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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine how social workers work regarding questions dealing 

with the sexual behaviors amongst adolescents. The research questions used were: “What are 

the social workers concerns regarding sexual behaviors amongst adolescents?” and “what 

actions are taken with the result from their concern about the sexual behaviors amongst ado-

lescents?”. Five semi structured qualitative interviews were conducted. The tool used to ana-

lyze the results was “Franzén’s Triangle of Power” (direct translation). The most important 

results were that specific sexual behaviors did not seem to create concern, instead it was the 

context in which the sexual behavior occurred. Reasons for concern often had something to do 

with a belief that there was a power imbalance between the adolescent and his or her sexual 

partner/s, that the sexual behavior was an indication of other problems and that the sexual 

behavior could lead to problems in the future. The concern differed according to the sex of the 

adolescent. The most common action taken was talking to the adolescent.  
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Problemformulering  

Frågor om sexualitet har genom historien engagerat människor, både på individ- och sam-

hällsnivå. De flesta individer har åsikter om vad som är en acceptabel sexualitet och vad som 

inte är det. Samhällets engagemang har tagit sig uttryck i försök att reglera människors sexua-

litet (Sandström, 2001 s.12). Detta har ofta motiverats med att sexualiteten ibland kan vara 

skadlig eller innebära en fara för individer eller för samhället självt (Hamreby, 2004 s.109, 

113; Sandström, 2001 s.188).  

Även idag regleras sexualiteten i Sverige mer än vad många kanske tänker. De största avvi-

kelserna från samhällsnormerna regleras i brottsbalken där bland annat våldtäkt, incest, pedo-

fili förbjuds. Brott mot dessa normer leder inte bara till ett allmänt fördömande utan kan också 

leda till det strängaste straff som finns att tillgå i Sverige, nämligen fängelse (Brottsbalk (BrB) 

(1962:700) 6 kap. 1 §, 4 §, 7 §). Även sexuella beteenden som inte är olagliga regleras på oli-

ka sätt på samhällsnivå. Att Hälso- och sjukvården tillhandahåller preventivmedel som syftar 

till en minimering av oönskade barn är ett exempel på detta (Socialstyrelsen, 2005 s. 23). En 

annan reglering är försöken att införliva samhällsnormerna i den yngre generationen genom 

sex- och samlevnadsundervisning (jmf. Bäckman 2003 s.73).  

Även inom socialtjänsten finns utrymme för att reglera ungdomars sexuella beteende. Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger socialtjänsten möjlighet 

att utan samtycke omhänderta unga som ”utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende” (3 § st. 1). Inom rekvisitet ”något annat socialt 

nedbrytande beteende” finns möjlighet att omhänderta ungdomar på grund av vissa sexuella 

beteenden (Överlien, 2004 s. 21). Dessa sexuella beteenden är dock inte så tydligt reglerade, 

de enda som nämns i propositionen till lagen (1989/90:28 s. 5) är prostitution och uppträdande 

på sexklubb. Det finns forskning (Schlytter, 1999 s. 94) som visar att rekvisitet får ett bredare 

innehåll i tillämpningen på sexuella beteenden än vad det finns grund för utifrån förarbetena.  

Ett av de första stegen i processen som kan leda fram till beslut om insatser är socialtjänstens 

utredning av den aktuella ungdomens situation. Utifrån den information som finns i utred-

ningen fattar sedan bland annat socialnämnden beslut om insatser (Socialstyrelsen, 2006 s. 

85). Står det ingenting om en ungdoms sexuella beteende i utredningen kan det inte heller 

ligga till grund för beslut om insatser. Eftersom socialtjänsten har möjlighet att ingripa i ung-
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domars liv i syfte att förändra beteenden och det är socialsekreterare som gör avvägningen om 

vad som är oroande och därmed relevant att redovisa angående ungdomens sexuella beteende, 

är det viktigt att ta reda på hur de tänker kring sexuellt beteende i sitt arbete med ungdomar.  

Syfte 

Syftet är att undersöka hur utredande socialsekreterare arbetar gällande frågor som rör ung-

domars sexuella beteende. 

Frågeställningar  

1. Vad oroar sig socialsekreterare för när det gäller ungdomars sexuella beteende? 

2. Hur agerar socialsekreterare när de oroar sig för ungdomars sexuella beteende? 

Avgränsningar 

En avgränsning gällande ungdomarnas ålder har gjorts. Socialsekreterarna har endast tillfrå-

gats om sin eventuella oro för ungdomar som är 15 år eller äldre. Anledningen till detta är att 

oron inte skulle handla om att ungdomen var för ung för att få ha sex. 

En annan avgränsning som har gjorts är att bara undersöka socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten med utredning av ungdomar. Anledningen till denna avgränsning är att dessa 

utredare, till skillnad från till exempel utredare på behandlingshem, har en annan möjlighet att 

besluta om insatser.  

Val av intervjuer som enda undersökningsmetod är ytterligare en avgränsning. Detta val gjor-

des eftersom det bedömdes vara det mest effektiva sättet att ta reda på socialsekreterarnas 

egna uppfattningar.  

Begreppsdefinitioner 

Sexuellt beteende och sexualitet 

Frågorna i intervjuguiden var utformade utifrån uppsatsförfattarnas definition av ”sexuellt 

beteende” som beteenden och situationer med möjlig sexuell anknytning eller sexuellt syfte. 

Begreppet valdes att inte definieras inför intervjupersonerna av den anledningen det är ett så 
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pass svårdefinierat begrepp att det skulle ha kunnat bli begränsande. Det ansågs därför viktigt 

att de fick prata mer fritt om vad de ansåg vara ”sexuella beteenden” för att inte riskera att 

viktig information som uppsatsförfattarna förbisett under utformandet av intervjuguiden skul-

le gå förlorad. I resultat- och analysdelen har begreppet ”sexuellt beteende” använts för bete-

enden och situationer som kan ha en sexuell anknytning eller ett sexuellt syfte som intervju-

personerna har tagit upp, antingen självständigt eller som svar på frågorna i intervjuguiden. 

Begreppet ”sexualitet” har främst använts i en vidare betydelse än ”sexuellt beteende”, till 

exempel när det talas om annat än specifika sexuella beteenden. Det har även använts som ett 

samlingsbegrepp för flera sexuella beteenden och ibland även som samlingsbegrepp för sexu-

ella beteenden och sexuell läggning. När det endast syftas på sexuell läggning har just be-

greppet ”sexuell läggning” använts. 

Oro  

Ordet ”oro” används även i vardagliga sammanhang vilket kan leda till olika associationer hos 

olika personer. I vardagssammanhang har ordet ofta en känslomässig innebörd. Uppsatsförfat-

tarna försökte vara tydliga med att ”oron” handlade om en professionell oro snarare än en 

privat. 

Förförståelse 

Uppsatsförfattarnas förförståelse var begränsad till att gälla främst Schlytters (1999) under-

sökning om könsskillnader i tillämpningen av LVU 3 §, samt att socialtjänstens utrymme för 

att arbeta med sexuellt beteende inte är särskilt tydligt definierat i rättskällorna. Denna kun-

skap gav en föreställning om att dessa frågor kan vara svåra att arbeta med för enskilda soci-

alsekreterare. Utöver denna mer kunskapsbaserade förförståelse hade uppsatsförfattarna även 

vissa föreställningar. En av dessa var att socialsekreterarnas oro skulle vara sammankopplad 

med vissa beteenden och att dessa beteenden skulle vara sådana som ligger utanför rådande 

samhällsnormer. Något annat var att det för många kan uppfattas som ett känsligt ämne och 

att socialsekreterarna därför skulle uttrycka sig politiskt korrekt. Det fanns också en föreställ-

ning om att de flesta socialsekreterare som arbetar med utredning av ungdomar stöter på sex-

uella beteenden som skulle kunna uppfattas som oroväckande. 
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Metod 

Undersökningen är gjord med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med socialsekreterare 

som är anställda inom socialtjänsten som utredare av ungdomar. Backman (1998 s. 48) skriver 

att ett kvalitativt synsätt fokuserar på subjektiva upplevelser. Intresset i en kvalitativ forsk-

ningsintervju ligger enligt Kvale (1997 s. 34) inte i att mäta förekomsten av ett fenomen eller 

på annat sätt få fram kunskap av mer objektiv karaktär, utan istället på hur individen ser på sin 

verklighet. Eftersom denna studies syfte är att undersöka vad i en ungdoms sexuella beteende 

som socialsekreterare kan anse vara oroande, alltså deras subjektiva upplevelse, bedömdes 

kvalitativa intervjuer vara ett lämpligt metodval.  

Material 

Intervjuguiden är halvstrukturerad med öppna svarsalternativ. Anledningen var att det, som 

Bell (2000, s. 122) påpekar, ger en god möjlighet att avgränsa intervjun till de för syftet in-

tressanta frågorna samtidigt som det lämnar ett utrymme för respondenterna att utveckla sina 

svar.  

Vid genomförandet av intervjuerna användes en av uppsatsförfattarna konstruerad intervju-

guide (Bilaga 1). Guiden är indelad i tre områden; ”bakgrundsinformation”, ”arbetsplatsen” 

och ”egna tankar/erfarenheter”. 

”Bakgrundsinformation” innehöll frågor om respondenternas utbildning samt hur länge de 

hade arbetat med ungdomar och/eller utredning av ungdomar. Denna del användes till att få 

en bild av urvalets utseende.  ”Arbetsplatsen” innehöll frågor om huruvida det pratades om 

ungdomars sexuella beteende på respondenternas arbetsplatser, vad de pratade om och på vil-

ket sätt de pratade om det. Det som framkom under denna del visade sig bli ett sidospår till 

syftet och behandlas därför inte i uppsatsen. ”Egna tankar/erfarenheter” innehåller frågor om 

hur socialsekreterarna tänker kring ungdomars sexuella beteende, vilka beteenden de oroar sig 

för, varför, samt vilka faktorer som påverkar oron. Detta område var mest utvecklat i intervju-

guiden och resonemangen som framkom under denna del blev de mest användbara för att be-

svara uppsatsens syfte. 

Efter den första intervjun gjordes en del ändringar i intervjuguiden. Dessa ändringar innebar 

främst att otydliga formuleringar tydliggjordes. Ändringarna i intervjuguiden påverkade inter-
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vjuerna på så sätt att förtydliganden av frågorna inte behövde göras i lika stor utsträckning. 

Intervjuguiden som är bifogad (bilaga 1) är den sista versionen. 

Urval  

Urvalet består av fem socialsekreterare från tre stadsdelar/kommuner i Stockholmsområdet 

som arbetar med utredning av ungdomar som är över 15 år. Alla respondenter är anställda på 

ungdomsenheter eller barn- och ungdomsenheter på socialtjänsten i Stockholms län.  

Från två av enheterna intervjuades två personer och från en av enheterna intervjuades en per-

son. Anledningen till detta är att en av respondenterna självmant valde att ha med en kollega 

och en av respondenterna hade tagit kontakt med en kollega som blev intresserad. På en av 

enheterna samtyckte två respondenter till medverkan vid den första samtalskontakten men på 

grund av ett missförstånd kunde endast en intervju med en respondent genomföras. 

Procedur 

En första kontakt togs via telefon till stadsdelsförvaltningar och kommuner. Där kopplades 

uppsatsförfattarna vidare till ungdomsenheterna. Totalt kontaktades 18 enheter. Till de perso-

ner som samtyckte till att bli intervjuade skickades e-post med information. Där bekräftades 

tid och plats för intervjun. Ett bifogat dokument (Bilaga 2) beskrev studiens syfte och varför 

uppsatsförfattarna var intresserade att undersöka ämnet. Det innehöll vidare en beskrivning av 

hur det inspelade och transkriberade intervjumaterialet skulle behandlas och vem som skulle 

ha tillgång till det. Även hur intervjun skulle gå till praktiskt, hur många intervjuer som be-

räknades göras, samt hur empirin skulle behandlas utifrån avidentifieringskrav beskrevs. Där 

fanns också utskrivet när uppsatsen skulle vara klar och att den då skulle finnas tillgänglig på 

bland annat Internet (jmf. Vetenskapsrådet, 2001 s. 7-12). Slutligen fanns där också några 

huvudfrågor som intervjupersonerna kunde fundera kring i förväg eller bara använda för att få 

en bild av vad intervjun skulle handla om. Även kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna samt 

deras handledare lämnades i detta dokument. 

Tre av intervjuerna var intervjuer med en respondent i taget, medan en intervju hölls med två 

respondenter från samma arbetsplats samtidigt. Detta skedde på deras initiativ. Sammanlagt 

hölls fyra intervjuer med fem personer från tre enheter. 
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Alla intervjuer utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, i ett rum med stängd dörr. Vid 

varje intervju var en av uppsatsförfattarna huvudsaklig intervjuare vilket innebar att denne 

ställde frågor utifrån intervjuguiden. Den andra uppsatsförfattaren var också närvarande, men 

satt tyst och lyssnade för att i slutet av intervjun ställa frågor till intervjupersonen om något 

ansågs behöva klargöras ytterligare. Intervjuerna inleddes med en upprepning av den informa-

tion som skickades ut via e-post (Bilaga 2). Till två av intervjuerna hade vi en och en halv 

timmes tid inbokat och till de två andra en timme. Det som avgjorde den inbokade tiden var 

hur mycket tid intervjupersonerna uppgav att de kunde avvara. Uppsatsförfattarna efterfråga-

de dock en och en halv timme och hade en nedre gräns på en timme. Intervjuerna varade mel-

lan 50 minuter och en och en halv timme.  

Databehandling 

Samtliga intervjuer har transkriberats. Bortsett från allmän information i början och avslut-

ningsfraser i slutet har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Uppsatsförfattarna har var för 

sig transkriberat olika delar av samma intervjuer för att sedan tillsammans lyssna igenom in-

tervjuerna och göra eventuella ändringar i transkriberingarna. 

Uppsatsförfattarna har sedan på vart sitt håll läst igenom transkriberingarna och markerat den 

text som de ansett utgöra en del av resultatet. Den text som inte togs med valdes bort på grund 

av att det var en upprepning av vad intervjupersonen sagt tidigare, att det var en förtydligande 

fråga ställd av intervjupersonen, att uppsatsförfattarna bedömde att intervjupersonen talade 

om saker som föll utanför ramen för uppsatsens syfte eller att det var oklart huruvida det gjor-

de det eller inte. Ett exempel på en sådan situation var om intervjupersonen talade om ung-

domar eller barn under femton år eller om det fanns anledning att misstänka att så kunde vara 

fallet. Sedan gjordes en jämförelse av vilka delar som markerats. Vid de fall där den ena upp-

satsförfattaren markerat något som den andra inte hade gjort diskuterades tankegångarna tills 

ett gemensamt beslut om huruvida stycket hörde till resultatet eller ej, kunde fattas. 

Jacobsen (2007 s. 135-144) beskriver tre sätt att tematisera. Det vanligaste sättet i kvalitativa 

studier är att göra en innehållsanalys. I en sådan granskas intervjuerna först en och en för att 

relevanta teman ska hittas i de enskilda intervjuerna. Nästa steg är att titta på om dessa teman 

återfinns i flera intervjuer eller inte. Om samma teman återkommer i många intervjuer innebär 

detta enligt Jacobsen att det går att anta att det råder en viss samstämmighet kring ämnet. Om 

samma teman inte återkommer visar detta på att det finns olika förklaringsmodeller.  
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I denna studie har tematiseringen av materialet gjorts på ett liknande sätt som det Jacobsen 

(ibid.) beskriver. En första tematisering gjordes utifrån huvudfrågorna i intervjuguiden. Detta 

skedde på så sätt att uppsatsförfattarna diskuterade innehållet med varandra och delade in ma-

terialet så som tillhörande olika teman, till exempel ”sexuella beteenden” och ”den skriftliga 

utredningen”. De olika delarna kopierades sedan in i ett nytt dokument under respektive ru-

brik, med ett separat dokument för varje intervju.  Sedan sattes resultatet från alla intervjuper-

soner in i samma dokument. Här användes samma rubriker som i ovanstående stycke. 

Nästa steg innebar en ytterligare avgränsning, utifrån syftet, av vad som skulle ingå i studien 

och inte. Här valdes till exempel resultat som handlade om arbetsplatsen bort, eftersom det 

inte ansågs vara relevant för syftet.  

Sedan gjordes ytterligare en tematisering av resultatet men denna gång utifrån frågeställning-

arna. Rubrikerna blev då: ”vilka beteenden oroar?”, ”varför oroar socialsekreterarna sig?” och 

”hur agerar de när de oroar sig?”. Dessa tematiseringar gjordes utifrån innehållet i intervju-

personernas svar och inte utifrån vilka frågor intervjupersonerna svarade på. 

Eftersom specifika beteenden inte visade sig vara relevanta redovisas inte dessa i en egen del. 

Under rubriken ”varför oroar socialsekreterarna sig?” lades resultat som innefattade en för-

klaring till varför de oroade sig eller inte. Under rubriken ”hur agerar de när de oroar sig?” 

sorterades den information som handlade om någon sorts handling utifrån oro in. 

Citaten i resultatdelen har vid behov gjorts om till ett mer läsvänligt format. Typiska företeel-

ser i talspråk, som upprepningar och stakningar har alltså i vissa fall ändrats. Exempel på den 

typ av ändringar som gjorts i citat följer nedan. Detta är en del av ett citat i sin ursprungliga 

form:  

Alltså, alltså, ett sexuellt beteende, är det så att man, jag får en ungdom framför mig som säger att varenda gång 

jag har sex vill jag bli slagen annars så är allting annat ok. 

Här är samma citat i omskriven form: 

…är det så att jag får en ungdom framför mig som säger att varenda gång jag har sex vill jag bli slagen annars så 

är allting annat ok.  

Av etiska skäl har även för intervjupersonerna typiska uttryck tagits bort. 
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Litteratursökning 

De databaser som har används för litteratursökningen är Libris, PsycINFO, PsycARTICLES, 

PsycBOOKS, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, ASSIA: Applied Social Sci-

ences Index and Abstracts och Bibliotekskatalogen Substansen. De sökord som användes var 

bland annat socialsekreterar*, sex* ung*, ”socialt arbete”, attityd*, etnicitet, sexualpoliti*, 

norm*, handläggning, socialarbet*, heder*, myndighet*. De engelska sökorden var: sex*, 

sexual politics, adolescent*, youth*, social work*, social servic*, social secretar*, attitude*, 

norm*, child*, ethnic*. Dessa ord söktes på både enskilt och i olika kombinationer med var-

andra.  

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien har skett anonymt till den grad att ingen utomstående ska kunna känna 

igen respondenterna i uppsatsen (jmf. Vetenskapsrådet, 2001 s. 12). Det är däremot möjligt att 

deras kollegor kan känna igen dem, något som intervjupersonerna informerades om innan 

intervjuerna genomfördes. 

Avidentifieringen i uppsatsen har skett genom att sådant som skulle kunna göra det möjligt att 

exempelvis identifiera vilken enhet respondenterna arbetar på har tagits bort. Samma sak gäll-

er uttryck som vi har uppfattat som typiska för någon av respondenterna. Ett val har också 

gjorts att inte skriva ut vilken intervjuperson som säger vad eller att göra en presentation av 

dem som individer. Tanken var att det inte skulle kunna gå att följa intervjupersonernas reso-

nemang på så sätt att läsaren kan koppla ihop olika citat med varandra eller med specifika 

intervjupersoner. De två socialsekreterare som intervjuades tillsammans har i de citat som 

använts avidentifierats genom att endast deras enskilda resonemang citerats.  

Valet att det inte ska gå att följa enskilda individer genom uppsatsen gjordes för att det inte 

ansågs tillföra någonting. Intresset bedömdes inte ligga på att följa enskilda individer utan på 

mönster som kan framträda. 

Intervjupersonerna informerades, efter att de hade samtyckt till medverkan, via e-post att del-

tagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara 

på frågor. Denna information upprepades vid intervjutillfället. Ett muntligt samtycke till att 

intervjuerna spelades in inhämtades från samtliga intervjupersoner (jmf. Vetenskapsrådet, 

2001 s. 7-9). 
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Validitet 

Kvale (1997 s. 215) beskriver att validitet handlar om huruvida de frågor som ställs kan svara 

på syftet. Något som i denna undersökning rör validiteten är svårigheten att definiera för un-

dersökningen viktiga begrepp så som ”sexuellt beteende” och ”oro”.  

Under intervjuernas gång blev det tydligt att olika intervjupersoner hade olika uppfattning om 

vad begreppet ”sexuellt beteende” kunde innebära. Tydligast blev detta när det handlade om 

att utsättas för sexuella övergrepp. När vissa intervjupersoner pratade om oro för sexuella 

beteenden kom de ibland självmant in på att bli sexuellt utnyttjad. Andra sa att de inte såg att 

bli sexuellt utnyttjad som ett sexuellt beteende hos den som blev utnyttjad. Uppsatsförfattar-

nas uppskattning är att detta inte i någon större utsträckning påverkade vilka områden eller 

beteenden som diskuterades, eftersom intervjuguiden var så pass strukturerad att om inte in-

tervjupersonen självmant tog upp vissa situationer eller beteenden så gjorde intervjuaren det. 

Intervjupersonernas individuella definition av ”sexuellt beteende” skulle kunna ha lett till att 

viktig information föll bort. Att de frågor som har ställts har varit så pass specifika kan dock 

ha minskat risken för detta. 

Med begreppet ”oro” följer möjliga svårigheter. Intervjupersonerna behöver inte ha en, med 

uppsatsförfattarna eller med varandra, överensstämmande uppfattning om begreppets inne-

börd. Vissa intervjupersoner använde sig enligt uppsatsförfattarnas mening obesvärat av be-

greppet ”oro”, medan andra valde att tala på andra sätt. Hänsyn till detta har tagits i resultatet 

där uppsatsförfattarna har valt att se reaktioner på ett sexuellt beteende eller ageranden på 

grund av ett sexuellt beteende som det som av uppsatsförfattarna har definierats som oro. 

Frågorna i intervjuguiden var formulerade för att hela tiden fokusera på socialsekreterarnas 

egen oro för sexuella beteenden. Att begreppen ”oro” och ”sexuellt beteende” användes kon-

sekvent av uppsatsförfattarna, och inga andra synonymer förekom ökar chansen för att inter-

vjupersonernas uttalanden svarar på undersökningens syfte. 

Det är viktigt att fundera över vilken sorts information som intervjupersonerna kan bidra med 

och om det finns andra som hade kunnat tillföra annan information. På så sätt är undersök-

ningens validitet beroende av urvalet av intervjupersoner (Jacobsen, 2007 s. 160). Under sö-

kandet efter intervjupersoner visade det sig vara svårt att hitta personer som var villiga att 

delta. Det framkom då att flera personer verkade tänka i banan att det krävs viss kunskap eller 

erfarenhet för att bli intervjuad om detta ämne. Uppsatsförfattarna misstänker att detta kan 
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vara en anledning till att en del tackade nej, vilket i sin tur påverkade vilka intervjupersoner 

som blev aktuella. Flera av intervjupersonerna har sagt att de blev tilldelade intervjuerna eller 

valde att delta, antingen för att de hade en arbetat mycket med sexuella frågor eller för att de 

var särskilt intresserade av detta ämne. Detta kan innebära att intervjupersonerna inte är repre-

sentativa för socialsekreterare i allmänhet.  

En del frågor var tänkta att vara ganska öppna och inte så styrande. Dessa frågor visade sig 

under intervjuerna ibland vara otydligt formulerade och kanske därför svåra att svara på. Där-

för omformulerades frågorna i intervjuguiden för att bli mer precisa under de kvarvarande 

intervjuerna. Dessa ändringar resulterade snarare i att det ställdes färre frågor från intervjuper-

sonerna än att andra saker diskuterades. 

Det faktum att sexualitet kan uppfattas som ett känsligt ämne kan ha gjort att intervjuperso-

nerna medvetet eller omedvetet har uttryckt sig försiktigt på grund av en rädsla för att miss-

uppfattas eller bli feltolkad. Jacobsen (2007 s. 161) skriver att tillrättalagda svar kan före-

komma vid studier av känsliga ämnen. Intervjupersonerna i studien kan alltså svara utifrån 

vad de tror är allmänt accepterat snarare än utifrån vad de själva upplever eller tycker. Att de 

medverkade i och fullföljde intervjuerna ger ändå en indikation på att det är ett ämne som de 

var villiga att prata om.   

Ett sätt att testa en undersöknings validitet är att jämföra resultatet med andra studier (Jacob-

sen, 2007 s. 158f). Att det i resultatet förekommer liknande mönster som i den tidigare forsk-

ningen, till exempel att tjejers sexuella beteende uppmärksammas mer, kan innebära att det 

verkligen är synen på sexuella beteenden som har undersökts i denna uppsats.   

Reliabilitet 

Jacobsen (2007 s. 170f) betonar att det är viktigt att reflektera över hur intervjuaren kan ha 

påverkat intervjun. Enligt Bell (2000 s. 123) är en fördel med att ha flera intervjuare i en un-

dersökning att det kan minska risken för att eventuella intervjuareffekters påverkan på resulta-

tet förblir oupptäckta. Om intervjuarnas påverkan på intervjupersonerna är stor kommer detta 

antagligen att ge en stor skillnad mellan resultaten från de olika intervjuerna. Uppsatsförfat-

tarna har haft huvudansvaret för två intervjuer var på så sätt att en person har varit intervjuare 

medan den andre i slutet har ställt kompletterande frågor. Ingenting i intervjupersonernas svar 

tyder på att det har gjort någon skillnad vem som var intervjuare.  
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Ett noggrant användande av mätinstrumentet verkar positivt för reliabiliteten bland annat ge-

nom att underlätta en upprepning av undersökningen (Esaiasson, 2005 s. 68). Om intervjuper-

sonerna i denna studie började tala om till exempel prostitution innan en fråga om detta hade 

ställts, ställdes ändå den utifrån intervjuguiden planerade frågan när det blev dags för det. Att 

intervjuguiden var så strukturerad och att strukturen följdes kan öka reliabiliteten.  

Samtliga intervjuer utfördes i en för intervjupersonerna naturlig miljö. Intervjuerna ägde rum 

på deras arbetsplats i ett rum med stängd dörr. Detta skulle kunna innebära att intervjuperso-

nerna kände sig tryggare och mer avslappnade. Den stängda dörren innebar att det är mindre 

risk att de oroade sig för att någon skulle höra vad som sades. Detta är något som enligt Ja-

cobsen (2007 s. 171) skulle kunna minska risken för att yttre faktorer påverkade vilka svar 

som gavs och är positivt ur reliabilitetssynpunkt. 

Kvale (1997 s. 150) talar om behandlandet av intervjumaterialet som något som kan påverka 

reliabiliteten. Reliabiliteten i till exempel intervjutranskriberingar kan kontrolleras genom att 

flera personer transkriberar samma avsnitt för att sedan jämföra dessa.  I denna undersökning 

har transkriberingarna granskats av båda uppsatsförfattarna utifrån de inspelade intervjuerna. 

Eftersom alla intervjuerna spelades in har uppsatsförfattarna under hela processen haft till-

gång till originalutsagorna. När tveksamheter har uppstått om vad som egentligen sades eller 

på vilket sätt, fanns möjlighet att lyssna på inspelningen en gång till. Detta kan enligt Jacob-

sen (2007 s.172) minska risken för att omedvetna överdrifter och efterhandskonstruktioner 

görs och möjliggör dessutom för andra personer att kontrollera materialet.   

Generaliserbarhet 

Enligt Esaiasson m. fl. (2005 s. 61f) innebär god generaliserbarhet att det är möjligt att anta 

att resultaten gäller inte bara för de undersökta personerna utan för hela populationen. I och 

med att intervjupersonerna möjligen inte är representativa för Sveriges socialsekreterare är det 

inte relevant att göra anspråk på att generalisera resultatet till populationen; socialsekreterare 

som arbetar med utredning av ungdomar.  

Något som ger anledning att tro att det finns generaliseringsmöjligheter är att andra undersök-

ningar som skett i andra sammanhang har gett ett med den egna studien liknande resultat (Ja-

cobsen s.168). I den tidigare forskningen finns det en brist på sådan forskning som liknar det 

som undersöks i denna uppsats. Däremot finns forskning som handlar om synen på sexualitet 
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och sexuellt beteende. Resultatet i denna uppsats visar på likheter med denna forskning vilket 

gör att det inte är helt orimligt att anta att det finns andra än intervjupersonerna i denna upp-

sats som har liknande tankar och åsikter.  
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Tidigare forskning och aktuell lagstiftning 

Den forskning som presenteras i denna del handlar till stor del om myndigheters reglering av 

sexuellt beteende och vilka normer kring sexualitet som dessa regleringar vittnar om. Ingen 

forskning om socialsekreterares attityder till sexualitet har påträffats utifrån sökningar på 

svenska och engelska i de angivna databaserna. 

Avsnittet är indelat i två delar, en historisk översikt och därefter en om modern tid. Den histo-

riska genomgången är i sin tur indelad i fem delar som visar på normer kring sexualitet: ”sex-

ualundervisning”, ”preventivmedel”, ”abort”, ”homosexualitet” och ”omhändertaganden” och 

börjar kring sekelskiftet 1900 och sträcker sig fram till 1990-talet. En historisk översikt ger 

möjlighet att se mer varaktiga mönster och hjälper till att sätta dagens sexualnormer i ett 

sammanhang.  

Historisk genomgång 

Bäckman (2003 s. 57) skriver med hänvisning till andra författare att det i slutet av 1800-talet 

uppkom en ny syn på vad som kunde klassificeras som samhällsproblem och var gränsen för 

samhällets ansvar gick. Med denna nya syn kom den första egentliga sexualpolitiken där syf-

tet var att åstadkomma ett av samhället önskvärt sexuellt beteende hos medborgarna. 

Sexualundervisning  

En begränsad sexualundervisning inleddes i början av 1900-talet framför allt för elever i de 

högre flickskolorna. Tanken bakom detta var att skydda flickor mot oönskad graviditet. Flick-

or ansågs också vara säkra att undervisa då de inte ansågs ha någon sexualdrift att tala om, till 

skillnad från pojkar. Därmed fanns det inte heller risk för att undervisningen skulle väcka nå-

gon sexuell lust. I och med att undervisningen riktade sig till flickorna var det dem som fick 

bära ansvaret för avhållsamheten (Lennerhed, 2002 s. 20).  

Samma fenomen gick att se även i Storbritannien där det inte heller fanns någon obligatorisk 

sexualundervisning men där just flickor gavs en begränsad kunskap i syfte att värna om deras 

kyskhet (Waites, 1998 s. 27). 
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1956 blev sexualundervisningen obligatorisk i den svenska skolan. Detta hade delvis sin 

grund i 1940-talets oro för utbredningen av illegala aborter och deras negativa inverkan på 

kvinnors hälsa (Sandström, 2001 s. 188). Tanken var att innehållet i sexualundervisningen 

skulle baseras på den senaste forskningen och genom den visa på vad ett lämpligt sexuellt 

beteende innebar (Bäckman, 2003 s. 58).  

Preventivmedel och abort 

År 1938 infördes en lagändring kopplad till sexualitet, då förbudet att sälja och upplysa om 

preventivmedel upphävdes. Åtta år senare, 1946, blev apoteken skyldiga att sälja preventiv-

medel inte bara till vuxna utan även till tonåringar (Sandström, 2001 s. 130f).  

1975 trädde Abortlag i kraft i Sverige. Den innebar bland annat att kvinnor fick rätt till abort 

före 18 veckan (1974:595). I samband med denna lagstiftning uppförde mödravården och so-

cialtjänsten i ett samarbete de första ungdomsmottagningarna. Dessa hade till en början fokus 

på abortförebyggande åtgärder men kom med tiden att arbeta förebyggande även mot sexuellt 

överförbara sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2005:57 s. 25). 

Tonårsaborterna, som hade minskat efter 1975, började i slutet på 1980-talet att öka i antal. 

Detta gjorde att en ungdomsmottagning i Gävle på försök subventionerade p-piller till unga 

kvinnor. Antalet aborter sjönk och iden om subventionering som förebyggande åtgärd spreds 

till andra delar av landet (Statens folkhälsoinstitut, 2004 s. 9f). 

Homosexualitet 

När det gäller pojkars sexualitet har man under 1900-talet främst ingripit då det har handlat 

om ett avvikande från den heterosexuella normen. I mitten av 40-talet kom förslag på avkri-

minalisering av homosexualitet. Däremot ville man inte ge upp möjligheten att ”tillrättaföra 

ungdom som hemfallit åt homosexuella vanor”. Även efter lagändringen sågs alltså homosex-

ualitet som uttryck för ett asocialt beteende som man i det sociala arbetet hade i uppgift att 

motverka (Hamreby, 2004 s.171f). 

Liknande strömningar kan återfinnas även i Storbritannien. En viss avkriminalisering av man-

lig homosexualitet diskuterades där på 1950-talet. Detta genomfördes i sin helhet först i skif-

tet mellan 1960- och 1970-tal. Då tilläts manliga homosexuella förbindelser men enbart från 

21 års ålder, jämfört med 16 för heterosexuella. När det gällde homosexualitet bland kvinnor 
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diskuterades varken en kriminalisering eller en avkriminalisering. Anledningen till detta var 

att det antogs att kvinnan inte hade en egen sexualitet (Waites, 1998 s. 29) 

På 1950-talet gjorde Ungdomsvårdskommittén en undersökning som visade att bland de poj-

kar som var intagna på ungdomsvårdsskola på grund av sexuell vanart rörde det sig oftast om 

homosexuell prostitution (Hamreby, 2004 s. 142). 

1987 uppmärksammade regeringen behovet av att arbeta för en förändring av negativa attity-

der och fördomar mot homosexuella genom framläggandet av en proposition. Skolan lyftes 

fram som ett viktigt forum för denna förändring, eftersom det innebar en möjlighet att nå unga 

människor (Bäckman, 2003 s. 73). 

Vård av unga 

Det evolutionistiska synsättet blev större under början av 1900-talet och med det kom ett in-

tresse för föräldraskap. I praktiken handlade det främst om kvinnor, vilket hänger ihop med 

synen på kvinnor som huvudansvariga för reproduktionen. Osedliga flickor och kvinnor blev 

nu inte bara ett hot mot samhällsmoralen utan också mot samhällets framtida tillgång till 

självförsörjande medborgare. Intresset av att kontrollera unga kvinnors sedlighet ökade och 

fokus hamnade på ogifta och ”oansvariga” mödrar (Hamreby, 2004 s. 109). Särskilt oroad var 

man över de sedeslösa ”sinnesslöa” kvinnorna eftersom de kunde föra vidare sina dåliga arvs-

anlag. Det ansågs därför viktigt att möjliggöra för omhändertagande av sådana flickor (ibid. s. 

113). 

1903 trädde Lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn 

i kraft (ibid. s.38). Det fanns vid den här tiden tankar om att flickor skulle skyddas mot bland 

annat sexuellt utnyttjande som skulle kunna göra dem vanartade. Man ville också skydda 

samhället från omoraliskt beteende och barn födda utanför äktenskapet. Därför fanns det ett 

behov av att kunna omhänderta vanartade flickor både i förebyggande och i fostrande syfte 

(ibid. s. 99). 

Hamreby (ibid. s. 79f) beskriver en undersökning gjord 1924 som handlar om barn och ung-

domar som var intagna på anstalt mellan åren 1903 och 1914. Där framkom att lite mer än 40 

procent av flickorna, men inte en enda pojke, var intagen med anledning av sitt osedliga bete-
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ende. Av detta drar Hamreby slutsatsen att det främst var flickor som ansågs utgöra en risk för 

spridning av sexuell vanart. 

En existerande sexuell lust hos kvinnan ansågs på det stora hela vara avvikande, sjuklig och 

smutsig och förknippades med prostituerade (Johannisson, 1994 s. 63). En annan viktig an-

ledning till att man ville kontrollera vanartade flickor var därför risken för prostitution. Det 

räckte med att en flicka misstänktes ”kunna förfalla till osedlighet” för att ett ingripande skul-

le kunna göras (Hamreby, 2004 s. 98), trots att prostitution under denna tidsperiod inte var 

olagligt (Lennerhed, 2002 s. 172). Oro för flickor i prostitution handlade inte enbart om den 

negativa påverkan på samhället. Hamrebys tolkning av texter från denna tid är att det var mer 

stigmatiserande för en kvinna att prostituera sig än för en man att begå mord och att dessa 

kvinnor på grund av stigmatiseringen behövde få hjälp för att ändra sitt beteende (Hamreby, 

2004 s. 80f). 

I debatten som föregick lagändringen av barnavårdslagen från 1924 fokuserades på sedeslösa 

unga kvinnor mellan 18 och 21 år. Man menade att barnavårdslagen inte var anpassad efter 

flickors asociala beteende och den därför måste utvidgas (ibid. s. 115). Tidigare hade osedliga 

unga kvinnor främst dömts till tvångsarbete för sitt beteende. 1934 skedde dessa förändringar 

då åldersgränsen i barnavårdslagen höjdes till 21 år och därmed möjliggjorde vård istället för 

straff för denna grupp. Utvidgningen omfattade också unga som var ”hemfallna åt ett oordent-

ligt, lättjefullt eller lastbart levnadssätt” (ibid. s. 50f). 

Ett år efter ändringarna i Barnavårdslagen infördes trädde Lag om sterilisering av vissa sin-

nessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet i kraft (ibid. s.115). En-

ligt historikern Maija Runcis (1998 s. 55) var en viktig del i steriliseringsdebatten förekoms-

ten av den okontrollerade sexualiteten, som menades kunna leda till oplanerade och vanartade 

barn. 

Samma år infördes en liknande lag i Norge. Den möjliggjorde beslut om tvångssterilisering av 

människor som var psykiskt sjuka eller gravt utvecklingsstörda. Lagen gav också utrymme för 

sterilisering av personer som på grund av sina avvikande sexuella drifter riskerade att begå 

brottsliga handlingar av sexuell art (Ericsson, 2005 s. 132). 

Mattias Tydén undersökte i sin avhandling bland annat i hur stor utsträckning sterilisering 

förekom på skyddshem och ungdomsvårdsskolor under 1940- och 1950-talen (Tydén, 2002 s. 
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477f). I resultaten framkommer att sterilisering av minst 200 elever ägde rum under 1940-

talet. Av dem var ca 63 procent flickor och resten pojkar. Efter år 1950 finns inga dokumente-

rade steriliseringar, men i socialstyrelsens arkiv saknas uppgifter från vissa år och skolor. An-

talet steriliseringar var relativt lågt i förhållande till det stora antal ungdomar som var intagna 

under denna period (ibid. s. 482).  

Det fanns också könsskillnader. Vid 14 av 18 institutioner för flickor förekom sterilisering. 

När det gäller anstalter för pojkar förekom det endast vid 4 av 18. Tydén skriver med en hän-

visning till Runcis att detta visar på att flickor på institution löpte en generell risk att sterilise-

ras. När det gällde risken för pojkar verkar det ha varit knutet till vilken institution denne var 

intagen på (ibid. s. 485).  

I en undersökning gjord på 1950-talet av Ungdomsvårdskommittén framkom att drygt tre 

femtedelar av flickorna på ungdomsvårdsskolor ansågs vara sexuellt vanartade. En lika stor 

del av flickorna hade begått egendomsbrott. Hos pojkarna var egendomsbrottsligheten det 

centrala och endast 10 procent sågs som sexuellt vanartade (Hamreby, 2004 s. 142). 

I början av 1960-talet började man inom barnavårdsområdet att oroa sig för de flickor som 

umgicks med raggare. Oron gällde att de genom sitt umgänge med raggarna skulle ”tillägna 

sig alkoholvanor och bli utsatta för förförelse av annat slag”. Denna oro resulterade 1963 i 

den så kallade ”Raggarlagen”, som bland annat innebar att polisen utan rättslig prövning kun-

de omhänderta flickorna direkt på plats. Oftast innebar detta att flickan skjutsades hem till 

föräldrarna. Innan ”Raggarlagen” började gälla diskuterades det problematiska i att tillämpa 

myndighetsutövning mot dem som skulle skyddas och inte mot de eventuella förövarna. Att 

på ett tidigt stadium kunna ingripa till skydd för flickorna vägde dock över (ibid. s. 58f). 

Generella drag i den historiska genomgången 

Normer för sexualitet har främst inneburit begränsningar för kvinnor. Dessa normer har kon-

kretiserats i och med att myndigheternas reglering av sexualiteten främst har inneburit en re-

glering av kvinnors sexualitet.  

Motiveringar till olika regleringar av sexualiteten nämner ofta ett behov av att skydda kvinnor 

från mäns sexualitet. Kvinnor har setts som offer, men har samtidigt gjorts ansvariga för upp-

rätthållandet av de sexuella normerna. Däremot har man inte reglerats mäns sexualitet när den 
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har utgjort ett hot mot kvinnor. Där har man istället reglerats kvinnornas sexualitet. Ett exem-

pel på detta är uppkomsten av ”Raggarlagen”.  

När mäns sexualitet har reglerats har det främst handlat om homosexualitet, vilket har betrak-

tats som ett asocialt beteende och till och med legat till grund för sterilisering. Att myndighe-

terna i så liten utsträckning har reglerat mäns sexualitet skulle kunna tyda på att de normer 

som fanns för den manliga sexualiteten inte var så snäva. Den enda norm som verkar ha exi-

sterat gällande mäns sexualitet är den heterosexuella. 

Modern tid 

I Sverige har jämställdhet mellan könen länge eftersträvats, om än inte till fullo uppnåtts. Det-

ta blir extra tydligt när synen på sexualitet granskas närmare. Då framträder en skillnad i sy-

nen på män och kvinnor där kvinnor förväntas vara de som tar ansvaret för mannens sexuali-

tet. Detta tankesätt återfinns bland annat inom socialtjänsten och domstolarna, där till exempel 

kvinnans klädsel kan påverka i vilken utsträckning mannen hålls ansvarig för en våldtäkt 

(Schlytter, 2004 s. 24f).  

Schlytter har i en undersökning tittat närmare på könsskillnader i rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Hennes utgångspunkt är att lagens och förarbetenas språkliga formu-

leringar är könsneutrala men att innebörden i texterna bättre motsvarar pojkars asocialitet än 

flickors (Schlytter, 1999 s. 16).  Hon kommer fram till att rekvisitet får ett bredare innehåll i 

tillämpningen än vad det finns grund för utifrån förarbetena. Utvidgningen omfattar normer 

som är kopplade till sociala situationer där fler flickor än pojkar är aktuella (ibid. s. 94).  Vi-

dare skriver hon att dessa normer ofta är kopplade till flickans kropp (ibid. s. 135).  Utifrån 

sin undersökning argumenterar Schlytter för att det är tydligt att det inte är könsneutrala nor-

mer som ligger till grund för vissa beslut om LVU 3 §. Istället framträder normer som gäller 

flickors, men inte pojkars, sexualitet. Det handlar då om att flickors sexuella beteende ibland 

ses som en viktig anledning till omhändertagande, något som inte gäller för pojkar, där det 

sexuella beteendet inte i något fall låg till grund för omhändertagande (ibid. s. 93).  

Frisell (1996 s. 25) framhåller en annan norm om sexualitet som är kopplad till kön när hon i 

sin undersökning skriver om synen på tjejer som har många sexpartners. De negativa reaktio-

nerna på dessa tjejer har att göra med att deras motiv till att ha sex inte har varit kärlek utan 

lust. Detta går emot de allmänt accepterade normerna kring när tjejer får ha sex, alltså när de 
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är i en kärleksrelation. Hekma (2005 s. 213) för ett liknande resonemang om att den i väst-

världen utbredda synen på sexualitet är att män vill ha sex medan kvinnor vill ha kärlek.  

När det gäller ungdomar placerade på institution kvarstår könsskillnader i hur samhället ser på 

deras sexualitet. Schlytter (2000 s. 110) beskriver sin studie där 21 tjejer och killar var place-

rade enligt rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i LVU 3 §. 20 av dessa var tjejer. 

Vidare skriver Överlien (2004 s. 21) att det är inom detta rekvisit det är möjligt att omhänder-

ta ungdomar på grund av vissa sexuella beteenden. Killar placerades enligt Schlytter (2000 s. 

110) oftare på grund av kriminalitet.  

Samma mönster återfinns i internationella studier där omhändertaganden motiveras på olika 

sätt beroende på kön, även när det finns en liknande problematik. Det är nästan uteslutande 

för flickor som man i beslut om omhändertagande tar hänsyn till antalet sexpartners. Det 

framkommer också att tjejer som omhändertas på grund av sexuellt beteende ofta blir det på 

grund av risken att utsättas för en killes/mans farliga sexuella beteende, snarare än att det är 

tjejens eget beteende som är destruktivt. Killars sexuella beteende uppmärksammas sällan, 

varken av myndigheter eller av forskare, vilket skulle kunna vara en nackdel för killarna själ-

va (Överlien, 2004 s. 21f).  

Sexualundervisning 

Sex- och samlevnadsundervisningen idag har som mål att lära ut hur människans kropp funge-

rar samt förmedla kunskap om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. Undervis-

ningen ska också förmedla färdigheter i att resonera kring hälsa, relationer och sexualitet, 

både utifrån kunskaper om människokroppen och utifrån egna upplevelser. Dessa resonemang 

ska bland annat präglas av en respekt för andras åsikter och sexuella läggning (Statens folk-

hälsoinstitut,  2005:57 s. 19). 

Bäckman (2003 s. 68f) skriver att sex- och samlevnadsundervisningen har följt synen på sex-

ualitet. Idag har denna undervisning i uppgift att skydda individen mot hot, till skillnad från 

tidigare, när det mer handlade om att skydda samhället. Detta innebär att till exempel över-

grepp, könssjukdomar, graviditeter och aborter, frågor som förr sågs som ett samhällspro-

blem, blir en fråga och ett ansvar för individen. Vidare skriver hon (ibid. s. 64) att en ny tanke 

också är att sexualiteten, precis som andra delar av människan, inte går att skilja ut från sitt 

sammanhang, utan att alla delar hänger ihop och att detta bör speglas i sex- och samlevnads-
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undervisningen. Mer konkret innebär detta att undervisningen idag har som mål att ge ung-

domarna redskap att hantera bland annat sin egen sexualitet och sin syn på relationer (ibid. s. 

71). 

Sex- och samlevnadsundervisningen ser inte överallt ut som i Sverige. I exempelvis USA har 

många en annorlunda inställning till preventivmedel och avhållsamhet förespråkas i stor ut-

sträckning. 1988 lärde två procent av lärarna i den allmänna skolan ut avhållsamhet som det 

enda sättet att undvika könssjukdomar och oplanerad graviditet och ingen information om 

andra preventivmedel gavs i undervisningen. 1999 var denna siffra uppe i 23 procent för att 

2003 ha stigit ytterligare, till ca 30 procent (Irvine, 2004 s. XV).  

I Sverige finns en annan syn på förebyggandet av oplanerade graviditeter. Utöver den under-

visning som ges i skolan finns tillgång till subventionerade preventivmedel för ungdomar i de 

flesta delar av landet (Statens folkhälsoinstitut, 2005:57 s. 19). Vårdpersonal är inte heller per 

automatik skyldiga att informera föräldrarna ifall en ungdom under 18 år söker abort (SOSFS 

2004:4 s. kap 5).  

Sexualitet och heder 

Den ovan beskrivna ”svenska” synen på sexualitet är den dominerande synen i landet, men 

inte den enda. Wikan (2005 s. 70) skriver att den kvinnliga sexualiteten i en hederskultur är 

sammanknuten med den manliga hedern. Hon skriver vidare att det i en hederskultur anses att 

kvinnan ska vara oskuld innan äktenskapet (ibid. s. 101). Om kvinnan bryter mot denna norm, 

eller till exempel ses i sällskap med en man utanför familjen, så anses det skada familjens 

heder (ibid. s. 23). Schlytter beskriver hederskulturer på ett liknande sätt och skriver att det är 

männens uppgift att värna om familjens heder genom att kontrollera kvinnornas sexualitet. 

Ingen sexualitet hos kvinnan är godtagbar, utan det enda sättet att säkra att familjens heder 

bibehålls är att familjens kvinnor är asexuella (Schlytter, 2004 s. 24f). 

Aktuell lagstiftning  

Anledningen till att delar av den aktuella lagstiftningen redovisas är att den reglerar social-

tjänstens handlingsutrymme och ansvarsområde och därmed sätter de ramar inom vilka soci-

alsekreterarna verkar.  
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Socialtjänstlagen (SoL 2001:453 5 kap 1 § p. 1, 3, 5) fastställer att socialnämnden har ett an-

svar för att barn och unga ska växa upp under trygga och bra förhållanden. De har också ett 

ansvar för att ha uppsikt över ungdomar som de har anledning att tro riskerar att utvecklas 

ogynnsamt och är också skyldiga att ge skydd och stöd till dessa unga. 

Det finns en möjlighet att under vissa omständigheter besluta om vård mot den unges eller 

vårdnadshavarens vilja. Bestämmelserna i denna lag gäller unga upp till 18 år, förutom när det 

gäller tvångsomhändertagande enligt LVU 3 §, där åldersgränsen är 20 år (LVU 1 § st. 2, 3).  

I LVU 3 § st. 1 står ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 

för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende”. Med ”ett annat socialt nedbry-

tande beteende” menas ett avvikande från samhällets grundläggande normer. Exempel på 

sådana beteenden kan vara att prostituera sig eller uppträda på sexklubb (Prop.1989/90:28 s. 

67) 

Arbetet med enskilda inom socialtjänsten ska dokumenteras. Detta gäller såväl handläggning 

som beslut om insatser. Denna dokumentation ska omfatta fattade beslut och vidtagna åtgär-

der samt beskrivning av omständigheter och händelser som har betydelse för ärendet (SoL 

2001: 453 11 kap. 5 §). 

Vårdnadshavare har rättighet och skyldighet att fatta beslut i de frågor som har att göra med 

den unges privata angelägenheter (Föräldrabalk (FB) (1949:381) 6 kap. 11 §). För att kunna 

utföra detta måste de få ta del av information från exempelvis socialtjänst, vilket innebär att 

de i allmänhet får tillgång även till sekretessbelagd information gällande sina barn. Både rät-

ten att fatta beslut för den unge och ta del av sekretessbelagda uppgifter minskas dock i och 

med att den unge blir äldre (Socialstyrelsen, 2006. s.184). Det ska dock göras undantag från 

vårdnadshavarnas rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter om det kan antas att den unge 

kommer att ”lida betydande men” om information lämnas (Sekretesslag (SekrL) (1980:100) 

14 kap. 4 § st. 2). 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras det valda analysverktyget: Franzéns (2005 s. 94) makttriangel. Det-

ta analysverktyg har sitt ursprung i det relationella maktbegreppet. För att sätta analysverkty-

get i sitt sammanhang kommer först det intentionella samt det strukturella maktbegreppet att 

redovisas, detta eftersom det relationella maktbegreppet har utvecklats utifrån dessa båda 

maktbegrepp. 

Sedan följer en kort redogörelse för det relationella maktbegreppet, och avsnittet avslutas se-

dan med presentation av Franzéns makttriangel och hur den kan användas i analysen av det 

empiriska materialet. 

Ett maktperspektiv blir intressant eftersom flera intervjupersoner beskrev att deras oro för 

ungdomars sexuella beteende påverkades av olika faktorer som gick att relatera till makt. Det 

relationella maktbegreppet är användbart för att det tar hänsyn både till strukturens påverkan 

på individen och till individers möjligheter att påverka strukturen.  

Maktbegrepp 

Det finns många definitioner av makt. Under denna rubrik beskrivs de maktbegrepp som 

Franzén tar upp som viktiga för förståelsen av hans makttriangel. 

Det intentionella maktbegreppet 

Utgångspunkten för det intentionella maktbegreppet är att det finns någon som kan utföra en 

aktiv handling. Denna någon behöver inte vara en individ, det kan lika gärna vara exempelvis 

en förening. Men det räcker inte med att ha möjligheten att utföra någonting, det måste också 

finnas en avsikt hos den som utför handlingen (Franzen, 2005 s. 87). 

Det strukturella maktbegreppet 

Utgångspunkten för det strukturella maktbegreppet är att strukturer i samhället avgör vem 

som har makt och vem som inte har det. Den enskildes vilja är inte en nödvändighet i utövan-

det av makt, utan strukturerna för per automatik med sig en maktposition oavsett avsikter hos 

grupper och individer. Ett exempel på en sådan struktur är genus (ibid. s. 87f) 
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Det relationella maktbegreppet 

Ett tredje maktbegrepp, det relationella, handlar om att kunna ta hänsyn både till samhälleliga 

strukturer och till individers handlande. En av de kanske mest kända förespråkarna för detta 

maktbegrepp är enligt Franzen (2005 s. 89) Michel Foucault.  

Franzén förespråkar det relationella maktbegreppet för att studera maktrelationer. Han skriver 

att det är användbart eftersom det gör det möjligt att ta hänsyn till såväl subjektets handlande, 

avsikten med handlandet och de maktstrukturer inom vilka individerna handlar. Begreppet 

utgår alltså från handlande subjekt, men deras handlande måste förstås utifrån de strukturer de 

ingår i (ibid.). 

Enligt Franzén (ibid. s. 89-92) finns det sex olika aspekter av makt att beakta i det relationella 

maktbegreppet. Den första är att makt kan återfinnas i alla sorters relationer. Den andra är att 

makt verkar genom relationer. Den existerar alltså aldrig i sig självt som något yttre, friståen-

de, utan finns enbart i relationer med andra. Det finns därför inga resurser som i sig själva 

innebär makt, utan det är först i relationer, där dessa resurser blir användbara, som de kan ge 

makt. Den tredje är att makten har en produktiv roll. Makten är inte per definition alltid en 

negativ kraft, ett synsätt som annars är vanligt i västvärlden. Enligt det relationella maktbe-

greppet kan makten både gynna och begränsa frihet. Den fjärde aspekten är att makt och mot-

stånd går hand i hand. Där det finns överordnade finns det också underordnade som motsätter 

sig ordningen. Det viktiga är här att makten alltid är relativ. Den kan motarbetas, medvetet 

eller omedvetet, och förändras. Den femte är att makten aldrig är absolut. Maktskillnader be-

ror inte sällan på sammanhanget. Även i starka strukturer som exempelvis mäns överordning 

över kvinnor finns omständigheter som komplicerar maktförhållanden. Alla män innehar till 

exempel inte lika mycket makt. Även inom gruppen män finns hierarkier, heterosexuella män 

är överordnade homosexuella män. Strukturer som till exempel patriarkatet kan alltså inte ses 

som isolerade, absoluta maktenheter. Franzén förespråkar istället att se på dessa relationer 

som knutpunkter. ”Knutpunkter är förtätningar, låsningar, av maktrelationer. Som sådana 

äger de en viss historisk stabilitet.” (ibid. s. 92). För det sjätte är makten rörlig. Människor 

utövar makt och gör motstånd mot makt oavbrutet. Det innebär att gamla maktförhållanden 

försvinner och ersätts med nya, mer eller mindre snabbt (ibid.).  
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Franzéns makttriangel 

Franzén menar att han med hjälp av det relationella maktbegreppet försöker ta fram en modell 

(se figur 1) som går att använda i analyser av hur makt fungerar. Denna modell kallar han för 

makttriangel. Verktygen som ingår i modellen är: diskurser, resurser och kontexter (ibid. s. 

94). 

 

Diskurser  

  

Kontexter   Resurser 

Figur 1 Maktens triangel 

 

En maktrelation påverkas alltid av dessa tre faktorer. Beroende på situationen påverkar de 

olika faktorerna maktrelationen olika mycket. I en situation kan exempelvis diskursen ha stör-

re inflytande över maktrelationen än de andra två faktorerna (ibid. s. 95).  

Diskurser 

Diskurser, skriver Franzén, är uttalade eller outtalade antaganden som delas av en större grupp 

människor. De kan till exempel handla om vad som är bra eller dåligt. Diskurserna har makt 

eftersom de berättar för oss hur vi ska förstå vår omgivning, men de hindrar oss också från att 

göra andra tolkningar (ibid. s. 96).   

     Makt 
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Diskursernas makt blir tydligast när det handlar om kulturella aspekter, beteenden som tas för 

givna som rätt av majoriteten.  Denna makt uppmärksammas ofta inte i vardagen just eftersom 

den delas av en stor grupp människor och det ofta är svårt att urskilja en konkret grupp som 

gynnas av den. Ändå innebär den i praktiken att någras intressen får företräde framför andras 

(ibid. s. 99).  

Det finns även diskurser som är kopplade till expertis. Denna makt hör ofta samman med spe-

cifika professioner som får tolkningsföreträde inom sitt expertisområde. Inom varje profession 

utvecklas specifika diskurser som särskiljer den från andra. Professionen profilerar sig, i sitt 

arbete med andra, som de som har lösningen på problemen. Detta skulle kunna innebära att 

socialsekreterare till sina klienter förmedlar bilden av att de, till skillnad från andra professio-

ner, har kompetensen att avgöra vad som är bäst för klienten. I detta ingår att bestämma vilka 

problem som inte ingår i professionens kompetensområde. Inom sitt område försvarar varje 

profession sitt tolkningsföreträde. Ofta är gränsdragningarna mellan olika professioners om-

råden otydliga och det uppstår lätt konflikter kring vems tolkningsföreträde som gäller (ibid. 

s. 101f).  

Resurser 

Resurser får sitt värde utifrån hur den aktuella relationen ser ut. Det som är en resurs i ett 

sammanhang behöver inte vara det i ett annat. Styrkan på resursen avgörs också den av rela-

tionen (ibid. s. 105). Att ha juridiska kunskaper är en resurs i arbetet som socialsekreterare. Ju 

mer omfattande kunskaper, desto starkare blir resursen. Det är däremot inte säkert att det är en 

resurs vid författandet av en bok.  

Kontexter 

Kontexter är de sammanhang inom vilka den maktrelation som undersöks verkar. Franzén tar 

upp två sorters kontexter. Dels de av en övergripande typ, som man i stort sett alltid måste 

räkna med i varje maktrelation, dels de som handlar om förhållandet till en tredje part (ibid. s. 

116-120).  

Exempel på övergripande kontexter är etnicitet och genus. Det innebär att svenskar som regel 

är överordnade ickesvenskar och män överordnade kvinnor. Det vanligaste är att maktrelatio-

ner förknippas med särskilda institutioner och omständigheter. Etnicitet och genus är här ett 
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undantag då de återfinns överallt i vardagen utan att synas. På så sätt reproduceras dessa 

maktrelationer ständigt (ibid. s. 117) .  

Med tredje part menas någon eller något som står utanför sammanhanget, men som kan på-

verka maktrelationen. En skillnad på relationer till tredje part görs mellan avsiktliga och till-

fälliga relationer (ibid. s. 120). 

Organiserade samarbeten eller långvariga, informella allianser är exempel på avsiktliga rela-

tioner till tredje part. Denna sortens relation har ofta ett medvetet mål att förändra eller stabili-

sera maktordningen. Ett exempel på en avsiktlig relation till tredje part är att företag inom 

samma bransch skapar en kartell (ibid. s. 120f). 

Det finns även tillfälliga relationer till tredje part. Här är det inte parterna i maktrelationerna 

som medvetet tar in en tredje part för att ändra på eller stabilisera relationen. Istället kan det 

röra sig om rena tillfälligheter, som exempelvis att en person ska löneförhandla samtidigt som 

företaget denne är anställd på har fått in en stor beställning och inte har tid för nyrekrytering-

ar, utan behöver den personal de redan har. Detta ger den anställde ett bättre förhandlingsläge 

även om denne inte aktivt använder en tredje part för att påverka maktrelationen mellan sig 

och sin arbetsgivare (ibid. s. 121).  
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Resultat 

Resultatdelen består av två huvuddelar, vilka är desamma som frågeställningarna: ”Vad oroar 

sig socialsekreterare för när det gäller ungdomars sexuella beteende?” och ”Hur agerar social-

sekreterare när de oroar sig för ungdomars sexuella beteende?”. 

Vad oroar sig socialsekreterare för när det gäller ungdomars 

sexuella beteende?  

När intervjupersonerna talar om oro för en ungdoms sexuella beteende talar de både om oro 

som de har upplevt och om oro de tror att de skulle kunna uppleva.  

Det framkommer att det inte är enskilda sexuella beteenden i sig som är anledning till oro. 

Istället är det omständigheterna kring den sexuella relationen som avgör om det uppstår en 

oro hos socialsekreteraren. Exempel på sådana omständigheter kan vara vilket syfte ungdo-

men har med sitt beteende och vilken ålder sexpartnern har. Av denna anledning är resultatet 

tematiserat utifrån socialsekreterarnas motiveringar till sin oro. 

Denna del kommer att delas in i fyra mindre delar. Tre av dessa, ”maktobalans”, ”symtom på 

annat” och ”framtida konsekvenser” innehåller resultat som handlar om socialsekreterarnas 

tre huvudanledningar till att oroa sig för en ungdoms sexuella beteende. Den fjärde, ”kön, 

sexuell läggning och ungdomar i hederskulturer” handlar om huruvida socialsekreterarna upp-

lever att dessa faktorer påverkar deras oro för det sexuella beteendet. Resultatet under denna 

rubrik hade till viss del gått att sortera in under de andra tre rubrikerna i denna del. Anled-

ningen till att detta istället presenteras under en separat rubrik är att faktorernas eventuella 

påverkan på oron blir tydligare.  

Maktobalans 

Många intervjupersoner pratar om oro utifrån att det på något sätt finns en maktobalans i den 

sexuella relationen mellan ungdomen och den andra parten. Flera av dem ger exempel som 

har att göra med att någon utnyttjas, är i underläge, utnyttjar någon annan, gör något som den 

själv inte vill eller inte kan hantera en situation.  
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I intervjuerna framkommer att socialsekreterarna oroar sig för ungdomen både när denne är 

den person i den sexuella relationen som är i underläge och när ungdomen är den som är i 

överläge. Angående om en ungdom begår sexuella övergrepp säger en socialsekreterare:  

…alltså sexuella övergrepp […] där handlar det ju igen om makt. 

 

Sexuella övergrepp är en tydlig form av maktobalans. Den som blir utsatt för ett sexuellt 

övergrepp är i underläge. Den som utsätter någon annan för ett sexuellt övergrepp försätter 

någon annan i underläge och placerar därmed sig själv i ett överläge.  

Många intervjupersoner talar om ålder och mognad i samband med maktobalans. Att ungdo-

men har en äldre partner tas ibland upp som en möjlig anledning till oro. Oron handlar då om 

att den yngre parten skulle vara i underläge på grund av sin ålder.  

En intervjuperson tar upp åldersskillnad mellan ungdomen och en äldre sexpartner som ett 

exempel på en farlig situation. 

Jag oroar mig för att jag har nog tankar att om man är 35 år och uppåt så undrar jag vad man vill med en 

15, 16-åring. Jag kan förstå vad ungdomen vill. Ungdomen kan tycka att, kolla jag kan visa mina musk-

ler eller visa min kropp och liksom få den här uppmärksamheten och tycka att det är jättehäftigt. Och 

det kanske bara är av godo faktiskt för ungdomen men jag får en tanke om att jag tror att den här äldre 

kanske inte bara är god, jag har svårt att se vad en sådan äldre vill med en sådan ung människa […] jag 

kan tänka att det kan vara en farlig situation. 

 

Oron verkar handla om ungdomens brist på insikt i eventuella faror som kan finnas, snarare 

än någonting osunt i ungdomens sexuella beteende. Det som är den farliga situationen verkar 

vara risken för att den äldre sexpartnern ska utnyttja ungdomen. 

När samma intervjuperson svarar på frågan om det skulle göra någon skillnad för oron om den 

äldre personen istället var en kompis svarar denne: 

Men jag tänker att det är sundare, eller sundare gud vad löjligt, utifrån ungdomen att söka sig till vux-

envärlden, till mentorvärlden, till någon vuxen och lära om livet. Man är kompisar, man får någon som, 

mer en helhetssyn, än att man har en sexualpartner som är så mycket äldre. Alltså det är något annat 

tänker jag. 
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Att det är den sexuella relationen som gör maktobalansen oroande blir här tydligt. Intervju-

personen uttrycker att denne blir oroad när en ungdom har en sexuell relation med en vuxen, 

men inte när ungdomen har en vänskapsrelation med en vuxen. Detta borde innebära att 

maktobalansen inte är närvarande, eller att den inte anses vara farlig när det är en vänskapsre-

lation. 

Ett annat intervjuutdrag handlar om hur ålder och mognad tillsammans kan påverka graden av 

oro. 

Prostitution…det har jag inte varit med om, mig veterligen, mer än en gång. Och den ungdomen som då 

erbjöd sex mot pengar eller så, var mycket, mycket medveten om vad den gjorde och var dessutom 

myndig så vitt jag kan komma ihåg det. 

 

De två citaten ovan visar båda hur åldern påverkar oron. I det första blir oron större eftersom 

ungdomen har en äldre sexpartner. I det andra citatet anges ungdomens högre ålder som nå-

gonting som gör ungdomen mindre utsatt. Dessutom pratar intervjupersonen om en medve-

tenhet hos ungdomen om vad beteendet, prostitution, innebär. Att veta vad ens handlingar 

innebär kan också kopplas ihop med mognad. Det skulle kunna tolkas som om intervjuperso-

nen anser att denna mognad skulle kunna innebära att maktobalansen utjämnas något.  

Ungdomens mognadsgrad återkommer på olika sätt i samband med maktobalans. Ibland 

kopplas mognad ihop med ålder på så sätt att en äldre ungdom anses vara mer mogen än en 

yngre. I andra fall framhålls mognad som något som inte behöver hänga ihop med den faktis-

ka åldern. 

En socialsekreterare talar om varför det kan vara oroande att en ungdom har en äldre sexpart-

ner: 

Att tjejen i fråga inte är tillräckligt mogen för det som hon är med om. Alltså det är så svårt att säga nå-

gonting konkret men tjejer som är utvecklade kroppsligen måste inte vara det mentalt och psykologiskt 

för att kunna hantera alla situationer som uppstår när man har en äldre kille. 

 

Ovanstående citat är ett exempel på att en högre ålder inte behöver innebära större mognad. I 

detta fall lyfts ungdomens mognad fram som en viktigare faktor i maktobalansen än åldern.  
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Symtom på annat 

Något som återkommer under intervjuerna är att det sexuella beteendet kan vara oroande ef-

tersom socialsekreterarna misstänker att det kan vara ett symtom på någonting annat. Här re-

sonerar socialsekreterarna kring sin oro i termer av att någonting annat än den sexuella lusten 

ligger bakom, att det söks någon sorts bekräftelse eller att det finns andra anledningar till det 

sexuella beteendet. Ett flertal sexuella beteenden anges som möjliga symtom på att ungdomen 

inte mår bra.  

En socialsekreterare pratar om den oro som kan uppstå när en ungdom byter partner ofta. 

…alltså framkommer det att det är någon som byter partner väldigt ofta så pratar man ju om det, och 

varför de gör det…Men det är ofta en bakomliggande orsak till att det är så. Och inte det som är det 

egentliga huvudsyftet, utan det är ju någonting annat. 

 

Här anges att ofta byta sexpartner som ett sexuellt beteende som väcker oro, åtminstone till 

den grad att socialsekreterarna talar med ungdomen om det. Med ”en bakomliggande orsak” 

verkar intervjupersonen mena att ungdomen inte skulle ha gjort samma sak om denne hade 

mått bra, alltså att socialsekreteraren anser att beteendet är ett symtom på någonting annat. 

En socialsekreterare ger ett fiktivt exempel där oron avgörs av ungdomens syfte med det sex-

uella beteendet. 

…är det så att jag får en ungdom framför mig som säger att varenda gång jag har sex vill jag bli slagen 

annars så är allting annat ok. Det är klart att jag blir orolig och tänker, jaha slagen skönt eller vill du bli 

förnedrad eller tycker du att du inte är värd något eller?  Det är jättesvårt.  

 

Om syftet är att ungdomen ska ha det skönt, verkar inte socialsekreteraren inte oroa sig. Om 

syftet för ungdomen däremot är att bli förnedrad så kan det till exempel tyda på dålig själv-

känsla. Beteendet kan alltså vara ett symtom på hur ungdomen mår. 

Framtida konsekvenser 

Socialsekreterarnas oro för ungdomens sexuella beteende kan också ha att göra med de möjli-

ga negativa konsekvenser som kan följa av beteendet. Intervjupersonerna talar om oro bland 
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annat kring att ungdomen skulle må dåligt i framtiden, att ungdomen grundar ett sexuellt be-

teende som kommer att följa dem upp i vuxenlivet, samt risk för föräldraskap eller könssjuk-

domar. Oron skulle alltså kunna handla både om fysiska och icke-fysiska konsekvenser. Ex-

empel på icke-fysiska konsekvenser kan var sociala, känslomässiga och psykiska konsekven-

ser. 

Följande citat handlar om konsekvenser av icke-fysisk karaktär:  

Men däremot det andra, det där mönsterskapandet naturligtvis, precis som allt annat, tidigt missbruk el-

ler annat normbrytande beteende, så tänker jag att om sexualiteten tar sig sådana former, som jag då be-

dömer är skadligt så är det klart att jag oroar mig för att det ska bli ett mönster.  

 

Mönsterskapande syftar här till att grunda ett beteende. Beteendet anses som oroande efter-

som det är skadligt och i förlängningen kan bli ett mönster.  

Ett annat exempel på en icke-fysisk konsekvens är att ungdomen kan komma att må dåligt i 

framtiden, utan att det för den sakens skull handlar om ett mönsterskapande.  

Säg, vi kan säga, en tjej. Vi kallar henne M, som använde sin sexualitet för att få hasch. Alltså, jag su-

ger av dig om jag får en joint. Det tycker jag är rätt oroväckande. Även om hon tycker att det är ok, men 

vad då, jag känner ingenting och han fick vad han ville och jag skiter väl i det och så där, så tänker jag 

som äldre att hon kanske tror att det är ok nu men att det kan bli svårt om 20 år när hon suger av den 

som hon älskar och tänker att vänta nu, eller har mer intimitet så där. Jag har ingen kärleksideologi men 

däremot så tänker jag att det är en intim handling .  

 

I detta citat handlar socialsekreterarens oro om att ungdomen kan få problem längre fram i 

tiden, även om ungdomen inte ser något problem med sitt beteende i nuläget.   

När socialsekreterarna tillfrågas om konsekvenser av mer fysisk karaktär, exempelvis risk för 

oplanerat föräldraskap och könssjukdomar, säger de att de oroar sig för könssjukdomar och 

oplanerad graviditet men att det inte finns så mycket de kan göra mer än att tala med ungdo-

men om riskerna med beteendet. De negativa konsekvenser som tas upp handlar snarare om 

att det skulle kunna innebära sämre förutsättningar i livet, än att det skulle kunna leda till 

ungdomen mår dåligt. En socialsekreterare säger till exempel att unga föräldrar är en risk-

grupp.  
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Det framkommer inte heller några tankar om att det skulle kunna finnas andra anledningar till 

att ungdomen har oskyddat sex än att denne inte har rätt kunskaper. Intervjupersonerna gör 

ofta kopplingar till andra instanser i samhället. Flera intervjupersoner säger att det är ung-

domsmottagningarna som arbetar med könssjukdomar och preventivmedel, och Mödravårds-

centralen (MVC) och Barnavårdscentralen (BVC) som arbetar med graviditet/föräldraskap, 

och inte socialtjänsten.  

Följande citat är ett exempel på resonemang gällande fysiska konsekvenser. 

Ja men förälder tror jag inte, det kopplar jag inte heller ihop riktigt med det sexuella beteendet sådär, 

utan blir man gravid i Sverige så har man väl rätt stora möjligheter att välja hur man vill gå vidare med 

det. Det sexuella beteendet har ingenting att göra med när man väl väljer att behålla eller inte behålla ett 

eventuellt barn. 

 

Intervjupersonen verkar tala om graviditet som i första hand någonting fysiskt, någonting som 

går att åtgärda genom ett fysiskt ingrepp. Denne talar inte om en oro för att ungdomen ska 

hamna i en situation där ett val behöver göras om huruvida barnet ska behållas eller inte. De 

eventuella känslomässiga konsekvenser som kan följa av att fatta ett beslut om att bli förälder 

eller inte, eller av att genomgå en abort, tas inte upp som en anledning till oro.  

Kön, sexuell läggning och ungdomar i hederskulturer 

I den här delen redovisas de resultat som handlar om huruvida det är någon skillnad i social-

sekreterarnas oro för det sexuella beteendet beroende på ungdomens sexuella läggning, kön 

eller om denne lever i en hederskultur.  

Kön 

Det framkommer att det finns en skillnad i socialsekreterarnas oro beroende på ungdomens 

kön. Denna skillnad handlar om att man ser olika konsekvenser för killar och tjejer utifrån hur 

samhället är uppbyggt. Här framkommer två olika typer av resonemang.  

Det ena resonemanget handlar om att tjejer och killar löper olika sorters risker i samhället. En 

intervjuperson pratar om oro för att unga tjejer som är lättklädda och onyktra ska utsättas sex-

uellt: 
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Alltså det är en generell typ av oro på samma sätt som man kan oroa sig för unga killar som dricker och 

våld, tänker jag. 

 

Det andra resonemanget handlar om att samhället reagerar olika på samma beteende beroende 

på vilket kön personen har. 

Och sedan också, det är ju, ryktesspridning och… Jag kan sitta och skrika mig blå om att jag tycker att 

tjejer ska ha många sexpartners och pröva sig fram och tycka att det är kul, och vill man det så gör det 

och vill du inte så gör det inte, men det är ändå så att i åttonde klassen eller på gymnasiet så kommer 

hon att bli stämplad som en hora och han kommer att vara en hingst, så att, den oron, att det får följd-

verkningar. 

 

Skillnaden mellan dessa två ovanstående resonemang är att det ena verkar handla om att killar 

och tjejer löper olika stor risk att tvingas till sexuella handlingar, medan det andra verkar 

handla om att det blir olika konsekvenser av ett beteende som är frivilligt. 

Likheten mellan resonemangen är att socialsekreterarna verkar uppfatta att tjejer måste tänka 

igenom sina handlingar som är kopplade till sexualitet på ett annat sätt än killar.  

Sexuell läggning 

Ingen av intervjupersonerna anser att ungdomens sexuella läggning påverkar deras oro för ett 

sexuellt beteende. En av socialsekreterarna nämner dock att även om homosexualitet i sig inte 

är anledning till oro så kan det finnas ungdomar som lever som homosexuella fast de inte är 

det, vilket i sådana fall skulle vara oroande.  

Nej, det kan jag inte säga att jag är mer orolig för det. Det är sak samma. […] Sen så, så kan man ju 

diskutera det. Det är viktigt kanske att barn får en bra start för att få ett eget urval en dag tycker jag. 

[…] [med urval] menar jag att, om de är unga, 15, 16 år, att veta om vad det betyder […] vad som hän-

der när man kommer in i den [homosexuella] världen.  

 

Intervjupersonen beskriver att det finns två sorters homosexuella. Dels de som föds homosex-

uella och dels de som under puberteten av någon anledning blir förvirrade i sin sexualitet. När 

det gäller de som intervjupersonen räknar som födda som homosexuella finns det ingen skill-

nad i oron jämfört med oro för heterosexuella ungdomar. Socialsekreteraren blir alltså varken 
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mer eller mindre oroad över ett sexuellt beteende hos en ungdom om denne är homosexuell. 

Däremot blir intervjupersonen orolig när denne misstänker att homosexualiteten är ett resultat 

av att ungdomen har påverkats i en riktning som går emot dennes medfödda heterosexuella 

natur. Socialsekreteraren resonerar kring facklitteratur som denne har läst: 

Sen är det puberteten sade han [författaren], när de börjar komma in där och går ensam in i bastun, och 

killarna börjar hjälpa varandra och så där […]. Där kan det gå snett, så där borde det vara mer vuxna 

[…], i bastun och så när killarna är i den åldern, för de kan få en annan inriktning än vad de ska ha. Det 

är inte av naturliga skäl då menar han. Så där finns ju en oro att barn ska komma… in i fel tankebana 

bara för att det blir en sorts utsatthet i deras barndom när det inte är vuxna med och hjälper och vägle-

der. 

 

Det som socialsekreteraren verkar oroa sig för är alltså inte homosexualiteten i sig, utan att 

ungdomen ska må dåligt på sikt eftersom den inte lever i enlighet med sin medfödda sexuella 

läggning. Detta resonemang verkar handla om en oro för att ungdomens sexuella läggning är 

ett resultat av någon sorts utsatthet, vilket har en likhet med de resonemang som förs fram 

under rubriken ”maktobalans”. 

Ungdomar i hederskulturer 

Resultatet visar att socialsekreterarnas oro för det sexuella beteendet inte påverkas av att en 

ungdom lever i en familj med hedersvärderingar.  

…ja är det ett normalt sexuellt förhållande, att det är en pojkvän – flickvän, eller pojkvän – pojkvän el-

ler flickvän – flickvän. Jag menar, det är lagligt i Sverige idag. Men i andra kulturer så är det inte lag-

ligt, så då kan det bli diskussion. Och det är ju det man blir oroad över. Inte att det förekommer ett sex-

uellt förhållande mellan två ungdomar. 

I den mån som jag får reda på att någon inte är oskuld och föräldrarna fortfarande tror att de är det så 

skulle jag inte oroa mig ett smack, för det problemet uppstår när det blir tydligt och klart att det inte är 

som andra har trott. 

 

Som citaten visar finns det en uppfattning om att dessa ungdomars sexuella beteende kan leda 

till konflikter med familjen i högre utsträckning än i familjer där hedersvärderingar inte före-

kommer. Det är själva konflikten som socialsekreterarna oroar sig för, inte det eventuella sex-

uella beteende som föregår konflikten. 
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Hur agerar socialsekreterare när de oroar sig för ungdomars 

sexuella beteende?  

Resultatet i denna del omfattar både vad socialsekreterarna beskriver att de har gjort i situa-

tioner när de oroat sig för en ungdoms sexuella beteende och vad de skulle kunna tänka sig att 

göra. 

Resultatet under denna frågeställning är uppdelad i tre delar; ”Talar med ungdomen”, ”Tar in 

andra aktörer” och ”Den skriftliga utredningen”. I delen ”Talar med ungdomen” beskrivs hur 

och vad socialsekreterarna talar med ungdomen om på grund av oro för ungdomens sexuella 

beteende. När, varför och i vilka situationer socialsekreterarna, antingen under utredningens 

gång eller efter i form av insatser, tar in andra aktörer vid oro för ungdomens sexuella beteen-

depresenteras under rubriken ”Tar in andra aktörer”. Under rubriken ”Den skriftliga utred-

ningen” redovisas dels när socialsekreterare väljer att ta med en ungdoms sexuella beteende i 

den skriftliga utredningen och dels när de trots att de upplever en oro för ungdomens sexuella 

beteende, väljer att inte ta med det i utredningen. 

Talar med ungdomen 

Under denna rubrik redovisas olika situationer där socialsekreterarna på något sätt talar med 

ungdomen på grund av en oro för ungdomens sexuella beteende. Att tala med ungdomen var 

det vanligaste exemplet på agerande utifrån en oro för ungdomens sexuella beteende.  

Exempel på olika sätt att tala med ungdomen är att varna, informera och få ungdomen att se 

saker ur ett annat perspektiv. Det framkommer också skillnader i hur de talar och vad de talar 

om, beroende på om ungdomen är en tjej eller kille. Socialsekreterarna beskriver också vad de 

säger i situationer där ungdomar lever i en hederskultur. 

Angående oro för oskyddat sex med följden könssjukdomar säger en socialsekreterare:  

…jag menar är de femton år och ligger, och man har talat om och varnar, då, då har man ju gjort vad 

man kan. 

 

Detta är ett exempel på att socialsekreterarna ofta uttrycker att de inte ser så stora handlings-

möjligheter utöver att tala med ungdomen. Socialsekreterarens uppgift blir ofta att ge ungdo-
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men den information som behövs för att ungdomen ska kunna fatta välgrundade beslut. Sam-

ma resonemang förs även bland annat då det gäller beteenden så som att ha en äldre sexpart-

ner eller att ha många sexpartners. 

Det framträder en skillnad i vad socialsekreterarna talar om beroende på ungdomens kön. När 

de talar med tjejer ligger fokus på konsekvenserna av det sexuella beteendet. Dessa samtal 

förs i ett varnande, informerande eller stärkande syfte. Det senare är aktuellt när tjejen brutit 

mot normer gällande kvinnors sexuella beteende och socialsekreteraren då försöker hjälpa 

tjejen att hantera omvärldens reaktioner, som till exempel förolämpningar.  

Exempel på hur socialsekreterarna talar med killar utifrån oro för det sexuella beteendet är 

färre.  Dessa handlar om att resonera med killen och få honom att fundera på om han har sex 

för att han vill eller för att det förväntas av honom, eller om att det ibland är svårt att få en 

kille att ta ansvar för föräldraskap om han inte vill, vilket i sin tur skulle kunna göra det mind-

re meningsfullt att tala om detta med honom. 

Jag tror nog att man pratar mer om föräldraskap med tjejer. För det är de som blir med barn. Och samti-

digt så, vad ska en stackars kille göra? Vad har det för effekt? Om killen själv har sett till att det har bli-

vit ett barn och bara skrattar och säger att det var ju jävligt synd men nu går jag vidare i mitt liv. Då lär 

ju inte en liten föreläsning om kondomens fördelar ha någon betydelse. 

 

Här verkar intervjupersonen uttrycka att en handlingsmöjlighet vid oro för oplanerat föräldra-

skap är att tala med ungdomen. Vidare verkar socialsekreteraren uppleva att det kan finnas en 

skillnad i hur meningsfullt ett sådant samtal är beroende på ungdomens kön. Intervjupersonen 

talar om att killar till skillnad från tjejer kan välja att inte konfronteras med konsekvenserna, 

vilket enligt intervjupersonen skulle kunna göra det mindre meningsfullt att tala med dem.  

När socialsekreterarna talar om situationer där en ungdom som lever i en hederskultur ut-

trycker att dennes föräldrar inte skulle acceptera dennes sexuella beteende säger socialsekrete-

rarna att de rådgör med ungdomen om hur de ska prata med familjen. Här handlar det om att 

tala om konflikten i familjen eftersom det är det som socialsekreterarnas oro handlar om, inte 

det sexuella beteendet. 

…jag skulle nog…fråga återigen: hur tänker du själv och hur tror du att det här påverkar och finns det 

något som vi skulle kunna göra? 
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Detta kan handla om en osäkerhet över hur socialsekreterarna på bästa sätt ska kommunicera 

med familjer i sådana situationer, alltså att de kanske upplever att de inte har de kunskaper 

som krävs. Denna osäkerhet verkar socialsekreterarna hantera genom att fråga ungdomen om 

dennes åsikter.  

Tar in andra aktörer 

Under denna rubrik redovisas de andra aktörer än socialsekreteraren själv som det är möjligt 

att ta in vid oro för ungdomens sexuella beteende, antingen under utredningens gång eller 

efter, i form av insatser. Sådana aktörer kan vara BVC, MVC, ungdomsmottagningar, profes-

sionella som inte tillhör socialtjänsten, föräldrar eller sådana insatser som socialsekreterarna 

beviljar. 

Socialsekreterarnas oro för en ungdoms sexuella beteende leder ibland till att de kan besluta 

om insatser för ungdomen. Det framkommer inte vilka dessa insatser detta kan vara eller i 

vilka situationer de beviljas. Fokus i denna del kommer därför att ligga på aktörer som tas in 

under utredningen. 

Det framträder två huvudsakliga anledningar till att socialsekreterare tar in andra aktörer.  

Den ena är att socialsekreterarna bedömer att det aktuella beteendet faller utanför deras an-

svarsområde. Den andra är att socialsekreteraren bedömer att det finns andra aktörer med stör-

re kunskaper om det aktuella beteendet.  

Angående handlingsmöjligheter som finns när de oroar sig för könssjukdomar som en konse-

kvens av mycket oskyddat sex, resonerar en intervjuperson på ett sätt som visar på att beteen-

det inte verkar anses tillhöra socialtjänstens ansvarsområde. Följande citat liknar resonemang 

som återkommer hos flera av intervjupersonerna om beteendet att ha oskyddat sex och är ett 

exempel på den första anledningen till att ta in andra, att det aktuella beteendet faller utanför 

deras ansvarsområde. 

…vi skickar dem till ungdomsmottagningen också […], till samtal och så. För att de ska lära sig. Veta 

hur de ska göra och fixa det och så, så att de inte hamnar fel. Och sedan får de veta och få information, 

för man får ju inte heller hålla på att smitta. Smittoriskfaktorn finns det ju lagar på också, och det är vik-

tigt att de vet vad det betyder. Och där har vi ju ungdomsmottagningen som jobbar med ungdomarna 

kring sådana frågor och svar. De vänder sig väldigt ofta dit. Så när vi har ärenden ibland så går de så 

gärna dit. 
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I resultatet om framtida konsekvenser som anledning till oro visades att även om socialsekre-

terarna kan känna oro för beteendet tycker de att det beror på okunskap snarare än på att ung-

domen skulle må dåligt. Detta kan vara anledningen till att socialsekreterarna i dessa fall väl-

jer att vidarebefordra ungdomen till ungdomsmottagningar. Samma tankesätt återfinns då det 

gäller oplanerad graviditet och vidarebefordring till BVC eller MVC.  

En intervjuperson pratar om vad som skulle kunna göras om en ungdom har begått ett sexuellt 

övergrepp och säger att personer utanför socialtjänsten antagligen skulle kopplas in. Detta är 

ett exempel på den andra anledningen till att ta in andra, att socialsekreterarna bedömer att det 

finns andra aktörer som har större kunskaper om det aktuella beteendet än vad socialtjänsten 

har. 

Sen tror jag att jag som socialsekreterare antagligen [skulle] rådas av min gruppchef att kontakta någon 

som jobbar mer mot det. […]  Jag tror faktiskt att det skulle styras från socialtjänstens sida till att nu 

måste vi ta in någon som vet hur man jobbar med det här, med sexuella övergrepp. 

 

Som vi beskrev under rubriken maktobalans tyckte socialsekreterarna att det var oroande om 

en ungdom begår sexuella övergrepp. I citatet ovan uttrycker socialsekreteraren att dennes 

chef antagligen skulle anse att det krävs specialistkunskap som inte finns att tillgå inom soci-

altjänsten. Här verkar det handla om att specialisterna ska göra något annat än att informera 

ungdomen om det problematiska i dennes beteende. För ungdomar som har begått sexuella 

övergrepp krävs behandling, inte information. Detta är en skillnad från det förra exemplet, där 

specialistkunskapen, ungdomsmottagningarna, ska informera ungdomen. Till skillnad från till 

exempel ungdomsmottagningarna tas specialisterna in som rådgivare under utredningsproces-

sen eller som insatser efteråt. Ungdomarna hänvisas till ungdomsmottagningarna när det sex-

uella beteendet visserligen kan väcka socialsekreterarnas oro men inte anses vara ett tecken på 

att ungdomen mår dåligt eller skadar någon annan. Det är möjligt att det då handlar mer om 

en oro hos intervjupersonerna som människor och inte som socialsekreterare, och då finns det 

inte heller anledning att ta med beteendet i utredningen.  
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Den skriftliga utredningen 

Under denna rubrik redovisas dels när socialsekreterare väljer att nämna en ungdoms sexuella 

beteende i den skriftliga utredningen, och dels när de trots en oro för ungdomens sexuella 

beteende väljer att inte ta med det i utredningen. 

De anledningar som nämns till att socialsekreterarna tar med en ungdoms sexuella beteende i 

den skriftliga utredningen är att anmälan gäller det sexuella beteendet, att beteendet säger 

något om hur ungdomen mår, att man vill motivera insatser som är kopplade till det sexuella 

beteendet eller att man har talat om det sexuella beteendet under utredningens gång. Ibland 

finns en osäkerhet kring när man ska ta med en ungdoms sexuella beteende i den skriftliga 

utredningen.  

En socialsekreterare diskuterar en situation där det inte är det sexuella beteendet som är an-

ledning till oro, men där det ändå kan finnas skäl att nämna det i den skriftliga utredningen. 

Jag sitter ju och tänker så här, att om det skulle vara en tjej som berättar att hon har en pojkvän och hon 

är kär och hon har sex, och hon vet att om de får reda på det här så kommer de att si eller så. Då måste 

jag få ner det här på något sätt för hotbilden måste bli tydlig. Vem ska ta henne på allvar om det är så att 

det här inte står någonstans? Eller samtidigt så är det ju så att vem får reda på det här då? Är hon under 

18 har vårdnadshavarna rätt att ta del av det här, och då kan man ju i och för sig göra en slags menbe-

dömning så vårdnadshavarna inte får ta del av det här. Men det finns ändå på pränt och…det är väldigt 

väldigt svårt, men ofta så handlar det här också om ett samarbete med den jag har framför mig: vi behö-

ver få ner det här, hur ska vi skriva och vad ska vi göra med det?  

 

Det framkommer även att det finns tillfällen där socialsekreterarna känner oro för ungdomens 

sexuella beteende men av någon anledning skulle kunna välja att inte skriva någonting om det 

i den skriftliga utredningen. Anledningar som ges är att det inte finns tillräcklig grund för in-

satser samt att det skulle kunna uppstå en allvarlig hotbild mot ungdomen om familjen skulle 

få reda på det sexuella beteendet. Socialsekreterarna uttrycker att om ett allvarligt hot förelig-

ger görs en menvärdering utifrån Sekretesslagen (se SekrL 1980:100 14 kap. 4 § st. 2).  

Resonemang om att det finns en hotbild mot ungdomen handlar ofta, men inte alltid, om ung-

domar från en hederskultur.  
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…är det något som oroar oss då måste ju vi ta upp det. Är det så att vi inte skulle ta upp det då ska det 

finnas speciella skäl, då ska det ju vara ett hot bakom […] För man kan inte lämna ett problem och bara 

blunda för det. Det går inte. Då får man ta till andra åtgärder i sådana fall om det är så att vi fortfarande 

har den här oron. 

 

Det finns alltså situationer där socialsekreterarna upplever att de behöver utelämna informa-

tion om det sexuella beteendet i den skriftliga utredningen. Att göra detta likställs dock inte 

med att lämna beteendet därhän. 

Den andra anledningen till att utelämna information om ungdomens sexuella beteende i den 

skriftliga utredningen trots att socialsekreterarna känner oro för det är, som tidigare nämnts, 

att det inte finns grund för insatser.  

En socialsekreterare ger exempel på en möjlig sådan situation: 

…exempelvis en tjej som kanske har någon som är mycket äldre, och det är ingen annan problematik 

kring det. Jag kan tänka att så småningom, men det är ingenting som pekar på att det är någonting nu, 

till exempel. Eller en tjej som har väldigt många partners och som jag känner är rätt oreflexiv över det.  

Eller en kille för den delen. Nu tog jag en tjej för det är de jag ser framför mig faktiskt. Men…det är 

inte så mycket som socialtjänsten varken erbjuder eller kan tillföra i den situationen.     

 

Här säger socialsekreteraren att denne känner oro för ungdomens sexuella beteende, men att 

denne inte tar med det i den skriftliga utredningen för att det inte i nuläget finns något som 

tyder på att beteendet innebär en fara eller risk för ungdomen. Därmed finns det inte heller 

juridiskt utrymme för socialsekreteraren att handla utifrån sin oro. 
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Analys 

Genom att titta på vad socialsekreterarna säger att de oroar sig för gällande ungdomars sexu-

ella beteende går det också att se vad de inte oroar sig för. Detta kan tolkas som något som de 

anser vara en ”sund” ungdomssexualitet. Anledningen till att ordet ”sund” används är att det 

är svårt att hitta ett lämpligt ord som inte är normerande. Även detta ord har en värderande 

klang, men det har ändå bedömts vara mer fungerande än andra möjliga alternativ som exem-

pelvis ”normal”, ”lämplig”, ”acceptabel”, ”passande” och så vidare.  

Analysdelen är indelad utifrån de tre faktorer som Franzén (2005 s. 94) skriver påverkar alla 

maktrelationer, nämligen diskurser, resurser och kontexter.  

Diskurser 

Tydliga diskurser om vad som är en sund ungdomssexualitet samt vad som är socialtjänstens 

roll framträder i resultatet vid tillämpandet av makttriangeln.  

När socialsekreterarna pratar om maktobalans och symtom på annat ser vi att de pratar om det 

sammanhang som det sexuella beteendet sker i. Hur detta sammanhang ser ut är det som av-

gör oron. Det går inte att avgöra om det finns anledning att oroa sig för ungdomen utifrån att 

enbart titta på det sexuella beteendet. Vi ser likheter med det Bäckman (2003 s. 64) skriver 

om att sexualiteten idag ses som en del i en helhet. Hon beskriver hur detta konkretiseras i 

sex- och samlevnadsundervisningens fokus på relationer och tolerans. Det räcker inte bara att 

prata om det sexuella umgänget eftersom det hänger ihop med så mycket annat. Både social-

sekreterarna och Bäckman lyfter fram sammanhangets betydelse för den sexuella relationen.  

Diskursen som går att identifiera i socialsekreterarnas resonemang är att sexuella beteenden 

inte är sunda eller osunda i sig själva, utan det är sammanhanget som avgör. En annan diskurs 

som går att utläsa ur socialsekreterarnas resonemang om oro för en ungdoms sexuella beteen-

de utifrån att det finns en maktobalans i relationen, är att en sund ungdomssexualitet inte in-

nehåller maktobalans. Något annat som går att koppla till socialsekreterarnas diskurs om ung-

domars sexualitet är när de talar om sexuellt beteende som ett symtom på någonting annat. 

Här är det som avgör oron för beteendet vilket syfte ungdomen har med det. Om syftet med 

det sexuella beteendet är någonting annat än positiva fysiska eller psykiska känsloupplevelser 

hos ungdomen själv, till exempel att få någonting eller att dämpa ångest, så är det anledning 
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till oro. Den rådande diskursen blir därmed omvänt att ungdomar endast ska ha sex av den 

anledningen att de uppskattar den sexuella akten i sig. 

I resonemangen om framtida konsekvenser syns ytterligare en del av socialsekreterarnas 

diskurs gällande sund ungdomssexualitet. När det handlar om icke-fysiska konsekvenser av 

sexuella beteenden så talar de om att må dåligt i framtiden och om att lägga grund för ett 

osunt sexuellt beteende. Eftersom deras oro kan bero på riskerna för detta tycker vi oss kunna 

se en diskurs om att ett sunt sexuellt beteende formas under ungdomstiden. 

På det sätt som socialsekreterarna resonerade om framtida konsekvenser går det att se en 

diskurs om var de anser att gränsen för socialtjänsten ansvarsområde går. När det handlar om 

konsekvenser som socialsekreterarna talar om på ett sätt som kan tolkas som att de främst är 

fysiska, exempelvis graviditet, föräldraskap eller könssjukdomar, hänvisar de till andra sam-

hällsinstanser.  När det handlar om sexuella beteenden som innebär en risk för känslomässigt 

lidande verkar det som att socialsekreterarna anser att de ligger inom socialtjänstens ansvars-

område. Exempel på konsekvenser som innebär känslomässigt lidande är till exempel att må 

dåligt. Det framkommer inte att de överväger att risk för könssjukdomar eller oplanerad gra-

viditet eller föräldraskap skulle kunna ha en känslomässig dimension.  

Franzén (2005 s. 101f) talar om diskurser som skapas inom professioner och som hjälper till 

att avgränsa en professions ansvarsområde från en annans. Ofta överlappar dock gränserna 

varandra och leder till konflikter om vem som har tolkningsföreträde. Här ser vi två samman-

hängande delar. Den första delen är att socialsekreterarna uttrycker att beteenden som de ver-

kar se har enbart fysiska konsekvenser tillhör hälso- och sjukvården. Den andra delen är att de 

verkar tala om konsekvenser av könssjukdomar och graviditet som enbart av fysisk karaktär. 

Socialsekreterarna verkar dra en gräns mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när de, 

enligt vår tolkning, gör en uppdelning mellan fysiska och icke-fysiska konsekvenser av ett 

sexuellt beteende. Ingen av socialsekreterarna talade om sexuella beteenden med risk för kon-

sekvenser, som könssjukdomar och graviditet, som beteenden som på något sätt skulle kunna 

vara ett tecken på att ungdomen exempelvis mår dåligt. Detta går att jämföra med andra bete-

enden som socialsekreterare till exempel ansåg kunde vara ett symtom på någonting annat och 

därmed socialtjänstens ansvar. Här verkar gränsen mellan socialtjänsten och hälso- och sjuk-

vården vara tydlig.  
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I den historiska översikten i denna uppsats framkom att förebyggande insatser mot oplanerade 

graviditeter har genomförts med syfte att skydda samhället mot ekonomiska konsekvenser och 

moraliskt förfall (Hamreby, 2004 s. 109). Bäckman (2003 s. 68f) skriver att det har skett en 

förändring i synen på aborter och även könssjukdomar. Från att ha setts som ett samhällspro-

blem ses det idag mer som ett problem för individen. Socialsekreterarna talar även de om 

könssjukdomar och oplanerade graviditeter som en fråga för individen. De negativa konse-

kvenser som nämndes, exempelvis sämre förutsättningar i livet vid tidigt föräldraskap, hand-

lade om konsekvenser för individen, inte för samhället.  

Det framkommer även diskurser som har med kön att göra. Resultatet visar en skillnad i oron 

för sexuella övergrepp beroende på om ungdomen är tjej eller kille. Socialsekreterarna verkar 

inte oroa sig i lika hög utsträckning för att killar ska utsättas för sexuella övergrepp som tjejer. 

Killar verkar däremot i högre grad ses som potentiella förövare än vad tjejer gör. Det talas 

dock inte så mycket om oro för killars sexuella beteende utifrån att de skulle kunna vara för-

övare. Här är ett exempel citatet om att man generellt oroar sig för sexuell utsatthet när det 

gäller tjejer och alkohol på samma sätt som det finns en generell oro för våld när det gäller 

killar och alkohol. Det verkar däremot inte finnas en oro för kombinationen killar och alkohol 

på grund av risken för att de kan utsätta andra för sexuellt våld. När det gäller sexuella över-

grepp verkar det från socialsekreterarnas sida finnas en fokusering på offren snarare än gär-

ningsmännen. Här framträder en möjlig professionsdiskurs om socialtjänstens ansvarsområde 

gällande övergrepp, nämligen att socialtjänstens ansvarsområde har att göra med att identifie-

ra och skydda potentiella offer, inte potentiella gärningsmän. Detta resonemang skulle i prak-

tiken innebära att detta arbete främst omfattar tjejer.  

Angående diskursen som nämndes tidigare i analysen, att ungdomar inte ska ha sex av någon 

annan anledning än att de uppskattar den sexuella akten i sig, går det att göra en koppling till 

Frisells (1996 s. 25) resonemang om könsskillnader i normer som har att göra med sex. Hon 

beskriver att en sådan norm är att tjejer inte ska ha sex enbart för att de känner lust, utan för 

att de är kära. Denna norm har vi inte funnit belägg för i socialsekreterarnas diskurs om ung-

domssexualitet. Vi ser inte att socialsekreterarna gör någon skillnad mellan killar och tjejer, 

utan lust kan utläsas som den enda godtagbara anledningen att ha sex både för tjejer och för 

killar. Här verkar socialsekreterarna ha en annan diskurs än den samhällsdiskurs som Frisell 

beskriver.  
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När socialsekreterarna pratar om ungdomar från hederskulturer säger de att det inte är någon 

skillnad i oron för sexuella beteenden. Det som de oroar sig för i dessa fall är i konflikter som 

kan uppstå om ungdomens beteende går emot familjens värderingar. Detta tycker vi visar att 

socialsekreterarnas diskurser kring vad som är ett sunt sexuellt beteende gäller även för dessa 

ungdomar. Det innebär att socialsekreterarna inte delar den diskurs om sexualitet som finns i 

hederskulturer. Däremot ser vi att socialsekreterarna är medvetna om att dessa ungdomar le-

ver i ett sammanhang där andra diskurser om sexualitet råder.  

Resurser 

Det går att identifiera två huvudsakliga resurser i den sexuella relationen utifrån socialsekrete-

rarnas resonemang om sin oro.  

I resultatet framkom en större oro för tjejer än för killar när det gällde risken att utsättas för 

sexuellt tvång av något slag. Denna skillnad förklarades med killars tillämpning av sin fysiska 

styrka mot tjejer och med att killar är den penetrerande parten. Av detta resonemang tycker vi 

oss kunna urskilja det som Franzén (2005 s.105) kallar resurser. Att vara man kan ses som en 

resurs i en heterosexuell sexuell relation eftersom män löper mindre risk att bli tvingade till 

något sexuellt. Mäns fysik kan vara en resurs på två sätt. Det ena handlar om att de genom 

användandet av sin styrka har lättare att ta sig ur fysiskt tvingande sexuella situationer.  Det 

andra sättet handlar om när ett sexuellt övergrepp omtalas på ett sätt som förutsätter penetrer-

ing med ett könsorgan. Att vara kille blir då en resurs eftersom tjejer inte har ett penetrerande 

könsorgan och killar därmed inte utsätts för den sortens sexuella övergrepp. 

Eftersom det fanns en större oro för tjejers utsatthet i sexuella relationer eller situationer på 

grund av killars fysik skulle det gå att tänka sig att socialsekreterarnas oro skulle vara mindre 

i de fall där en sexuell relation var samkönad. Resursen ”att vara man” borde därmed inte fin-

nas i en homosexuell relation, eftersom båda parterna antingen är killar eller tjejer och har 

mer liknande fysiska förutsättningar. I resultatet kopplat till den mer allmänt hållna frågan om 

det var någon skillnad i en eventuell oro beroende på om den sexuella relationen var hetero-

sexuell eller homosexuell framkom att det inte var någon skillnad. Om detta resultat innebär 

att det finns en generellt större oro för tjejer än för killar även när det gäller utsatthet i homo-

sexuella sexuella relationer blir resursen ”att vara man” ologisk. Om en resurs är något som 

kan påverka maktrelationen borde inte mäns fysik vara en resurs i en homosexuell sexuell 

relation eftersom båda har samma förutsättningar.  
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När socialsekreterarna pratade om oro för en ungdoms sexuella beteende framkom att oron 

inte handlade om specifika beteenden utan att den kunde handla om att det fanns en maktoba-

lans i den sexuella relationen. En högre ålder och större mognadsgrad sågs som faktorer som 

kunde ge en starkare position i relationen. Därmed påverkade ungdomens ålder och mognad i 

vilken utsträckning socialsekreterarna oroade sig. Utifrån Franzén (2005) går det att se det 

som att socialsekreterarna talar om ålder och mognad som resurser. Detta resonemang åter-

kom angående flera olika sorters beteenden, varav ett av dem som nämndes var prostitution. I 

det sammanhanget sade intervjupersonen att ungdomen som prostituerade sig var myndig och 

medveten om vad denne gjorde. Prostitution är, tillsammans med att uppträda på sexklubb, de 

enda sexuella beteenden som uttryckligen nämns i rättskällorna (prop. 1989/90:28 s. 67) som 

en möjlig anledning för socialtjänsten att ingripa i en ungdoms liv. Ändå nämns det i resulta-

tet som någonting som inte per automatik behöver vara oroande. Att ungdomen här var myn-

dig och medveten om sitt beteende skulle kunna tolkas som någonting som intervjupersonen 

ansåg utjämnade maktobalansen. Inte ens ett beteende som uttryckligen nämns i lagen behö-

ver vara oroande i sig självt, utan även här är oron avhängig sammanhanget. Dessa resurser 

verkar alltså, enligt socialsekreterarnas resonemang, kunna påverka maktrelationen i relativt 

hög grad. En större mognad hos ungdomen kan då ses som en resurs, eftersom det innebär 

mindre risk för ungdomen att fara illa.  

Kontexter 

En kontext av strukturellt slag som går att identifiera i socialsekreterarnas oro är mäns över-

ordning över kvinnor. I resultatet blir denna kontext framträdande när intervjupersonerna sä-

ger att de oftare påpekar risker med ett sexuellt beteende för tjejer än för killar eftersom de ser 

fler risker för tjejer. De talar bland annat om att tjejer har mindre handlingsutrymme i sin sex-

ualitet än killar och att tjejerna om de överträder sitt handlingsutrymme löper en risk för so-

ciala repressalier, till exempel att bli kallad för hora. Mäns överordning över kvinnor är en 

kontext som socialsekreterarna utrycker att de tar hänsyn till i sitt arbete, även om de inte all-

tid håller med om de värderingar som överordningen bygger på. Att socialsekreterarna ut-

trycker att kontexten påverkar deras oro kan tolkas som att de anser att kontexten påverkar 

maktrelationen i den sexuella relationen.  

Vi ser här likheter med det Överlien (2004 s. 21) skriver om att när tjejer omhändertas på 

grund av sexuellt beteende är det inte så ofta för att deras eget beteende är destruktivt, utan 
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istället för att de ska skyddas från killars sexuella beteende. Likheterna vi ser är att man för-

söker kontrollera killarnas destruktiva sexuella beteende via tjejerna. I vårt resultat syns det 

till exempel när socialsekreterarna påpekar risker för tjejer och hos Överlien när tjejer omhän-

dertas. Båda handlingarna kan tolkas som att de är tänkta att leda till färre sexuella övergrepp, 

inte genom att ändra killarnas destruktiva sexuella beteende, utan istället genom att försöka se 

till att tjejer inte ska hamna i situationer där de kan bli sexuellt utnyttjade. Detta kan ses på 

inom ramen för den samhällsdiskurs som verkar ha varit gällande under lång tid historiskt, 

nämligen att tjejer som grupp får ett större ansvar för av samhället oönskade sexuella beteen-

den än killar som grupp. Under diskursdelen i analysen framkom att socialsekreterarna ut-

trycker en medvetenhet om denna diskurs, men att de själva inte delar diskursens värderingar. 

Vi ser dock att det finns en risk för att de, på grund av de faktiska förutsättningarna som finns 

för deras arbete, själva kan bli en del i att reproducera den gällande diskursen. En sådan förut-

sättning är att socialsekreterare arbetar med enskilda individer och deras välmående.  

Överlien påpekar också att det faktum att killars destruktiva sexuella beteende sällan upp-

märksammas, varken av forskare eller av myndigheter, skulle kunna vara en nackdel för kil-

larna själva. I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453 5 kap 1 § p. tre) står det att socialnämnden har 

ett ansvar för att ha uppsikt över ungdomar som de har anledning att tro riskerar att utvecklas 

ogynnsamt. Det är möjligt att tänka sig att även att vara förövare är ett tecken på en ogynnsam 

utveckling. 

Vi tänker oss att killar som har ett destruktivt sexuellt beteende kan må dåligt av detta. Dels 

kanske det aggressiva sexuella beteendet är ett symtom på att de inte mår bra eller får dem att 

må dåligt, dels kan det innebära att de utför en kriminell handling. Att killars destruktiva sex-

uella beteende inte alltid uppmärksammas kan på så sätt leda till att de fortsätter sitt beteende. 

Detta kan innebära negativa konsekvenser för killar, så som att de fortsätter att må dåligt eller 

så småningom hamnar i fängelse.  

Här går det att göra en koppling till den diskurs vi tycker oss se, att socialtjänstens ansvarsom-

råde när det gäller ungdomar där det finns risk för sexuella övergrepp har att göra med att 

identifiera och skydda potentiella offer, inte potentiella gärningsmän. 

En annan kontext av mer strukturellt slag som går att utläsa ur resultatet är att vuxna är över-

ordnade barn och ungdomar precis som män är överordnade kvinnor. I resultatet framkommer 

att socialsekreterarna kan oroa sig när en ungdom har en vuxen sexpartner. Oron har då hand-
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lat om att ungdomen löper en större risk att utnyttjas. Detta visar på en föreställning om en 

kontext där vuxna per automatik har mer makt än ungdomar. 

Något annat som har att göra med en kontext är när socialsekreterarna talar om ungdomar från 

hederskulturer. Här uttrycker de att de är medvetna om att det finns kulturer där familjen och 

omgivningen, och inte individen, är de som bestämmer över sexualiteten. När socialsekrete-

rarna säger detta ger de uttryck för en medvetenhet om att dessa ungdomar lever i en kontext 

som påverkar deras möjligheter att ha makt över sin sexuella relation.  

Resultatet visar även att socialsekreterarna verkar se sig själva som en möjlig tredje part, vil-

ket är en annan typ av kontext som Franzén (2005 s. 120) talar om. När socialsekreterarna 

utifrån kontexten hederskultur väljer att göra en menvärdering, prövar de möjligheten att an-

vända sig själv som en tredje part. Den maktrelation de försöker påverka är den mellan ung-

domen och dennes familj och inte den mellan ungdomen och dennes sexpartner. Genom att ge 

ungdomen mer makt i förhållande till familjen ökas ungdomens sexuella handlingsutrymme. 

 När socialsekreterarna på något sätt handlar utifrån sin oro ser vi att syftet verkar vara att 

jämna ut maktförutsättningarna i den sexuella relationen. Genom att varna, informera, upp-

muntra eller på något sätt handla utifrån sin oro försöker de stärka den svagare parten. När 

den aktuella ungdomen är någon som utsätter andra för sexuella övergrepp försöker man för-

svaga personens maktövertag genom att besluta om behandling som syftar till att ändra bete-

endet, alltså jämna ut maktobalansen i de sexuella relationer ungdomen har. Därmed ser de 

sig själva som en tredje part med möjlighet att påverka maktrelationen.   

Vi ser även att socialsekreterarna tar in de som utför behandlingen av ungdomar som har be-

gått sexuella övergrepp som en tredje part. Tanken är att ungdomens sexuella beteende ska 

förändras i behandlingen. Utförarna av behandlingen har således möjlighet att ändra på makt-

fördelningen i relationen mellan ungdomen och de personer som denne i framtiden eventuellt 

kommer att ha sexuellt umgänge med.  
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Diskussion 

I denna del kommer studiens syfte, viktiga resultat och slutsatser att redovisas. Sedan presen-

teras en diskussion utifrån teori- respektive metodval. Därpå följer våra egna reflektioner samt 

förlag till framtida forskning.  

Syftet var att undersöka hur utredande socialsekreterare arbetar gällande frågor som rör ung-

domars sexuella beteende. 

Det framkom i resultatdelen att det fanns tre huvudsakliga anledningar till att socialsekrete-

rarna oroade sig för en ungdoms sexuella beteende. Den första var att de ansåg att det kunde 

finnas en maktobalans mellan ungdomen och dennes sexpartner. Det andra var att de ansåg att 

ungdomens sexuella beteende kunde vara ett tecken på att ungdomen mår dåligt och den tred-

je var att det sexuella beteendet skulle kunna leda till negativa framtida konsekvenser. Den 

vanligaste handlingen vid oro för ungdomens sexuella beteende verkade vara att tala med 

ungdomen. Detta gjordes på olika sätt och med olika syften, till exempel stärkande, varnande 

och informerande.  

Utifrån resultatet kunde en diskurs hos socialsekreterarna om vad som är ”sund” ungdoms-

sexualitet utläsas. Denna sexualitet består av frivillighet och lust, och grunden till denna sexu-

alitet läggs under ungdomstiden.  

Vissa könsskillnader framkom i resultatet. Dessa handlade om att socialsekreterarna såg olika 

risker för utsatthet för de olika könen. Tjejer ansågs vara mer utsatta än killar. Det framkom 

också att det ansågs att samma sexuella beteende kunde leda till olika sociala konsekvenser 

för tjejer respektive för killar. För samma beteende som killar får en positiv bekräftelse, möts 

tjejer av sociala repressalier till exempel glåpord.  

En uppdelning i ansvarsoråden gällande ungdomars oroande sexuella beteenden framträdde. 

När oron gällde icke-fysiska konsekvenser verkade det anses ligga inom socialtjänstens an-

svarsområde. Om oron däremot gällde konsekvenser av mer fysisk karaktär verkade det anses 

vara någon annans ansvarsområde, till exempel ungdomsmottagningars.  

När det gällde sexuella övergrepp verkade fokus ligga på arbete med möjliga utsatta snarare 

än de som skulle kunna vara möjliga förövare.  
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Metoddiskussion 

Den valda metoden förde med sig såväl fördelar som nackdelar. Å ena sidan hade det varit 

intressant att göra en kvantitativ undersökning eftersom det hade gett ett resultat baserat på 

fler respondenter vilket hade inneburit en annan möjlighet till generalisering. Å andra sidan 

hade det troligtvis varit svårt för oss att genomföra eftersom ämnet är så pass outforskat som 

det är. Det hade varit svårt att veta vilka frågor som hade varit relevanta. Vi tror till exempel 

att vi antagligen hade ställt frågor om specifika sexuella beteenden och att vi då kanske inte 

hade kunna se det som vi kom fram till i resultatet, att beteendena i sig inte var orsaken till 

oro. En möjlig lösning hade kunnat vara att använda en enkät med färre frågor men med öpp-

na svarsalternativ. I efterhand tycker vi ändå att halvstrukturerade kvalitativa intervjuer var ett 

fördelaktigt sätt att genomföra studien på. Att intervjuguiden var halvstrukturerad gjorde att 

det enligt oss blev en tydligare röd tråd i intervjuerna och att resonemangen blev mer konkre-

ta. Efter studiens genomförande har vi insett att det hade funnits en poäng i att avgränsa un-

dersökningsområdet ytterligare. Empirin blev väldigt omfattande och många intressanta 

aspekter framkom. Tyvärr har det inte varit möjligt att använda allt, dels på grund av tidsra-

mar och dels på grund av att vi frågade om många olika saker. Om vi hade avgränsat området 

mer hade det funnits möjlighet att gå ännu djupare i de frågor som behandlades. 

Teoridiskussion 

Ett medvetet val gjordes att endast använda en teori. Fördelen med detta har enligt oss varit att 

det har varit lättare att gå djupare in i materialet. Det har också varit lättare att hålla fokus på 

kärnan i materialet. Det är fullt möjligt och antagligen troligt att vi hade sett andra saker i re-

sultatet om vi använt flera teorier.  

Den största fördelen med den valda teorin tycker vi har varit att den på ett tydligt sätt har lyft 

fram olika viktiga aspekter på vad socialsekreterarna oroar sig för och hur de agerar utifrån 

sin oro. Den öppnade också upp för möjligheten att inte bara titta på den direkta maktrelatio-

nen utan på någon annans bild av maktrelationen. Att använda makttriangeln på detta sätt är 

inte självklart utifrån Franzéns (2005) beskrivning av verktyget. Vi upplever dock att det i 

denna undersökning har varit ett fruktsamt sätt att tillämpa verktyget på.  
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Allmänna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Under sökandet efter respondenter stötte vi på för oss oväntade reaktioner. Flera tillfrågade 

socialsekreterare verkade ha en uppfattning om att ungdomars sexuella beteende inte var nå-

got som de jobbade med. Det kan vara så att många socialsekreterare inte arbetar med den 

delen av ungdomars liv. Det kan också vara så att de gör det, men att de inte ser att de, om de 

frågar om ungdomen till exempel har en partner och om de i så fall använder preventivmedel, 

faktiskt tittar på ungdomens sexuella beteende. Båda dessa möjliga förklaringar innebär att det 

inte behöver uppfattas som självklart att arbeta med dessa frågor. Att flera av våra intervju-

personer uppgav att vår förfrågan om medverkan hade hamnat på deras bord eftersom de hade 

särskild kunskap eller särskilt intresse för frågor rörande sexualitet stödjer detta resonemang. 

Om vi istället hade sökt respondenter för en studie om socialsekreterares syn på ungdomars 

missbruk, tror vi inte att vi hade blivit vidarebefordrade till socialsekreterare med särskild 

kompetens eller intresse.    

Socialsekreterarnas resonemang om ungdomars sexuella beteende väckte tankar hos oss om 

svårigheter i deras arbete. Det framkom att socialsekreterarna arbetar utifrån en medvetenhet 

om samhällsdiskurser om sexualitet, även om de inte alltid delar dem. Ett exempel är att de 

ser olika konsekvenser av killars och tjejers sexuella beteenden. Även om de inte tycker att 

det borde vara så, kan de ibland resonera med ungdomarna om vilka sociala konsekvenser 

beteendet kan innebära. Vi ser också en risk för att socialsekreterarna blir en del i att reprodu-

cera det normsystem som de själva tar avstånd från. Samtidigt är det ett faktum att socialsek-

reterarna är myndighetsrepresentanter och därmed förväntas arbeta utifrån normer och värde-

ringar som har sin grund i samhället i stort. Hur mycket kan en samhällsrepresentant egentli-

gen avvika från dessa samhällsnormer i sitt arbete? Vi tänker oss att det också kan innebära 

svårigheter för den enskilda socialsekreteraren. Även om en socialsekreterare skulle uppleva 

att denne var en del i att reproducera samhällsnormer som denne inte håller med om, vilka 

valmöjligheter finns egentligen att göra på något annat sätt? Blir en individ verkligen hjälpt av 

att en socialsekreterare inte talar om eventuella reaktioner från omgivningen?  

Att socialsekreterarna varnar tjejer för eventuella risker med deras beteende blir i praktiken 

logiskt, eftersom det är ett sätt att värna om individen. Om denna logik gällde fullt ut vore det 

rimligt att prata med killar utifrån risken att utsätta andra sexuellt i lika stor utsträckning som 

det pratas med tjejer om risken att bli sexuellt utsatt. Detta eftersom förövare också skulle 

kunna ses som personer som skulle behöva hjälp. Det faktum att de till exempel begår en kri-
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minell handling eller riskerar att göra det, borde absolut kunna ses som tecken på en ogynn-

sam utveckling. Vi tänker att det i ett faktiskt möte med en ungdom kan vara svårare att ställa 

frågor som skulle peka ut ungdomen som en potentiell förövare än det är att ställa frågor som 

pekar ut någon som ett möjligt offer. Detta eftersom det inte innebär samma skuldbeläggande 

av ungdomen. Det innebär en stor risk för att killar som faktiskt begår övergrepp, eller riske-

rar att inom en snar framtid begå övergrepp, inte fångas upp och får den hjälp som de behö-

ver. 

Något som vi reagerade på under litteratursökningen var hur mycket som fanns skrivet om 

ungdomssexualitet utifrån ungdomars eget perspektiv. Framförallt handlar det om att man har 

pratat med ungdomar själva, både om deras inställning och attityd till sex och om hur deras 

sexualvanor ser ut. Vi har däremot funnit mindre forskning om myndigheters och andra vux-

nas syn på ungdomssexualitet. För oss blir det tydligt hur även forskningen har sina trender. 

Även om det är viktigt att ungdomar själva får komma till tals kan det bli ett problem när den 

typen av forskning utgör en så stor del av forskningsområdet. När det handlar om socialtjäns-

tens arbete med ungdomar är det inte ungdomars definition av problem som är gällande utan 

samhällets, i form av bland annat socialsekreterare. Vår bild efter att ha genomfört denna un-

dersökning är att det inte verkar diskuteras så mycket när ungdomars sexuella beteende bör 

vara föremål för socialtjänstens arbete, varken under socionomutbildningen eller på arbets-

platserna. Detta tänker vi oss kan innebära att socialsekreterare lämnas med sig själva som 

enda referenspunkt. När ämnet dessutom är sex skulle detta kunna innebära att denna egna 

referenspunkt inte är så prövad mot andras eftersom sex fortfarande i mångt och mycket ses 

som någonting privat, något som kanske bara diskuteras med de allra närmaste.  

Vi efterfrågar mer forskning om hur socialtjänstens reglering av ungdomars sexualitet ser ut 

och vilka normer som dessa regleringar grundas i. Att undersöka hur sexuella beteenden be-

skrivs i skriftliga utredningar och i vilken omfattning skulle vara givande. Hur ofta ses sexuel-

la beteenden som socialtjänstens angelägenhet och av vilken anledning? Något annat som 

vore intressant skulle vara att undersöka om socialsekreterare har gemensamma bedömnings-

kriterier eller om bedömningarna är beroende av de enskilda socialsekreterarnas privata vär-

deringar. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du arbetat med ungdomar? 

2. Hur länge har du arbetat med utredning av ungdomar? 

3. Vad har du för utbildning? 

Arbetsplatsen 

 

4. Pratar ni om tjejers/killars sexuella beteende på din arbetsplats?  

Om JA:  

 

–    När? Officiellt t.ex. på möten, internutbildningar, diskuterat fram någon sorts rikt-

linjer mm. Eller är det mer inofficiellt t.ex. med kollegor när det är aktuellt eller an-

nars också? 

 –   Händer det ofta?  

–   Vad pratar ni om då? (Er egen oro, ungdomens beteende, egna värderingar, ev. rikt-

linjer) 

– Upplever du att det finns en gemensam syn på detta på arbetsplatsen eller olika? 

 

Om NEJ.  

 –   Tycker du att det behövs? Varför/varför inte? 

–   Varför tror du att det är så?  

– Upplever du att det finns en gemensam syn på detta på arbetsplatsen eller olika? 

Egna tankar/erfarenheter 

5. Hur vanligt är det att ungdomens sexuella beteende tas upp? ( Av dig, eller ung-

domen eller någon annan?) Att man överhuvudtaget pratar om det? 

 

6. Händer det att du oroar dig för en tjejs/killes sexuella beteende? 

– Kan du tänka dig att det finns situationer där du skulle kunna oroa dig för en 

tjejs/killes sexuella beteende?  
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Om JA  

– Är det vanligt? 

Om NEJ 

– Vad beror det på? 

– Kommer det sexuella beteendet på tal men att du inte anser att det är relevant, hur 

kommer det på tal, är det något du tar upp, är det något som tas upp av andra? 

– Gäller detta både tjejer och killar? 

 

7. Vad är det för sexuella beteenden som du oroar dig för då? 

– Finns det nån information om partners som skulle kunna göra att du oroade 

dig t. ex. ålder, antal, egenskaper, typ av relation, samkönade (nära el. 

främmande?, skillnad mot om personen är en kompis?)? 

– Misstanke om att tjejen/killen är förövare? 

– Internetrelaterat sexuellt beteende? (webkamera, , nakenbilder, porrsurfar) 

 

8. De här sexuella beteendena som du har tagit upp som oroande, är de oroande i sig 

eller är det först i kombination med andra beteenden som de blir oroande? 

 

9. Finns det några faktorer som påverkar din oro för det sexuella beteendet? Till ex-

empel: 

– Tjejens/killens ålder? 

– Tjejens /killens mognad? 

– Är det någon skillnad i hur du tänker beroende på om det är en tjej eller en 

kille? Hurdå?  

– Påverkar det oron på något sätt huruvida det är en hetreosexuell sexuell re-

lation eller inte? 

 

10. Finns det sexuella beteenden som du skulle/tror att du skulle oroa dig för, oavsett 

tjejens/killens övriga situation? 

 

Om JA  

– Vilka beteenden? 

 

– Vad gör det/de beteendena oroväckande? 
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– Hur tänker kring prostitution och uppträdande på sexklubb som nämns i 

propositionen till LVU angående ”annat socialt nedbrytande beteende”? 

Vad menar du med prostitution? Handlar det enbart om sex mot pengar el-

ler kan det vara ex. för att få sova någonstans, för droger mm.? 

 

– Om t.ex. förövare, oroar sig då för offret eller för personen själv, eller 

båda, eller ingen? 

– Är det samma beteenden som är oroväckande om det är tjejer eller killar? 

 

Om NEJ  

– Hur är det med t. ex. prostitution och att uppträda på sexklubb som nämns i 

propositionen till LVU som exempel på ”annat socialt  nedbrytande bete-

ende” ? Är det något som någonsin händer? Oroar du dig för att du måste?  

Om de inte stått i propositionen, hade de ändå varit oroväckande i sig? Vad 

menar du med prostitution? Handlar det enbart om sex mot pengar eller 

kan det vara ex. för att få sova någonstans, för droger mm.? 

 

– Hur är det med ungdomar som begått sexuella övergrepp/misstänks. Hur 

tänker du kring oro där? Om t.ex. förövare, oroar sig då för offret eller för 

personen själv, eller båda, eller ingen? 

 

– Är det samma beteenden som är oroväckande om det är tjejer eller killar? 

 

11. När du oroar dig för sexuella beteenden, oavsett om det är i kombination med 

andra beteenden eller inte, vad är då anledningen till att du oroar dig? 

 

Oroar du dig någon gång för: 

– Fysisk skada, ex. könssjukdomar, risk för våldtäkt mm.? 

– Symtom på att tjejen/killen inte mår bra? 

– Framtida konsekvenser? Ex. grundande av ett liknande framtida beteende 

(kanske brottsligt?), föräldraskap 

 

12. Hur ser det ut i ärenden där ungdomen kommer från en hederskultur? Påverkar det 

din oro för ungdomens sexuella beteende på någon sätt? 
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– Tycker du att det sexuella beteendet kan vara oroande för att det går emot 

familjens värderingar? 

 

– Är det svårare att i sådana fall ta upp frågor kring det sexuella beteendet? 

Eller känns det viktigare att fråga om detta? 

 

– Är det sexuella beteendet något som tas upp/aktualiseras/diskuteras i högre 

utsträckning när det gäller dessa tjejer/killar än när det gäller tjejer/killar 

där föräldrarna är svenska. 

 

– Skulle du oroa dig om tjejen/killen var homosexuell/bisexuell/transexuell? 

 

13. När aktualiseras tjejens/killens sexuella beteende? ( OBS. Påpeka inte längre bara 

handlar om hederskultur) 

 

– Är det t.ex någonting som du alltid överväger att ta upp när det gäller ung-

domar? 

– Är det något som brukar komma upp tidigt i en utredning eller är det något 

som kommer upp längre fram? 

– Vem tar upp det? 

– Gör det någon skillnad för oron var informationen om beteendet kommer 

ifrån? (Skola, föräldrar, ungdomen själv, polis, annat håll) 

 

14. När tar du/tror du att du skulle ta med en tjejs/killes sexuella beteende i utredning-

ar? 

   

– Varför skulle du välja att ta med det då? Exempel?  

– Finns det situationer där det sexuella beteendet är oroväckande men där du 

väljer att inte ta med det. 

– Finns det skillnader, när det gäller oroväckande sexuellt beteende, i vad du 

väljer att ha med i utredningar när det handlar om tjejer/killar från familjer 

där hedersproblematik förekommer? 

 

 15. Finns det något övrigt som du skulle vilja säga om det här ämnet? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju med oss!  

 

Vi ska i vår C-uppsats titta på hur socialsekreterare som arbetar med utredning av ungdomar 

tänker kring oroväckande sexuellt beteende hos tjejer och killar som är 15 år eller äldre. 

 

I tidigare studier med anknytning till ämnet, som vi har läst, har man främst fokuserat på rek-

visitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i LVU 3 §. Där har ungdomars sexualitet i vissa 

fall tagits upp som en orsak till oro, men eftersom syftena med undersökningarna har omfattat 

fler beteenden är just det sexuella har det mest berörts ytligt. Inte heller rättskällorna går dju-

pare in på just det sexuella beteendet och när det bör uppmärksammas av socialsekreterare. 

 

Detta väckte vårt intresse för att undersöka hur du som arbetar med utredning av ungdomar 

tänker kring ungdomars sexuella beteende. Vi är inte bara intresserade av hur du tänker i för-

hållande till LVU, utan i alla utredningar.  

 

Vid intervjutillfället kommer vi att ha med oss en bandspelare för att kunna spela in intervjun. 

Detta gör vi självklart endast om du inte har något emot det. De som kommer att ta del av den 

inspelade intervjun är vi uppsatsförfattare och om det begärs även vår handledare och exami-

nator. När uppsatsen är examinerad kommer bandet att förstöras. Även utskrifter från bandet 

kommer att förstöras vid denna tidpunkt. 

 

Båda vi uppsatsförfattare kommer att vara med vid intervjutillfället. En av oss kommer att 

ställa frågorna och den andra kommer att sitta tyst och lyssna. Om den andra personen undrar 

något kommer hon att fråga om det i slutet av intervjun. Detta för att intervjun ska bli så hel-

täckande som möjligt. 

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska vara avidentifierad i uppsatsen, till exempel ge-

nom att omformulera uttryck som vi uppfattar som kännetecknande för dig.  
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En eller två personer från totalt ca sex enheter kommer att intervjuas. Stadsdelar-

na/kommunerna kommer att nämnas vid namn. Däremot kommer det inte att stå till exempel 

”socialsekreteraren från Norrmalm tyckte...”. Vi kan däremot komma att klumpa ihop stads-

delar/kommuner gruppvis om det visar sig vara relevant, till exempel ”socialsekreterarna från 

de två rikare stadsdelarna/kommunerna uttryckte båda att…”. Detta innebär att du kommer att 

vara avidentifierad för allmänheten, men det går inte att garantera att du inte blir igenkänd av 

personer på din arbetsplats. 

 

Uppsatsen kommer att examineras i början av juni och kommer därefter att publiceras i DIVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Uppsatsen kommer därmed att finnas tillgänglig på Internet 

för den som är intresserad.  

 

Här kommer några av de huvudfrågor som vi skulle vilja prata om under intervjun. Det vi är 

intresserade av är dina tankar utifrån din roll som socialsekreterare.  

 

- Händer det att du oroar dig för en tjejs/killes sexuella beteende?  

 

- Finns det sexuella beteenden som du skulle/tror att du skulle oroa dig för, oavsett tje-

jens/killens övriga situation?  

 

- Gör det någon skillnad för din oro var informationen om beteendet kommer ifrån? Ex-

empelvis: skola, föräldrar, ungdomen själv, polis. 

 

-  Hur tänker du, angående oroväckande sexuellt beteende, i ärenden där det finns någon 

sorts hedersproblematik? 

 

 

Om du har några frågor innan intervjutillfället får du gärna mejla eller ringa. 

 

Tack igen för din hjälp! 
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Vänliga hälsningar 

Sara och Rebecka 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Sara Ullenius Rebecka Virgin 

Tel:  Tel: 

E-post: E-post:  

 

 

Handledare:  

Mariet Ghadimi, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan Stockholm. 

Tel:  

E-post:  

 


