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Abstract

I have done a qualitative literature study, in which the data consisted of descriptions of drug
abuse in ten social inquiry text documents (that also are applications for institutional care)
concerning teenagers. Social welfare secretaries representing two social welfare offices in
Malmö, has written the text documents. The purpose of this essay was to examine the
descriptions and, if possible, try to make out and describe stereotyped themes and patterns
depending on gender. To obtain the purpose of this essay I searched for answers of the
following three central questions:

Ø What appears to be the social welfare secretary’s purpose in describing the teenager’s
drug abuse?

Ø How is the parameter gender related to the descriptions of drug abuse in the social
inquiry text documents?

Ø How are other possible gender-stereotyped descriptions of the teenager related to the
descriptions of drug abuse?

In the analysis of the descriptions, which where the foundation of the study, I found patterns
in describing drug abuse depending on gender. I put those in relation to theories of
stereotyped-gender contract and gender system and found out that there are gender-
stereotyped descriptions of teenagers drug abuse in the investigated empirical information.
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1. INLEDNING

1.1. Introduktion och problemformulering

”Historien rullar på, går till tårar från skratt

För Cecilia blev förälskad men fick nobben samma natt

Fredrik bara drog till nästa brud och säng

Han kunde ringa någon gång då han var hög och bäng

Så klart hon ställde upp för hennes hjärta slog hårt

Fast hon visste att han bara kom när han var full å kåt

Hon börja ta lite mer, börja dra1 lite mer

Börja sakta gå ner, hon börja gänga med fler

Fredrik snorta2 på tills hans pump sa stopp

Och Cecilia Synd fick HIV i sin kropp

Det är både ve och skam att varken nån av dem finns

Det här är en Stockholmssaga om ett par jag minns”

Såhär lyder tredje versen i låten Fredrik Snortare och Cecilia Synd, vilken är rapparen Petters

version av Cornelis Vresvjiks gamla ballad om Fredrik Åkare och Cecilia Lind. I Petters

version målas den hårt knarkande Fredrik upp som en viril och potent kille, som glider runt

från tjej till tjej. Cecilia, som blev kär i Fredrik efter deras första natt tillsammans, ”ställer

upp” när Fredrik vill. I början av låten var Cecilia en fin flicka, men i den vers som

presenteras ovan, börjar hon göra skäl för sitt namn. Cecilia blir nämligen syndigare ju mer

hon knarkar: ”Hon börja ta lite mer, börja dra lite mer. Börja sakta gå ner, hon börja gänga

med fler”. Det sägs ofta att populärkulturen är samtidens spegel. Speglar Petters låt hur vi ser

på knarkande tjejer och killar idag?

Vid en tillbakablick på den svenska rushistorien står det klart att vi i alla fall förr i tiden

förknippade berusade kvinnor med sexualitet. Forskaren Philip Lalander (1998) menar att

berusning har varit något den svenske mannen i alla tider i stort sett har haft ensamrätt på.

Kvinnan, däremot, har hållit sig skeptisk till rusmedel, vilket Lalander (1998) menar hör ihop

med den traditionella bilden av att en kvinna skall vara skötsam. Den kvinna som förr i tiden

                                                                
1 ”Dra” kokain eller amfetamin genom näsan.
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trotsade normen och berusade sig tillsammans med männen, blev enligt Lalander uppfattad

som hora (Lalander, 1998). Så var det alltså förr, men nu då? Har Petter verkligen lyckats

snappa upp hur vi idag uppfattar knarkande tjejer och killar? Titeln är lånad från Cornelis,

frågan är om Petter också har lånat beskrivningar av kvinnors och mäns berusning från

Cornelis tid?

Både medias framställning av berusade kvinnor och män och vetenskapliga studier (bl.a.

Norell och Törnqvist 1995 och Jeffner, 1998) visar att berusade kvinnor även idag förknippas

med sexualitet. Petters beskrivning av Cecilia Synd verkar alltså inte vara helt tagen ur sitt

sammanhang. I både media och forskning (t.ex. Andersson, 1995) framkommer det att

berusade män titt och tätt kopplas samman med våld och aggressivitet.

Forskning, mediaskriverier och populärkultur vittnar alltså om vissa samhälleliga attityder till

manlig och kvinnlig berusning. Den numera framlidne juristen Helena Sutorius var av åsikten

att attityder i samhället påverkade lagarnas utformning och vice versa (1999). LVU är en av

de lagar som mina socialarbetarkollegor på landets individ- och familjeomsorger arbetar

utefter. Juristen Astrid Schlytter (1999), som i sin bok Kön och juridik i socialt arbete

granskar länsrättsdomar gällande missbrukande ungdomar, menar att de missbrukande

ungdomarna bedöms utifrån en förlegad syn på kön när Länsrätten dömer i just LVU-mål. Det

får mig att fundera över hur socialsekreterare beskriver dessa pojkar och flickor i de sociala

utredningar som ligger till grund för Länsrättens bedömning i LVU-mål. Avspeglas måhända

samhällets normer om manlig och kvinnlig berusning även där? Denna uppsats

problemformulering lyder därför som följer: Finns det inom socialtjänsten ett stereotypt

könsrollstänkande gällande ungdomars drogmissbruk?

1.2 Syfte och frågeställningar

Jag tänker i arbetet med min magisteruppsats granska hur socialsekreterare beskriver

ungdomar som har använt berusningsmedel. Syftet med magisteruppsatsen är att jämföra

samt undersöka huruvida det går att urskilja könsstereotypa teman och mönster i hur

tonårsflickors och tonårspojkars drogmissbruk beskrivs i sociala utredningar. Inom ramen

för syftet vill jag söka svar på följande frågeställningar:

- Vad vill utredaren förmedla med beskrivningarna av ungdomens drogmissbruk?

                                                                                                                                                                                                          
2 ”Snorta” syftar här till att dra in kokain eller amfetamin genom näsan.
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- Hur förhåller sig parametern genus till beskrivningarna av drogmissbruk i utredningen?

- Hur förhåller sig eventuella könsspecifika beskrivningar av ungdomen till beskrivningarna

av drogmissbruket?

1.3 Metod

1.3.1. Tillvägagångssätt i inledningsskedet

Jag blev i tidigt läge klar över vilken huvudfråga jag ville bygga min uppsats utefter,

nämligen hur socialsekreterares attityder till ungdomars droganvändande ser ut. Nästa steg

var att närmare precisera en problemställning. När jag skrev min c-uppsats i socialt arbete för

ett par år sedan, fann jag att berusning såväl som kön var bärande faktorer när domstolar

dömde i sexualbrottsmål (Larsson och Peterson, 2003). Redan då blev jag nyfiken på att hur

dessa två faktorers status ser ut i andra sammanhang. Därför tillfogade jag en könsaspekt till

problemformuleringen för den här uppsatsen.

Jag vill med denna studie söka svar på om det inom socialtjänsten finns ett stereotypt

könsrollstänkande i attityder till ungdomars drogmissbruk. Som jag ser det finns det inom den

kvalitativa forskningsmetodiken främst fyra olika tillvägagångssätt för att ta reda på detta.

Socialtjänstens attityder till ungdomars missbruk skulle med stor sannolikhet kunna uppdagas

i intervjuer och observationer av representanter från socialtjänsten och/eller genom att låta

dem ta ställning till konstruerade fall, s.k. vinjetter, om tonårspojkars och tonårsflickors

missbruk (Starrin, 1996). Problemet med dessa tre metoder är att underökaren är med som

påverkande faktor i själva skapandet av empirin. Om jag hade valt att intervjua och/eller

observera personal inom socialtjänsten, är det troligt att personalen hade anpassat sig efter

mig, speciellt som de visste syftet med studien. Om jag istället hade valt att utforma vinjetter

för personalen att ta ställning till, hade den påverkande faktorn redan börjat verka i själva

utformandet av dessa. Det går naturligtvis inte att helt kringgå problemet med att

undersökaren påverkar det empiriska materialet, men jag menar att jag genom att välja redan

befintligt empiriskt material, kan minska denna påverkan. Därför har jag valt att studera

utrednings-PM gällande missbrukande flickor och pojkar.

Introduktionen skvallrar om att jag dessutom inspirerades av juristen Astrid Schlytters (1999)

bok Kön och juridik i socialt arbete, när jag valde empiriskt material för studien. I och med att

Schlytter hade studerat länsrättsdomar om missbruk, väcktes idéen om att studera de
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textdokument som min egen yrkeskår framställer och som ligger till grund för länsrättens

bedömningar.

Utredningstexter är sekretessbelagt material, vilket innebar att det var en förhållandevis lång

process att ansöka om att få tillgång till materialet. Det medförde att jag hade tid att fundera

över metodfrågan redan innan jag fick det empiriska materialet i min hand.

Starrin (1994) skriver i boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori att den kvalitativa

metodens målsättning är

 ”Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med

avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer” (Starrin

1994, s.23).

till skillnad från den kvalitativa metodens målsättning, som bl.a. är:

” att undersöka hur på förhand definierade företeelser och dess

egenskaper och innebörder fördelar sig i population, händelser och

situationer” (Starrin, 1994, s.23).

Av innehållet i ovanstående citat, kunde jag se att mitt val av empiri och min problemställning

uteslöt en kvantitativ ansats. Kvalitativ forskning, som utgår från att forskaren gör en mer

fördjupad undersökning av ett mindre material och att han/hon undersöker och intresserar sig

för betydelser och de sätt människor förstår saker på, passade bättre för min studie.

(Denscombe, 2000).

Nästa steg var att bestämma vilken kvalitativ metod som var bäst lämpad för att bearbeta det

aktuella materialet. Som jag tidigare nämnt, utgörs undersökningsmaterialet av

utredningstexter. Därför föll det sig naturligt att välja textanalysen som metod. Textanalysen

är en hermeneutisk metod. Hermeneutiken handlar om att tolka innebörder, i exempelvis

texter, för att tydliggöra betydelser och sammanhang (Wallén, 1999). Förfrågningar om

inställning till olika droger och om utredningsförfarandet, har skickats via e-post till

respektiver förvaltnings sektionschef. Förutom analysen av beskrivningar av drogmissbruk,

har en litteraturstudie av tidigare forskning gjorts.
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1.3.2 Om textanalys

Barbosa da Silva (1996), som har skrivit ett avsnitt om textanalys i boken Kvalitativa studier i

teori och praktik, menar att det i vart fall går att identifiera två typer av textanalyser – den

formella och den innehållsliga. Den formella textanalysen syftar till att utreda olika språkliga

fenomen i texten, medan den innehållsliga beskriver och klargör just innehållet i en text. Jag

har med uppsatsens syfte som utgångspunkt valt att göra en innehållslig textanalys av det

empiriska materialet. Den innehållsliga textanalysen kan i sin tur delas upp i dels en

strukturell (eller strukturalistisk, som den även kallas) och dels en funktionell analys. Den

funktionella innehållsanalysen syftar till att ta reda på varför en författare till en viss text har

de åsikter som återfinns i textens innehåll. Den strukturella innehållsanalysen, som jag har

använt mig utav i min analys, syftar till att ta reda på vad författaren verkar vilja förmedla

med sin text. Det väsentliga i den innehållsliga analysen är textens ståndpunkter, dess

eventuella logiska samband mellan olika ståndpunkter samt dess argument för ståndpunkterna

(Ibid, 1996 och Svenning, 1997).

Jag har följaktligen gjort en strukturell textanalys av utrednings-PM/utredningstexter, men

eftersom jag inte har analyserat hela utrednings-PM, utan endast den del av den fullständiga

texten som beskrivningarna av drogbruket utgör, har jag inte gjort en fullständig strukturell

textanalys av varje enskild beskrivning, utan av det textomfång som de samlade

beskrivningarna av drogbruk från samtliga av de tio utrednings-PM:en utgör.

Den strukturella textanalysen innehåller tre plan – ett narrativt, ett tematiskt samt ett

utsägelseplan. På det narrativa planet är det viktigt att beakta frågorna Vem är handlingens

subjekt och vad är objektet för handlingen samt att studera om det finns en konfliktrelation.

En konfliktrelation uppkommer om det finns personer som antingen främjar eller motarbetar

handlingens subjekt. Analysen på det narrativa planet av beskrivningarna i utrednings-PM:en

kommer inte att presenteras i uppsatsens huvudinnehåll. Den återfinns dock som bilaga längst

bak i uppsatsen. Anledningen till att denna analys inte finns med i huvudinnehållet, är att den

i sig inte uppenbarar relevanta fenomen, utan snarare skall ses som en grund till analysen på

de båda nästföljande planen (Svenning, 1997).

I arbetet på det tematiska planet identifierade jag först varje enskild utrednings grundläggande

motsättning och sedan den grundläggande motsättningen för det samlade textdokumentet av
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beskrivningarna av drogmissbruk. Därefter urskilde jag motsättningspar och teman som var

förbundna med den grundläggande motsättningen (ibid. 1997).

I utsägelseanalysen avgjorde jag om texten försökte förmedla ett budskap samt ur vilket

perspektiv författaren vill att läsaren skall se beskrivningarna ur (ibid, 1997). De samlade

budskapen ställdes sedan mot Hirdmans (2003, 2000 och 1989), teorier om genuskontrakt och

genussystem.

För att demonstrera hur den strukturella textanalysen stämmer överens med kriterierna för

Starrins (1994) syn på målsättningen för den kvalitativa forskningsmetoden (se citat på sid 2

under  1.3.1), vill jag här nedan visa att jag i bearbetningen av textmaterialet identifierade och

bestämde företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på:

A) Variationer, som i den här uppsatsen är knutna till kön och presenteras som motsatspar.

Motsatsparen beskriver ett fenomen som gäller på ett sätt för det ena könet och på ett

annat sätt för det andra. Variationen yttrar sig således genom att socialsekreterarnas

beskrivningar varierar i och med ungdomens kön.

B) Strukturer, kan ses som synonymt med begreppet mönster. I den här uppsatsen presenteras

identifikationer av speciella flickmönster och speciella pojkmönster.

En mer uttömmande beskrivning om hur jag har gått till väga när jag har analyserat

textmaterialet finns i anslutning till resultatet av analysen.

1.3.3. Datainsamlingen, avgränsningar och urval

När Södra innerstadens socialnämnd i Malmö hade beslutat att jag fick komma och titta i

förvaltningens sekretessbelagda personalakter, bestämde jag snabbt en tid för att sitta och läsa

utrednings-PM:en på förvaltningen. När jag kom dit fick jag reda på att enhetschef Annikki

Tinmark hade sökt missbruksrelaterade PM så långt tillbaka som till 1998. Det visade sig att

det fram till idag endast fanns två utrednings-PM gällande flickor, vilket betydde att jag

behövde kontakta en annan socialförvaltning för att få de totalt fem flickutredningar som jag

ansåg krävdes för att få ett tillfredsställande stort undersökningsmaterial. Min handledare,

som tidigare hade arbetat på Rosengårds socialförvaltning, ordnade så att jag fick komma dit

och ta del av ytterligare tre flickutredningar.
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Anledningen till att just Södra innerstadens socialförvaltning blev föremål för min studie har

först och främst att göra med tillgänglighet. Lunds socialhögskola har tidigare haft samarbete

med förvaltningen, varför jag rekommenderades att göra min undersökning där. Urvalet av de

båda socialförvaltningarna kan därmed sägas vara ett slags bekvämlighetsurval.

Vad sedan gäller urvalet av själva utrednings-PM:en, har detta varit mer avsiktligt. Först valde

jag antalet. Jag kom fram till att tio undersökningsenheter skulle vara ett tillräckligt antal för

att urskilja teman och mönster, samtidigt som jag beräknade hinna bearbeta ett material av

den storleken under en period motsvarande tio veckors heltidsstudier.

Urvalet har även varit avsiktligt på så sätt att jag har valt att studera lika många PM avseende

flickor som pojkar. Ett sätt att tydliggöra könsaspekten var att reducera andra variablers

inverkan (så som ålder, etnicitet och uppväxtvillkor). Detta kallas att göra en positionering

(Månsson, 1998). Positioneringen för denna studie går ut på att jag har hämtat utrednings-PM

från endast två stadsdelsförvaltningar, vilket torde öka chansen för att ungdomarna skall ha

vuxit upp i liknande bostadsområden. Stadsdelarna liknar varandra på så sätt att de anses vara

tungt belastade av social problematik

(www.malmo.se/see/work/20636/Malmös%20program.pdf.). Det var även min intention att

ungdomarna skulle ha ungefär samma etniska bakgrund och jag har eftersträvat en jämn

åldersfördelning i materialet. Kravet om samma etniska bakgrund fick jag ge upp, då det

visade sig att antalet tillgängliga PM inte kunde tillgodose det. Åtta av de tio ungdomarna har

dock utländsk bakgrund.

Det var visserligen upp till varje socialförvaltning att välja ut de utrednings-PM som jag

skulle få ta del av, men de hade fått reda på att jag ville ha en jämn åldersfördelning och att

utrednings-PM:et också skulle vara en ansökan om LVU-vård bl.a. på grund av ungdomens

missbruk. En annan önskan var att fallen inte skulle ligga alltför långt tillbaka i tiden.

Förvaltningarna tillgodosåg mina önskningar.

Jag tillbringade tre dagar med att läsa utrednings-PM på Södra innerstadens socialförvaltning

och en dag på Rosengårds stadsdelsförvaltning. Vissa akter innehöll flera PM som

utmynnande i ansökan om vård enligt LVU. Jag bestämde mig därför för att göra en

avgränsning och välja ut det PM som var det första att utmynna i en ansökan om vård enligt

LVU. När jag läste PM:en skrev jag ordagrant ner alla beskrivningar som handlade om



10

ungdomens missbruk och den text som fanns i anslutning till beskrivningarna om missbruket.

I samband med nedskrivandet avidentifierades ungdomarna. Jag tog sedan med mig

beskrivningarna hem för analys. Metoden för analysen beskrivs mer utförligt i anslutning till

själva analysresultatet.

Till ett utrednings-PM brukar en vårdplan bifogas. Jag inkluderar inte vårdplaner i min

undersökning. Anledningen till det, är att det inte alltid fanns vårdplaner bifogade

utredningarna och att missbruket inte alltid beskrevs i de vårdplaner som fanns bifogade.

1.3.4. Förförståelse, perspektivval och allmänna utgångspunkter

Jag tänker mig att det inom socialtjänsten, såväl som i övriga samhället, finns integrerade

åsikter med könsmässig mening. Min utgångspunkt är (med hänsyn till exempelvis Schlytters

tidigare forskning) därmed att socialsekreterare inte är neutrala vad gäller könsaspekten i sina

sociala utredningar. Det betyder att jag utgår från att de inte beskriver flickor och pojkar som

använder droger på ett likartat sätt och skulle kunna uttryckas som att jag under arbetets gång

har haft en underliggande hypotes om att det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs

och att dessa skillnader beror på deras kön.

Jag är inte av uppfattningen att beskrivningar av tonåringars drogbruk ser likadana ut för

samtliga flickor bara för att de är flickor, då det naturligtvis finns andra faktorer förutom kön

som spelar roll för hur socialsekreterare uppfattar en tonårings drogbruk. Min utgångspunkt är

inte heller att socialsekreterarna alltid gynnar pojkar (och därmed missgynnar flickor) i sina

beskrivningar, men jag tror som sagt att det finns en skillnad i hur socialsekreterare

(influerade av samhällets normer om kön) väljer att beskriva flickor och pojkar.

Vem utredaren till varje enskilt PM är, kommer inte att redovisas i uppsatsen. Det kan

visserligen vara intressant att undersöka vad utredarens kön och övrig bakgrund har för

påverkan på beskrivningarna, men empirin till uppsatsen innehåller inte tillräcklig information

om utredaren och jag anser att den tid och de antal poäng som uppsatsen skall omfatta, inte

gör ytterligare empiriinsamling möjlig. Det är därtill en fråga om perspektivval eftersom jag

har valt att studera hur socialsekreterarnas beskrivningar kan förklaras med hjälp av mer

övergripande samhällsteorier och inte av individteorier, vilket hade varit mer passande för en

studie med fokus på frågan om varför utredaren har de åsikter som han/hon ger uttryck för i



11

texten. Därför ryms inte utredarens personliga påverkan på utredningstexten inom ramen för

syftet till denna uppsats.

Avsikten med denna studie är inte att värdera enskilda beskrivningarna av drogbruk, utan

snarare undersöka möjligheten till att strukturera beskrivningarna i teman, mönster och

avvikelser beroende på kön, för att sedan försöka förstå beskrivningarna med hjälp av teorier

om genussystem och genuskontrakt. Jag anser att genusperspektivet och Hirdmans teorier är

användbara för att beskriva de sociala normer som textmaterialet från socialtjänsten

förmedlar. De är däremot inte användbara för att beskriva och förstå hur och varför varje

enskild socialsekreterare handlar i det enskilda fallet. Därför försöker jag inte förstå och

förklara enskilda beskrivningar med hjälp av teorierna, utan fokus ligger på att försöka förstå

eventuella mönster och teman.

Vi har alla vårt personliga sätt att skriva på. Alla utdrag ur utredningarna är exakta citat, vilket

gör att språkets enhetlighet i denna uppsats går förlorad till förmån för autenticiteten.

Jag har tidigare nämnt att utrednings-PM är sekretessbelagt material. Jag anser att det är

viktigt att även sådant material lyfts fram i ljuset och granskas. Namnen på ungdomarna som

är föremål för utredningarna, är naturligtvis utbytta till fingerade namn i de citat och

resonemangen som redovisas här i uppsatsen.

Jag har i första hand ett könsperspektiv på min studie, men Hirdmans teorier (1988, 2000,

2003) innehåller även ett maktperspektiv. Indirekt har således också jag ett maktperspektiv på

min studie. Jag kommer dock inte att fästa någon större vikt vid det, utan nöjer mig med att

konstatera det här.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att denna undersökning inte syftar till att fokusera på

det kvinnliga könet, utan på skillnader mellan de båda könen. Som jag har skrivit tidigare

utgår jag inte från att dessa beskrivningar alltid gynnar mannen, men jag tror att det är viktigt

att föra fram resultat som grundar sig på en könsanalys just för att inte tappa bort kvinnan.  Det

är varken tonåringen som är föremål för utredningen eller socialsekreteraren som har skrivit

utredningarna som skall studeras, utan det är mönster i beskrivningar av tonåringarnas

drogbruk som är i fokus.
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1.3.5. Validitet och undersökningsmaterialets pålitlighet

Begreppet validitet kan delas upp i intern (eller definitionsmässig) validitet och extern (eller

kriterie-) validitet. Den interna validiteten avser mätning av huruvida de slutsatser jag dragit

är trovärdiga. Den interna validiteten innebär en bedömning av kopplingen mellan

problemställning och teori å ena sidan och empiri och teori å andra sidan. Den externa

validiteten handlar om huruvida slutsatsen går att generalisera även till andra situationer

(Denscombe, 2000 och Svenning, 1997).

Vad gäller problemställningen och kopplingen mellan teorin och empirin, d.v.s. den interna

validiteten, för denna uppsats, vill jag föra ett resonemang genusperspektivet eftersom det

finns med både i problemställningen och valet av empiri. Genom att använda ett

genusperspektiv och feministiska teorier, begränsas naturligtvis studien. Andra variabler som

också påverkar empirin kommer i skymundan. Sådana variabler kan t.ex. vara

socialsekreterarens och tonåringens ålder, etnicitet och klass samt det sociala sammanhang

utredaren skrev texten i (Denscombe, 2000). Även om mitt perspektivval (precis som alla

andra perspektivval) medför att vissa fenomen i utredningstexterna inte uppmärksammas,

betyder inte det att de fenomen som faktiskt uppmärksammas blir mindre tillförlitliga. Nej,

istället skulle jag vilja framhålla vikten av att föra fram sådana forskningsresultat som har en

anknytning till könsteorier, då forskning och vetenskap under så lång tid har varit under

manlig dominans. Jag vill belysa min åsikt med följande citat av Eliasson (1994):

”Det människovårdande arbetet har delvis framhälligats på ett

liknande sätt som ”det produktiva” en gång gjorde, men förblivit

kvinnodominerat - och osynligt. En intervenering av befintlig

forskning inom detta område gör att det inte är svårt att instämma i

den kritik som kvinnoforskare har riktat mot traditionell

samhällsvetenskap, där ”kvinnorna osynliggjorts och uteslutits eller

deras liv förvrängts i de fall man har skildrat dem” (s.141).

Den externa validiteten mäter studiens generaliserbarhet och påverkas till följd därav av

urvalet. Vad gäller själva undersökningsresultatet, menar jag att det inte går att dra några

direkta generaliserbara slutsatser av analysen3. Textmaterialet är alltför litet. Jag kan således

                                                                
3 Jag har undersökt huruvida det inom socialtjänsten finns könsstereotypa beskrivningar av missbrukande
ungdomar. Texter som är skrivna av socialsekreterare är underlag för studien. Eftersom socialsekreterarnas texter
tillverkas inom ramen för socialtjänsten, innebär det att om det finns eventuella könsstereotypa beskrivningar i
texterna finns dessa även inom socialtjänsten. När jag längre fram i uppsatsen skriver om fenomen som finns
inom socialtjänsten, kan det verka som att jag (i och med att jag använder begreppet socialtjänsten) gör en
generalisering, trots att jag här i kapitlet skriver att generalisering inte är möjligt. Eftersom jag aldrig talar om



13

endast göra en beskrivning av resultatet för just de utrednings-PM som jag har studerat, vilken

i och för sig kan användas för hypotesbildning i större och mer generaliserbara

undersökningar (Svenning,1997).

Socialsekreteraren som skriver ett utrednings-PM har utan tvekan stort inflytande på

innehållet. Enhetschefen för IFO Södra innerstaden, Annikki Tinmark, uttrycker sig så här om

enhetens utrednings-PM:

”Att skriva omfattande utredningar som en LVU-utredning är

komplicerat och det är nog så att varje socialsekreterare har sin egen

stil och ett eget sätt att lägga upp utredningen på” (e-post till

författaren).

Lene Cordes, Sektionschef för Rosengårds Utredningssektion Barn & Ungdom skriver så här

om bedömningsdelen i ett utrednings-PM:

”I bedömningar drar soc.sekr upp viktiga linjer, betonar det de tycker

sig ha funnit och gör sen sin egen bedömning” (e-post till författaren).

Det ligger liksom i utredningens form och syfte att utredaren skall presentera sina subjektiva

åsikter. Risken att skriftliga dokument kan grunda sig på utredarens tolkningar och subjektiva

syn, kan ses som något negativt i andra typer av forskning baserad på skriftliga källor

(Denscombe,2000). I denna undersökningen utgör subjektivitet dock inget problem, eftersom

den socialkonstruktivistiska teoribasens syfte är att skapa en vidare förståelse för vad just

subjektiviteten uttrycker (Månsson, 1998). Teoridelen kan därmed ses som en hjälp att förstå

beskrivningarna i utrednings-PM:en, vilket borde göra den interna validiteten

tillfredsställande hög.

1.3.6. Reliabiliteten

Reliabiliteten avser att fastställa huruvida det som avses att studeras verkligen studeras. I min

uppsats beror reliabiliteten främst på min förmåga att se teman och mönster, eftersom det

empiriska materialet för undersökningen är konstant. Svenning (1997) diskuterar reliabiliteten

utifrån samma-mätinstrument-modellen, vilken innebär att en annan forskare bör komma fram

till samma sak om samma metod används. Jag menar att jag har följt det tillvägagångssätt som

inbegrips i en innehållslig textanalys av strukturell karaktär, vilket borde innebära att en

                                                                                                                                                                                                          
resultatet som allmängiltigt, utan endast konstaterar att ett fenomen finns inom socialtjänsten, menar jag att jag
inte generaliserar.
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annan studie med ungefär samma syfte och med samma perspektiv skulle få liknande resultat

om samma metod användes. Ändras däremot perspektivet, skulle förmodligen helt andra

uppgifter komma fram ur materialet (Ibid och Halvorsen,1998).

1.4. Begreppsdiskussion

I och med att utredarna i PM:en beskriver ungdomarnas drogbruk som missbruk, kommer

även jag i denna uppsats att benämna drogbruket missbruk. Då det är utredarnas beskrivningar

som står i centrum, anser jag inte att det är nödvändigt att närmare precisera vad jag

personligen lägger in i begreppet missbruk. Jag kommer att låta de preparat som utredarna

beskriver att ungdomarna missbrukar vara synonyma med begreppet drog.

De båda socialförvaltningarna, från vilka jag har inhämtat empirin, kallar det skriftliga

materialet som jag har studerat PM eller utrednings-PM. Jag kommer därför också att

benämna materialet så. Då begreppen utredning och utredningstext används i viss litteratur,

kommer även dessa termer att synas i uppsatsen.

Utrednings-PM:en är skrivna av socialsekreterare. När jag i uppsatsen refererar till författaren

till PM:et, skriver jag antingen socialsekreteraren eller utredaren.

Begreppet genus översätts ofta med socialt kön. Det sociala könet skiljs från det biologiska, i

och med att det sociala könet endast består av föreställningar om kön som skapas i sociala

strukturer (Schlytter, 1999). Denna uppsats fokuserar på det sociala könet. Jag nämner endast

det biologiska könet vid något enstaka tillfälle. Eftersom det finns ett tydligt fokus på det

sociala könet, ser jag inget hinder i att enbart använda begreppet kön. När jag skriver ”kön”

här i uppsatsen, menar jag socialt kön/genus. I de få fall när jag inte gör det, skrivs detta

tydligt ut.

 1.5. Forskningsetiskt ställningstagande

En fråga som jag funderade mycket på i inledningsskedet av uppsatsarbetet, var huruvida det

var oetiskt att inte kontakta ungdomarna som utredningarna handlar om och få deras

godkännande innan jag började använda utredningarna. Till slut kom jag fram till att jag

förmodligen skulle göra mer skada än nytta om jag kontaktade ungdomarna. Av omfånget och

innehållet i deras akter förstod jag att många av ungdomarna hade haft mycket kontakt med
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både socialtjänsten och andra myndigheter. Det är inte helt omöjligt att dessa kontakter, trots

(ett förmodat) gott syfte, även för med sig en slags negativ stämpling av ungdomen4 som

avvikande från samhällets normer. Något sådant ville jag inte medverka till. Av den orsaken

har jag inte begärt ungdomarnas godkännande.

1.6. Fortsatt framställning

Uppsatsen fortsätter härefter med en genomgång av och reflektion kring  tidigare forskning.

Därefter presenteras uppsatsens teoretiska förankring, vilket följs av ett utvärderande avsnitt

där teorins hållbarhet och min användning utav den diskuteras. Därpå följer en kort

beskrivning av sociala utredningar och hur socialtjänstens och länsrättens hanteringen av dem

ser ut, vilket följs av ett avsnitt om tung och lätt narkotika. Sedan tar uppsatsens analysdel vid.

I analysdelen presenteras dels citat från det samlade empiriska materialet, men framförallt min

tolkning av dessa. Tolkningen delas upp i två kapitel nämligen Att se –analys på det tematiska

planet och Att förstå – analys på utsägelseplanet. Uppsatsen avrundas med en

sammanfattning och slutdiskussion.

                                                                
4 Se t.ex. Goldmans Moderna samhällsteorier för information om stämplingsteorin.
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2.BAKGRUND

2.1 Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer följande texter att redovisas: Kön och juridik i socialt arbete av Astrid

Shlytter, Marias barn av Christina Andersson, Förändring och kön i socialt arbete av Mats

Hilte samt Margaretha Järvinens kapitel Berusade kvinnor – ett samhällsproblem i antologin

Kön rus och disciplin. Texterna har det gemensamt att de tar upp skillnader mellan manligt

och kvinnligt bruk och missbruk av droger, vilket är anledningen till att jag har valt att ta upp

dem här. Undantaget Järvinens forskning (som utgår från finska polisrapporter om berusade

kvinnor), problematiserar författarna begreppet kön i förhållande till bruk och missbruk av

droger utifrån textmaterial från samhälleliga institutioner från vårt svenska samhälle. Jag har

haft svårt att finna annan svensk(/nordisk) forskning som utgår från institutionella textmaterial

och som fokuserar på hur kön är meningsbärande i beskrivningar av missbruk. Det borde

innebära att forskningen som tas upp här är representativ just för svenska institutionella

textmaterial som fokuserar på hur kön är meningsbärande i beskrivningar av missbruk. Jag

har valt bort forskning från andra länder. Detta då jag har velat avgränsa förståelseramen till

att i första hand gälla det svenska samhället. Det har varit svårt att finna forskning som

specifikt tar upp hur kön är meningsbärande i drog(miss)bruksbeskrivningar av pojkar/män.

Därför hade jag först för avsikt att även redogöra för annan forskning som inte gällde just

drog(miss)bruk, men som ändå beskrev kön som meningsbärande faktor i tolkningen av

män/pojkar. Eftersom drogmissbruket är så pass centralt i min uppsats valde jag till sist bort

all forskning som inte innehöll beskrivningar av berusning, missbruk eller bruk av droger.

Den forskning som presenteras här, visar att det finns olika normer för manlig och kvinnlig

berusning.

I boken Kön och juridik i socialt arbete söker juristen, Astrid Schlytter (1999), bl.a. svar på

om flickor diskrimineras av den rättsliga regleringen rörande omhändertagande för vård enligt

3§ LVU. Empirin till studien består av länsrättsdomar som gäller ungdomar mellan 13 och 17

år. Jag har främst tagit del av den del av studien som gäller missbruk. I dessa fall jämför

Schlytter flickor med pojkar, men fokus ligger på att lyfta fram flickornas situation. I

resultatpresentationen delas fallen in i lindrigare missbruk och mer långtgående missbruk .

Vad gäller fallen som avser lindrigare missbruk, kommer Schlytter fram till att de

samhällsvärderingar som ligger till grund för hur flickorna bedöms är annorlunda än de som
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ligger till grund för bedömningar av pojkar. Det som bedöms som alkoholmissbruk hos

flickor är inte missbruk för pojkar. Pojkarna kan ha en stor konsumtion under koncentrerade

perioder (lov, helger e.t.c.) utan att detta bedöms som missbruk. Så är det inte för flickor. Till

flickornas missbruksbild fogas däremot annat, som t.ex. att flickorna har blivit misshandlade

eller sexuellt utnyttjade. Flickorna beskrivs ha svårt att värja sig mot sådant i berusat tillstånd.

Schlytter anser att beskrivningarna sänder signaler till flickan om att hon får skylla sig själv

om hon blir slagen eller sexuellt utnyttjad när hon är berusad. Om flickan tillägnar sig det, är

det logiskt att hon sedan agerar självdestruktivt, menar Schlytter. Pojkarna beskrivs få

aggressiva utbrott, utöva våld samt ha skolproblem, men detta kopplas inte samman med

missbruket. I pojkfallen dokumenteras missbruket för sig och andra omständigheter för sig.

Schlytter gör även en jämförelse flickorna emellan. I jämförelsen inkluderas samtliga flickor

som finns med i studien, d.v.s. både de som anses ha lindrigare missbruk och de som anses ha

mer långtgående missbruk. Utav denna jämförelse får Schlytter fram att det som skiljer de

båda grupperna åt, är vilka droger som används och hur drogmissbruket fastställs. Likheterna

mellan de båda grupperna är:

• De sociala följdproblemen (misshandel och sexuellt utnyttjande)

• Sättet på vilket flickan är asocial

• Psykiska problem

Omfattningen av de tre punkterna är större hos flickorna med mer långtgående missbruk.

Inom båda grupperna menar Schlytter att flickorna görs ansvariga för de övergrepp som

drabbar dem.

I jämförelsen mellan flickor och pojkar med mer långtgående missbruk, skriver Schlytter att

”materialet visar att pojkarnas missbruk sannolikt har pågått längre och verkar allvarligare

än flickornas, vilket innebär att normerna är olika” (s.129). När det kommer till att fastställa

missbruket, är teknisk bevisning avgörande i pojkfallen, men mer sällan förekommande i

flickfallen. Så här ser bedömningsgrunderna för missbruket ut:

     Pojkar         Flickor

- teknisk bevisning           -     observationer av berusning

- observationer av berusning           -     beskrivningar av kompisar

- aggressivt beteende           -     beskrivningar av språkbruk

- hallucinationer           -     beskrivningar av sexualitet
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Slutsatsen Schlytter drar av detta, är att bedömningsgrunderna för flickorna är mer

gränssättande. Hon anser dessutom att beskrivningarna av flickorna är mer schablonmässiga

och ytliga.

Schlytters slutsats är att LVU diskriminerar flickor och hon uppmanar socialsekreterare att

våga bryta mot traditionella beskrivningar och föreställningar om flickor (1999).

Schlytter talar ofta om könsrollsnormer. Jag saknar ett avsnitt där hon beskriver vilka dessa

normer är. Hon hänvisar visserligen till andra forskare när hon använder sig av begreppet,

men jag menar att läsaren inte skall behöva gå till andra böcker för att få reda på vad Schlytter

lägger in ett begrepp som används ofta i boken.

I första delen av boken Marias barn gör författarinnan Christina Andersson (1995) både en

genomgång och en slags sammanställning av tidigare forskning gällande pojkars och flickors

väg in i missbruk. Syftet med genomgången var att söka de omständigheter som skulle kunna

bestämma och identifiera ungdomar som löper risk att börja missbruka droger. Hon kommer

fram till att den tidigare forskningen visade att följande faktorer har förbindelse med

drogbruk/missbruk:

• Uppfostringsmetod

• Familjemönster

• Relation till föräldrar

• Föräldrars alkoholvanor

• Skolproblem

• Kamrater

Vad gäller könsaspekten i den tidigare forskningen, framgår det att flickor faller utanför en

del av den genomgångna forskningen. Detta beror dels på att vissa undersökningar baseras på

material där det är få eller inga flickor i undersökningsmaterialet (t.ex. undersökningar av

värnpliktiga) och dels på att flickor ofta faller bort i databehandlingen på grund av att deras

drogkonsumtion inte anses vara tillräcklig. I vissa studier där flickorna är helt uteslutna, talar

forskarna ändå om resultatet som om det gäller för ungdomar generellt. I de rapporter där
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könsskillnaderna behandlas rapporteras flickornas situation som antingen liknande eller

avvikande från pojkarnas (ibid, 1999).

Andra delen av boken fungerar som en slags förkortad framställning av Anderssons

avhandling The children of  Maria från 1993. I avhandlingen undersöker Andersson journaler

från Maria ungdom i Stockholm. Journalerna behandlar missbrukande ungdomar.

Anderssons undersökning visade att flickorna i större utsträckning än pojkarna var i konflikt

med sina mödrar. Flickornas föräldrar uttryckte sitt missnöje mot att deras döttrar var svåra att

kontrollera. Journalgenomgången vittande om att flickorna både rymde och slängdes ut

hemifrån. Andersson menar att andra forskare har uppmärksammat att missbrukande flickor

har problem med familjerelationer, vilket har gett anledning till diskussion om huruvida

flickors dåliga familjerelationer ger upphov till missbruk och om deras missbruk i större

utsträckning än pojkars får negativa konsekvenser för relationerna med familjemedlämmarna.

Detta har besvarats med att flickor är känsligare för konflikter och brist på omsorg.

Underökning av Maria ungdomarna pekar på att flickorna var mer utstötta av sina familjer än

pojkarna och att de var utsatta för mer kontroll. Andersson menar att

” Detta pekar mot att ursprunget inte bara är flickornas större

känslighet, utan att flickorna har behandlats helt annorlunda än

pojkarna och fått kämpa för ett oberoende som varit självklart för

pojkarna” (s.136).

I avhandlingen om ungdomsjournalerna på Maria ungdom, kommer Andersson dessutom

fram till att det finns dubbla budskap om ungdomars sexualitet. Pojkar är inte ansvariga för

sexuella övergrepp som begås när de är berusade och flickor får skylla sig själva om de blir

offer för övergrepp i berusat tillstånd. Vidare är pojkarnas sexualitet nästan inte alls omnämnd

i undersökningsmaterialet, medan t.ex. flickors tidiga sexualdebut och många sexuella

partners inte sällan tolkas som tecken på asocialitet och missbruk.

33 procent av pojkarna i undersökningsmaterialet var våldsamma och visade aggressivitet. I

materialet fanns allt som allt sexton pojkar som hade liten eller ingen kontakt med sina fäder.

Elva av dessa pojkar var våldsamma.
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Andersson skriver att forskare som tidigare har studerat ungdomars drogmissbruk, har

kommit fram till att flickors missbruk beror på att de söker spänning. Den bilden stämmer inte

för Mariaflickorna, som enligt Andersson snarare verkar missbruka för att komma ifrån

konflikter och kontroll samt för att de är svikna och utstötta. Andersson anser att det är

svårare att skilja ut anledningar till missbruk hos killar och hon menar att anledningen till

detta är att det ligger i den traditionella mansrollen att berusa  sig.

Ett typiskt flickmönster i missbruket var att en grupp flickor ur undersökningsmaterialet som

hade varit relativt skötsamma fram till sommarlovet efter nian, plötsligt började missbruka

droger intensivt, rymma hemifrån, uppträda promiskuöst och springa ute. Liknande beteende

fanns inte hos killarna. Andersson ser detta missbruksmönster hos de lite äldre flickorna som

ett sätt att ifrågasätta den stundande kvinnorollen. Äldre flickor har dessutom lättare att

ifrågasätta auktoriteter, menar Andersson. Det kan också ses som att flickor är socialiserade

till att uppfylla de krav som ställs på dem. Kanske är det därför de väntar med att uppträda på

ett asocialt vis till efter att de har fullföljt grundskolan.

Sammanfattningsvis kan sägas att Andersson urskiljer speciella flick- och pojknormer ur

undersökningsmaterialet. Pojkarna tillåts enligt normen att använda droger och i vissa fall

accepteras t.o.m. missbruk. För flickor gäller dock total avhållsamhet. Flickors missbruk ses

som ett uppror eller en flykt från kvinnorollen.

I  både Schlytters och Anderssons studier tycker jag att undersökningsmaterialet begränsar

deras möjlighet att uttala sig om huruvida pojkar generellt ställs till ansvar för sexuella

övergrepp eller ej. Däremot ställer jag mig inte alls negativ till åsikten om att flickor görs

ansvariga för de övergrepp de utsätts för. Den åsikten finns det belägg för i

undersökningsmaterialet. Andersson (1995) skriver att pojkar inte görs skyldiga när de begår

sexuella övergrepp när de är berusade. Som jag förstår det, grundar hon åsikten på det faktum

att pojkars sexualitet knappt berörs i journalerna på Maria ungdom och på att hon i

flickjournalerna kan skönja en attityd om att flickor som är berusade får skylla sig själva om

de blir utsatta för sexuella övergrepp. Hon menar därmed att skuldbördan ligger hos flickorna

och att pojkarna görs fria från ansvar. Jag tvivlar som sagt inte på att det förhåller sig på det

sättet, men jag ställer mig frågande till grunderna till Anderssons åsikt. Bara för att pojkars

sexualitet knappt berörs i journalerna på Maria ungdom, behöver det inte betyda att pojkar

som begår övergrepp inte görs skyldiga till sina handlingar. Det skulle kunna vara så att det
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helt enkelt inte finns några förövare bland Mariapojkarna och att det är därför det inte står

något om sexuella övergrepp i deras journaler. Om det finns något som tyder på att det finns

pojkar i Anderssons undersökningsunderlag som har förgripit sig på flickor, skulle jag vilja att

hon tydligt redovisar det.

Även Schlytter hävdar att pojkar inte görs ansvariga när de begår sexuella övergrepp. Jag

uppfattar det som att hon talar generellt om pojkar. I Schlytters fall kan det vara så att de

pojkar som har misshandlat eller sexuellt utnyttjat flickorna i undersökningsmaterialet faktiskt

har ställts till ansvar, men att det inte finns dokumenterat i domarna från länsrätten. Om

pojkarna som har utfört övergreppen egentligen är män (vem har sagt att förövarna är

pojkar?), kan de ha ställts till ansvar i en brottmålsrättegång utan att socialtjänsten har

uppmärksammat det. Eftersom Schlytter har studerat LVU-mål hos länsrätten, har hon

förmodligen inte kännedom om socialtjänsten har gjort insatser av frivillig karaktär, som

syftar till att ”ställa pojken till ansvar” i sådana fall där en pojke har förgripit sig på en

berusad flicka.

I skriften Förändring och kön i socialt arbete, som redovisar en undersökning av en

socialförvaltning i en större stad i södra Sverige, söker Mats Hilte (2000 b) bl.a. svar på i

vilken utsträckning genus kan användas för att förstå utformningen av det sociala arbetet.

Studien bygger på 14 barn- och ungdomsärenden från 1996 och 1997. Hilte har dels studerat

aktmaterial och dels gjort intervjuer med både utredande personal och behandlande personal

på förvaltningen. Av studien framkommer det att det finns könsspecifika typifieringar i både

behandlarnas och utredarnas kunskapsförråd. Hilte redovisar främst hur dessa typifieringar

yttrar sig när behandlarna och utredarna beskriver föräldrarna till ungdomarna, men han

redovisar också deras beskrivningar av ungdomarna. Problemet med studien är att det endast

fanns en tonårsflicka i materialet, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om könsspecifika

typifieringar. När pojkarnas problem beskrevs, lades tonvikten på kriminalitet, missbruk och

rymningar. Vad gällde flickan betonades svårigheter relationen mellan henne och föräldrarna.

Hon hade p.g.a. dessa konflikter periodvis bott på andra ställen än i hemmet (2000).

I antologin Kön rus och diciplin (1991) kopplas rusmedelsbruket till historiska och aktuella

kulturbilder kring relationen kvinnor- rusmedel. Flera av författarna konstaterar att berusning

genom historien har varit mannens privilegium. Den kvinnliga berusningen, som har ansetts

förknippad med ansvarslöshet, har uppfattats som ett hot mot kvinnans reproduktivitet och
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omsorg om familjen. Margaretha Järvinen har skrivit kapitlet Berusade kvinnor – ett

samhällsproblem. I detta kapitel redogör hon bl.a. för hur den kvinnliga berusningen förr

kopplades samman med sexualitet i polismaterial gällande omhändertagande av berusade

kvinnor i Helsingfors mellan 1940- och 1960-talen. En berusad kvinna och en berusad man

som påträffades i en sexuell situation, behandlades inte lika. Endast kvinnorna omhändertogs.

Efter 1970-talet, menar Järvinen att dessa beskrivningar om berusade kvinnor och sexualitet

inte har funnits med i polisens material om omhändertagande av berusade kvinnor. Hon drar

slutsatsen att sexualiteten i dag har mist sitt symbolvärde i polisens material rörande berusade

kvinnor. Hon menar dock att en redlöst berusad kvinna väcker andra tankar hos människorna

som möter henne, än vad en lika berusad man skulle ha gjort samt att hon förmodligen väcker

starkare känslor av omsorg än vad hennes manliga motpart skulle ha gjort (ibid., 1991).

En sammanfattning av den tidigare forskningen som har tagits upp här, visar att den kvinnliga

berusningen och det kvinnliga missbruket ofta beskrivs på ett moraliserande sätt och att det

till kvinnans missbruksbild ofta fogas andra omständigheter. Så är inte fallet för missbrukande

män. Många forskare menar att det ligger i själva mansbilden att män ska berusa sig i större

omfattning än kvinnor.

 2.2.Teoretisk förankring

Jag har valt att i huvudsak använda Yvonne Hirdmans teorier (2003, 2000 och 1989) om

genuskontrakt och genussystem som teoretisk bas i denna uppsats. Dessa teorier går ut på att

vissa stereotypa bilder av män och kvinnor har skapats och fortfarande skapas i vårt samhälle.

Jag undrar i uppsatsens inledning om det inom socialtjänsten finns ett stereotypt

könsrollstänkande gällande ungdomars missbruk. Syftet för uppsatsen är som bekant att

jämföra samt undersöka huruvida det går att urskilja könsstereotypa teman och mönster i hur

tonårsflickors och tonårspojkars droganvändning beskrivs i sociala utredningar. Genom att

identifiera mönster och teman  i beskrivningar om ungdomars drogmissbruk från sociala

utredningar, och sedan relatera dem till teorier om stereotypa könsroller, menar jag att

könsstereotypa teman och mönster i beskrivningar av tonåringars droganvändning kan

identifieras. Jag har valt att använda mig av Hirdmans teorier eftersom de hjälper mig att tolka

det empiriska materialet och uppnå syftet. Perspektivvalet och syftet begränsar urvalet av

teorier och jag har haft svårt att finna andra teorier som skulle passa bättre eller lika bra för

studien som Hirdmans teorier.
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Grunden för Hirdmans teorier om genus är socialkonstruktivismen. Därför kommer jag

inledningsvis att beskriva den i detta teoriavsnitt.

2.2.1. Socialkonstruktivism

Runt förra sekelskiftet lade George Herbert Mead grunden till den symboliska

interaktionismen, vilken är en samhällsteori som grundar sig på påståendet att ett samhälles

organisation skapas genom de möten som uppstår samhällsmedborgarna emellan. Det finns en

gren av teorin som kallas socialkonstruktivism (Ohlsson och Swärd, 1998). De

socialkonstruktivistiska teoretikerna anser att det inte finns någon sann kunskap. Det som

rubriceras som kunskap i samhället, är i själva verket en mänsklig konstruktion.

Konstruktionerna blir till i sociala sammanhang (Månsson, 1998).

Berger och Luckman (1979) menar att all mänsklig sysselsättning är bestämd att bli

vanemässig. De handlingar som upprepas ofta, kategoriseras som mönster. För individen är

det inte lika mödosamt att utföra en handling som är vanemässig. I och med att individen

handlar enligt mönster och på vanmässiga sätt, blir alternativen till handlingarna inte lika

tydliga. Överfört till uppsatsens ämne betyder det, att om en socialsekreterare har tagit för

vana att beskriva missbrukande ungdomar på ett speciellt vis, blir de andra tänkbara sätten att

beskriva dessa ungdomar på inte lika åtkomliga. Socialsekreteraren gör då en slags typifiering

av missbrukande ungdomar. Om flera individer gör samma slags typifiering, menar Berger

och Luckmann att dessa bildar en institution. Definitionen av institution blir således en

position ”där det finns ömsesidiga typifieringar av vanemässiga handlingar av typer och

aktörer” (s.70). I denna uppsats ser jag socialtjänsten som en institution5.

Eftersom socialkonstruktivisterna söker svar på frågan om hur den samhälleliga verkligheten

är uppbyggd, tror jag att en socialkonstruktivistisk teoriansats kan hjälpa både mig och

uppsatsens läsare att förstå just hur socialsekreterare, vilka representerar en

samhällsinstitution, beskriver tonåringar som har använt droger (Månsson, 1998). Margareta

Bäck Wiklund (1998) tar, genom att citera Berger och Luckmann i kapitlet Fenomenologi:

Livsvärld och vardagskunskap i antologin Moderna samhällsteorier, upp hur den sociala

konstruktionen skapas i mötet människor emellan. I citatet från Berger och Luckmann, som

redovisas nedan, har jag fogat in hur jag tänker mig att min studie skulle kunna passa in i

                                                                
5 se kap. 2.5.1.Vad är egentligen ett utrednings-PM ?  för förklaring.
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denna beskrivning av det socialkonstruktivistiska synsättet. Mina meningar är skrivna med fet

stil och har placerats  inom parentes, för att lättare kunna urskiljas från det faktiska citatet:

När A (den utredande socialsekreteraren) och B (tonåringen som

använder droger) interagerar, på vilket sätt som helst (t.ex. i samtal i

utredningsförfarandet), kommer relativt snart typifieringar att

produceras. A (den utredande socialsekreteraren) ser (/får reda på

att) B (tonåringen) agera (använda droger). Han tillskriver motiv

till B:s  (tonåringens) handlande och, när han ser handlingen

upprepas, typifierar han även motiven som återkommande /…/ . ( s.

81).

I uppsatsens syfte uppger jag att jag vill jämföra samt undersöka huruvida det går att urskilja

teman och mönster i hur utredare beskriver tonårspojkar och tonårsflickor som använder

berusningsmedel. Dessa teman och mönster kan ses som synonyma med begreppet typifiering

som används i citatet ovan. Jag vill framhålla att jag givetvis är införstådd med att det inte

bara är kön som påverkar typifieringar. Genom att göra en positionering, d.v.s. att välja ut

utredningar där andra sociologiska variabler så som klass6 och ålder är ungefär desamma hos

samtliga flickor och pojkar, menar jag att jag kan närma mig syftet med min studie.

2.2.2. Den sociala konstruktionen av kön

Det socialkonstruktivistiska perspektivet innebär, som tidigare nämnts, att det inte finns någon

objektiv sanning. Olika fenomen och företeelser formas när människor interagerar. Inom det

socialkonstruktivistiska perspektivet ryms därför en föreställning om att även sådant vi väger

in i begreppet kön, är något som mänskligheten har konstruerat. För att framhålla könet som

ett skapat fenomen, har begreppet genus (socialt kön) införts. Genus skapas och reproduceras

oupphörligen. Förhållandet mellan de båda könen och sättet på vilket det sociala könet

reproduceras, beror enligt feministisk teoribildning på makt (Hilte, 2000 a).

De konstruktivistiska tankegångarna används bl.a. i feministisk forskning, där teoretiker har

problematiserat uppfattningen om kön sedan 1960-talet (Eliasson, 1995; Månsson, 1998).

Moderna forskare (bl. a Yvonne Hirdman) har gjort studier, där de utifrån uppfattningen att

mannen är norm och kvinnan underordnad, försöker förklara maktrelationen mellan kvinnor

och män på makronivå. (Månsson, 1998).
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Yvonne Hirdmans teorier om genussystem visar hur två bärande maktmekanismer

upprätthåller kvinnans underordnade position i samhället. Dessa är:

1. Isärhållningen, vilket innebär att kvinnor och män inte bör blandas.

2. Hierarkin, vilket innebär att mannen utgör normen i systemet.

Hirdman menar att om särhållning är stark, blir även mannens normerande roll mer självklar

och mindre ifrågasatt (Ljung, 1998). Isärhållandet gäller både fysisk och psykisk ordning i

form av sysslor, platser och egenskaper. Såhär beskriver Hirdman det i sin skrift

Maktutredningen från 1988:

”Sort 1 gör sak 1 på plats 1, sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1

gör sak 1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en

sort 2 etc. (s.10) .”

Under olika tidsperioder och i olika samhällen görs det enligt Hirdman (2003) kontrakt mellan

könen. Hirdman, som är historiker, har blickat tillbaka på 1900-talets historia och sett att det

går att urskilja i vart fall tre olika slags genuskontrakt under denna period. Dessa döpte hon

till Husmorskontraktet 1930-1965, Jämlikhetskontraktet  1965-1975/ 80 och

Jämställdhetskontraktet 1975/80 och framåt (Hirdman, 1988). Centralt för genuskontraktet

som förståelseinstrument är att det sätter relationen mellan det maskulina och det feminina i

centrum. Hirdman menar att det under husmorskontraktstiden blev tydligt att staten fungerade

som en slags omhändertagande manlighet som med olika medel tog hand om de kvinnor och

flickor som saknade ett hushåll att ingå i (Hirdman, 2003).

Hirdman, som har kritiserats bl.a. för att teorin är för generellt formulerad och att hon inte har

tagit hänsyn till skillnader kvinnor emellan, menar att hon förvisso är medveten om att det

finns skillnader mellan olika grupper av kvinnor i olika epoker, men att det olikheterna till

trots finns något (förutom det fysiska könet) som förenar alla kvinnor, precis som det finns

något som förenar alla män. Hirdman försökte ta fasta på detta och formulerade det stereotypa

genuskontraktet. Kontraktet rymmer på ett kulturellt plan en idealtypsföreställning om hur

relationen mellan könen ska vara. Idealtypsföreställningen går enkelt förklarat ut på att

mannen tar hand om kvinnan och kvinnan föder (upp) mannen och deras gemensamma barn

(ibid, 2000). Ur Hirdmans texter (1988, 2000 och 2003) har jag sammanställt en bild av det

stereotypa genussystemet som ser ut som följer:

                                                                                                                                                                                                          
6 Den sedvanliga sociologiska variabeln klass, finns i denna uppsats med som underliggande medverkande kraft i
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               Mannen                                                        Kvinnan

Mannen tar hand om kvinnan, beskyddar           Kvinnan är beroende av mannen och hon

henne och tar hand om försörjningen. Han         söker symbios. Hon har hand om

är tuff, stark, fri och självständig. Mannens       barnafödandet och uppfödandet.

förpliktelse (som att t.ex. arbeta) ligger              Kvinnans förpliktelser finns i hemmet.

utanför hemmet. Mannen får berusa sig i           När kvinnan vill få makt behöver hon

högre grad än kvinnan.                                       oftast gå via mannen. Kvinnan får inte

                                                                           berusa sig i speciellt stor omfattning

När Hirdman beskriver det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga låter hon den stereotypa

mannen få beteckningen ”A” och den stereotypa kvinnan beteckningen ”B”. Kvinnor som

beter sig avvikande från kvinnonormerna betecknas ”b” och män som avviker från

mansnormerna betecknas ”a” .

Både mannen och kvinnan kan dra genuskontraktet till sin spets och få ut förmåner av det som

en slags maktstrategi. Maktstrategierna är förknippade med orden  frihet och symbios.

Hirdman utgår nämligen från att människan längtar både efter frihet och symbios. Det är

mannen förunnat att känna frihet och symbiosen är kvinnan tilldelad (genom t.ex.

barnafödande, lagstiftning och sociala seder). Män drömmer även om symbios och kvinnor

om frihet. Kvinnan blir för den heterosexuelle mannen en möjlighet för symbios och mannen

har genom historien motsägelsefullt nog både varit en frihetsberövare och möjlighet till frihet

för kvinnan, som genom att gå via mannens makt och ställning, har kunnat få viss frihet

(Ibid., 2003).

Genussystemet och det politiska systemet påverkar varandra ömsesidigt. Människan handlar

enligt det för tillfället rådande kulturella genuskontraktet. När hon inte gör det reagerar

samhället med kollektiv upprördhet (ibid, 2003). Flera forskare (t.ex. Hilte i Droger och

disciplin) menar att ungdomar i alla tider har lagt sig till med avvikande beteende för att trotsa

samhällets regler i sin strävan att uppnå självständighet och frihet (Hilte, 1990).

                                                                                                                                                                                                          
parametern bostadsområde.
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Efter att teorin om genussystemet hade kritiserats från flera håll, skrev Yvonne Hirdman ett

förtydligande av teorin i nummer 2:2000 av Häften för kritiska studier, där hon förklarar

begreppet så här:

”Således vill jag att ordet, begreppet genuskontrakt, ska förstås både

som en inhägnad, vilket innebär att därinne finns varierande

förståelser men inom samma förståelsefamilj så att säga och (…)  som

redskap som gör att man ser denna inhägnad, som tidigare var helt

osynliggjord. Mellan dessa två förståelser finns ingen motsägelse, det

blir två förståelser därför att jag talar om begrepp på två olika sätt”

(s.29)

Där skriver hon även att också män bör studeras och att kvinnan såväl som mannen är

delaktig i underordningens reproduktion. Kvinnan återskapar och stärker murarna kring

kontraktet när hon skapar sig makt inom kontraktets gränser.

2.3. Teorierna och perspektivvalets hållbarhet och relevans

Postmoderna feministiska teoretiker har kritiserat makroperspektivet, som Hirdman har i sin

teori om genuskontrakt. De menar att teorier som gör anspråk på att omfatta kvinnor i

allmänhet ofta blir ofullständiga och felaktiga. Teoretikern Donna Harraway menar att det

istället är nödvändigt att dela in kvinnor i avgränsade grupperingar eller positioneringar, som

Harraway benämner det, t.ex. svarta kvinnor, heterosexuella kvinnor eller

arbetarklasskvinnor. Den enskilda kvinnans position i samhället anser Harraway vara

viktigare att ta hänsyn till, än att klumpa samman alla kvinnor till en generell massa

(Månsson, 1998).

Vid 1990-talets början började kritiska röster höjas gentemot den individualistiska och

relativistiska synen på kvinnan som bl.a. Harraway stod för. Månsson (1998) sammanfattar

kritiken på följande vis:

”Kvinnor är olika, men den dominerande könsmaktsordningen innebär

ändå att kvinnor, olikheterna till trots, har gemensamma intressen av

frigörelse från en kvinnoförtryckande könsmaktsordning” (s. 222-

223).

Eftersom jag faktiskt gör ett försök till positionering i denna uppsats (se urval) och då jag, i

enlighet med citatet ovan, tror att kvinnor oavsett ras och ålder lyder under vissa

gemensamma kvinnonormer i samhället, menar jag Hirdmans teorier fungerar för att

analysera den valda empirin.
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I antologin Genusvägar skriver Karlsson och Sjögren (2002) om delar av den kritik som har

riktats mot Hirdmans genussystem och genuskontrakt. Genussystemet kritiseras bl. a. för att

ha för hög abstraktionsnivå, men även att det inte förklarar förändring och inte tillräckligt ser

till skillnader inom och mellan grupper (vilket var det som även Harraways kritik gick ut på).

Skriften Häften för kritiska studier ägnade ett nummer (nr 2000:2) åt Hirdmans teorier. I detta

fick kritikerna sina synpunkter publicerade och Hirdman själv gavs utrymme att bemöta

kritiken. Som jag ser det återkommer de deterministiska och de generella aspekterna i kritiken

mot teorin. Hagemann och Åmark uppfattar det som att teorin gör anspråk på att gälla ”evigt”

och ”tidlöst”, vilket Hirdman bestämt tar avstånd från. Hon tror att missuppfattningen av

hennes teori beror på att hon använder begreppet system och att kritikerna förknippar detta

begrepp med determinism. Hirdman framhåller att det i hennes förståelse av ordet inte inryms

någon statiskhet, utan att hon uppfattar system som föränderliga. Att empirin sedan visar att

kvinnan såväl förr som idag ofta utmålas som det sämre könet, har inget med teorins

statiskhet att göra. Nej, Hirdman menar att problemet finns i det samhälle som empirin hämtas

ifrån. Hon skriver:

”Problemet, således, finns i empirin: en empiri  med ett stabilt

underlag för att beskriva genusmönster så tydligt. Det innebär inte att

detta mönster är deterministiskt, men förvisso att det till stor del i sig

skapar ny imitation och därmed kan determinera. Det faktum att vi har

en genusordning i samhället är i sig förklaring till att vi har en

segregering på arbetsmarknaden – och att vi kan förvänta oss en

segregering på nya områden” (sid 36).

I motsats till kritiken om statiskhet och determinism, vill jag hävda att Hirdman i högsta grad

tar med en förändringsaspekt i sin teori. I Häften för kritiska studier, skriver hon nämligen

något i stil med att kontrakten/mönstren måste upptäckas för att vi ska kunna förstå dem och

att vi måste förstå dem för att kunna förändra dem (ibid, 2000).

2.4. Undersökningsmaterialet

2.4.1. Utrednings-PM

Varje socialnämnd har personakter med uppgifter om de personer som är klienter hos

förvaltningen. Personakterna innehåller många olika uppgifter rörande klienter, däribland det

textmaterial som jag i denna uppsats har valt att kalla Utrednings-PM. Ett utrednings-PM,
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eller kort och gott utredning som Clevesköld (2004) m.fl. kallar det i boken Handläggning

inom socialtjänsten, är den skriftliga rapport som nämnden har att grunda sitt beslut på. Själva

syftet med utredningen är därmed att uppvisa ett korrekt och fullständigt underlag för

nämnden. En ansökan om vård måste bli godkänd av socialnämnden för att kunna gå vidare

som ansökan om vård hos länsrätten. I och med socialnämndens godkännande av en utredning

blir den inte bara en produkt av den enskilda utredaren, utan av hela socialnämnden

(Clevesköld m.fl., 2004). Enligt prop. 1979/80:1 del A, skall utredningen vara så pass

genomgripande att nämnden kan ta ett ”sakligt korrekt” beslut utifrån den (s.562).

Clevesköld m.fl. (2004) skriver följande om utredningens omfattning och innehåll:

”Att ge en generell beskrivning över vad en utredning bör innehålla

eller hur omfattande den skall vara är naturligtvis omöjligt –

verkligheten är alltför mångskiftande” (126)

Syftet med ett utrednings-PM som även fungerar som en ansökan om vård enligt LVU, är att

övertyga länsrätten om att socialtjänstens bedömning är relevant, vilket innebär att texten är

argumentativ (Friis, 2003). Även om utredningen rymmer utredarens argument och subjektiva

åsikter, finns det hos båda förvaltningarna som jag har hämtat empirin ifrån en mall för

utformning av utrednings-PM. Så här beskriver enhetschefen på Södra innerstadens individ-

och familjeomsorg enhetens förhållningssätt till LVU-utredningar:

”Att skriva omfattande utredningar som en LVU-utredning är

komplicerat och det är nog så att varje socialsekreterare har sin egen

stil och ett eget sätt att lägga upp utredningen på. Det är inte så att

säga standardiserat. Ofta har man en egen rubrik som heter just

"sammanfattning" men jag kan tänka speciellt för något år sedan att

sammanfattning slogs ihop med bedömningen under just rubriken

bedömning. En mall för att skriva just PM (eller tjänsteutlåtande som

det numera heter) gjordes för ca 1,5 år sedan hos oss och finns i en

rutinpärm (…). Den används som stöd  framför allt för nya

socialsekreterare som inte har så stor vana. Målsättningen är att

utredningarna skall bli mer enhetliga och likartade men det är inte

alltid så lätt eftersom ärendena och frågeställningarna skiljer sig åt. Nu

arbetar vi med utredningsplaner som dispositioner för utredningarna

så att den röda tråden i utredningen går lättare att följa” (Svarsmail

efter förfrågan).
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I Rosengård utgår socialsekreterarna från vissa nedtecknade riktlinjer, vilka visar att man även

där använder sig av en utredningsmall7:

”Alla utredningar som inleds på Utredningssektion Barn & Ungdom

görs utifrån vår gemensamt utformade mall på följande sida.

Utredningen utformas som ett separat PM och kan skickas till klienten

(i andra fall kommuniceras utredningens innehåll muntligt)” (Utdrag

från riktlinjerna).

De faktum att det finns mönster för hur en utredning skall utformas hos de båda

förvaltningarna och att socialnämnden måste ge sitt godkännande till utredningen innan den

får gå vidare som ansökan om vård hos länsrätten, vittnar om att det finns ömsesidiga

typifieringar inom och mellan de båda socialtjänsterna. Därför är det rimligt att låta

socialtjänsterna vara synonymt med begreppet institution i Berger och Luckmanns mening (se

kap. 2.2.1.).

2.4.2 Underlaget för studien

Jag har allt som allt studerat tio utrednings-PM från Rosengårds- och Södra innerstadens

socialförvaltningar. I  åtta av de totalt tio fallen har den aktuelle ungdomen

invandrarbakgrund. De två fall där ungdomen har svenskt ursprung behandlar flickor.

Ungdomarna är mellan 14 och17 år gamla. Utredarna till fallen är både män och kvinnor. Jag

har endast studerat de beskrivningar som har med missbruket att göra och/eller beskrivningar

som har relevans för missbruket. Nedan åskådliggörs fallen i en modell:

Namn:                                        Ålder :                           utredningsdatum:

Fatima al Habib                               17                                   2001-06-29

Fatmata Bazturk                             14                                   2001-030-21

Sarwat Zimsek                                16                                   2000-07-03

Anna Svensson                               17                                   2001-04-31

Maria Magnusson                           16                                   2003-08-15

                                                                
7 Utredningsmallen finner du som bilaga längst bak  i uppsatsen.
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Peter Potocki                                  17                                   1998-12-10

Adnan Zoric                                   18                                   1999-11-29

Ajdin Saed                                     17                                    2002-02-20

Bogdan Vladic                               17                                    1999-03-05

Adrian Boson                                 15                                    2002-02-20

2.5. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

I sådana fall där en socialsekreterare anser att en ungdom till följd av sitt beteende borde

vårdas på institution eller på ett hem för vård och boende, men då ungdomen inte går med på

sådan vård eller lämnar ett samtycke som inte bedöms som trovärdigt, skriver

socialsekreteraren en utredning som även fungerar som en ansökan om tvångsvård. Ansökan

grundar sig på tredje paragrafen i Lagen om särskilda bestämmelser om vård av barn och

unga, LVU och ställs till länsrätten. Det är sedan upp till länsrätten att bedöma om de aspekter

som socialsekreteraren har tagit upp i sin utredning är tillräckliga för att tvångsvård skall

kunna komma till stånd (Nordström och Thunved, 2004). Paragrafen som är aktuell för denna

bedömning lyder som följer:

”Vård skall beslutas om den unge utsätter sin hälsa och utveckling för

en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande

medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande

beteende” (ibid, s.248).”

2.6. Lätt och tung narkotika

Nordström och Thunved (2004) kommenterar paragrafens uttryck missbruk av

beroendeframkallande medel så här:

” Enstaka bruk av tung narkotika som t.ex. heroin liksom en längre

tids missbruk – oavsett vilket preparat det är fråga om – kan däremot

innebära en risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”

(s.249).

Av citatet från Nordström och Thunved framgår att de anser att heroin är en tung drog. Vissa

länder,  bl.a. Danmark, skiljer i lagen mellan lätt och tung narkotika. Det gör visserligen inte
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Sverige, men jag har en föreställning om att många av oss ändå gör denna uppdelning. Det

vittnar inte minst förarbetena till en tidigare version av LVU om. I dessa talas det nämligen

om heroin som en tung drog (se prop. 1979/80:1).

Oberoende av om man väljer att dela in narkotiska preparat efter begreppen tung och lätt,

menar Svensson8 m.fl. (1998) att det är viktigt att inse att de olika narkotiska preparaten har

olika farlighetsgrad. De skriver:

”Heroin är mycket farligare än cannabis. En stor del av

narkotikadödsfallen har samband med heroin. Hasch ger inte upphov

till några överdoser . (…) Heroinanvändning påverkar livsstilen för

den enskilde och förorsakar sociala skadeverkningar på helt annat sätt

än cannabis” (s. 23).

På liknande sätt står det på socialstyrelsens hemsida, www.sos.se, att missbruk av

beroendeframkallande medel måste bedömas utifrån vilket/vilka preparat det rör sig om samt

att ”när olika preparat blandas är effekten svårare att förutse, vilket gör att missbruket måste

bedömas som mer riskfyllt”.

Både Lene Cordes, sektionschef på utredningssektionen Barn och Ungdom i Rosengård, och

Annikki Tinmark, enhetschef  för barn och ungdomsenheten i Södra innerstadens individ och

familjeomsorg, menar att man ser allvarligare på om en ungdom missbrukar heroin och/eller

har ett blandmissbruk än om han/hon missbrukar cannabis. Cordes menar dessutom att

skyndsamheten ökar också i fall där ungdomen missbrukar amfetamin eller kokain (e-post till

författaren).

                                                                
8 Författarnas åsikter är baserade på en rapport från EU:s övervakningsorgan i narkotikafrågor, EMCDDA.
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3. ATT SE – ANALYS PÅ DET TEMATISKA PLANET

3.1. Den grundläggande motsättningen

I analysen på det tematiska planet har jag undersökt om det finns någon grundläggande

motsättning i texterna. När jag analyserar varje enskild text, ser jag att samtliga texters

grundläggande motsättning är att socialsekreterarnas ståndpunkt innebär att de vill att de unga

skall beredas vård och att detta skall ske genom tvång. De ungas inställning kan delas upp i

två kategorier. Båda utgör en motsättning till socialsekreterarnas inställning. I den ena

kategorin motsätter sig den unge den föreslagna vården. I den andra kategorin samtycker den

unge till den föreslagna vården, vilket innebär det inte finns något behov av tvång. I de fall

där den unge samtycker till vården, misstror socialsekreteraren samtycket. I och med att

samtycket inte anses vara pålitligt, menar socialsekreterarna att behov av tvång ändå

föreligger. Så här ser den grundläggande motsättningen i varje enskilt PM ut:

               Tvångsvård                                     Ej tvångsvård

 I samtliga PM vill socialsekreteraren att   Samtycker             Samtycker ej

 den unge skall vårdas och att vården ska  I tre PM lämnar de     I sju PM motsätter sig

 ske genom tvång.                                       unga samtycke.         de unga vård. Detta

                Samtycket  står i       står i konflikt med

                konflikt med social-  socialsekreterarens

                                                                    sekreterarens upp-     uppfattning om att

                fattning om att           behov av vård.

                behov av tvång          föreligger

                föreligger.

I den här studien är analysens fokus riktat på PM:en som samlat textdokument. För att få svar

på frågeställningen från syftet - Spelar tonåringens kön någon roll för hur beskrivningen

utformas? - för jag in genusperspektivet när jag söker den grundläggande motsättningen för

det samlade textdokumentet. Utifrån detta perspektiv kan jag se att beskrivningarna av den

unge pojken och den unga flickan skiljer sig åt. Utifrån detta perspektiv blir den en

grundläggande motsättning för det samlade textdokumentet att de båda könen inte beskrivs

likadant. Naturligtvis finns det likheter i hur flickorna och pojkarna beskrivs samt skillnader

inom könen. Dessa kommer i viss mån att presenteras i form av avvikelser från det

grundläggande temat. Så här ser den grundläggande motsättningen för det samlade

textdokumentet ut:
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   Beskrivningar          Beskrivningar

       av pojkar                   av flickor

                           Många beskrivningar i      Många beskrivningarna i

 PM:en gällande                 PM:en gällande

 pojkarna är utformade      flickorna är utformade

 på ett karaktäristiskt vis,   på ett karaktäristiskt vis

                      vilket skiljer dem från      vilket skiljer dem från

 beskrivningarna av           beskrivningarna av

 flickorna.                          pojkarna.

3.2. Teman

Temana identifierades genom att jag läste igenom beskrivningarna av missbruk i flickfallen

för sig och i pojkfallen för sig. När ett mönster i beskrivningar uppdagades för det ena könet,

undersökte jag om det kunde identifieras som mönster även i beskrivningarna av de andra

könet. Det visade sig att de beskrivningar som var återkommande för det ena könet (med

undantag av ett tema9) inte kunde betecknas som mönster i beskrivningar av det andra könet.

Det kunde dock hända att mönster i beskrivningar av det ena könet, återfanns i något enstaka

fall hos det andra könet. Dessa ”enstaka fall” har jag presenterat som avvikelser längre fram i

kapitlet. När de könsbundna mönstren i beskrivningarna hade identifierats, försökte jag

uttolka vad de ville förmedla till läsaren. Inte sällan behövde jag då ta hjälp av texten runt

omkring beskrivningen av drogbruket. Mönstren i beskrivningarna och det som

beskrivningarna verkade vilja förmedla, presenteras här som teman.

Teman är i denna uppsats sådana omständigheter som kan betecknas som återkommande i

beskrivningarna av ungdomar av samma kön. Definitionen av ett tema skulle såledas kunna

lyda som följande: Teman är mönster i beskrivningar av det ena könet, och som endast

förekommer i enstaka fall eller inte alls i beskrivningar av det andra könet. Jag har

identifierat fem teman i det samlade textdokumentet, nämligen Brott och missbruk,

Destruktivitet i relation till missbruk, Betydelsen av bortavarande från hemmet, Flickors

                                                                
9 I både flickfallen och pojkfallen talas det om försummad skolgång i samband med missbruksbeskrivningarna.
Detta skulle därför kunna ses som ett könsövergripande tema.
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hemförhållande i relation till missbruket och Bristande förmåga till sysselsättning som

konsekvens av pojkars missbruk. Dessa presenteras medan.

3.2.1. Brott och missbruk

För samtliga pojkar uppger respektive utredare att pojken i utredningen bör vårdas dels på

grund av missbruket, men även på grund av kriminalitet. I två av fallen, fallet Peter Potocki

och fallet Adnan Zoric, beskriver utredaren hur brotten är en direkt följd av missbruket:

”Enligt egen uppgift började Peter Potocki missbruka heroin

regelbundet i januari 1998. Missbruket accelererade och därmed även

kriminaliteten. De brott som Peter Potocki begick blev allt grövre.”

”Det omfattande missbruket och den kriminalitet det medför har lett

till allvarliga sociala konsekvenser för Adnan Zoric.”

I det tredje fallet, fallet Ajdin Saed, står det visserligen inte tydligt utskrivet att Ajdin rånade

för att få pengar till just missbruket, men det är rimligt att tolka meningen så då den kommer

direkt efter en mening gällande missbruket:

”Under hösten 2001 gick det sedan snabbt från inget droganvändande

alls, till ett massivt intag av hasch, amfetamin och ecstacy. För att få

pengar rånade Ajdin och hans medbrottsling flera ungdomar under

november månad innan de greps av polis i början av december 2001”

I fallet Bogdan Vladic, finns det ingen tydlig koppling mellan brotten/jakten på pengar och

droger, men det är inte omöjligt att tolka nedanstående text i den riktningen:

” Han umgås med ungdomar som, likt Bogdan Vladic, själva begår

brott. Det liv som Bogdan Vladic lever, med en ständig jakt på pengar

och användande av droger som Rohypnol, cannabis och amfetamin,

för med sig allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser.”

I fallet Adrian Boson finns ingen beskrivning som kan tolkas som att Adrian skulle begå brott

till följd av missbruket. Utredaren till det PM:et förenar dock likt de andra utredarna ofta brott

och missbruk i en och samma mening. Ett exempel på detta är följande citat som är hämtat

från PM:ets bedömningsavsnitt:

”Genom sin brottsliga verksamhet och sitt missbruk av

beroendeframkallande medel utsätter Adrian sin hälsa och utveckling

för påtaglig risk att skadas.”
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För samtliga pojkar gäller att missbruket inte är enda anledningen till utredning. Kriminalitet

tas också i beaktande av utredaren och i vissa fall menar utredaren att kriminaliteten är en

direkt följd av missbruket. I de andra fallen förekommer orden missbruk och kriminalitet ofta

i samma mening i utredningstexten. Detta kan tolkas som att utredarna vill förmedla ett

samband mellan missbruk och kriminalitet. Jag ser sammanlänkandet av kriminalitet och

missbruk som ett tema då det återfinns i samtliga PM rörande pojkarna. I de flesta av fallen

hade pojkarna begått våldsbrott. Genom att närmare precisera vilka brott det handlade om i

det enskilda fallet, förmedlar utredaren att det är av betydelse för läsaren att veta vilka brott

den unge har begått. Utredaren verkar således vilja att läsaren skall veta att de flesta av

pojkarna hade begått våldsbrott.

3.2.2. Destruktivitet i relation till missbruket

I samtliga utredningar gällande flickor, beskriver utredarna flickorna som destruktiva

och/eller att det har försökt att ta sina liv, vilket får ses som något destruktivt.

Om Fatima Al Habib står det i bedömningsdelen att hon är en ” 17-årig flicka som sedan

tidigare har uppvisat tecken på en destruktiv utveckling. Hennes missbruk har accelererat och

hon utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas”.

I fallet Fatmata Bazturk står det att flickan ”mår dåligt” och att hon har hotat med att ta livet

av sig. Utredaren skriver också att:

” Hennes destruktiva beteende har accelererat. Fatmata kommer och

går som hon vill i hemmet och föräldrarna vet inte var hon befinner

sig och med vem. Fatmata kan vara borta från hemmet flera dagar i

sträck utan att föräldrarna vet vart hon finns. Flickan har medgett

missbruk av cannabis och har vid flera tillfällen varit positiv på

cannabis vid droganalyser.”

Jag tolkar det som att utredarna först konstaterar att flickorna har ett destruktivt beteende/en

destruktiv utveckling och sedan beskriver vad denna destruktivitet består i. I båda fallen tolkar

jag texterna som att utredarna vill förmedla att flickans destruktiva beteendet får missbruk

som konsekvens.
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Sarwat Zimseks destruktiva beteende beskrivs öka missbruket: ”Hon har under kort tid

utvecklat ett destruktivt beteende där hennes haschmissbruk har ökat och hon vistas i

ickelämpliga miljöer.”

Utredaren skriver på ett par ställen i utrednings-PM:et avseende Maria Magnusson att flickan

har hotat att ta livet av sig, vilket får ses som ett destruktivt beteende. I bedömningsdelen kan

vi läsa följande: ”Min bedömning är att Maria missbrukar droger. Flertal droganalyser har

varit positiva och vid ett tillfälle inkom hon medvetslös till sjukhus. Maria har även hotat att

ta livet av sig.” Utredaren har placerat beskrivningar av drogmissbruk och självmordsförsök

efter varandra i ett och samma stycke. Det förmedlar ett samband mellan de båda faktorerna.

Utredaren skriver att Anna Svensson har varit omhändertagen enligt LPT (Lagen om

psykiatrisk tvångsvård). Detta nämns ofta i utredningen. Hon beskrivs dessutom ha försökt ta

sitt liv. Det är tydligt att utredaren vill föra fram att Anna mår psykiskt dåligt och han skriver

på ett ställe att Anna själv funderar över om omvälden tror att hon självmedicinerar när hon

tar droger. Utredaren visar vid ett par tillfällen i texten att drogernas påverkan på just Anna är

av betydelse. I bedömningen drar han slutsatsen att ”Anna Svenssons missbruk av

beroendeframkallande medel försvårar de symptom hon uppvisar (…).” Han åsyftar här

symptomen av Annas dåliga psykiska mående.

I utredningen gällande Anna Svensson finns det alltså beskrivningar som knyter flickans

dåliga psykiska mående till droganvändningen. Utredaren är av uppfattningen att drogerna

förvärrar hennes tillstånd. Utredaren verkar vilja förmedla att Anna mådde dåligt redan innan

hon började använda droger, men att drogerna gjorde det ännu värre.

I tre av fallen används ordet destruktiv och i de andra två tas flickornas självmordsförsök upp.

I samtliga fall verkar utredaren vilja visa ett samband mellan destruktivitet och missbruk. Då

detta i stort sätt bara gäller i flickfallen, ser jag det som att det som att det sammanlagda

textomfånget av beskrivningar av missbruk och destruktivitet från utredningarna, förmedlar

ett samband mellan missbrukande flickor och destruktivitet. Destruktivitet är inte något som

tas upp som anledning till vård i LVU. Därför kan sammanlänkandet av missbruk och

destruktivitet i beskrivningarna tänkas syfta till att visa läsaren (d.v.s. i första hand länsrätten)

att fenomenet finns.
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3.2.3 Betydelsen av bortavarande från hemmet.

I sju av utrednings-PM:en beskrivs ungdomen hålla sig borta från hemmet i samband med

droganvändning. Tre av dessa utrednings-PM gäller pojkar (närmare bestämt Peter Potocki,

Adnan Zoric och Adrian Boson). I pojkfallen beskrivs beteendet endast någon enstaka gång i

utredningen och tas inte upp alls i bedömningsavsnittet. Vad gäller de fyra flickorna (alla

utom Fatima al Habib), beskrivs beteendet flera gånger i utredningen för att sedan ytterligare

understrykas i utredarens bedömning. Detta kan tolkas som att utredarna tycker att

bortavarande från hemmet är ett beteende som är allvarligare om det gäller en flicka. I två av

fallen talas det om vagabonderande beteende/tillvaro, vilket är ett begrepp som inte alls  finns

med i pojkfallen. Såhär ser beskrivningarna av flickornas bortavarande från hemmet ut i

utredarnas bedömningsdel:

”Fatmata kan vara borta från hemmet flera dagar i sträck utan att föräldrarna vet var hon

befinner sig”.

”Sarwat skapar själv sina regler och låter inte vuxna ha inflytande exempelvis över utetider.”

”Anna Svenssons liv är oordnat, hon lämnar sitt hem och vistas

i missbrukarmiljöer. (…) Genom sitt socialt nedbrytande

beteende (vagabonderande tillvaro och att vistas i miljöer med

äldre missbrukare)och genom sitt missbruk av

beroendeframkallande medel utsätter Anna Svensson sin hälsa

och utveckling för påtaglig risk att skadas.”

”Min bedömning är att Maria utsätter sin hälsa och utveckling

för påtaglig risk att skadas genom sitt vagabonderande liv,

missbruk av droger och att vistas i kriminella kretsar.”

Beskrivningarna visar alltså en bild av större engagemang för flickor som är borta från

hemmet.

3.2.4. Flickors hemförhållanden och familjerelationer i förhållande till missbruket.

I fyra av flickfallen (alla fall utom det gällande Anna Svensson), uppfattar jag att

beskrivningar av problem i hemmet (så som konflikt mellan modern och flickan samt

misshandel) har ett samband och eventuellt ses som en anledning till flickors missbruket. Det

finns helt klart ett fokus på hemförhållanden och/eller familjerelationer i flickutredningarna.

Så är det inte i utredningarna gällande pojkarna.
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I fallet Fatima al Habib, målar utredaren upp en bakgrundsbild av undermåliga

hemförhållanden genom att beskriva att familjen tidigare har erhållit stöd från

socialförvaltningen på grund av att det har ”saknats struktur i hemmet” och att det har funnits

”brister i tillsynen och gränssättningen”. Därefter beskriver utredaren olika omständigheter

som visar att flickan inte har skött sig. En av dessa omständigheter är att Fatima vistas i

miljöer där det förekommer narkotika. I nästkommande stycke står det att läsa om den första

anmälan till socialförvaltningen om flickans missbruk. Utredaren verkar vilja förmedla en

slags kronologi som börjar med undermåliga hemförhållanden och slutar i missbruk. Därtill

understryks utredarens misstro till föräldrarna och hemförhållandena i bedömningsdelen. Där

beskrivs Fatima behöva ”de vuxnas tillsyn, regler och uppmuntran”, men det är inte

föräldrarna som åsyftas utan personalen på det hem där Fatima föreslås vårdas.

I bakgrundsavsnittet skriver utredaren i fallet Fatmata Bazturk att flickan sedan första klass

har haft kontakt med skolhälsovården, eftersom det har funnits en konflikt mellan henne och

modern. I bakgrundsavsnittet gör utredaren även i detta fall något som ser ut som en

kronologisk presentation av flickans situation. Den startar med beskrivningen av relationen

till modern, vilken följs av en beskrivning av att Fatmata under höstterminen 1999 började få

problem i skolan. Därefter kommer ett stycke där det står att föräldrarna är oroliga för att

dottern har börjat springa ute och vistas i icke-lämpliga miljöer. I februari 2000 får

socialtjänsten information om att Fatmata har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och sedan

kommer då första indikationen på missbruk under hösten 2000. Av denna kronologiska

presentation drar jag slutsatsen att utredaren vill förmedla olika omständigheter som har lett

fram till Fatmatas missbruk. Först i denna kedja finns problemen med mamman.

Gällande Sarwat Zimsek skriver utredaren så här om förhållandet mellan föräldrarna och

flickans beteende, d.v.s. missbruket:

”Av det som Sarwat berättar om misshandel framgår att föräldrarna

har brister vad gäller flickans skydd och trygghet, varför en

hemflyttning i  nuläget inte är aktuellt. Det är oklart i vilken

omfattning hemförhållandena påverkar hennes beteende och vice

versa.”

Det är alltså tydligt att utredaren vill förmedla ett samband (även om det inte enligt utredaren

går att bestämma graden utav det) mellan hemförhållandena och missbruket.
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Utredaren i fallet Maria Magnusson lägger stor vikt vid att beskriva flickans bristande

hemmiljö och att mamman är missbrukare. Det nämns vid ett flertal tillfällen i utredningen att

Maria har fått klara sig själv under sin uppväxt och att mamman har kastat ut henne hemifrån.

Utredaren beskriver att Maria har uttryckt sig så här i samband med ett samtal på institutionen

flickan där vistades till följd av det omedelbara omhändertagande som  föregick ansökan om

vård enligt LVU:

”Hon säger att hon satt med en holk i munnen när hon var tio år.

Vidare säger Maria att hon har tagit hand om sig själv innan och

undrar varför hon inte kan göra det nu när hon är sexton år.”

Genom att ta med detta uttalande i utredningen, menar jag att socialsekreteraren vill

understryka sambandet mellan den bristande omsorgen från moderns sida och missbruket.

Beskrivningarna av flickornas hemförhållanden tycks syfta till att visa ett samband med (och

eventuellt en anledning till) deras missbruk.

3.2.4. Bristande förmåga till sysselsättning som konsekvens av missbruk hos pojkar

Som jag har nämnt tidigare redogör socialsekreterarna i utredningens bedömningsdel för det

som är viktigast för länsrätten att beakta gällande ungdomens situation. Vad gäller pojkfallen

har samtliga socialsekreterare i bedömningen gjort någon form av koppling mellan missbruket

och bristen på sysselsättning.

I Peter Potockis fall står det att läsa att ”missbruk och kriminalitet har fått som konsekvens att

Peter Potocki inte har fullgjort sin skolgång. Han har heller inte någon annan

sysselsättning”:

Om Adnan Zoric står det att ”det omfattande missbruket och den kriminalitet det medför har

lett till allvarliga sociala konsekvenser för Adnan Zoric”. Meningen efterföljs av följande

kommentar: ”Han har slutat skolan och har heller ingen annan sysselsättning”.

Ajdin Saed beskrivs ha

”levt under oordnade förhållanden, saknat tillfredsställande vuxenroll

och inte haft ordnad skolgång eller annan sysselsättning. Detta

tillsammans med ett okontrollerat missbruk och en mycket allvarlig
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kriminalitet, gör att Ajdin genom sitt socialt nedbrytande beteende

utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas.”

Detta står att läsa om Bogdan Vladic:

”Bogdan Vladics brottsliga verksamhet och missbruk av

beroendeframkallande medel har fått allvarliga sociala konsekvenser.

Brottsligheten och missbruket ger uttryck för bristande anpassning till

samhällslivet. Bogdan Vladic saknar sysselsättning och visar inget

intresse för varken skola eller arbete”.

Socialsekreteraren i fallet Adrian Boson skriver att:

”Adrian Bosons återkommande kriminella handlingar och missbruk av

beroendeframkallande medel sedan flera år tillbaka har fått allvarliga

sociala konsekvenser. Han visade en bristande anpassning till ett

åldersadekvat socialt liv. Adrian saknar sysselsättning och har inte

förmåga eller intresse att komma igång med skolarbetet.”

Det är alltså tydligt att socialsekreterarna i sina beskrivningar av missbrukets konsekvenser i

bedömningsdelen, hänvisar till pojkarnas bristande förmåga till sysselsättning, vilket tyder på

att de särskilt vill poängtera detta.

3.3. Motsatspar

När jag läste utredningarna av båda könen, upptäckte jag att vissa fenomen fanns med i

utredningarna av båda könen, men att utredarna förhöll sig till dessa fenomen på ett sätt för

flickor och på ett annat sätt för pojkar. Den grundläggande motsättningen för det samlade

textdokumentet är att pojkar och flickor beskrivs olika. Motsatspar är beskrivningar av

fenomen som finns med i samtliga eller en majoritet av utredningarna, men där

beskrivningarna ser olika ut beroende på om det är en flicka eller pojke som beskrivs, och går

att knyta till den grundläggande motsättningen. De fenomen som finns med i utredningarna av

båda könen, men som beskrivs olika beroende på ungdomens kön, är:

• Beskrivningar av den missbrukade drogen och missbrukets karaktär.

• Synen på missbruket som en process, där fokus i flickfallen ligger på bakgrunden och i

pojkfallen på konsekvenserna av missbruket.

• Förslag till åtgärd
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3.3.1. Beskrivningar av missbrukade droger och missbrukets art

Av beskrivningarna gällande av flickornas drogbruk, är det rimligt att säga att tre av flickorna

beskrivs ha hasch som huvuddrog. Maria Magnusson beskrivs använda extacy i ungefär lika

stor utsträckning som hasch. Utredaren i fallet Anna Svensson lämnar ingen beskrivning som

skulle tyda på att Anna har någon huvuddrog, men hennes drogmissbruk beskrivs vara

”begynnande”.

Vad gäller  Peter Potocki står det att läsa följande om hans missbruk:

”Enligt egen uppgift började Peter Potocki missbruka heroin

regelbundet i januari 199810. Missbruket accelererade och därmed

även kriminaliteten”

Även Adnan Zoric beskriv ha ett heroinmissbruk. Så här skriver utredaren:

”Adnan Zoric förnekar på inget sätt att han har problem med missbruk

av flera droger. Adnan säger att han började röka hasch i 14-årsåldern

och har det sista året rökt mer eller mindre dagligen. Efter hand har

andra droger kommit in i bilden som benzodiazipiner, amfetamin och

heroin, varav heroinet det senaste året”.

(…)”Genom att narkotiska preparat blandas är effekterna svårare att

förutse, vilket gör att missbruket måste bedömas som riskfyllt. När det

dessutom sker på ett okontrollerat sätt, kan det bli direkt livshotande”.

Utredaren i fallet Ajdin Saed skriver att Ajdin har ett ”massivt intag av hasch, amfetamin och

ecstacy.” Förutom beskrivningen av drogdrogintaget som ”massivt”, menar utredaren

dessutom att Ajdins missbruk är ”okontrollerat”.

Bogdan Vladic nekar visserligen till missbruk, men socialsekreteraren gör i

bedömningsavsnittet klart för läsaren att Bogdan missbrukar cannabis, Rohypnol och

amfetamin. Utredaren redovisar resultat av droganalyser som utförts med bara några dagars

mellanrum. Genom att presentera ett sådant material, visar utredaren att det finns ett

användande av flera droger. Så här ser beskrivningen ut:

”Den 3 februari 1999 lämnar Bogdan Vladic en droganalys till

frivårdsmyndigheten som är positiv på bensodiazipiner. När Bogdan

Vladic kom till Råby ungdomshem, då beslutet om omhändertagande

enligt 6 § LVU verkställdes, den 12 februari 1999 togs en droganalys

som var positiv på bensodiazipner, amfetamin och cannabis. Den 22
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februari avvek Bogdan Vladic från Råby ungdomshem och när han

återförts till avdelningen togs en droganalys som var positiv på

bensodiazipiner. Bogdan Vladic har även erkänt att han har

missbrukat hasch som smugglats in på avdelningen.”

Resultatet av droganalysen från den 3 februari beskrivs på i vart fall två andra ställen i

utredningen. Jag tolkar det som ett sätt att markera missbruket av bensodiazipiner.

Utredaren i fallet Adrian Boson beskriver pojkens missbruk som ”avancerat” och tilltagande

i omfattning.

Sammanfattningsvis kan sägas att pojkarnas missbruk beskriv med beskrivningsord som

”avancerat” (i Adrian Bosons fall), ”massivt”, ”okontrollerat” (avseende Ajdin Saed) samt i

Adnan Zorics fall med risk att bli ”direkt livshotande”. Dessa i sammanhanget allvaligt

klingande beskrivningsord återfinns inte i flickfallen. Orden som beskriver flickornas

missbruk har med frekvens att göra, förutom i utredningen gällande Anna Svensson, där

missbruket beskrivs vara begynnande. I övrigt finns inte några andra ord som beskriver

flickornas missbruk. I fallet Bogdan Vladic beskriver utredaren att pojken missbrukar tre olika

droger. Peter Potocki har enligt utredaren ett heroinmissbruk. De flesta av flickorna uppges ha

en huvuddrog, nämligen cannabis.

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att beskrivningar av missbrukets utformning ser

olika ut för de båda könen. Med anledning av vad som står i kapitlet Lätt och tung narkotika,

kan beskrivningarna av pojkarnas missbruks i jämförelse med flickornas, anses förmedla ett

tyngre missbruk. Uppsatsens första motsatspar ser därmed ut som följande:

Beskrivningar av missbrukade droger och missbrukets art:

Flickor                                               Pojkar

Beskrivningar av lättare                           Beskrivningar av  tyngre

                       missbruk och lättare droger                 missbruk och tyngre droger

3.3.2. Fokus på bakgrund till eller på konsekvens av missbruket?

I de båda temana Bristande förmåga till sysselsättning som konsekvens av missbruk hos

pojkar och Flickors hemförhållande som anledning till missbruk, ser vi att konsekvenserna av

pojkarnas missbruk och en slags bakgrund till flickornas missbruk beskrivs. I pojkfallen

                                                                                                                                                                                                          
10 PM:et är skrivet i december 1998
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beskrivs förvisso en del faktorer som skulle kunna tolkas som orsak till missbruket, men

fokus ligger helt klart på vilka konsekvenser missbruket får. I flickfallen talas det tvärtom

väldigt lite om konsekvenser. Därför kan följande motsatspar presenteras:

 Fokus på bakgrund eller konsekvens av missbruket?                                                                                                                                    

Flickor                                               Pojkar

                  Fokus på beskrivningar gällande       Fokus på beskrivningar gällande

                      anledning till missbruk.                    konsekvenser av missbruket

3.3.3. Utredarens förslag till åtgärd

I utrednings-PM:en gällande flickorna, med undantag för det avseende Anna Svensson,

beskrivs samtliga flickor i bedömningsdelen ha mål för framtiden och/eller goda resurser att

förändra sin situation. Dessa mål och resurser hämmas av droganvändningen och utredarna

menar att flickorna behöver stöd och hjälp för att förverkliga målen och för att tillvarata sina

resurser.

Om Fatima Al Habib står det att ”Hon har planer för sin framtid, men förmår inte förverkliga

dem och behöver därför de vuxnas tillsyn, regler och uppmuntran för att nå sina mål”.

Hennes planer är enligt utredaren att ”sluta med droger, utbilda sig och gifta sig”.

Fatmata Bazturk beskrivs behöva ”stöd och hjälp för att hennes destruktiva beteende

skall upphöra och för att hon skall förverkliga sina mål och tillvarata sina resurser.”

Utredaren framställer Sarwat Zimsek som en ” flicka med goda resurser, men under

rådande omständigheter överskuggas dessa”. Hon beskrivs behöva få hjälp med att

tillvarata sina resurser.

Maria Magnusson beskrivs som glad och hjälpsam och det står även att läsa att ”att hon

kan ta hand om sig själv när hon får stöd och hjälp. Exempel på detta är när Maria

praktiserade under tiden hon var jourhemsplacerad i Åstorp och när hon bodde på

ungdomsboendet Slussen.”

Det talas således mycket om att flickorna behöver stöd och hjälp för att kunna ta till

vara sina resurser. Hur står det till med pojkarna då? Beskrivs de också behöva stöd och
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hjälp? Svaret på den senare frågan blir enligt min uppfattning nej. I pojkfallen finner jag

inte några beskrivningar av att killarna skulle ha mål eller goda resurser. Det pratas inte

heller om att killarna behöver stöd och hjälp. I killfallen verkar utredaren snare vilja

poängtera vikten av att pojken vårdas på institution:

”Det är min bedömning att Peter Potocki måste beredas vård på institution, åtminstone

under ett inledningsskede.”

”Det är min bedömning att Adnan Zoric i ett inledningsskede måste beredas vård på

låsbar institution”.

”Det är min bedömning att Ajdin Saed i ett inledningsskede måste beredas vård på

låsbar institution. Ajdins svårigheter att kontrollera sig själv visar på detta behov”.

”Bogdan Vladic måste beredas vård på institution åtminstone under ett inledningsskede

för att hans missbruk och kriminalitet skall bromsas.”

”Adrian måste beredas vård på institution åtminstone under ett inledningsskede för att

hans kriminalitet och drogmissbruk skall bromsas.”

Utredarnas förslag till åtgärd för ungdomarnas missbruk ser ut så här:

Utredarens förslag till åtgärd

Flickor Pojkar

Behöver stöd för att förändra sin situation Behöver vårdas på institution (i fyra av

fem fall på låsbar sådan) för att förändra

sin situation

3.4. Avvikelser

Till skillnad från vad som står om de andra flickorna i temat Bristande hemförhållande som

anledning till missbruk, beskrivs Anna Svensson som väl integrerad i familjehemmet fram till

dess att hon plötsligt inte kunde anpassa sig till deras regler vid 13-årsåldern. I samband med
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detta konstaterades att hon hade ADHD och eventuellt andra psykiska avvikelser. I

bedömningen skriver utredaren att mamman i familjehemmet menar att ”det alltid har funnits

särskilda omständigheter kring Anna”. Jag tolkar det som utredaren vill visa att det inte finns

något i Annas hemförhållande som kan ha föranlett missbruket, utan att problemen beror på

Anna(s psykiska tillstånd).

Beskrivningarna av Anna skiljer sig även från beskrivningarna av de andra flickorna i ett

annat avseende. Samtliga flickor beskrivs nämligen behöva stöd för att förändra sin situation.

Någon sådan beskrivning finns inte i utredningen gällande Anna Svensson.

I utredningen gällande Fatima al Habib återfinns inte några beskrivningar av att Fatima skulle

hålla sig borta från hemmet, men precis som i de fyra flickfallen beskrivs Bogdan Vladics

bortavarande från hemmet inte bara tidigare i utredningen, utan även i bedömningsavsnittet:

”Modern har inte längre kontroll på sonen som vistas ute på kvällar och nätter och inte

kommer hem förrän på morgonen.”

I fallet Ajdin Saeds upplever jag visserligen att fokus ligger på missbrukets konsekvens, men

utredaren beskriver dessutom en konflikt mellan Ajdin och modern, vilket till viss del

beskrivs ha påverkat Ajdins missbruk. I samma fall beskrivs pojkens missbruk som

destruktivt. I dessa två avseenden finns det alltså beröringspunkter mellan beskrivningar av

Ajdin och temana Flickors hemförhållande i relation till missbruket och Destruktivitet i

relation till missbruket.
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4. ATT FÖRSTÅ –ANALYS PÅ UTSÄGELSEPLANET

I analysen på utsägelseplanet tog jag tolkningsarbetet ett steg längre, genom att försöka förstå

beskrivningarna utifrån teorierna om genussystemet och det stereotypa genuskontraktet.

Resultatet av denna analys presenteras här nedan.

4.1. Missbrukets utformning i förhållande till det stereotypa

genuskontraktet

Det stereotypa genuskontraktet säger att män tillåts berusa sig i större omfattning än kvinnor.

Anna Svenssons missbruk anses vara begynnande och de övriga fyra flickorna har hasch som

huvuddrog. Med bakgrund av vad som står i kapitel 2.7. Lätt och tung narkotika, är det

rimligt att dra slutsatsen att flickorna inte har kommit lika långt i sitt missbruk som pojkarna

(se 3.2.4. Brott och missbruk hos pojkar). Inte desto mindre visar socialsekreterarna genom

sina beskrivningar att flickornas missbruk anses vara så pass allvarligt att de borde bli

omhändertagna till följd av detta. Vid jämförelse mellan beskrivningarna av killarnas och

tjejernas omfattning av missbruk blir det tydligt att ett tidigt ingripandet är klart förbundet

med kvinnokönet. Jag tolkar detta som att socialsekreterarnas förmedlar en allvaligare syn på

flickors missbruk och att de inte tillåts använda droger i lika stor omfattning som killar innan

samhället griper in. Därigenom reproduceras det stereotypa genuskontraktet, eftersom det

säger att killarna tillåts berusa sig i större omfattning än flickorna.

Att trotsa samhällets spelregler och lägga sig till med ett beteende som strider mot rådande

normer, det vill säga att missbruka, kan ses som ett sätt att lösgöra sig från regler och skapa

frihet (Hilte, 2000 a). Frihet är något som enligt Hirdman hör till den manliga delen av

genuskontraktet. Det faktum att flickorna omhändertas tidigare än pojkar, kan ses som ett

uttryck för vad Hirdman kallar kollektiv upprördhet. När genuskontraktet och genussystemets

isärhållande princip inte följs menar nämligen Hirdman att just kollektiv upprördhet bryter ut.

Denna kollektiva upprördhet skulle här kunna yttra sig i att kollektivet, i form av

representanter från institutionen socialtjänsten, reagerar med tvångsomhändertagande för att

återställa genusordningen, d.v.s. hindra flickorna från att slå sig fria från samhällets regler

(vilket är missbrukets konsekvens). Eftersom friheten enligt genuskontraktet tillhör pojkar,

kan man tänka sig att det inte är lika uppenbart när pojkar trotsar samhällets normer och att

det även därför tar det längre tid innan samhället ingriper (Hirdman, 2003).
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Schlytter (1999) kommer i sin undersökning av länsrättsdomar gällande flickor och pojkar

med mer långtgående missbruk, fram till att ”materialet visar att pojkarnas missbruk

sannolikt har pågått längre och verkar allvarligare än flickornas, vilket innebär att normerna

är olika (s.129).” Även Andersson (1999) menar i sin bok att det går att urskilja speciella

flick- och pojknormer och att pojkarna enligt normen tillåts använda droger i större

omfattning och att t.o.m. missbruk accepteras i vissa fall. För flickor gäller dock total

avhållsamhet och hon menar att flickors missbruk ses som ett uppror eller en flykt från

kvinnorollen. Schlytters och Anderssons undersökningar stämmer således överens med min i

detta avseende, vilket om än inte rättfärdigar, så i vart fall ökar möjligheten till att dra

generaliserbara slutsatser.

Hirdman menar att det tillhör den manliga delen av det stereotypa genuskontraktet att få

berusa sig i större omfattning och mannen är enligt genussystemet norm. Det innebär att

mannen utgör norm för berusning och kvinnans berusning blir avvikande (Hirdman,2003). I

min undersökning är det inte tydligt att beskrivningarna av pojkarnas missbruk är norm och

beskrivningarna av flickorna ses som avvikande, men det är ett tydligt att beskrivningarna inte

ser lika dana ut. Flickornas missbruk upptäcks snabbare i och med genuskontraktet och de

omhändertas och får vård i ett tidigare skede än pojkarna. Den stereotypa bilden av att

mannen får berusa sig i större omfattning än kvinnan återfinns och reproduceras i

socialtjänsten, vilket får som konsekvens att pojkarna inte får vård lika tidigt som flickorna.

4.2. Sysselsättningsförpliktelsen i det stereotypa genuskontraktet

4.2.1. Pojkars bristande förmåga till sysselsättning

I undersökningsmaterialet till Schlytters (1999) studie, kopplas andra omständigheter inte

samman med pojkars missbruk. Så är det inte i beskrivningarna från undersökningsmaterialet

till den här studien. Av beskrivningar från bedömningsdelarna i pojkfallen ser vi nämligen att

socialsekreterarna gör en koppling mellan pojkarnas missbruk och deras bristande förmåga till

sysselsättning. Jag tolkar beskrivningarna av konsekvenserna av pojkarnas missbruk, som att

socialsekreterarna vill visa läsaren att missbruket omöjliggör sysselsättning. Något liknande

finns inte i bedömningarna i flickfallen. Jag drar därmed slutsatsen att sysselsättningskravet är

kopplat till pojkfallen. Oberoende av anledningen till att liknande beskrivningar inte återfinns

i flickfallen, kan det konstateras att pojkarnas bristande förmåga till sysselsättning i och med

missbruket får så pass stor relevans i utredningen att den står omnämnd i
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bedömningsavsnittet. Detta kan i sin tur förstås som en kollektiv upprördhet över att

pojkarnas till följd av missbruket inte följer vad det stereotypa genuskontraktet anger

avseende män och syselsättningsförpliktelsen utanför hemmet.

4.2.2. Flickors anknytning till hemmet

Till skillnad från mannen ligger kvinnans förpliktelser till sysselsättning enligt det stereotypa

genuskontraktet innanför hemmets väggar. Utredarnas beskrivningar vittnar om ett större

intressen för bortavarande från hemmet i flickfallen än pojkfallen. I beskrivningarna i

flickutredningarna finns ett mönster som förmedlar en stark bindning mellan flickan och

hemmet. Även om flickorna i fallen inte beskrivs ha sin sysselsättning i hemmet, finns det

alltså beskrivningar som tyder på stor oro över att flickorna är borta från hemmet.

Fokus på hemmet återfinns även i beskrivningarna av bakgrunden till flickors missbruk. För

att finna anledningen till att flickor missbrukar, verkar utredarna göra en slags inventering av

hur det förhåller sig i hemmet. Jag ser inga tecken på att utredarna skulle göra samma sak i

pojkfallen.

Anderssons (1999) studie The children of Maria visar att flickorna i undersökningsmaterialet i

stor utsträckning var utstötta från sina familjer. Enligt Andersson vittnar även annan forskning

om detta. Både Andersson och jag finner ett mönster av att lyfta upp konflikter i flickors

hemmiljö. I min undersökning finns också beskrivningar som vittnar om en koppling mellan

flickorna och deras hem, vilket ligger i paritet med vad som står om kvinnan och hemmet i det

stereotypa genuskontraktet. Genom att knyta flickan till hemmet, är beskrivningarna med och

återskapar det stereotypa genuskontraktet.

4.3. Beskrivningar av sätt att vara på i förhållande till det stereotypa

genuskontraktet.

Flickorna beskrivs vara destruktiva och pojkarna har i samtliga fall en brottslig bana med

våldsbrott i bagaget. Av detta kan vi se att de missbrukande flickorna beskrivs ta ut sitt dåliga

mående på sig själva, medan pojkarna beskrivs som utåtagerande. Utredarna verkar ha goda

bevis för att pojkarna har begått brott och eftersom kriminalitet är ett av rekvisiten för vård

enligt §3 LVU, är det inte konstigt att utredarna tar upp beskrivningar av kriminalitet i

utredningarna. Beskrivningarna av kriminalitetens förbindelse med de missbrukande pojkarna
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verkar vara grundande i faktiska förhållanden snarare än på stereotypa

könsrollsföreställningar. Så upplever jag även att det är i beskrivningarna av flickornas

destruktivitet. Beskrivningarna av kriminalitet respektive destruktivitet, kan kanske därför

vittna om att det finns speciella uttryckssätt för flickor och pojkar att visa att de inte mår bra

och att dessa uttryckssätt kan vara grundade i det stereotypa genuskontraktet. Kvinnan ska,

enligt det stereotypa genuskontraktet, vårda och föda barn, vilket förutsätter ett mjukt och

omvårdande sätt. I detta ryms inte någon utåtriktad aggressivitet. Män beskrivs som starka

och fria och det ligger i den stereotypa mansrollen att visa prov på sin styrka. Detta kan

kopplas till Schlytters forskning som visar att 33 procent av pojkarna i

undersökningsmaterialet var våldsamma och visade aggressivitet (ibid., 1999).

4.4. Beskrivningar av vad som krävs för förändring

I samtliga pojkfall, beskriver utredarna att killarna behöver vårdas på institution och att

institutionen i fyra av de fem fallen skall vara låst. Killarna beskrivs alltså behöva bli inlåsta,

medan man i flickfallen talar om att flickorna behöver stöd och hjälp. Det är inte omöjligt att

tolka det som att beskrivningarna förmedlar att pojkarna skall straffas och flickorna vårdas.

Kanske beror detta på att pojkarna har utfört kriminella handlingar och att socialsekreterarna

därav få associationer till inlåsning och straff. Oavsett vilket, förmedlar beskrivningarna av

inlåsning som åtgärd för pojkar och stöd och hjälp till flickor en tuffare attityd till

missbrukande pojkar än flickor. Denna tuffa attityd kan tänkas vila på bilden i det stereotypa

genuskontraktet om att mannen är tuff och stark.

Järvinens (1991) åsikt (se Tidigare forskning) om att en kvinna väcker starkare känslor av

omsorg än hennes manliga motpart, kan kopplas till att flickorna i min studie beskrivs behöva

få stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Jag tolkar utredarnas beskrivningar som

att de menar att flickorna behöver någon som tar hand om dem för att förändring skall kunna

ske. När Hirdman blickar tillbaka på hur genuskontraktet har sett ut genom historien, menar

hon att staten åtminstone förr fungerade som en slags omhändertagande manlighet för kvinnor

och flickor som sakande en familj att ingå i. Flickorna i min studie har problem i hemmiljön

och beskrivs behöva stöd och hjälp. Kanske visar detta att synen på staten som en

omhändertagande manlighetsauktoritet lever kvar.
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Sättet på vilket socialsekreterarna beskriver vilken åtgärd som skall sättas in för ungdomen,

medför en slags reproduktion av det stereotypt manliga och det stereotypt kvinnliga:

                         Flickor                   Pojkar

Behöver bli omhändertagna och få             Är hårda och behöver behandlas hårt.

stöd och hjälp av en omhändertagare

(d.v.s. en slags konstruerad manlighet).

4.5. Den isärhållande principen

I samtliga motsatspar ser vi att ett fenomen som gäller på ett sätt för det ena könet, gäller på

ett annat sätt för det andra könet. I uppsatsens teman visar jag fenomen som uppträder som

mönster i beskrivningar av det ena könet men inte i beskrivningar av det andra. Därmed kan

slutsatsen dras att den isärhållande principen gäller i utredningar av missbrukande ungdomar.

Figuren nedan ger en överblick av detta:

Pojkar Flickor

- Killar beskrivs agera utåt och begå brott                    - Flickor beskrivs som destruktiva

- Fokus på beskrivningar av bristande - Fokus på beskrivningar av

   förmåga till sysselsättning                                           anknytningen till hemmet

- Killar beskrivs ha ett tyngre missbruk - Flickorna beskrivs ha ett lättare

missbruk

- Fokus ligger på beskrivningar av - Fokus ligger på beskrivningar

missbrukets konsekvens som pekar på  missbrukets orsak

- Placering på låsbar institution beskrivs - Stöd och hjälp till flickan beskrivs

som behov för förändring som behov för förändring

4.7. Mannen som norm?

Anderssons genomgång av studier om ungdomars väg in i missbruk visar att forskarna i vissa

studier där flickorna var helt uteslutna, ändå talade om resultatet som om det gällde för

ungdomar generellt. I de rapporter där könsskillnaderna behandlas rapporteras flickornas

situation som antingen liknande eller avvikande från pojkarnas (ibid., 1999). När detta sker är

det tydligt att pojken ses som norm och det får som konsekvens att flickor inte alls
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uppmärksammas. Så är det inte i mitt undersökningsmaterial. Jag har inte sett några tydliga

beskrivningar av att killarna skulle vara norm och flickorna avvikande, vilket kan ha att göra

med att både flickorna och pojkarna kan ses som avvikande från mansnormen i och med att de

omhändertas av samhället. Killarna i beskrivningarna skulle därmed kunna betecknas med ett

”a”, vilket beskriver en man som inte lever upp till mansnormen.
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5. SAMMANFATTNING

I denna studie har jag visat att det finns ett visst stereotypt könsrollstänkande inom

socialtjänsten, vilket har visat sig i könsspecifika mönster i beskrivningar av de missbrukande

ungdomarna. Min analys åskådliggör jag en stark koppling mellan flickans missbruk och

hemmet/hemförhållandena. Beskrivningarna skulle kunna tolkas som att utredarna vill

förmedla att de problematiska hemförhållandena är anledning till flickans missbruk. Vidare

lägger utredarna stor vikt vid att beskriva det problematiska i att flickor, i samband med

missbrukandet, håller sig borta från hemmet. Även i detta avseende visar beskrivningarna en

koppling mellan flickan och hemmet. I det stereotypa genuskontraktet kopplas kvinnan till

hemmet. Mönstret av att fokusera på flickornas hemförhållande och bortavarande från

hemmet, kan därför sägas både ha sitt ursprung i och reproducera det stereotypa

genuskontraktet.

Enligt det stereotypa genuskontraktet är det männens ansvar att ha en sysselsättning utanför

hemmet. Analysen visade att det i beskrivningarna av pojkarnas missbruk fanns ett fokus på

att föra fram att missbruket ledde till att pojkarna inte kunde sköta skola eller annan

sysselsättning. I och med att utredarna särskilt reagerar på detta i killfallen, återproducerar

utredarna det stereotypa genuskontraktet med sina beskrivningar.

Beskrivningarna av ungdomarnas sätt att vara på upplever jag som grundade i faktiska

förhållanden och inte i stereotypa föreställningar om kön. Flickorna beskrivs hur som helst

vara destruktiva och behöva stöd och hjälp, medan utredarna förmedlar en bild av pojkarna

som våldsamma och starka. Utredarna menar också att pojkarna skall låsas in, vilket kan ses

som ett sätt att visa att de bör straffas. Enligt det stereotypa genuskontraktet skall mannen

vara stark och tuff och förmodligen är det därför utredarna yrkar på åtgärder av tuff karaktär i

killfallen. Stöd och hjälp, är något som mannen enligt det stereotypa genuskontraktet skall

bistå kvinnan med. Vid avsaknad av en man eller fungerande familj, har samhället historiskt

sett gått in och tagit över rollen som en omhändertagande manlighet för kvinnor som inte har

ansetts klara sig själva. Flickorna i den här studien beskrivs behöva stöd och hjälp av

samhället, vilket gör det troligt att den historiska bilden lever kvar.

I sin bok Kön och juridik i socialt arbete, drar Schlytter (1999) slutsatsen att

bedömningsgrunderna för missbruk i länsrättens domar är schablonmässiga och ytliga vad
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gäller flickor. Jag menar att det förekommer schablonmässiga beskrivningar av båda könen i

det empiriska materialet för den här studien.

Teorin om genussystemet bygger på två principer – att mannen är norm och att könen inte får

blandas, men i denna studie blir endast den isärhållande principen tydlig. Det behöver inte

betyda att mannen inte ses som norm, utan kanske snarare att den missbrukande mannen

också avviker från den stereotypa mansnormen.

Det finns avvikelser från det könsbundna mönstren i beskrivningarna av ungdomarnas

missbruk.

Sammanfattningsvis vill jag understryka att det inom socialtjänsten finns ett sätt att beskriva

ungdomars drogmissbruk som kan härledas till stereotypa könsbilder av kvinnor och män.

Detta innebär att socialtjänsten som institution typifierar ungdomar utefter kön och

reproducerar det stereotypa genuskontraktet.
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6. ATT FÖRÄNDRA – SLUTDISKUSSION

Denna studie har visat att det finns könsstereotyper i beskrivningar av missbruk i sociala

utredningar gällande ungdomar. Könsstereotyperna har presenterats i teman och

motsättningspar och sedan tolkats med hjälp av teorier om genuskontrakt och genussystem.

Jag utgår från att socialtjänsten och alla enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten har

ungdomens bästa i åtanke när de arbetar med ärenden gällande missbrukande ungdomar. Det

är inte däri problemet ligger. Nej, jag menar att problemet består i att hela vårt västerländska

samhälle verkar genomsyras av stereotypa föreställningar om män och kvinnor och att dessa

inte alltid är uttalade och tydliga. Det är först när föreställningarna blir tydliga som vi kan ta

ställning till vad vi tycker om dem. Socialtjänsten är en del av samhället. Därför vore det

konstigt om det inte fanns stereotypa föreställningar om män och kvinnor även där. Det är inte

självklart att alla i alla lägen tycker att stereotypa föreställningar om kön är dåliga, men om de

inte är tydliga blir det svårt att ta ställning till dem. I och med denna uppsats har jag

tydliggjort vissa föreställningar om kön inom socialtjänsten. Nu är det upp till var och en att ta

ställning till dem.

Jag vill avslutningsvis återknyta till uppsatsens resultat och presentera mina personliga tankar

om varför vi bör förändra vårt stereotypa och traditionella sätt att tänka på män och kvinnor.

Även om jag anser att flickorna i utredningstexterna i mångt om mycket beskrivs som offer

och pojkarna som aktörer, betyder inte det att pojkarna alltid vinner på genuskontraktet och att

flickorna förlorar på det. Som jag ser det blir pojkarna i flera avseenden offer i och med de

könsstereotypa egenskaper genuskontraktet tilldelar dem. Ett exempel på det är att utredarnas

beskrivningar om omfattningen av ungdomarnas missbruk vilar på könsstereotypen att män

får berusa sig i större omfattning än kvinnor. Det får till konsekvens att socialtjänsten reagerar

snabbare med tvångsomhändertagande i flickfallen än i pojkfallen. Flickor förlorar visserligen

på att det finns en manlig berusningsnorm då de genom tvångsomhändertagandet snabbare

blir stigmatiserade än pojkarna, men jag vill hävda att det är killarna som blir de verkliga

offren för den manliga berusningsnormen. Detta eftersom normen inte tillåter dem att bli

omhändertagna och få vård i det skede då missbruket fortfarande kunde klassas som lätt.

Samhällets stigmatisering av vissa droger gör att det, enligt min mening, borde vara svårare

att bli fri från ett missbruk av s.k. tyngre droger. Med denna uppfattning som utgångspunkt,
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innebär vård i ett tidigare skede en slags fördel. Därmed anser jag att pojkarna förlorar och

blir offer för att det finns att stereotypt könsrollstänkande inom socialtjänsten.

Det stereotypa genuskontraktet säger att mannen är stark och tuff. Beskrivningarna från

killfallen visar ett mönster av att fokusera på inlåsning, vilket förmedlar en tuff attityd till

missbrukande pojkar. Pojkar är tuffa och skall därför behandlas tufft. Eftersom jag tror att

behandling som grundar sig på stöd och hjälp är till större nytta än inlåsning för någon som

skall motiveras till att bli av med ett missbruk, anser jag att killarna även i detta avseende blir

offer för de könsstereotyper som socialtjänsten förmedlar.

Den tidigare forskningen, populärkulturen och media har visat upp en bild av att berusade

kvinnor ofta kopplas samman med sexualitet. Förvånande nog, har jag inte sett någon tendens

alls till detta i undersökningsmaterialet för den här studien. Rapparens Petters skildring av

Cecilia Synd från inledningskapitlet, är således inte representativ för beskrivningarna av

flickorna i min studie. Inte heller Fredrik Snortares karaktär passar in i

undersökningsmaterialet. Om det tidigare har funnits beskrivningar av sexualiteten i

förhållande till missbrukande flickor och pojkar i sociala utredningar, skulle mitt resultat

(trots att det endast är grundat på tio utredningar) kanske kunna användas för att pröva en

hypotes om att sexualiteten har mist sitt symbolvärde i beskrivningar av missbrukande

ungdomar i social utredningar. Detta kan kopplas till Järvinens (1991) slutsats om att

sexualiteten har mist sitt symbolvärde i polismaterial rörande berusade kvinnor.

När reproduktion av det stereotypa genuskontraktet sker inom socialtjänsten, drabbas inte

bara flickorna av den stereotypa manrollen. Genom att här i slutdiskussionen särskilt

framhålla detta, hoppas jag kunna slå hål på uppfattningen om att flickor är offer för de

könsstereotyper som finns i vårt samhäll och att pojkar vinner på att dessa ideligen

reproduceras. Varken kvinnor eller män tjänar i längden på att bli inmatade i mallen för den

stereotypa mannen eller för den stereotypa kvinna. Vi är ju människor! Det är dags för oss att

inse att det ligger i båda könens intresse att kasta av oss det massiva ok av könsstereotyper

som tynger våra axlar!
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Bilaga 1.

Utredningar -grundmall

1. Ärendeblad B.
Vem utredningen avser med
personuppgifter, vårdnadshavare, god
man.

2. Orsak
Kort beskrivning av den aktuella
situationen samt angivande av §

3. Familjebild.
Kort - vem bor i familjen, försörjning,
boende.

4. Utredningsmetod
Vem eller vilka som gjort utredningen,
kontakter, antal samtal, utredningstid
och eventuella beslut som fattats under
utredningstiden. Nätverksmöten.

5. Tidigare beslut.
Föräldrarnas och barnets/ungdomens
tidigare kontakter med socialtjänsten.

6. Bakgrund.
Historik utifrån anmälan och utredning.
Bakgrundsdata från hemlandet. Kort
beskrivning av familjens och
barnets/ungdomens bakgrund fram till
aktuell situation (uppväxt, dagis, skola,
fritid, problem, åtgärder, resurser)
Hälsa/sjukdom, ev sjukhusvistelse.
Missbruk, vilket beroendeframkallande
medel, utveckling, omfattning,
missbrukstillfällen, droganalyser. unge
dömts för eller fått åtalsunderlåtelse
för.
Kriminalitet, vilka brott den unge
misstänks för och vilka som erkänts.
Brott som den unge dömts för eller fått
åtalsunderlåtelse för.

Uppgiftslämnare, både för barn och
föräldrar (handläggaren väljer
ut.)Uppläses och vidkännas !
7. Aktuell situation.

8. Familjens synpunkter.
Barnets/den unges, i form av
barnsamtal (även hur samtalet gick till,
omständigheterna). Ev områdes-
perspektiv.Samtycke eller ej
Föräldrarna, syn på det inträffade,
normsystem, gränssättning,
uppfattning av sin fostrarroll. Samtycke
eller ej
Familjens referenter.

9. Sammanfattning (i de fall det
behövs)

10. Utredarens bedömning
Beskriv föräldrar/barnrelationen.
Barnets/ den unges behov
- grundläggande (skydd, bekräftelse,
stimulans och gränssättning)
- specifika
Hur tillgodoses barnets behov ? I
vilken utsträckning ?(föräldrarnas
resurser, brister/behov, egna förslag)
Grunderna för vården och vårdbehov,
alternativt avslutning
Belysa den påtagliga risken att barnet
kan skadas.
Kommentera samtycket och ev
tillförlitligheten.
Koppla till lagtext.

11. Förslag till beslut

12. Vårdplan - samtycke eller ej.
(Separat papper)

13. Bilagor
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Bilaga 2.

Analys på det narrativa planet

Vid analys på det narrativa planet av varje enskild text fann jag att handlingarnas subjekt i

samtliga fall var den aktuelle ungdomen. I utrednings-PM:et utför subjektet, d.v.s. ungdomen,

handlingar som socialsekreteraren betecknar som nedbrytande. Dessa nedbrytande handlingar

är objekten för textens handling. Då jag har valt att endast studera beskrivningar av missbruk,

är missbruk objektet för handlingen i den utvalda textinnehållet. I samtliga fall motarbetar

socialsekreteraren som har skrivit PM:et den så kallade projektrelationen mellan ungdomen

och missbruket. Det finns således en konfliktrelation mellan socialsekreterare och ungdom

(Svenning, 1997).


