarade att Adrians situation behöver utredas 
vidare av socialtjänsten. Diagram 5 visar att 31 respondenter (86%) svarade att Linas situation 
behöver utredas vidare av socialtjänsten. Genom att i en korstabell testa om det finns någon 
signifikant skillnad mellan bedömningarna utifrån ungdomens kön blev enligt ett Chi²-test	
p = 0,7 > 0,05.  Det finns således ingen signifikant skillnad mellan socialsekreterarnas 
bedömning beroende på ungdomens kön i vinjett 1 (Se tabell 2). 	
Vinjett 2 – Peter och Sofie	
	
Diagram 6 - fördelning av respondenternas svar gällande vidare kontakt med socialtjänsten	

	
	

Diagram 7 - fördelning av respondenternas svar gällande vidare kontakt med socialtjänsten	

	
	

94%	

6%	

Bedömer	du	a*	Peters	situa0on	behöver	utredas	
vidare	av	socialtjänsten?	

Ja	 Nej	

N=35	

97%	

3%	

Bedömer	du	a*	Sofies	situa0on	behöver	utredas	
vidare	av	socialtjänsten?	

Ja	 Nej	

N=34	
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Tabell 3 - sammanställning av bedömning av vidare kontakt med socialtjänsten i antal, 
procent samt p-värde. 
	

Bedömer du att ungdomens situation behöver utredas vidare av socialtjänsten?  
  Ja	 	 Nej	 Totalt	

Peter 33 (94 %)	 	 2 (6 %)	 35 (100 %)	
Sofie 33 (97 %)	 	 1 (3 %)	 34 (100 %)	

Totalt 66 (96 %)	 	 3 (4 %)	 69 (100 %)	
p = 1,0   	   

P-värdet är framtaget med hjälp av Fishers exakta test. 
 

Diagram 6 visar att 33 av respondenterna (94 %) svarade att Peters situation behöver utredas 
vidare av socialtjänsten. I Sofies fall svarade 33 personer (97 %) att hennes situation behöver 
utredas vidare (Se diagram 7). Genom att testa om det fanns någon skillnad mellan 
socialsekreterarnas bedömning i relation till ungdomens kön gjordes ett Chi²-test. P-värdet 
blev utifrån ett Chi²-test 0,572 > 0,05. Dock är en förutsättning för att Chi²-testet ska vara 
tillförlitligt att de förväntade frekvenserna i korstabellen är större än 5 (Wahlgren, 2008). I det 
här fallet var 50 % av cellerna mindre än 5, varför Fishers exakta test istället blev användbart. 
Enligt Fishers exakta test blev p-värdet i det här fallet 1,0 > 0,05. Det finns alltså ingen 
signifikant skillnad mellan socialsekreterarnas bedömning utifrån vilket kön ungdomen har i 
vinjett 2 (se tabell 3).	

 
7.2.2 Skattning av oro 

I enkäten tillfrågades respondenterna om hur stark oro de känner inför olika områden kring de 
aktuella ungdomarna. Här fick de skatta sin oro mellan 1 (ingen oro) och 5 (väldigt stark oro). 
Efter att respondenternas svar inkommit genomfördes ett Mann-Whitney U-test där de olika 
livsområdena matades in som beroende variabler och gruppvariabeln som oberoende. 	
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Vinjett 1 – Adrian och Lina 
 
Tabell 4 - sammanställning av socialsekreterarnas skattning av oro. 

  Enkät N = Mean Std. D 
Skola 

p = 0,55 
 

Adrian	
Lina	

35	
36	

1,29	
1,28	

0,667	
0,454	

Sociala relationer 
p = 0,86 

 

Adrian	
Lina	

35	
36	

3,43	
3,42	

0,979	
0,937	

Hemförhållanden 
p = 0,76 

 

Adrian	
Lina	

35	
36	

3,94	
3,92	

0,684	
0,732	

Beteende 
p = 0,27 

  

Adrian	
Lina	

35	
36	

3,0	
2,72	

0,970	
0,659	

Risk för missbruk 
p = 0,17 

Adrian	
Lina	

35	
36	

3,06	
2,69	

0,968	
0,786	

Mean = medelvärde; Std. D = standardavvikelse; Samtliga p-värden i tabellen är 
framtagna med hjälp av Mann-Whitney U-test.  
	
I Adrians fall angav 3 personer att de kände "väldigt stark oro" för både hans Beteende och 
Risk för missbruk. I Linas fall däremot var det ingen som angav "väldigt stark oro" kring 
dessa faktorer. "Väldigt stark oro" kring Adrians Sociala relationer fick 5 svar, medan 
detsamma för Lina endast fick 2 svar. Linas fall fick gällande både Sociala relationer och 
Risk för missbruk 2 svar på “ingen oro” på respektive område. På motsvarande områden i 
Adrians fall var det ingen som angav “ingen oro”.  
	
Medelvärdet mellan pojkenkäten och flickenkäten skiljer sig inte åt avsevärt inom något 
livsområde i vinjett 1 (Se tabell 4). Den största skillnad som går urskilja är under 
respondenternas oro kring Risk för missbruk, där medelvärdet i Adrians fall är 3,06 medan det 
i Linas fall är 2,69. P-värdet är 0,17 och överstiger därmed signifikansnivån på 0,05, vilket 
innebär att det inte finns någon signifikant skillnad utifrån ungdomens kön. Även oron kring 
Beteende skattades relativt olika med ett medelvärde på 3,0 i Adrians fall och 2,72 i Linas 
fall. Här blev p = 0,27 > 0,05 vilket visar att det inte finns någon signifikant skillnad i det här 
fallet. I vinjett 1 har oron skattats högre för Adrian än för Lina kring nästintill samtliga 
livsområden. Både Adrians Beteende och Risk för missbruk har fått 3 svar på "väldigt stark 
oro" på respektive frågor, medan Lina har fått 0 svar.	
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Vinjett 2 – Peter och Sofie	
	
Tabell 5 - sammanställning av socialsekreterarnas skattning av oro. 
	

  Enkät N = Mean Std. D 
Skola 

p = 0,32 
 

Peter	
Sofie	

35	
34	

3,91	
4,12	

0,781	
0,640	

Sociala relationer 
p = 0,75 

 

Peter	
Sofie	

35	
34	

4,03	
4,0	

0,707	
0,651	

Hemförhållanden 
p = 0,76 

 

Peter	
Sofie	

35	
34	

1,91	
1,85	

0,818	
0,821	

Beteende 
p = 0,06  

 

Peter	
Sofie	

35	
34	

3,83	
4,15	

0,785	
0,5	

Risk för missbruk 
p = 0,96 

Peter	
Sofie	

35	
34	

4,0	
4,03	

0,728	
0,674	

Mean = medelvärde; Std. D = standardavvikelse; Samtliga p-värden är framtagna med 
hjälp av Mann-Whitney U-test. 
	
I Peters fall svarade 22 av respondenterna "ingen oro" kring Hemförhållanden, medan 13 av 
respondenterna svarade detsamma i Sofies fall. På samma fråga svarade 18 personer "lite oro" 
kring Peter och 14 personer detsamma i Sofies fall. I Peters fall har Skola "ingen oro" fått ett 
svar, likaså Beteende "ingen oro", Sociala relationer "lite oro" samt Risk för missbruk "lite 
oro". I Sofies fall har samtliga av dessa frågor inte fått några låga skattningar, utan det lägsta 
som skattats kring Sofies situation är "medel oro".   
	
Inte heller i vinjett 2 skiljer sig medelvärdena åt något särskilt för något av områdena. Dock 
har Beteende skattats med olika hög oro av respondenterna, där det i Peters fall är ett 
medelvärde på 3,83 medan det i Sofies fall är 4,15. Här är p = 0,06 > 0,05, vilket påvisar att 
det inte finns en signifikant skillnad mellan pojkenkäten och flickenkäten gällande skattning 
av oro, trots att det är nära (Se tabell 5). I vinjett 2 har oron kring Peter skattats lägre kring 
samtliga områden då hans fall har fått flertalet svar på "ingen oro" och "lite oro". Oron är 
generellt sett högre kring Sofies situation än kring Peters. 	

7.2.3 Val av lämplig insats 

I enkäten ställdes en fråga angående vilken insats socialsekreterarna trodde skulle vara 
lämplig för ungdomen och dennes situation. I diagrammen som visas nedan ser bortfallet 
större ut än vad som redovisas under metodavsnittet. Detta beror på att de respondenter som 
svarat nej på frågan om vidare kontakt med socialtjänsten är aktuell för ungdomen inte har 
besvarat frågan om vilken insats som skulle vara lämplig. Anledningen till att antalet svar ser 
ut att vara fler än antalet respondenter är för att det rör sig om flervalsfrågor, varför en 
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respondent kan ha besvarat frågan med flera alternativ. I diagrammen redovisas endast de 
insatser som har blivit valda någon gång i enkäterna, övriga insatser redovisas inte. De 
insatser som inte har valts någon gång är samtliga LVU-insatser som presenterats i 
bakgrundsavsnittet; omedelbart omhändertagande, HVB-placering samt Särskilt kvalificerad 
kontaktperson.	
	
Vinjett 1 – Adrian och Lina 
	

Diagram 8 - Fördelning av respondenternas svar angående val av insats	

	
	

Diagram 9 - Fördelning av respondenternas svar angående val av insats	
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Tabell 6 - sammanställning av p-värden, skillnader mellan val av lämplig insats utifrån kön.	
Insats P-värde 

Kontaktperson – SoL 
 

a) 0,28	

HVB-placering – SoL 
 

b) 1,0	
	

Strukturerat öppenvårdsprogam – SoL 
 

a) 0,81	

Personligt stöd – SoL 
 

a) 0,01**	

Särskilt kvalificerad kontaktperson – SoL 
 

a) 0,47	

Familjehem – SoL 
 

b) 1,0	

Kontaktfamilj – SoL b) 1,0	
**= <0,01; a) = p-värden framtagna med hjälp av Chi²-test; b) = p-värden framtagna med 
hjälp av Fishers exakta test.  
	
Diagram 8 och diagram 9 visar att insatserna bedöms relativt lika oberoende av vilket kön 
ungdomen har. Dock går det se en skillnad i bedömningen av Personligt stöd - SoL mellan de 
olika enkäterna. Ett Chi²-test genomfördes på samtliga insatser, där varje insats testades mot 
gruppvariabeln. För de variabler som krävde Fishers exakta test användes detta i stället. 
Endast ett test visar på en signifikant skillnad mellan svaren i de olika enkäterna – detta är 
Personligt stöd - SoL, där p = 0,01 < 0,05, vilket tyder på en signifikant skillnad mellan 
ungdomarnas kön (Se tabell 6).	 4 personer svarade Annat på val av insats i Adrians fall, 
medan 10 personer svarade detsamma i Linas fall. Dessa svar uttrycktes i fri text, vilket 
redovisas nedan i avsnittet "7.2.5 Analys av respondenternas egenformulerade svar".	
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Vinjett 2 – Peter och Sofie 
 

Diagram 10 - Fördelning av respondenternas svar angående val av insats	

	
	
 

Diagram 11 - Fördelning av respondenternas svar angående val av insats	
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Tabell 7 - sammanställning av p-värde, skillnader mellan val av lämplig insats utifrån kön. 
	

Insats P-värde 
Kontaktperson – SoL 

 
a) 0,67	

HVB-placering – SoL 
 

a) 0,48	

Strukturerat öppenvårdsprogam – SoL 
 

a) 0,33	

Personligt stöd – SoL 
 

a) 0,05*	

Särskilt kvalificerad kontaktperson – SoL 
 

a) 0,42	

Familjehem – SoL 
 

b) 1,0	

Kontaktfamilj – SoL a) 0,48	
*= < 0,05; a) = p-värden framtagna med hjälp av Chi²-test; b) = p-värden framtagna med 
hjälp av Fishers exakta test.  

 
I diagram 10 och diagram 11 går det utläsa vissa skillnader mellan respondenternas 
bedömningar av lämplig insats i vinjett 2. Dock ser svaren, likt vinjett 1, ut att vara relativt 
lika. Ett Chi²-test genomfördes även här på samtliga insatser, där varje insats testades mot 
gruppvariabeln. Även i detta fallet visade större delen av testerna på att det inte finns några 
signifikanta skillnader mellan val av insats beroende av ungdomens kön (se Tabell 7). Det 
enda testet som visar på en signifikant skillnad är variabeln Personligt stöd - SoL, precis som i 
vinjett 1. Här visade p = 0,049 < 0,05 (vilket i Tabell 8 har avrundats till 0,05). I Peters fall 
svarade 9 personer Annat på val av insats. 7 personer svarade detsamma i Sofies fall. Svaren 
uttrycktes i fri text och redovisas nedan i avsnittet "7.2.5 Analys av respondenternas 
egenformulerade svar".	
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7.2.4 Uppmärksammade skydds- och riskfaktorer 

	
Vinjett 1 – Adrian och Lina	
	

Diagram 12 - Fördelning av respondenternas svar angående skyddsfaktorer	

	
 

Diagram 13 - Fördelning av respondenternas svar angående skyddsfaktorer	

	
	
Diagram 12 och diagram 13 visar att både i Adrians och Linas fall har Föräldrars attityd och 
uppfostringsstrategier och Föräldrastöd, engagemang och ork fått 0 svar. Ingen av 
respondenterna ser således dessa faktorer som aktuella skyddsfaktorer i ungdomarnas 
situation. Personlig motivation och medvetenhet har fått 27 (Adrian) respektive 23 (Lina) 
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svar. Positiva kamratrelationer och aktiviteter har fått 16 (Adrian) respektive 15 (Lina) svar. 
Skolanknytning och skolprestationer som skyddsfaktor har fått 35 (Adrian) respektive 36 
(Lina) svar. Det enda som skiljer sig till viss del är huruvida respondenterna ser på Positivt 
förhållningssätt och problemlösning som skyddsfaktor i vinjett 1. 	
	

Diagram 14 - Fördelning av respondenternas svar angående riskfaktorer	

	
Diagram 15 - Fördelning av respondenternas svar angående riskfaktorer	

	
	

	
Diagram 14 och diagram 15 visar att i vinjett 1 har Bristfälliga förmågor och skolprestationer 
fått 0 svar. Likaså har svarsalternativet Inga riskfaktorer. Övriga svarsalternativ har fått 
relativt lika svar. Det alternativ som skiljer sig mest mellan de båda grupperna är 
Problematiska kamratrelationer, där Adrian har 25 svar medan Lina har 20.  
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Tabell 8 - sammanställning av p-värden för skydds- och riskfaktorer i relation till ungdomens 
kön. 
	
Skyddsfaktor	 p	 Riskfaktor	 p	
Föräldrars attityd och uppfostringsstrategier	
	

-	 Negativt förhållningssätt och attityd	 b) 1,0	

Positivt förhållningssätt och 
problemlösning	
	

a) 0,09	 Nedstämdhet och självskadebeteende	 a) 0,24	

Föräldrastöd, engagemang och ork	
	

-	 Normbrytande beteende	 a) 0,84	

Personlig motivation och medvetenhet	
	

a) 0,22	 Problematiska kamratrelationer	 a) 0,16	

Positiva kamratrelationer och aktiviteter	
	

a) 0,73	 Användning av narkotika	 a) 0,49	

Skolanknytning och aktiviteter	
	

-	 Användning av alkohol	 a) 0,81	

Inga	 -	 Bristfälliga förmågor och skolprestationer	
	

-	

 	  	 Föräldrarelationen	
	

a) 0,24	

 	  	 Inga	 -	
a) = p-värden framtagna med hjälp av Chi²-test; b) = p-värden framtagna med hjälp av 
Fishers exakta test	
	
I Tabell 8 har ett Chi²-test genomförts på samtliga skydds- och riskfaktorer i relation till 
gruppvariabeln. Inget av testerna visar en signifikant skillnad mellan socialsekreterarnas 
bedömningar av skydd- och riskfaktorer sett till vilket kön ungdomen har. Positivt 
förhållningssätt och problemlösning som skyddsfaktor visar ett relativt lågt p-värde där p = 
0,09 > 0,05. Det går inte utläsa någon signifikant skillnad. Inte heller kring Problematiska 
kamratrelationer som riskfaktor visas någon signifikant skillnad mellan grupperna, där p = 
0,16 > 0,05. Detta trots att skillnaden såg större ut sett till diagram 14 och diagram 15. På 
Skolanknytning och aktiviteter har samtliga respondenter angett det som en skyddsfaktor, 
varför det inte går urskilja någon skillnad, därav strecket i tabellen. De övriga strecken i 
tabellen innebär att skydds- eller riskfaktorn i fråga inte har fått något svar alls.	
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Vinjett 2 – Peter och Sofie	
	

Diagram 16 - Fördelning av respondenternas svar angående skyddsfaktorer	

	
	

Diagram 17 - Fördelning av respondenternas svar angående skyddsfaktorer	

		
	
Diagram 16 och diagram 17 visar att svaren blev relativt lika gällande skyddsfaktorer i vinjett 
2. Både i Peters och i Sofies fall fick Positivt förhållningssätt och problemlösning samt 
Personlig motivation och medvetenhet 0 svar. Föräldrars attityd och uppfostringsstrategier 
och Föräldrastöd, engagemang och ork var också relativt lika sett till svaren ungdomarna 
emellan (24 och 34 i Peters fall och 19 och 32 i Sofies fall). 
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Diagram 18 - Fördelning av respondenternas svar angående riskfaktorer	

	
	
	

Diagram 19 - Fördelning av respondenternas svar angående riskfaktorer	

	
	
 
Diagram 18 och diagram 19 visar att i både Peters och Sofies fall har svarsalternativet Inga 
riskfaktorer fått 0 svar. Sofies fall har inte heller fått några svar på Nedstämdhet och 
självskadebeteende och Föräldrarelationen, där Peters har fått 1 svar på båda alternativen. 
Övriga svarsalternativ har fått relativt lika stort antal svar. Dock går det utläsa att alternativen 
Negativt förhållningssätt och attityd samt Bristfälliga förmågor och skolprestationer skiljer 
sig till viss del mellan Peter och Sofie. Sett till den förstnämnda faktorn har Peter fått 25 svar 
medan Sofie har fått 18. På Bristfälliga förmågor och skolprestationer har Peter fått 31 svar 
medan Sofie har fått 24. Sofie har således fått färre svar på större delen av samtliga 
riskfaktorer. 
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Tabell 9 - Sammanställning av p-värde för skydds- och riskfaktorer i relation till ungdomens 
kön. 
	
Skyddsfaktor	 p	 Riskfaktor	 p	
Föräldrars attityd och uppfostringsstrategier	
	

a) 0,28	 Negativt förhållningssätt och attityd	 a) 
0,11	

Positivt förhållningssätt och 
problemlösning	
	

-	 Nedstämdhet och självskadebeteende	 b) 1,0	

Föräldrastöd, engagemang och ork	
	

a) 0,61	 Normbrytande beteende	 b) 1,0	

Personlig motivation och medvetenhet	
	

-	 Problematiska kamratrelationer	 a) 
0,82	

Positiva kamratrelationer och aktiviteter	
	

a) 0,43	 Användning av narkotika	 a) 
0,67	

Skolanknytning och aktiviteter	
	

b) 1,0	 Användning av alkohol	 b) 1,0	

Inga	 a) 0,48	 Bristfälliga förmågor och skolprestationer	
	

a) 
0,06	

 	  	 Föräldrarelationen	
	

b) 1,0	

 	  	 Inga	 -	
a) = p-värden framtagna med hjälp av Chi²-test; b) = p-värden framtagna med hjälp av 
Fishers exakta test.  
	
Tabell 9 visar hur samtliga skydds- och riskfaktorer har testats i relation till gruppvariabeln 
för att se om det går att urskilja några statistiska skillnader. Inget av testerna visar en 
signifikant skillnad mellan socialsekreterarnas bedömningar av skydd- och riskfaktorer sett 
till vilket kön ungdomen har i vinjett 2.  
	
Sett till skyddsfaktorerna går det inte utläsa några större skillnader i diagram 18 och diagram 
19, vilket även p-värdena i Tabell 9 visar. Negativt förhållningssätt och attityd som riskfaktor 
i relation till gruppvariabeln visar ett p-värde på 0,11 > 0,05. Det går inte se någon signifikant 
skillnad i det fallet, trots att skillnaden såg relativt stor ut sett till jämförelsen mellan diagram 
18 och diagram 19. Bristfälliga förmågor och skolprestationer som riskfaktor i relation till 
gruppvariabeln är p = 0,06 > 0,05. Detta visar inte heller på någon signifikant skillnad, trots 
att p-värdet är relativt lågt. 
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7.2.5 Analys av respondenternas egenformulerade svar 
Då datamaterialet analyserades med hjälp av SPSS visade svaren kring val av insats endast en 
statistiskt signifikant skillnad. Anledningen till att frågan fanns med i enkäten var för att se 
om några skillnader i förhållande till kön gick urskilja. Dock var det många av respondenterna 
i båda enkäterna som svarade Annat och formulerade ett eget svar. Svaren delades in i 
kategorier utefter vad respondenterna angav. Kategorierna kom slutligen att utgöras av två 
indelningar representativa för de fria svar som angavs - familjeinsatser och stödboende.  
	
Vinjett 1 	
På frågan om vilken insats respondenterna ansåg lämpligast för Adrian svarade fyra av dem 
Annat. Tre av dem uttryckte att vinjetten innehöll för lite information för att en bedömning 
skulle möjliggöras. Den fjärde skrev "träningslägenhet/boendestöd" i sin kommentar. I fallet 
med Lina var det tio personer som svarade Annat. Två av tio svarade att de behövde mer 
information för att kunna bedöma val av insats. Vidare svarade två personer "öppenvård - 
samtal" vilket enligt Socialstyrelsen (2011) går in under insatsen "strukturerat 
öppenvårdsprogram". Två av de som svarade Annat i Linas fall specificerade sina svar med 
"stödboende/ungdomslägenhet", vilket inte var en insats som fanns som alternativ i enkäten. 
Vidare svarade två respondenter att familjebehandling i olika former skulle vara en lämplig 
insats, samt "vårdkontakt/utredning för modern" och jourhem. 
	
Vinjett 2 	
På frågan om vilken insats som skulle vara lämpligast för Peter svarade nio av respondenterna 
Annat. Åtta respondenter svarade att en familjeinsats skulle vara att föredra, bland annat i 
form av samtal och andra stödinsatser. En av dem som angav Annat skrev endast "behöver 
utredas" i sin specificering, vilket kan tolkas som att mer information skulle ha behövts i 
vinjetten. I fallet med Sofie var det sju respondenter som svarade Annat på val av lämplig 
insats. Av dessa var det fem som svarade "föräldrastöd" i någon form. En person svarade att 
vinjetten innehöll för lite information för att ett svar skulle kunna anges. 
	
Sammanfattning	
Sammanlagt var det 15 svar där familjebehandling eller familjestöd i någon form ansågs vara 
en lämplig insats. I tre av dessa svar angavs även en specifik metod som skulle kunna 
användas i relation till familjen. Resultatet av de fria svaren på frågan angående insats visade 
inte på några större skillnader i förhållande till kön. Vad som går att utläsa är dock hur 
familjen anses vara en viktig faktor för ungdomarnas stöd i vinjetterna. Det går även att se i 
följande citat som är hämtade från respondenternas fria svar:	

• "Föräldrastödjande insatser i syfte att ge föräldrarna redskap att hantera situationen" 
• "Utifrån moderns missbruk och brister i omsorgen skulle vi vilja få till 

familjebehandling och vårdkontakt/utredning för modern" 
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8. Diskussion 
Nedan följer en diskussion om studiens resultat kopplat till tidigare forskning samt det 
teoretiska ramverket. Här görs även en reflektion över resultatets betydelse för socialt arbete 
som ämne och praxis samt en diskussion kring metodvalet för studien. Till sist presenteras 
studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 
  
8.1 Resultatdiskussion 
Denna studie har syftat till att undersöka hur socialsekreterare som är verksamma i 
ungdomsärenden bedömer ungdomar som begått brott, samt om dessa bedömningar skiljer sig 
åt beroende på vilket kön ungdomen har. Studiens resultat har endast synliggjort några 
enstaka signifikanta skillnader - dessa rörande val av lämplig insats för den berörda 
ungdomen.  	

8.1.1 Bakgrundsfaktorer 

Samtliga respondenter som har deltagit i denna studie har en socionomexamen. 75 % av alla 
respondenter är under 41 år, typvärdet för åldern på respondenterna är 33 år. Det går att 
reflektera över huruvida resultatet kan ha med respondenternas ålder eller utbildning att göra. 
Hirdman (2001) menar att genus, alltså skillnaden som görs mellan kvinnor och män, är något 
som konstrueras och skapas i sociala processer. Kan det då antas att respondenternas 
utbildning och ålder är faktorer som gör att denna grupp har skapat en medvetenhet kring kön 
och könsskillnader? Sammanställningen av bakgrundsfrågorna i enkäten visar att 56 % av 
socialsekreterarna som deltagit i denna studie endast har varit verksamma inom området barn 
och unga i 0-5 år. Det går diskutera huruvida socialsekreterarnas antal verksamma år har haft 
någon inverkan på resultatet. En tanke är att de socialsekreterare som har varit verksamma 
under så pass få år samt att 75 % av respondenterna är under 41 år då är relativt 
nyexaminerade socionomer.  
	
Hirdman (2001) resonerar kring "genusskapande", vilket beskrivs som en ordningsstruktur av 
kön. Detta genusskapande påverkar vårt beteende och våra handlingar i relation till kön, 
utifrån våra föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. En tanke är 
att genusmedvetenheten har blivit större idag, och på så sätt fått mer plats i utbildningar runt 
om i Sverige. Enligt Herz och Kullberg (2012) är det av vikt att socialarbetare och andra 
professionella förbättrar sin medvetenhet angående kvinnors och mäns olika förutsättningar 
och behov. Att arbeta genusmedvetet innebär således inte att alla oavsett kön ska bedömas 
likadant, men det krävs en kritisk diskussion kring huruvida könsfrågor har en inverkan på 
sociala problem och deras lösningar. Utifrån de svar som enkäten genererat är 85 % av 
respondenterna kvinnor, vilket stämmer överens med Statistiska centralbyråns (2013) statistik 
över könsfördelningen hos yrkesverksamma socionomer. En reflektion är huruvida kvinnors 
överrepresentation i studien, och även inom yrket i storhet, kan ha en påverkan på hur synen 
och medvetenheten kring kön och könsroller ser ut. Dock har det inte gått att dra en sådan 
slutsats utifrån denna studies resultat då antalet män som besvarat enkäterna är märkbart färre 
än antalet kvinnor. 
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8.1.2 Bedömning av vidare kontakt med socialtjänsten 

Varken sett till vinjett 1 eller vinjett 2 kan urskiljas några statistiskt signifikanta skillnader 
kring frågan om vidare kontakt med socialtjänsten anses nödvändig. I vinjett 1 svarade 83 % 
ja till fortsatt kontakt med socialtjänsten i Adrians fall, medan 86 % svarade ja i Linas fall. 94 
% svarade ja till vidare kontakt med socialtjänsten för Peter, medan 97 % svarade ja i Sofies 
fall. Denna svarsfrekvens tyder på att det inte finns några betydande skillnader sett till kön i 
den här frågan. Utifrån de statistiska tester som har genomförts på gruppvariablerna i relation 
till socialsekreterarnas bedömning går det inte att urskilja några signifikanta skillnader. Dock 
kan antalet respondenter som svarat ja angående vidare kontakt problematiseras då det finns 
risk för misstolkningar av frågan. Detta då det går att anta att vissa respondenter tolkat 
vinjetten som att ungdomen redan varit aktuell hos socialtjänsten och svarade ja av den 
anledningen. 
	
Utifrån den tidigare forskning som utgör grunden för denna studie har forskningsfrågorna 
formulerats i linje med att det finns skillnader i relation till ungdomens kön. Enligt Kordon 
och Wetterqvist (2006) kan det då män begår brott ses som att de vill hävda sin manlighet och 
"klättra i hierarkin" medan kvinnor som begår brott mer ses som offer. Utifrån detta synsätt 
hade studien som utgångspunkt att könsskillnader i relation till bedömning av unga 
lagöverträdare skulle synas mer än vad som var fallet. Frågan gällande socialsekreterarnas 
bedömning av vidare kontakt med socialtjänsten visade inte på några skillnader. Detta trots att 
teorier och tidigare forskning genererade en tanke om att flickornas situation skulle bedömas 
som allvarligare och att de skulle anses ha ett större hjälpbehov. 
	
I flertalet studier (Socialstyrelsen, 2013; Estrada, 2013; Tracy, Kempf-Leonard & Ambroske-
James, 2009) visar resultatet på att könsskillnader speglas även i relation till brottstyper hos 
ungdomar. Det har redogjorts för hur pojkar begår och döms för allvarligare brott än flickor 
och hur detta speglas även i vuxen ålder. Därför kan det tänkas att socialsekreterares 
bedömningar ser annorlunda ut beroende på vilka brott ungdomen i fråga har begått. Dock har 
ungdomarna i denna studies vinjetter begått och dömts för samma brott oberoende vilket kön 
de har, vilket kan vara en förklaring till att socialsekreterarnas bedömningar inte skiljer sig åt i 
något större avseende. Vid utformningen beskrevs två olika brott i vinjetterna, både sett till 
allvarlighetsgrad och brottstyp. Detta gjordes för att se huruvida bedömningarna skulle skilja 
sig åt beroende på vilket brott ungdomarna begått. Dock visade resultatet inte på några 
skillnader mellan bedömningarna i de olika vinjetterna, ungdomarna bedömdes lika 
oberoende av kön och brottstyp.	

8.1.3 Skattning av oro kring olika livsområden 

Den statistiska dataanalysen av studiens resultat har visat på vissa skillnader gällande oro 
kring ungdomarna beroende på kön. Det går inte att urskilja någon statistisk signifikant 
skillnad mellan könen i någon av vinjetterna, trots att vissa skillnader gick att se i 
diagrammen över respondenternas skattningar. I frågorna gällande socialsekreterarnas oro 
kring olika livsområden hos ungdomarna blev svaren något olika så till vida att oron för 
Adrians risk för missbruk skattades högre än Linas. Ingen signifikant skillnad gick dock att 
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utläsa utifrån den statistiska analysen, trots att en skillnad syntes i diagrammet gällande 
svarsfrekvensen. Utifrån resultatet i Schyttlers (1999) studie kring könsskillnader i 
tillämpningen av LVU, som visade på att normen för pojkar var mer tillåtande vid missbruk 
och besvärligt beteende än för flickor, är det här något motsägelsefullt.  
 
Vidare visade frågorna gällande skattning av oro en viss skillnad kring beteende, som dock 
inte visade sig vara signifikant. I den andra vinjetten skattades oron för Sofies beteende högre 
än för Peters. Detta resultat är mer förenligt med Schyttlers (1999) studie. Utifrån ett 
genusperspektiv kan antas att vissa livsområden kan ses som allvarligare när det handlar om 
en kvinna. Kordon och Wetterqvist (2006) menar att ett kriminellt beteende kan anses 
oförenligt med det kvinnliga könet. Kvinnor som begår brott målas enligt författarna ofta upp 
som offer. En reflektion är huruvida detta återspeglar sig i att oron för Sofies beteende är 
högre än Peter trots att samma faktorer är beskrivna i vinjetten. Noterbart är dock resultatet i 
Schyttlers (1999) studie genomfördes för flera år sedan, vilket kan förstås som att synen på 
kön har förändrats sedan dess.  
	
Kordon och Wetterqvist (2006) hänvisar till det stereotypa könsrollstänkande som finns 
angående kvinnlig kriminalitet, vilket inte är något som återspeglar sig i denna studies 
resultat. Det stereotypa könsrollstänkandet kan förstås utifrån genusteorin som enligt Hirdman 
(2001) påverkar vårt beteende och våra handlingar. Hirdman (2001) menar även att 
manligheten finns som norm. Det går att reflektera över huruvida genustänkande finns inom 
socialsekreterarnas arbete, dock kanske inte i form av skillnader i bedömningar av ungdomar 
som begått brott. Socialstyrelsen (2013) presenterar forskning som visar på att 
könsskillnaderna tenderar att minska, vilket även Kordon och Wetterqvist (2006) samt 
Bäckman, Estrada, Nilsson och Shannon (2014) beskriver. Denna studies resultat är i enlighet 
med den tidigare forskning som visar att könsskillnaderna gällande ungdomsbrottslighet 
minskar (Bäckman, Estrada, Nilsson & Shannon, 2014). Således kan antas att även 
skillnaderna i socialsekreterares bedömningar av ungdomar som begått brott minskar, då 
flickor och pojkar i större utsträckning begår samma typ av brott. 	

8.1.4 Val av insats samt bedömning av skydds- och riskfaktorer 

Utifrån den statistiska dataanalysen av resultatet i denna studie går det att urskilja en 
signifikant skillnad i val av insats för flickor respektive pojkar i socialsekreterares 
bedömningar av ungdomar som begått brott. Sett till frågan om lämplig insats visar svaren på 
en signifikant skillnad gällande vinjett 1 där fler valde personligt stöd för Adrian än för Lina. 
Detta visade sig även i vinjett 2 där svaren visar en signifikant skillnad, här valde fler 
respondenter personligt stöd för Peter än för Sofie. I båda vinjetterna valdes således 
personligt stöd som lämplig insats i större utsträckning för pojkarna än för flickorna. Detta 
kan dock tänkas bero på att Socialstyrelsen (2010) i sin rapport Insatser gällande barn och 
unga presenterar insatsen personligt stöd som den mest frekventa. Resultatet behöver således 
inte tyda på att det finns könsskillnader gällande denna insats utan att den helt enkelt är ett 
vanligt beslut bland socialsekreterare.  
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Analysen av de öppna svarsalternativen visar på att insatser i form av familjestöd och 
familjebehandling var något som efterfrågades hos respondenterna i båda enkäterna. Då denna 
studie inte har valt att fokusera på familjen i förhållande till ungdomar som begår brott i 
någon större mån har insatser av dessa slag inte tagits upp. Dock är det intressant att det 
visade sig så pass tydligt i de självformulerade svaren. Det går att diskutera huruvida familjen 
är en viktig faktor och har en stark inverkan, samt att socialsekreterare anser familjen som 
viktig i arbetet med ungdomar. Bland de sex skyddsfaktorer som presenteras av Andershed & 
Andershed (2010) utgörs två av dem av familjerelaterade aspekter; föräldrastöd, engagemang 
och ork samt föräldrars attityd och uppfostringsstrategier. Detta kan vara en förklaring till 
varför så pass många respondenter ansåg familjeinsats som den bäst lämpade, vilket kan 
påvisa vikten av hur betydande det är att ett barn eller en ungdom lever med fungerande 
familjeförhållanden.	
	
Vad gäller de frågor angående vilka skydds- och riskfaktorer respondenterna 
uppmärksammade hos ungdomarna finns inga signifikanta skillnader utifrån de tester som 
genomförts. Detta går emot den tidigare forskning där skydds- och riskfaktorerna antas skiljas 
åt mer i förhållande till kön. Bland annat presenterar Wong et al. (2013) i sin forskning att de 
riskfaktorer som skiljer sig åt är ett tidigt störande beteende samt avsaknaden av positivt 
föräldraskap, vilka är större riskfaktorer för flickor än för pojkar. Dock visar inte Andershed 
och Andersheds (2009, 2010) forskning på någon skillnad i risk- och skyddsfaktorer gällande 
flickor och pojkar. De riskfaktorer som enligt Wong et al. (2013) anses allvarligare för flickor 
än för pojkar går även att koppla till Schyttlers (1999) forskning gällande könsskillnader inom 
LVU-vård. Den sistnämnda studiens resultat visade att flickors normbrytande beteende ses 
som allvarligare än pojkars. Utifrån dessa studiers resultat kan tänkas att könsskillnaderna 
gällande uppmärksammade skydds- och riskfaktorer skulle skilja sig åt i större utsträckning 
än vad som är fallet.  
	
8.2 Resultatets betydelse för socialt arbete 
Denna studies resultat har en betydelse för den övergripande diskussionen kring 
könsskillnader inom ramen för ungdomskriminalitet. Dock är denna studie begränsad till att 
innefatta socialsekreterare. Studiens bakgrund påvisar att könsskillnader finns när det gäller 
brottslighet bland ungdomar samt att könsskillnader som fenomen förekommer inom socialt 
arbete. 	

Resultatet för denna studie visar dock inte på några signifikanta skillnader gällande kön i 
socialsekreterares bedömningar av ungdomar som har begått brott. Detta innebär att de 
socialsekreterare som har deltagit i denna studie inte har bedömt ungdomar olika beroende av 
ungdomarnas kön. Dock kan inte resultatet utesluta att det förekommer könsskillnader i 
socialsekreterares syn på ungdomar som begått brott då studien har begränsningar i utförande 
och urval. Studiens urval har varit relativt litet och därför kan inte resultatet generaliseras i 
den mån som är önskvärd. Attityder gentemot och synen på kön i relation till ungdomar som 
har begått brott kan visas på andra sätt än i socialsekreterares bedömningar. Även 
socialsekreterarnas agerande i verkligheten kan givetvis se annorlunda ut jämfört med de svar 
som angavs. För att professionella inom socialt arbete ska kunna stötta och hjälpa ungdomar 
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som har begått brott behöver synen och bedömningen kring dessa ungdomar innefatta en 
medvetenhet. Vidare måste hänsyn tas till alla relevanta faktorer samt den kunskap som finns 
kring ungdomarna.	

Då denna studie inte visar några skillnader mellan könen kan antas att socialsekreterarna inte 
är fullt medvetna om de könsskillnader som forskning visar finns inom ramen för 
ungdomsbrottslighet. I socialt arbete är det av betydelse att utifrån den enskilda personen och 
dess förutsättningar göra en bedömning. Dock är det även viktigt att ha en medvetenhet om de 
strukturer som finns i samhället och i sin bedömning innefatta alla faktorer kring individen. 
Herz och Kullberg (2012) betonar vikten av att yrkesverksamma socialarbetare förbättrar sin 
medvetenhet gällande förutsättningar och behov hos de olika könen. Genusmedvetenhet 
behöver således inte innebära att varje person bedöms lika oavsett kön. Vidare ligger fokus på 
hur kvinnor och män bör få sociala insatser som är specifikt anpassade utifrån sin situation. Å 
andra sidan kan genusmedvetenhet utifrån ett rättighetsperspektiv innebära att kvinnor och 
män ska tillhandahållas likvärdiga förutsättningar. Dock är det sett till socialtjänstens område 
komplicerat att anta ett rättighetsperspektiv då till exempel behandlingsmetoder och 
boendeformer ofta är anpassade efter kvinnor eller mäns behov.   

 

8.3 Metoddiskussion 
Valet av enkät som metod innebär både för- och nackdelar. Då många respondenter valde att 
själva fylla i en insats som de trodde skulle vara lämplig för ungdomen syns en begränsning i 
utformningen av enkäten. Kanske hade en kvalitativ studie genererat svar som gett mer 
information. Enkäten har ett begränsat urval av respondenter till följd av begränsningar i tid 
och resurser. Om datamaterialet varit mer omfattande hade förmodligen fler slutsatser kunnat 
dras. Detta hade även möjliggjort att göra fler statistiska tester som är mer relevanta vid större 
datamängder. En nackdel med enkäter som insamlingsmetod är att det inte går ställa några 
uppföljande frågor. Det går inte heller att hjälpa respondenterna eller att ställa för många 
frågor i en enkät (Bryman, 2011). 
	
Svaren som denna enkät har genererat är begränsade på grund av att socialsekreterarna inte 
har träffat personerna i vinjetten, och endast har en kort berättelse att utgå ifrån när de 
besvarar frågorna. För att motverka detta formulerades frågan om insats för ungdomen 
"vilken insats tror du skulle vara lämplig..." istället för att använda ordet bedömer. Trots att 
det är bedömningen i sig denna studie avser att undersöka går det inte göra en fullständig 
bedömning utifrån en så pass begränsad information som en vinjett ger. En helhetsbild av 
socialsekreterarens bedömning av ungdomarna har gjorts i och med att det har ställts fler 
frågor angående ungdomarna än bara just kring insatsen. Enligt Meuwisse, Swärd, Elisasson-
Lappalainen och Jacobsson (2008) är risken med en vinjettstudie att validiteten blir relativt 
låg. Detta på grund av dess hypotetiska drag, vilken kan motverkas med kvalitativa inslag i 
metoden. Denna studie innefattar till viss del kvalitativa inslag men för att stärka validiteten 
ytterligare hade detta kunnat följas upp med kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper för att 
diskutera vinjetterna i relation till respondenternas tankar och åsikter.  
	



	

	
	

49	

Resultatet för denna studie är begränsat på grund av enkätens begränsning i frågor och 
tidsram samt socialsekretarens begränsade information om ungdomen. Dataanalysen av de 
svar som enkäten genererat visar inte på några signifikanta skillnader mellan svaren i 
pojkenkäten eller flickenkäten. Det finns dock vissa skillnader som kan lyftas fram. Dessa 
skillnader skulle kunna undersökas vidare i en efterföljande studie inom området för att 
ytterligare kunna bekräftas. Vad gäller resultatet för denna studie kan bara antaganden stå för 
de skillnader som faktiskt visar sig. Vidare är det av stor vikt att lyfta fram respondenternas 
effekt på studiens resultat (Bryman, 2011). Jacobsen (2012) beskriver att det finns flertalet 
skäl till varför en respondent inte svarar ärligt på en fråga. En anledning kan vara att det är ett 
strategiskt svar, där respondenten anger svar i enlighet med det som denne har ett egenintresse 
av. Jacobsen (2012) beskriver även kontextens, som respondenten befinner sig i när denne 
svarar på enkäten, inverkan. Detta är något som inte har kunnat påverkas i denna studie, då 
den enda kontakten med respondenterna har varit via mejl.  
	
	
8.4 Slutsats 
Resultatet för denna studie visar på att det inte finns någon signifikant skillnad gällande kön i 
socialsekreterares bedömningar av ungdomar som begått brott, och inte heller sett till skydds- 
och riskfaktorer. Utifrån den tidigare forskning som presenterats kan det antas att det borde ha 
synliggjorts större skillnader mellan könen. Den enda skillnad som har visats med hjälp av 
signifikanstester är att insatsen personligt stöd valdes i större utsträckning för pojkar än 
flickor. Trots denna studies resultat går det inte att utesluta förekommandet av skillnader 
gällande kön när det kommer till hur socialsekreterare ser på ungdomar som har begått brott. 
Könsskillnaderna kan visa sig på andra nivåer, till exempel i det direkta mötet med klienten. 
Socialsekreterarna kan vara väl medvetna om betydelsen av aspekten kön i sina bedömningar 
då de skillnader som forskning visar finns kan visa sig i andra sammanhang. Vidare kan även 
vara fallet att socialsekreterarna som har svarat på enkäten hade agerat annorlunda om de två 
fallen som beskrevs i enkäterna hade varit verkliga ärenden och således hade det kanske 
funnits skillnader mellan könen. 
	
Utifrån socialkonstruktionismen är synen på pojkar och flickor konstruerad genom det sociala 
sammanhanget och det är därför inget fast eller oföränderligt fenomen (Eagly, 2004). 
Resultatet i denna studie kan tolkas som att socialsekreterarna har en medvetenhet kring kön, 
då de inte har gjort en annorlunda bedömning i förhållande till vilket kön ungdomen har. 
Således kan antas att ungdomar inte bedöms olika utifrån kön, vilket till viss del kan ses som 
problematiskt. Könsrollerna i samhället har inte ändrats i sig, men då socialsekreterare är med 
och skapar indelningen av kön påvisar resultatet en syn där kön inte är en viktig faktor. 
Resultatet kan tolkas som att de socialsekreterare som har deltagit i studien har en 
medvetenhet kring könsroller och därför är mer sensitiva för att motverka dessa. 	
	
Å andra sidan kan det vara så att socialsekreterarna är omedvetna om könsaspekten i sin 
bedömning, vilket i sig är problematiskt då detta är av yttersta vikt att ha i åtanke. Kön borde 
beaktas i bedömningar inom socialt arbete precis som andra strukturella faktorer. Främst då 
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forskning faktiskt påvisar skillnader mellan könen, både vad gäller brottstyp men även 
allvarlighetsgrad av brotten som begås av ungdomar. Vidare kan reflekteras över huruvida 
socialsekreterarna har en blindhet gällande kön och att det borde finnas vissa skillnader  i 
deras bedömningar. Hydén (2013) hänvisar till att könsskillnader inte har varit någon 
utgångspunkt inom socialt arbete i lika stor utsträckning som det borde. Dock är detta inte helt 
oproblematiskt eftersom det kan bli en kategorisering av människor och uppstå stereotypa 
bilder (Börjesson & Palmblad, 2008). Det går dock inte att utesluta socialsekreterarnas 
medvetenhet om kön på andra nivåer i sin profession, då denna studies metod inte täcker upp 
för alla nivåer av socialt arbete.   
 
	
8.5 Vidare forskning 
För att ytterligare fördjupa sig inom detta ämne samt kunna framställa mer detaljerad kunskap 
hade denna studie kunnat efterföljas av kvalitativa intervjuer angående ämnet. Handläggare 
inom socialtjänsten hade då kunnat intervjuas vidare och djupare kring de frågor som enkäten 
behandlar. Frågan är hur socialsekreterare ser på ungdomsbrottslighet, för att forska vidare 
kring ämnet hade en undersökning kunnat inrikta sig mer på avvikande beteende och normer i 
samhället för att mäta hur socialsekreterare ser på och bedömer dessa ungdomar. Då flertalet 
av respondenterna har hänvisat till att en insats för familjen är en bra metod hade vidare 
forskning kunnat inrikta sig på detta och undersöka hur ungdomskriminalitet och 
familjefaktorer korrelerar. 	
	
Resultatet i denna studie påvisar endast en signifikant skillnad – socialsekreterarnas val av 
lämplig insats i relation till ungdomens kön. Enligt Ejlertsson (2012) innebär en 
hypotesgenererande analys att hypoteser som formulerats under studiens gång testas. Sådana 
hypoteser bör även prövas i nya studier. För att vidare testa den skillnad som påvisats i 
resultatet gällande val av insats kan det vara lämpligt att studera detta vidare. Denna studie 
avgränsar sig även till att endast undersöka socialsekreterare som är verksamma inom 
ungdomsärenden och huruvida deras syn på ungdomar som har begått brott skiljer sig åt 
beroende på vilket kön ungdomen har. Dock finns det andra professioner som möter dessa 
ungdomar där det skulle vara av vikt att undersöka ämnet. 
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11. Bilagor 
11.1 Bilaga 1 - Enkät 
Enbart den ena enkäten är bifogad, detta då de båda enkäterna är identiska förutom i ett 
avseende – de olika namnen i vinjetterna. Vinjetterna presenteras under avsnitt ”6.2.2”. 
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11.2 Bilaga 2 - Mejl till enhetschef 
 
Hej! 
Vi är två socionomstudenter som just nu går vår sjätte termin på Hälsohögskolan i Jönköping. 
För närvarande håller vi på med vår C-uppsats och vår studie syftar till att undersöka 
socialsekreterares bedömningar gällande unga lagöverträdare.	
För att studera detta har vi utformat en vinjettstudie i web-enkätform som vi planerar att 
skicka ut till socialsekreterare som är verksamma i närliggande län. Vi undrar därför om det är 
okej för dig att vi genomför denna studie hos er.  	
Vi vill veta hur många handläggare ni har som är verksamma i ungdomsärenden samt om du 
kan ge oss deras mailadress. 	
 	
Vänliga hälsningar,	
Anna Hjort af Ornäs         070-XXX XX XX            XXX@student.hj.se  
Charlotta Lithman            070-XXX XX XX           XXX@student.hj.se	
	
	
11.3 Bilaga 3 - Mejl till socialsekreterare 
	
Hej!	
Vi är två socionomstudenter som just nu går vår sjätte termin på Hälsohögskolan i Jönköping. 
För närvarande håller vi på med vår C-uppsats och vår studie syftar till att undersöka 
skillnader mellan socialsekreterares bedömningar gällande ungdomar.	
För att studera detta har vi utformat en webbaserad vinjettstudie i enkätform. Enkäten består 
av 2 vinjetter med efterföljande frågor och den tar inte mer än 10 minuter att besvara. Vi 
hoppas att Du vill besvara enkäten, ditt svar betyder mycket för vårt resultat. Med studien 
hoppas vi att med hjälp av era svar kunna bidra med ny och viktig kunskap inom området. 	
 	
Dina uppgifter är anonyma och svaren kommer endast att användas i vetenskapligt syfte.	
 	
Länken till enkäten är bifogad nedan:	
	
 	
Vänliga hälsningar,	
Anna Hjort af Ornäs         XXX@student.hj.se	
Charlotta Lithman            XXX@student.hj.se	
	
	
	


