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Syftet med denna studie är att belysa normer och värderingar som genomsyrar Socialtjänstens 

bedömningar av ungdomarnas beteende ur ett genusperspektiv. Vi ställde oss frågorna:  

- Hur speglar och upprätthåller Socialtjänsten de traditionella föreställningar, normer 

och värderingar vad gäller kvinnligt och manligt?                                                                                                           

- Utifrån vilka värderingar och könsrelaterade uppfattningar bedöms, skildras och 

konstrueras flickor respektive pojkar av socialarbetaren? 

Vi har kommit fram till att det råder en könsuppdelning inom Socialtjänsten. Resultatet visar 

att beskrivningen av pojkar och flickor konstrueras på olika sätt. Det används stereotypiska 

beskrivningar och olika värderingar för både pojkar och flickor. Vi har funnit att 

Socialtjänsten fortfarande speglar och upprätthåller de traditionella könsföreställningarna.    

Vi har tagit del av 20 stycken LVU domar från förvaltningsrätten i Stockholms län. Domarna 

gäller ungdomar i ålder 14 till 18 som omhändertas på grund av att de anses ha ett avvikande 

beteende. Vid genomförandet av vår studie har vi använt den kvalitativa diskursanalysen som 

metod, men vi har även en kvantitativ del där vi erbjuder läsaren en övergripande bild av 

socialarbetarens beskrivning och konstruktion av ungdomar. För att kunna analysera 

forskningsresultatet har vi valt följande perspektiv och teorier: Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och Hirdmans teori om genussystemet.  
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The purpose of this study is to illustrate norms and values that permeate the social services 

assessments of young people’s behavior from a gender perspective. The main questions here 

are:  

- How do the social services maintain the traditional notions, norms and values on 

femininity and masculinity?  

- On which values and gender related conceptions does the social worker assess, 

describe and construct girls and boys?  

The results of the study show that the descriptions of boys and girls are constructed in 

different ways. We have concluded that there are stereotypical descriptions and different 

valuations for both boys and girls. We have further found that the social services still maintain 

the traditional gender conceptions. 

We have been taking part of twenty LVU judgments from the Administrative Court in 

Stockholm. The judges concern teenagers in age of 14 to 18 years, who have been placed 

outside the home because they are considered having a deviant behavior. We have used a 

qualitative discourse analysis as a method and also a quantitative part to offer the reader a 

comprehensive view of the social workers description and construction of the youth. To 

analyze the results, we have selected the following perspectives and theories: the social 

constructivist perspective and Hidrman’s theory of the gender system.  
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1. Inledning 

”Att vara sexuellt aktivt och ha samlag med flera olika pojkar kan heller inte 

betraktas som att bryta mot samhällets grundläggande normer. Trots att flickans 

olika beteenden i dessa fall inte bryter mot grundläggande normer kommer 

domstolen fram till att flickan ändå ska omhändertas. / … / I mitt material, knappt 

400 domar, finns inte en enda pojke som omhändertas av denna … anledning.” 

(Schlytter 1999:92–93).  

               
Detta är ett belysande citat ur Astrid Schlytters (1999) bok Kön och juridik i socialt 

arbete: tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå. Citatet illustrerar hur författaren 

som har tagit del av 400 LVU domar blev överraskad inför den skarpa 

könsuppdelningen som genomsyrar Socialtjänstens utredningstexter. Vi undrar vad 

detta kan bero på och hur det kan ske när Socialtjänstens syfte är att sträva efter 

jämlikhet och efter att utföra ett bra arbete. Kan det vara så att socialarbetaren 

omedvetet konstruerar och bibehåller könsskillnader? Eller kan det vara så att 

stereotypa
1
 föreställningar om kön är så starkt inbyggda i vårt vardagstänkande att 

det blir svårt att försöka bryta oss loss ifrån dem? Dessa frågor väckte vårt intresse 

för att utföra en undersökning där vi belyser könsföreställningar som råder inom 

Socialtjänsten ur ett genusperspektiv.  

                                                                                            

1.1. Bakgrund  

1.1.1. Jämställdhet och könsperspektiv inom Socialt arbete              

Begreppet jämställdhet är en politisk term för jämlikheten mellan de olika könen. Enligt 

regeringsmålet för jämställdhetspolitiken innebär jämställdhet att män och kvinnor ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla livsområden (SiS 2006:15).  Syftet 

med jämställdhetsbegreppet är att motarbeta diskriminering av kvinnor. I jämställdhetslagens 

förarbeten framgår det att bägge könen ska vara jämlika (Schlytter 1999:44–45). Med detta 

avses att även pojkar och flickor ska ha samma rättigheter och skyldigheter inom den sociala 

barnavården (SiS 2006:15).    

 Socialstyrelsen fick år 2002 ett uppdrag från regeringen att analysera, följa upp 

och redovisa könsskillnaderna som råder inom Socialtjänsten. Socialtjänstens verksamhet har 

aldrig tidigare granskats ur ett jämställdhetsperspektiv. Socialstyrelsen har uppmärksammat 

att könsperspektivet sällan tas upp inom Socialtjänstlagen. I Socialtjänstlagens förarbeten 

                                                             
1
 ”förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en 

viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.” (WWW.ne.se). 
 

http://www.ne.se/
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nämns inte kön till skillnad från hälso- och sjukvårdslagens förarbeten. 

Jämställdhetsbegreppet saknas även i de lagarna som styr Socialtjänstens organisation (SoS 

2005:8-9). Socialtjänstens huvudcentrala lagar, Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskild 

bestämmelse om vård av unga (LVU) ska vara könsneutrala. Dock innebär det inte att dessa 

lagar rättvist används för både könen. Innan Socialtjänstlagen trädde i kraft var 

mansdominansen i den statliga utredningen och samhällsdebatten näst intill total och 

kvinnofrågorna var inte aktuella under 1970-talet. Än idag ser relationerna mellan de bägge 

könen fortfarande ut på samma sätt som det såg ut under 1980-talet då Socialtjänstlagen 

antogs (Schlytter 1999:44–45).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Socialtjänstlagen är en ramlag som kan tolkas på olika sätt. Detta leder till att 

socialarbetaren tolkar lagen utifrån sina egna värderingar (Pettersson 2009:9,10). På så sätt 

hamnar socialarbetaren i svåra valsituationer för att det saknas särskilda normer att luta sig 

mot (Blennberger 2006:11). Ett annat dilemma som är viktigt att ta upp i detta sammanhang 

är att Socialtjänsten är en politikerstyrd samhällsorganisation och dess resurser styrs av 

socialpolitiken, vilket påverkar det sociala arbetet i allra högsta grad (Thorslund 2009:87–88). 

 I socialstyrelsens rapport (2005) nämns det att Socialtjänsten speglar de 

traditionella föreställningarna vad gäller kön (SoS 2005:13). Med traditionella 

könsföreställningar avses att män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och beteende och på 

så sätt ses som varandras motsatser (Thylefors 2007:183). Det sociala arbetet medverkar på så 

sätt till att reproducera och upprätthålla könsskillnader i samhället.    

1.1.2. Socialtjänstens utredningsprocess                    

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den första januari 1982. I kap 1§ 1 SoL (2001:453) 

anges grundläggande mål och värderingar såsom att främja människornas jämlikhet i 

levnadsvillkor (Norström & Thunved 2010:37–39). I kap 5 § 1 SoL (2001:453) framgår det 

särskilda bestämmelser för barn och ungdomar. Detta kapitel går ut på att socialnämnden ska 

verka för att både barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden 

(Norström & Thunved 2010:115). Socialnämnden ska ingripa när en anmälan eller ansökan 

görs om att ett barn far illa, genom att göra en egen förhandsbedömning för att kunna fatta 

beslut om det föreligger skäl att inleda en utredning enligt kap 11 § 1 SoL (2001:453) 

(Norström & Thunved 2010:237,324).     

 I Socialtjänsten är majoriteten av socialarbetarna kvinnor (SoS 2004:32). Det är 

socialarbetarna som formulerar och konstruerar barnavårdsutredningarna (Jacobsson 

2009:103). Här träder socialarbetaren in som samhällets och Socialtjänstens utsedda 
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representant. Syftet med ingripandet är att bedöma barnens nuvarande livssituation och göra 

prognoser utifrån lagens bestämmelser (Forkby 2007:79). Visar det sig sedan att barnet är i 

behov av vård och hjälp så ska hela familjen erbjudas stöd och frivilliga insatser och 

nödvändiga åtgärder vidtas. De flesta insatser inom Socialtjänsten ges på en frivillig väg. När 

föräldrarna eller barnet motsätter sig Socialtjänstens insatser eller när insatserna blir 

otillräckliga blir det aktuellt att tillämpa vissa tvångslagar såsom lagen om vård av unga 

1990:52 (LVU). Utredningen ska bedrivas skyndsamt och avslutas senast inom fyra månader 

så länge det inte finns särskilda skäl att förlänga barnutredningen för en viss tid (Norström & 

Thunved 2010:242, 324). Mot bakgrund av barnutredningen gör socialnämnden en 

bedömning om det föreligger risk att pojkens eller flickans hälsa och utveckling skadas och då 

kan nämnden ansöka om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar 

därefter socialnämndens ansökan som innehåller en redogörelse om barnets förhållanden och 

bifaller eller avslår förvaltningsrätten socialnämndens ansökan om LVU (Schlytter 1999:57). 

 Socialarbetaren anses veta barnens bästa bättre än föräldrarna och barnen själva 

(Schlytter 1999:55–59). Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 1§ 2 betraktas varje person 

under 18 år som barn (Norström & Thunved 2010:40). Dock används i den sociala 

barnavården benämningen barn för 0 till 12 år och benämningen ungdom från 13 till 18 år. 

Däremot är ungdomsbegreppet inte åldersbestämt utan istället används det för ungdomar som 

passerat tonåren. Vidare handlar 3 § LVU oftast om barn som är i åldern 13 till 20 år (SiS 

2006:9).  

1.1.3. Förutsättningen för vård av unga enligt 3 § LVU                             

Rekvisiten
2
 3 § LVU handlar om beteendefall där ungdomar ska beredas vård om de utsätter 

sin utveckling och hälsa för risk att skadas genom brottslig verksamhet, missbruk av 

beroendeframkallande medel eller ett annat socialt nedbrytande beteende. Enligt lagtexten, 

räknas varken bagatellartade brott eller enstaka allvarliga brott som brottslig verksamhet. 

Rekvisiten brottslig verksamhet uppfylls när pojkars respektive flickors brottslighet är så grov 

att det blir svårt att anpassa sig till samhället. Gällande missbruk av beroendeframkallande 

medel omfattar det bland annat, narkotika, alkohol eller läkemedel som inte används i 

medicinskt syfte. Vad gäller socialt nedbrytande beteende innebär det att ungdomarna uppför 

sig på ett avvikande sätt från samhällets grundläggande normer. Med detta menas att 

flickan/pojken begår enstaka brott, vistas i olämpliga miljöer såsom missbruksmiljöer, 

                                                             
2
 “nödvändig förutsättning för att ett visst förhållande eller en viss konsekvens ska inträda” (WWW.ne.se). 
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uppträder på en sexklubb eller prostituerar sig (Norström & Thunved 2010:338–344, se även 

Schlytter 1999:14–16). 

1.1.4. Statistik om vård av unga enligt LVU 

I Socialstyrelsens rapport (2010) redogörs statistik över insatser för barn och unga i utsatta 

situationer inom Socialtjänsten i hela Sverige under år 2010. Statistiken visar att cirka 25000 

unga blev föremål för Socialtjänstens insatser. Av dessa fick ungefär 5100 unga vård enligt 

LVU i Sverige. Av rapporten framgår det även att cirka 884 pojkar och 282 flickor placerades 

utanför hemmet med stöd av beteendefallsparagrafen 3 § LVU (SoS 2010:5, 60). När det 

gäller pojkar och flickor med invandrarbakgrund visar det sig att de var överrepresenterade 

vad gäller placeringen utanför hemmet med stöd av LVU jämfört med svenska barn (SOS 

2004:100). Även Olli Puhakka (2006) lyfter fram att ungdomar med invandrarbakgrund är 

överrepresenterade och tvångsomhändertas av Socialtjänsten då de uppvisar ett avvikande 

beteende. Hans studie visar att 59 procent av invandrarflickor omhändertas enligt LVU.  

Enligt Puhakka (2006) kan detta bero på att personer med invandrarbakgrund har en svårare 

livssituation och sämre sociala förutsättningar än övriga befolkningen. Många invandrare är 

utanför arbetsmarknaden, bor i förorterna, befinner sig i utanförskap och lever på socialbidrag 

eller har ingen kvalificerad utbildning (Puhakka 2006:21–44). 

I Socialstyrelsens rapport (2012) redovisas även statistik över insatser för unga 

och barn inom Socialtjänsten under år 2011 i Stockholms län (SoS 2012:5). Statistiken 

visar att totalt 5303 barn och ungdomar fick vård utanför hemmet enligt SoL och LVU. Av 

dessa, placerades 4242 unga utanför hemmet frivilligt enligt SoL, medan 1372 

tvångsomhändertogs enligt LVU (SoS 2012:71). I rapporten tas det upp att antalet placerade 

unga per 1000 invånare, i ålder 0 – 12 år är 3,9 barn; i ålder 13 – 17 år är 23,3 barn och i ålder 

18 – 20 år är 16,8 barn. Dock är dessa siffror inte statistiskt säkerställda
3
 på grund av 

osäkerheten gällande antalet placerade unga i vissa stadsdelar (SoS 2011:11–80).   

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att belysa normer och värderingar som genomsyrar Socialtjänstens bedömning av 

ungdomarnas beteende ur ett genusperspektiv. Syftet uppnås genom en granskning av 

Stockholms förvaltningsrätts domar enligt 3 § LVU för att ta reda på vilket sätt Socialtjänsten 

använder sig av könsrelaterade värderingar, normer och föreställningar i 

utredningstexterna. 

                                                             
3
 Statistisk signifikant, det betyder att skillnaden inte beror på slumpen (Esaiasson m. fl. 2012:389).  
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Frågeställningarna är:                                                                   

– Hur speglar och upprätthåller Socialtjänsten de traditionella föreställningar, normer och 

värderingar vad gäller kvinnligt och manligt?                                                                                                          

– Utifrån vilka värderingar och könsrelaterade uppfattningar bedöms, skildras och konstrueras 

flickor respektive pojkar av socialarbetaren?                                              

2. Metod                       

2.1. Val av metod                                         

Den kvalitativa forskningen lägger tonvikten på aktörens verbala eller skrivna utsagor och 

observerbara handlingar. Denna metod omfattar tre olika datainsamlingstyper, nämligen 

öppen intervju, observation och dokumentanalyser som officiella rapporter och skrifter. 

Metoden handlar även om att förstå vissa valda teman genom att analysera på vilket sätt dessa 

teman hör ihop i ett helhetsperspektiv (Larsson 2005:91–92). Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ diskursanalys som metod. Denna metod tar reda på hur språket i själva texten 

används för att kunna skapa och bevara vissa sociala föreställningar. Den kvalitativa 

diskursanalysen präglas av tolkning och reflektion där vi, som diskursanalytiker, bland annat 

kommer utifrån vår egen förståelse att reflektera över Socialtjänstens yttrande om 

ungdomarna i LVU domarna (Kvale & Brinkmann 2009:63, 244-248). Vi kommer att 

analysera och tolka domarna och reflektera över hur socialarbetaren beskriver ungdomarnas 

beteende. Vid sidan av en kvalitativ ansats med hjälp av diskursanalys och analytiska redskap 

för att få fram hur barnen beskrivs och konstrueras av socialarbetaren finns det även en 

kvantitativ del där vi ger läsaren en överblick över de mest relevanta teman och deras 

könsfördelning i 20 fall. Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod kan vi erbjuda 

läsaren en övergripande bild av socialarbetarens beskrivning och konstruktion av ungdomar. 

2.2. Diskursanalys                     

Den metodologiska grunden för vår studie utgörs av en diskursanalys, vilket kan betraktas 

som ett exempel på den kvalitativa analysmetoden vars syfte är att analysera innehållet i en 

text (Lilja 2005:272). Diskursanalysen är, enligt Jorgensen & Philips (2000), både en metod 

och en teori, nämligen diskursteori. De menar att diskursanalysen omfattar såväl teoretiska 

som metodologiska riktlinjer där vetenskapsteoretiska synvinklar berör språkets betydelse i 

konstruktionen av världen samt utgör den diskursanalytiska metoden. Metoden diskursanalys 

bygger därför på en diskursteori. Både diskursteorin och den praktiska användningen av 

metoden i textanalysen, bildar gemensamt den metod utifrån vilken texterna analyseras 
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(Winther Jørgensen & Philips 2000:10).  I denna studie kommer vi alltså att analysera 

Socialtjänstens yttrande i LVU domarna med hjälp av diskursanalys.                 

 Vad som menas med en ”diskurs” varierar mycket mellan olika författare och 

problemområden. Begreppet syftar på idén om att språket struktureras i flera mönster som 

våra utsagor brukar följa när vi agerar inom sociala domäner som Socialtjänsten.  Diskursen 

kan alltså vara ett bestämt sätt att försöka tala om, framställa, begripa och tolka världen. Det 

gör att verkligheten framträder på olika sätt och att saker och ting konstrueras rent språkligt på 

ett speciellt sätt. Det skapar osynliga och vaga gränser mellan falskt och sant och gör en del 

handlingstyper relevanta medan andra är otänkbara (Winther Jørgensen & Philips 2000:7, 

138). I diskursanalysen gör analytikern ett försök att fånga kombinationer av olika 

föreställningar som tillsammans skapar en enhet (Lilja 2005:272). John Lilja (2005) beskriver 

i sin tur termen diskursanalys som organiserade scheman där analytikern försöker lyfta fram 

innebörden av de språkliga symbolerna samtidigt som han/hon är tvungen att konstruera 

diskursen genom en kombination av utsagor med samband i texten. Det kan alltså analyseras i 

kombination med kontexten (Lilja 2005:272). Detta innebär att diskursen uttrycker många 

olika bilder av verkligheten och är kopplad till uppfattningar om maktförhållanden. Begreppet 

beskrivs enligt Michel Foucault (2008) som kärnan i maktutövningen. Han menar att 

individen i en diskurs måste tydliggöra funktionerna som inte enbart uttrycker ett redan 

stabiliserat och upprättat maktförhållande eller reproducerar på förhand existerande sociala 

system. En diskurs – det förhållandet att individen talar, använder ord och begrepp, använder 

andras ord eller ord som andra godtar och förstår – detta förhållande är i sig makten. Därför 

präglas diskursanalysen av makt och kan inte genomföras utan makt (Foucault 2008:182). 

 

 2.2.1. Diskursen inom Socialtjänsten                            

Börjesson och Palmblad (2007) betonar att socialt arbete i Sverige präglas av makt. Ett 

exempel på maktutövningen är när Socialtjänsten ingriper för att omhänderta ett barn som far 

illa. I sådana fall ingriper socialarbetaren i syftet att förklara barnets aktuella förhållanden och 

gör en bedömning om levnadssituationen är normal eller som det ska vara. Maktförhållandena 

socialarbetaren och klienten emellan är alltså inte jämlik. Dock är maktutövandet ofta inte så 

framträdande, utan istället kommer till uttryck i socialarbetarens sätt att tala, förklara vissa 

problem och argumentera för olika uppfattningar och värderingar (Börjesson & Palmblad 

2007:79). Socialarbetaren konstruerar i sin utredning och bedömning klientens problem 

utifrån språket och sitt eget sätt att förstå och tolka verkligheten (Jacobsson 2009:107). På så 
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sätt signaleras makten genom det som framställs, sägs och inte sägs. Sanningen i det sociala 

arbetet presenteras inte minst av socialarbetaren vars egna ord nästan alltid betraktas som de 

rätta orden. Detta innebär att det är socialarbetaren som har sista ordet och fattar de avgörande 

besluten. Det är precis denna ofrånkomliga makt som blir synlig i språket med hjälp av 

diskursanalysen (Forkby 2007:79–80).   

 

2.3. Urval 

I denna studie, har vi valt att genomföra ett slumpmässigt urval, även kallad 

 sannolikhetsurval, av 3 § LVU domar hämtade från förvaltningsrätten i Stockholm. Ett 

slumpmässigt urval är en av de bästa urvalsformerna vad gäller att generalisera resultaten, 

eftersom populationens samtliga analysenheter brukar ha en känd sannolikhet att inkluderas i 

själva urvalet. En nackdel sägs vara att vi får skeva urval vid urvalsundersökningen för att 

exempelvis slumpen spelar en viktig roll. Vidare innehåller slumpmässiga delurval inte 

systematiska fel, det vill säga slumpmässiga fel. Dessa fel och avvikelser från populationen 

kan emellertid beräknas i precisa termer där de uttrycks i form av så kallade statistiska 

felmarginaler (Esaiasson m.fl. 2012:171–179).    

 Personalen från förvaltningsrätten gav oss sin tillåtelse att ta del av ett antal 

pärmar med olika årtal som de har valt ut. Det var ett tidskrävande arbete att gå igenom 

pärmarna eftersom de innehöll allmänna domar med olika sakfrågor
4
 såsom återkallelse av 

körkort, ekonomiskt bistånd eller LVU domar. Materialet var osorterat och inte arkiverat efter 

någon speciell ordning. Vi har inte valt eller tagit fram speciella fall utan slumpmässigt valt ut 

20 stycken LVU domar, ur de slumpmässigt valda pärmarna, fördelade på tio pojkar och tio 

flickor.       

 Vi har gått igenom dessa domar, som bestod av mellan 10 till 24 sidor, noga. 

LVU domarna var publicerade från åren 2007, 2012 och 2013 och de berörda barnen var 

mellan 14 till 18 år. Givetvis är urvalet inte representativt när det gäller antal ungdomar som 

omhändertas med stöd av beteendefallsparagrafen 3 § LVU.  

 

2.4. Avgränsning                          

I denna studie har vi koncentrerat oss på ungdomar som är placerade utanför hemmet med 

stöd av beteendefallsparagrafen 3 § LVU. Vi har begränsat oss till domar från Stockholms 

                                                             
4
 “sakfråga, sådan fråga i en rättegång som hänför sig till vilka faktiska omständigheter som förelegat.” 

(WWW.ne.se). 
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förvaltningsrätt på grund av brist på tid, resurser och den geografiska närheten, vilket innebär 

att det är endast Socialtjänsten i Stockholms län som har ansökt om vård av unga enligt 3 § 

LVU hos förvaltningsrätten i Stockholm. Eftersom domarna vi fick var publicerade år 2007, 

2012 och 2013 och de berörda barnen var mellan 14 till 18 år, avgränsar vi oss till dessa årtal 

och åldrar. Då vårt syfte är att ur ett genusperspektiv belysa normer och värderingar som 

genomsyrar Socialtjänstens arbete med ungdomar har vi en uppfattning om att syftet kommer 

att uppnås genom att undersöka just denna grupp.  

2.5. Tillvägagångssätt  

Från början var syftet att genomföra studien i Stockholms område. Vi kontaktade några 

stadsdelsförvaltningar, via mail, för att ta del av barnavårdsutredningar för att utföra studien. I 

mailet beskrev vi att vi önskar ta del av material (barnutredningar med målgrupp 13 till 21 år) 

för att kunna genomföra vår forskningsstudie. Vi skrev även att enligt Regeringsårsrätten 

(RÅ)1988 ref 103 (www.scb.se) har en student på högskolan ansetts, med vissa förbehåll 

enligt Offentlighets– och sekretesslagen kap 10 § 14, kunnat ta del av vissa handlingar för 

forskningsstudier och uppsatsskrivande. Men samtliga stadsdelsförvaltningar har avböjt sin 

medverkan på grund av tidsbrist, sekretess eller att arbetsbördan på enheterna som arbetar 

med barnutredningar vid tidpunkten var mycket hög.  För att kunna genomföra vår 

forskningsstudie, kontaktade vi istället förvaltningsrätten i Stockholms län i syfte att ta del av 

LVU domar. Detta för att kunna ta del av socialnämndens yttrande och utredningsdelen i 

dessa domar. Vi fick förvaltningsrättens tillstånd att leta efter LVU domar i deras pärmar.  

2.6. Etiska överväganden                                                                                                      

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp bland annat tre viktiga områden inom etiska riktlinjer, 

nämligen informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke 

innebär att forskaren ska informera undersökningspersonen om syftet med forskningen och 

hur den är upplagd, om vilka fördelar och risker som är förenade med att delta i forskningen, 

om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att deltagaren, när som helst, kan dra sig 

ur (Kvale & Brinkmann 2009:84–90, 204). Vårt empiriska material är LVU domar från 

förvaltningsrätten som är offentliga handlingar och innebär att informationskravet inte är 

nödvändigt. Vi har inte mött de berörda barnen i LVU domarna och på så sätt behövde vi inte 

informera om uppsatsens syfte, dess konsekvens och att medverkan är frivillig. 

Konfidentialitet betyder att privat fakta som kan identifiera deltagaren i forskningen inte får 

avslöjas för att värna om personens integritet. Särskilt i känsliga fall som är mycket lätta att 
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känna igen, bör forskaren redan i tidigt stadium dölja identiteten hos undersökningspersoner, 

institutioner och händelser. Eftersom vårt material är offentligt omfattas det inte av 

tystnadsplikt, men vi valde ändå att uppfylla konfidentialitetskravet. Vi har avidentifierat alla 

namn, både på institution, orter och personer i domarna, genom att exempelvis skriva [H] 

istället för institution och placeringshemmen, [Ort] istället för stadens namns och ”pojke 1” 

eller ”flicka 1” istället för ungdomarnas förnamn. Vi har också valt att inte avslöja vilket år 

händelserna har ägt rum genom att skriva [År] istället för det riktiga årtalet. Syftet med detta 

är att bevara ungdomarnas integritet, vilket undanröjer risken att de kommer till skada (Kvale 

& Brinkmann 2009:84–90, 204). Ytterligare en forskningsetisk princip som är relevant i detta 

sammanhang är nyttjandekravet som avser att uppgifter om individen endast får användas för 

forskningsändamål och att personuppgifter inte heller får användas för vidare åtgärder eller 

beslut som kan påverka den enskilde (Vetenskapsrådet 2002:14). Vi är införstådda med att 

LVU domarna endast ska användas i forskningssyfte.  

2.7. Validitet                                                                                                                          

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Validitet är beroende av forskarens 

hantverksskicklighet där hon alltid måste kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 

resultat (Kvale & Brinkmann 2009:264–268). Vi analyserade resultatet från LVU domarna 

med hjälp av de valda teorierna, tidigare forskning och dessutom använt oss av diskursanalys 

som metod för att kunna kartlägga socialarbetarens normer och värderingar, vilket enligt vår 

uppfattning ökar studiens validitet. Eftersom vi har kunnat besvara vårt syfte med hjälp av de 

relevanta teorier som vi har valt och diskursanalysen som metod så finner vi att studiens 

validitet är god.  

2.8. Reliabilitet               

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, vilket innebär att 

de mätningar som vi gör ska vara korrekt utförda. För att kunna öka reliabiliteten så ska 

forskningsstudien och dess resultat kunna reproduceras av andra forskare och vid en annan 

tidpunkt (Kvale & Brinkmann 2009:263). I kvalitativ forskning är detta väldigt svårt eftersom 

det nästan är omöjligt att återskapa samma villkor. Men eftersom forskningsresultat som vi 

har analyserat med hjälp av diskursanalys som metod, stämmer väl överens med tidigare 

forskning, så anser vi att reliabiliteten är god.    

 Vi har granskat LVU domar och genomfört studien med hjälp av diskursanalys, 

vilket ökar reliabiliteten mer än om vi hade gjort samtalsintervjuer då de senare ständigt 
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förändras från fall till fall. Däremot så kommer LVU materialet som vi granskat aldrig att 

förändras. En färdig skriven LVU domar kommer att gälla tills vidare. Vi har en uppfattning 

av att reliabilitet är god eftersom vi läste LVU domarna flera gånger gemensamt och var för 

sig och jämfört om våra tolkningar av dessa stämmer överens med varandra. 

2.9. Förförståelse 

Förförståelse innebär att människan inte uppfattar verkligheten bara genom sinnena. Det som 

förefaller vara sinnesintryck innehåller också en slags tolkning. Allt som människan ser, hör, 

upplever, tycker och tänker bygger på förförståelse som ofta är omedveten (Thurén 2007:60–

62). Enligt Patrik Aspers (2011) är forskaren en individ som har samma snarlika livsvärld som 

undersökningsobjekten. Detta innebär att forskaren har förförståelse av vad hon/han studerar 

och detta bidrar till att forskaren tar saker och ting för givet när denne tolkar sin empiri 

(Aspers 2011: 38-39).      

 Vi är medvetna om att vi kommer att utgå från en viss förförståelse som är 

grundad på våra värderingar när vi tolkar vårt material. Vi har tidigare läst en kurs om 

barnavårdsutredningar och detta bidrar till att vi har en förförståelse om ämnet. Vi har även en 

förförståelse om de traditionella könsföreställningarna, eftersom vår kultur och vardag är 

starkt präglad av det. Utifrån samhällets normer och värdering handlar/ beter vi oss som det 

förväntas av oss. Traditionella könsföreställningar är något som vi kvinnor, under vår 

barndom, tagit för givet. Då vi är uppvuxna i Libanon respektive Somalia har vi fått en 

inställning om att kvinnor och män är jämställda trots åtskilda arbetsuppgifter. Alla kvinnor i 

våra familjer har haft ett arbete och möjlighet att påverka familjesituationen. Trots detta har 

vissa könsroller ständigt varit skarpa i våra familjer: det är kvinnor som står för 

hushållsarbetet och barnuppfostran. Männen står däremot för det tunga arbetet och har oftast 

det sista ordet i familjen. Aspers (2011) redogör att förförståelse är en resurs för forskaren och 

fungerar som en kunskap. Den hjälper också forskaren att nå fram till en bättre insikt (Aspers 

2011: 38-39). Vi är medvetna om att vår förförståelse kan hindra oss från att missa viktiga 

detaljer då vi inte ser forskningsproblemet på ett vetenskapligt synsätt. Av just denna 

anledning ser vi att våra teoretiska grunder kan begränsa vår förförståelse och hålla oss 

objektiva samtidigt som de ger oss en tänkbar uppfattning. Aspers (2011) framhäver att 

genom att forskaren är teoretiskt påläst och socialiserad in i forskarvärlden så blir forskarens 

förförståelse teoretiskt (Aspers 2011: 38-39). Därför får vi en uppfattning av att vi är 

teoretiskt pålästa. Vi ska försöka sträva efter att inta en objektiv ställning.  
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3. Teoretisk ram                                                                                   

Vi kommer under följande avsnitt redogöra för de teoretiska perspektiven vi valt för att utföra 

denna studie med: socialkonstruktivism och Hirdmans (2007) teori om genussystemet. Vi 

valde just dessa teorier för att de passar vår forskningsstudie vid sidan av diskursanalysen som 

vi redan redogjort för under metodavsnittet.  

3.1. Socialkonstruktivism                                                                                

Socialkonstruktivism utgår från att kunskapen och uppfattningen om hur saker är, konstrueras 

av människorna i samspel med varandra. Med detta växer intresset för de processer genom 

vilka vår uppfattning om verkligheten utformas och vilka konsekvenser detta får. Det 

viktigaste redskapet som människorna använder för att skapa verkligheten är själva språket, 

för att det är genom språket som verkligheten tar form och där kommunikation sker. Därför är 

det av stor vikt att studera olika diskurser som råder i samhället (Jönson 2010:17–18).

 Socialkonstruktivism intresserar sig för ”skapandet” av sociala problem, det vill 

säga hur vi kategoriserar och namnger olika saker (Jönson 2010:17–18). För att kunna förstå 

hur konstruktionen av sociala problem och det som anses vara normalt eller avvikande går till 

och hur maktstrukturer upprätthålls i samhället, måste vi uppmärksamma att överordnade 

grupper och individer på grund av sina maktpositioner har företräde och stor makt vad gäller 

att tolka och påverka vad som händer i världen. Detta påverkar vår tolkning och förståelse av 

omvärlden (Mattsson 2010:35). Det normala och det avvikande inom socialt arbete 

upprätthålls genom både organisationer, institutioner, lagstiftning och socialarbetarens 

uppfattningar (Svensson 2007:21, se Mattsson 2010:35). Detta innebär att olika kategorier, 

som exempelvis kön och etnicitet, ständigt konstrueras genom maktstrukturen (Mattsson 

2010:37).       

 Tina Mattson (2010) diskuterar också socialkonstruktivism. Hon framhäver att 

det konstruktivistiska perspektivet innebär att vi konstruerar verkligheten utifrån vår tolkning. 

Vidare avser författaren att vi förklarar saker och ting samt att vi tenderar att uppleva och se 

det som vi förväntar oss utifrån vår förståelse. Vi återskapar ständigt våra föreställningar om 

hur olika saker och ting är beskaffade. Sociala problem konstrueras med utgångspunkt i våra 

föreställningar som kan vara grundlösa (Mattsson 2010:27–30).   

 Mattson (2010) tar även upp att inom socialt arbete är behovet av att skapa 

kategorier och ordna klienter i grupper stort. Syftet med detta är att det hjälper socialarbetaren 

att möta klienten och organisera verksamheten. Hon medger vidare att begreppet ”kategori” 

konstrueras av oss och syftar till en konstruerad grupp. Med detta menar författaren att denna 
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grupp har något gemensamt i den bemärkelsen att grupperingen frambringar en viss logik hos 

oss. Kön leder till att kvinnor är en kategori för sig och män en annan. Även sexualitet, 

kriminalitet, missbruk, kön och etnicitet utgör exempel på olika konstruerade kategorier 

(Mattson 2010:15- 37).     

 Mattson (2010) påpekar vidare att etnicitet bland annat kan förstås utifrån 

socialkonstruktivism. Hon menar att det socialkonstruktivistiska perspektivet ser etnicitet som 

något som görs och konstrueras snarare än något som anses vara fast. Den förändras i tid och 

rum och relaterar till gruppbildning, social och kulturell gränsdragning mellan ”vi” och ”de 

andra”, samhörighetskänsla och identitet. Dessutom handlar etnicitet om hur vår föreställning 

om skillnaderna konstrueras. Skillnaderna är inte något som finns utan istället något som vi 

brukar föreställa oss. De etniska skillnaderna skapas genom att både aktör och struktur 

samspelar med varandra (Mattson 2010:77–81).   

 Även Kerstin Hamreby (2004) diskuterar socialkonstruktivism, främst utifrån 

könsfrågan, och menar att det handlar om att omvärlden, språket och människan ses som 

sociala och kulturella produkter.  Enligt henne handlar socialkonstruktivism om exempelvis 

hur föreställningar om olikheten mellan könen formas genom upprätthållandet av könsgrundat 

hierarki och kategorisering (Hamreby 2004: 22-23). Författaren understryker att särskillnader 

mellan pojkar och flickor skapas, när de bemöts på olika sätt utifrån deras könstillhörighet. 

Vidare menar hon att dessa sociala olikheter gällande kategorier inte är något som är medfött 

och naturligt, utan istället kulturellt producerade. Enligt Hamreby (2004), har det som är 

naturligt för könen länge varit konstruerat i den västerländska kulturen. Härmed avser hon att 

kvinnor kopplas till relationer och män till teknik samt att de särskiljande könsföreställningar 

fungerar som ett skäl för hur flickor respektive pojkar bör behandlas. Genom kulturella 

föreställningar skapas det åtskilda kategorier som vi inte endast ser till att pojkar respektive 

flickor överensstämmer med, utan även använder som ett bevis för att könen bör 

särbehandlas. På så sätt konstrueras flickor såsom självdestruktiva och självmordsbenägna 

och pojkar som utåtagerande, det vill säga att de riktar sin aggressivitet mot andra personer 

(Hamreby 2004: 22-23). Konsekvensen blir att flickornas och pojkarnas sociala problem 

tolkas och förstås utifrån dessa föreställningar som blir den sanna kunskapen. Detta påverkar 

också hur flickor och pojkar med sociala problem uppfattas, vilket medför att vi utgår från en 

egen tolkning om att flickor med sociala problem beter sig på ett visst sätt och pojkar med 

sociala problem beter sig på ett annat (Hamreby 2004: 22-23).  

file:///C:/Users/Farah/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0LUOGDZK/17862_0041.smil%23rng_txt_0041_0011
file:///C:/Users/Farah/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0LUOGDZK/17862_0041.smil%23rng_txt_0041_0011
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3.2. Hirdmans teori om genussystemet                                    

Yvonne Hirdman (2007) är professor i kvinno- och genushistoria och har forskat om genus i 

Sverige. I hennes bok Gösta och genusordningen försöker hon att på olika sätt hitta svar på 

könsmaktordningen som råder i samhället. Författaren belyser att samhället har genom 

historien kretsat kring genusordning och uppdelning mellan män och kvinnor. Hon menar att 

könsmaktordningen har sin grund i patriarkatet. Med patriarkat menar Hirdman (2007) att 

mannen är normen och huvudpersonen som styr och kontrollerar kvinnor, är överordnad, har 

makt och kräver lydnad. På så sätt innebär det patriarkala tänkandet att kvinnan ingår i 

mannens bestämda ordning som inte går att ifrågasätta (Hirdman 2007:50–72). Följande 

utdrag från Barbro, som är född 1931 i Småland, illustrerar det patriarkala tänkandet:  

”Vad som var tillåtet för min bror – att gå och smaka i burkarna – var inte tillåtet för mig. När jag 

påtalade att min bror gjorde det, svarade mor att ʼdet är skillnadʼ. Och jag frågade inte varför.” 

(Hirdman 2007:64).  

Hirdman (2007) avser att det svenska samhället fortfarande bygger på mannen som norm 

(Hirdman 2007:50–72). Hirdman har utvecklat sin egen teori om genus, nämligen 

”genussystemet”. Med denna teori försöker hon förklara hur kvinnan behandlas, särordnas 

och underordnas i samhället. Hon menar att samhället präglas av ett system som skapar kön 

och upprätthåller både en maktordning och ojämlikhet mellan män och kvinnor, vilket i sin tur 

innebär att kön är en social konstruktion. Att skapa kön är att göra skillnad. Med detta avser 

författaren att samhället formas efter två viktiga principer, nämligen isärhållandets princip 

mellan könen (dikotomin) och mannen som norm (den hierarkiska ordningen), vilket hon 

kallar för ”Gösta” i sin bok (Hirdman 2007:166, 212–213).  

 Isärhållandets princip betyder att könen hålls isär vad gäller sysslor och platser 

(fysisk ordning) och egenskaper (psykisk ordning) istället för att blandas ihop. Hirdman 

(2007) kallar detta för ”en dikotomisering” som innebär en könssegregering där det råder 

stora skillnader och klyftor mellan det kvinnliga och det manliga könet som ses som 

varandras motsatser, män och kvinnor vistas på olika platser, inom exempelvis olika 

yrkesområden och har oftast olika intressen (Hirdman 2007:213–215).  

 Dikotomin bygger alltså på ett motsatstänkande där mannen betraktas som det 

positiva och kvinnan ses som det negativa (Hirdman 2007:213–215). Både män och kvinnor 

tilldelas olika egenskaper där det skapas samhällsregler för könens rättigheter och 

skyldigheter och vad en man eller en kvinna bör tänka, känna eller göra. Syftet med 

isärhållningen är att skapa makt åt mannen. När det kommer till den manliga normen 

legitimeras den utifrån isärhållningen mellan både män och kvinnor (Hirdman 2007:151, 
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213).      

 Gösta i Hirdmans (2007) bok är ”mannen” som förespråkar normen för 

människan. Att vara man betyder att man ordnas efter förhållandet till andra män där miljön 

inte är hemmet utan istället arbetsplatsen.  Att vara kvinna däremot innebär att ständigt vara 

relaterad till män. Kvinnan betraktas då som ett bihang där hon blir objektet eller tinget och 

uppfattas som det avvikande (Hirdman 2007:133–134,179). Mannen besitter däremot makt 

och är förebilden för exempelvis polismän, politiker eller läkare. Denna norm blir därmed den 

kontext och den värld som kvinnan ”ständigt” måste förhålla sig till, bedömas utifrån och 

jämföras mot. Allting cirkulerar kring den manliga normen och hans intresse. Med mannen 

som norm menar författaren även att det som en man gör och är beskrivs och ”värderas” 

mycket högre än det som en kvinna gör och uträttar. Att män har rätt att göra vissa saker som 

kvinnor inte får göra (Hirdman 2007:179, 218).    

 Hirdman (2007) betonar att både män och kvinnor medverkar till att upprätthålla 

särhållningen och skapa genus. Detta beskrivs som ett slags ”genuskontrakt”. Hon menar 

vidare att det inte är lätt att försöka bryta sig loss ifrån våra idéer och föreställningar om det 

kvinnliga och det manliga. Att mannen är samhällsnormen och kvinnan avvikande och 

underordnad mannen löper egentligen långt tillbaka i tiden och påverkar oss än idag. Vi 

tenderar fortfarande att nedvärdera det som kvinnor gör och hellre uppvärdera det som män 

gör. Författaren menar att detta sker genom ”genuskontraktet” (Hirdman 2007:14, 205-218). 

Vidare beskriver hon att genuskontraktet är socialt konstruerat och framställs som ett osynligt 

men påtagligt kontrakt mellan båda könen och grundas på samhällets föreställningar, normer 

och värderingar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Konsekvensen av detta blir att 

kvinnor både görs och känner sig ”psykologiskt underordnad” för att de tillhör den 

underordnade gruppen. Detta leder till att det blir vanligt att kvinnor skäms över bl.a. deras 

kropp, deras njutning, sexualitet och menstruation eftersom mannen har ett större inflytande 

och makt, vilket gör honom till normen (Hirdman 2007:52–54, 201). 

 Genuskontraktet ”ärvs” enligt författaren från en generation till en annan där 

fadern introducerar sonen och modern introducerar dottern. Genuslogikens teori samt praktik 

finns således i detta kontrakt. Därmed blir begreppet genuskontrakt ett slags 

operationalisering av begreppet ”genussystem”. Vidare framhäver författaren att 

genuskontraktet bestäms av kultur och förändras ständigt utifrån samhällets kulturella och 

politiska perspektiv. Härmed upprätthålls maktstrukturen i samhället mellan kvinnor och män 

(Hirdman 2007:126–127, 212-218). Hirdman (2007) hävdar vidare att dagens samhälle 

fortfarande genomsyras av ”traditionella” könsföreställningar gällande vad som är 
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kännetecknande för kvinnor respektive män. Hon menar att vissa lågt värderade egenskaper 

som ”mjuk”, omsorgsfull, naiv och passiv kopplas till kvinnan, medan egenskaper som styrka, 

våldsbenägenhet, intelligens, klokhet, civilisationsskapande, mod och aktiv kopplas till män 

(Hirdman 2007:116, 151-166). 

3.3. Betydelsen av de teoretiska perspektiven för undersökningen                  

Vi har en uppfattning om att det socialkonstruktivistiska perspektivet och Hirdmans (2007) 

teori om genussystemet är av ytterst vikt för att kunna genomföra denna studie. 

Socialkonstruktivism ger en skarp insikt vad gäller hur olika fenomen, såsom genus, 

konstrueras i samhället samtidigt som genusteori förklarar könsmaktordningen och 

könsskillnaderna samt illustrerar hur dessa fenomen skapas.  

 Dessa teorier och perspektiv går alltså in i varandra på så vis att Hirdmans 

(2007) teori om genussystemet inbegriper ett stort mått av socialkonstruktivism. Vi finner att 

den socialkonstruktivistiska ansatsen lämpar sig bäst för vår forskningsstudie eftersom vårt 

syfte är att belysa normer och värderingar som genomsyrar Socialtjänsten ur genusperspektiv 

genom att ta reda på hur pojkar och flickor konstrueras och värderas av socialarbetaren. 

Vidare kommer vi att ifrågasätta dessa normer och värderingar för att vi inser att de är sociala 

konstruktioner.  Eftersom språket är centralt inom både diskursanalysen och 

socialkonsttruktivism anser vi att de hör ihop på något sätt. Med hjälp av diskursteorin 

kommer vi att leta efter värderingar och begrepp samt sätta de i sammanhang för att se hur 

ungdomarnas beteendeproblem konstrueras med hjälp av språket. Här spelar 

socialkonstruktivism också en viktig roll vad gäller att förstå hur saker och ting konstrueras.  

4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt ska vi presentera den tidigare forskning som vi bedömer ligga nära vår 

forskningsstudie. 

4.1. Traditionella könsföreställningar – flicknorm och pojknorm          

Kerstin Hamreby (2004) har skrivit en avhandling om Flickor och pojkar i den sociala 

barnavården där hon lyfter fram de dominerade föreställningarna gällande pojkar och flickor, 

som fungerar som utgångspunkt för uppfattningar om barnets sociala problem (Hamreby 

2004: 6-7). Hon menar att i samhället förekommer det olika normer, värderingar och 

föreställningar om hur en sann pojke och flicka ska vara och bete sig. Härmed kontrolleras 

ungdomarna utifrån samhällets förväntningar om hur en bra/dålig flicka och bra/dålig pojke 

ska vara. Det används även olika normer vid bedömning av flickor och pojkar (Hamreby 
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2004:11–12, 72–173). I likhet med Hamrebys (2004) avhandling stödjer socialstyrelsens 

rapport (2004) påståendet att det råder olika normer vid bedömning av barn. Rapporten tar 

upp att det föreligger traditionella könsföreställningar om flickor och pojkar inom 

Socialtjänstens barnavårdsutredningar. Socialarbetaren beskriver ofta flickan genom inre 

egenskaper som stillsam och lugn. Däremot beskrivs pojken genom sina egna handlingar som 

aktiv. Därför påverkas Socialtjänstens bedömningar och insatser av just socialarbetarens olika 

könsföreställningar och egna värderingar i syfte att exempelvis placera pojkar eller flickor 

utanför hemmet (SoS 2004:10–11, 78).    

 Hamreby (2004) belyser vidare att ett generaliserande antagande i samhället är 

att pojkar är våldsamma och aggressiva till skillnad från flickor. Detta resulterar i att när 

flickor blir aggressiva och våldsamma betraktas de som onormala eftersom deras beteende 

avviker från samhällets förväntningar och syn på ett normalt flickbeteende. Följden av detta 

blir att flickorna tvångsomhändertas (Hamreby 2004:172–173). Astrid Schlytter (1999) kom 

fram till liknande resultat i sin forskning. Hon har studerat ungdomar, i ålder 13 till 17 år, som 

omhändertagits av Socialtjänsten med stöd av 3 § LVU. Författaren har granskat närmare 400 

förvaltningsrättsdomar ur ett könsperspektiv för att ta reda på om det råder könsskillnader i 

LVU bedömningar (Schlytter 1999:77,93). Schlytter (1999) kommer fram till att det råder ett 

dubbelt normsystem, ett för pojkar och ett för flickor. Pojknormer är mer tillåtande och 

pojkarnas handlingsutrymme är ofta större än flickornas. Samhället tillåter pojkarna vara mer 

besvärliga än det motsatta könet samtidigt som samhället sätter gränser för flickorna för att 

upprätthålla flicknormen. När flickorna dricker alkohol och har samlag med flera män under 

en period anses de överskrida dessa gränser och på så sätt läggs allt ansvar på dem. Av denna 

anledning betraktas flickans alkoholkonsumtion som ett missbruk och hennes oskyddade sex 

och sexuella umgänge med män tolkas som prostitution. Konsekvensen blir att flickan inte 

kan ta hand om och kontrollera sin egen kropp. Det är även vanligt att flickan bär ansvaret för 

andras handlande. Däremot gäller detta inte för pojkarna (Schlytter 1999:126–140). 

 Schlytter (1999) tar vidare upp att då pojkarna utnyttjar flickorna sexuellt läggs 

inte något ansvar på dem. Pojkarnas ansvar gällande deras aggressiva och våldsamma 

handlande läggs istället på andra aktörer i samhället. Poängen här är att pojkarna får visa 

hårda känslor, såsom att slåss och ställa till problem eftersom det anses tillhöra den 

traditionella mansrollen. Att flickan alltid bär ansvar leder till att hon ständigt ses som ett 

sexobjekt och då är det upp till henne att upprätthålla gränserna (Schlytter 1999.126–140). 

Författaren hävdar vidare att antalet flickor som placeras utanför hemmet till följd av att de 

rymmer hemifrån är större än pojkar (Schlytter 1999:117, se även SOS 2004:99). Hon 
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poängterar även att när flickorna skriker eller uppträder våldsamt ses det som ett 

normbrytande beteende (Schlytter 1999:115,122).   

 Hamreby (2004) diskuterar även att könskillnader kan fungera som stereotypa 

sanningar som ständigt reproduceras. Dessa stereotypiska föreställningar låser fast synen på 

pojkar och flickor som är i utsatta situationer. Dock menar författaren att dessa föreställningar 

inte behöver överensstämma med verkligheten, utan istället stämmer de överens med de 

traditionella könsföreställningarna (Hamreby 2004:176–179).   

 I Statens institutionsstyrelses rapport (2006) tas det upp att socialnämnden i sin 

utredning skapar skillnader mellan flickorna och pojkarna. I socialnämndens utredning är 

pojkarnas utredningar noga analyserade. Socialnämndens syfte är att förklara och förstå 

pojkarnas levnadssituation. Flickutredningarna är istället diffust och vagt beskrivna (SiS 

2006:27).      

4.1.1. Psykisk ohälsa                                                          

Schlytter (1999) betonar att det förekommer könsskillnader i hur pojkarnas och flickornas 

psykiska tillstånd beskrivs i Socialtjänstens yttrande. Hon avser att flickorna skadar sig själva 

främst genom ett suicidförsök. Dock föreligger inga liknande yttranden för pojkar gällande 

detta, vilket innebär att pojkarna inte får etiketteringen psykisk störning. Pojkens psykiska 

problem beskrivs av Socialtjänsten på ett konkret och individuellt sätt, såsom att ha DAMP 

och känslomässiga störningar. Flickans psykiska status beskrivs däremot som labil där hon 

förlorar självkontrollen medan de psykologiska utlåtande gör pojken till ett offer för sitt 

missbruk. Författaren ifrågasätter Socialtjänstens beskrivning av pojkarnas respektive 

flickornas psykiska förhållande och undrar vad dessa tydliga könsskillnader beror på. En 

typisk konstruktion av flickans mentala tillstånd är att hon oftast riktar sitt destruktiva 

beteende mot sig själv och har en inre psykisk störning. Däremot har pojken ingen 

självskadebeteende utan istället riktar han sitt destruktiva beteende utåt, det vill säga mot 

samhället och andra människor (Schlytter 1999:14,121–123). Detta bekräftas även i 

Socialstyrelsens rapport (2004) där pojkarna, generellt sett, har utåtvända psykiska problem 

såsom beteendestörningar, medan flickorma oftast har inåtvända psykiska symtom som 

exempelvis nedstämdhet och oro (SoS 2004:76).  

4.1.2. Missbruk                       

Schlytter (1999) påpekar att Socialtjänsten avspeglar samhällets värderingar och normer 

gällande flickors och pojkars alkoholkonsumtion beroende på deras kön, vilket påverkar 

flickornas bedömning gällande alkoholkonsumtion. Det råder en accepterad alkoholkultur för 
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pojkarna. Socialtjänsten beskriver deras missbruksmönster som ett redan känt missbruk där de 

har konsumerat alkohol och droger i större omfattning och under en längre period än 

flickorna. Socialtjänsten ingriper inte förrän pojkarna vid flera tillfällen har avgiftats, testats 

positiva för droger eller tidigare fått vård. Schlytter (1999) menar vidare att det som ses som 

alkoholförbrukning för pojkar betraktas som missbruk för flickor (Schlytter 1999:115–140). 

Även Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att barnavården ingriper i större omfattning mot 

flickor med missbruksproblem (SoS 2004:98). I likhet med Socialstyrelsen (2004) avser 

Schlytter (1999) att Socialtjänsten ingriper så fort flickorna påträffas berusade. Flickornas 

drogkonsumtion kopplas även oftast till deras kropp samt fysiska och sexuella sårbarhet. 

Missbruksbilden förstärks med andra händelser, som att flickan i berusat tillstånd blir sexuellt 

utnyttjad och inte kan försvara sig. Detta leder till att det används som ett belägg för att kunna 

styrka missbruksbeteende (Schlytter 1999:115–140).  

4.1.3. Sexuellt umgänge                                              

I Socialstyrelsens rapport (2004) framgår det att i den sociala barnavården beskrivs flickornas 

sexuella handlingar tydligt som ett avvikande beteende (SOS 2004:98). Schlytter (1999) 

belyser att flickornas sexuella beteende, oskyddat sex och umgänge med äldre män är en 

anledning till beslutet om 3 § LVU. Författaren visar i sin undersökning att flickorna 

konstrueras på så sätt att de har ett sexuellt utåtagerande liv och riskerar att utnyttjas av en del 

människor men de prostituerar sig inte. Hon påpekar vidare att efter att hon har läst 400 LVU 

3 § domar har hon inte funnit en enda pojke som Socialtjänsten har omhändertagit på grund 

av sexuellt beteende (Schlytter 1999:91–93,128).    

 Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att Socialtjänsten beskriver pojkarnas 

sexualitet sparsamt och i form av risk för hivsmitta vid oskyddat sex (SoS 2004:10–11,78). 

Pojkarnas sexuella beteende uppmärksammas först i samband med våldtäkt (SiS 2006:21). 

 Även Hamreby (2004) lyfter fram att det är vanligt att flickorna stämplas när de 

uppvisar att de är sexuellt aktiva. Däremot stämplas inte pojken på samma sätt då han 

uppvisar samma beteende. Detta har sin grund i traditionella könsmönster (Hamreby 

2004:172–173). Hamreby (2004) poängterar vidare att flickans sexualitet är det viktigaste 

medlet för att kunna tillgodose förväntningen om samhällsnormen. Den normativa kvinnan är 

rotad i moraluppfattningen och dygden och är förknippad med konstruktionen av den 

kvinnliga sexualiteten (Hamreby 2004:11–12). Hamreby (2004) framhäver även att flickornas 

kroppar och sexualitet oftast uppmärksammas i barnutredningarna och blir måltavlor för 

vidtagna åtgärder. Syftet med åtgärderna är att återföra de utsatta flickorna till samhällets 
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grundläggande normer om hur ett kvinnligt beteende ska vara (Hamreby 2004:176–179). 

  

4.2. Anledning till varför flickor och pojkar omhändertas                                         

Av Schlytters (1999) undersökning framgår det att den främsta anledningen till att flickor 

omhändertas är sexuellt leverne, psykiska sjukdomar och självmordsförsök. Utifrån 

socialarbetarens utredningstexter finner Schlytter (1999) att flickornas situation beskrivs som 

”mycket allvarligt” och där de måste få hjälp. Däremot omhändertas pojkar främst för 

brottslig verksamhet och kriminalitet. De könsmässiga skillnaderna till omhändertagande 

beträffande flickor är rymningar, suicidförsök, vagabondering, olämpliga miljöer och 

narkotika- och alkoholmissbruk. Pojkarna omhändertas oftast när det gäller stöld, våld, 

misshandel, kriminalitet och skadegörelse (Schlytter 1999:13, 86-100). Detta stöds även i 

Linda Knudsdotters och Margareta Wihlborgs (2002) rapport om anledningen till 

omhändertagande av ungdomar enligt 3 § LVU. De tar upp att kriminaliteten, det vill säga 

stöld/snatteri, hot om våld och misshandel/våld, är högre bland pojkarna än flickorna. Deras 

statistik visar att 40 procent av pojkarna placeras utanför hemmet på grund av sin kriminalitet 

jämfört med 17 procent av flickorna (Knutsdotter & Wihlborg 2002:17–18).  

 Vad gäller missbruksproblematiken förekommer det ungefär lika bland 

ungdomarna, det vill säga 23 procent pojkar och 22 procent flickor (Knutsdotter & Wihlborg 

2002:17). Däremot finner Schlytter (2000) att det råder skillnader vad gäller 

missbruksmönster. Hon har kommit fram till att 43 procent av flickorna uppfyller 

missbruksrekvisiten jämfört med 27 procent av pojkarna (Schlytter 2000:110). Schlytter 

(2000) förklarar att pojkarna dominerar vad gäller brottsrekvisitet. Hennes statistik visar att 51 

procent av pojkarna uppfyller rekvisitet jämfört med endast 6 procent av flickorna (Schlytter 

2000:110). Liknande statistik hittas i Knudsdotters och Wihlborgs (2002) undersökning där de 

redovisar att 57 procent av pojkarna omhändertas enligt brottsrekvisitet jämfört med 17 

procent av flickorna (Knudsdotter och Wihlborg 2002:18). Enligt författarna är socialt 

nedbrytande beteende, i form av rymningar, psykiska- och skolproblem, den främsta orsaken 

för Socialtjänstens omhändertagande av flickor (Knutsdotter & Wihlborg 2002:4). Deras 

statistik visar att 61 procent av flickorna omhändertas på grund av socialt nedbrytande 

beteende jämfört med 37 procent av pojkarna. Även Schlytter (2000) kommer fram i sin 

undersökning till att detta rekvisit var mest förekommande hos flickor där 74 procent 

omhändertas på grund av det jämfört med 56 procent av pojkarna (Schlytter 2000:110). 

 Schlytter (1999) har granskat innebörden av rekvisiten ”socialt nedbrytande 
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beteende”. Hon framhäver att majoriteten av flickdomarna enbart rubriceras under detta 

rekvisit. Hon kommer fram till att Socialtjänsten, till stöd för ansökan om LVU, åberopar i 

utredningarna flickornas problembeteende som psykisk störning, sexuellt beteende, att bli 

utsatta för misshandel, självmordsbenägenhet och övergivenhet. Författaren menar att dessa 

problembeteende som hon kallar för ”nya situationer” inte alls nämns i förarbetena och på så 

sätt inte ingår i rekvisiten ”socialt nedbrytande beteende” (Schlytter 1999:85). Vidare menar 

Schlytter (1999) att förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan om LVU, även om 

vissa beteendeproblem inte rubriceras under rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” 

(Schlytter 1999:87–88). Schlytter (1999) redogör för skillnaden mellan psykisk störning och 

socialt nedbrytande beteende. Enligt henne innebär första termen att individen inte kan 

hantera sitt liv enligt samhällets grundläggande normer. Att människan inte kan behärska och 

använda samhällets normer innebär inte att bryta mot normen. Hon tydliggör att det psykiska 

beteendet i sig inte är ett socialt nedbrytande beteende (Schlytter 1999:85–88).  

 Vidare tar Schlytter (1999) upp att när ungdomens psykiska tillstånd 

resulterar i missbruk eller brott kan Socialtjänsten ansöka om tvångsomhändertagande. 

Författaren belyser vidare att självmordsförsök inte heller uppfyller riktlinjerna i förarbetena 

och på så sätt är det inte ett socialt nedbrytande beteende. Hon hävdar att, enligt förarbetena, 

är det ungdomens eget beteende som är relevant och inte syftet och sammanhanget med 

självmordförsöket. Hon syftar till att det är vanligt att Socialtjänsten inte dokumenterar hur 

självmordsförsöket går till. Dock framgår det att barnet självsvälter eller tar överdos av 

tabletter. Hon poängterar att även om dessa riskfaktorer är farliga innebär detta inte att barnet 

har ett socialt nedbrytande beteende. Författaren lyfter även fram att flickans sexuella 

beteende, exempelvis att hon har samlag med äldre män eller har flera partner, inte är ett 

socialt nedbrytande beteende enligt förarbetena. Däremot kan prostitution vara ett skäl för att 

vidta ett tvångsomhändertagande (Schlytter 1999:87–88). Även Hamreby (2004) poängterar 

att rekvisiten socialt nedbrytande beteende är oklar och ger utrymme för egna subjektiva 

tolkningar. Konsekvensen av detta blir att socialarbetarens godtyckliga bedömningar och 

dennes syn på vad könsadekvata beteenden och socialt nedbrytande beteende är får ett stort 

tolkningsutrymme (Hamreby 2004:176–179).  

5. Resultat och analys                                                                                       

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet och analysen. Resultatet i denna studie är 

den data/empirin som vi har samlat in från LVU förvaltningsrättsdomarna. Först kommer vi 

under rubriken ”Kvantitativ sammanställning av 20 LVU domar” att redogöra för en statistisk 
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del med hjälp av två diagram som ger läsaren en överblick över könsuppdelningen i 

utredningstexterna i våra LVU domar. Sedan redovisas resultatet från materialet och samtidigt 

analyseras det direkt under samma rubrik och i samma avsnitt. Analysen görs med hjälp av 

tidigare forskning samt diskursanalys som både är en kvalitativ analysmetod och en teori och 

är grunden för hur vi kommer att analysera och tolka resultatet. Vi kommer att lägga fokus på 

hur Socialtjänsten beskriver och konstruerar samt ser på ungdomarnas beteendeproblem ur ett 

genusperspektiv. Vårt syfte är att ta reda på hur diskursen skiljer sig mellan pojkar och flickor 

i socialnämndens utredningstexter i LVU domarna.   

5.1. Kvantitativ sammanställning av 20 LVU domar 

I följande avsnitt redogör vi för det empiriska resultatet. När vi valde våra teman så fanns det 

en väldigt tydlig uppdelning mellan könen. Det var påfallande att vissa beteenden var typiska 

för pojkar medan andra var typiska för flickor. Vi vill, genom diagram, visa hur 

Socialtjänstens konstruktion av ungdomarna tar sig uttryck i språket. Detta för att tydliggöra 

för läsaren att könsskillnaderna är centrala i socialnämndens yttrande i LVU domarna. 

 

  

Enligt diagram 1 framgår det att fyra pojkar och en flicka placerades utanför hemmet på grund 

av missbruk och socialt nedbrytande beteende.  Rekvisiten ”socialt nedbrytande beteende” 

dominerar hos flickor då nio flickor döms enligt detta rekvisit jämfört med endast två pojkar. 

När det gäller brottslig verksamhet och missbruk kombinerat med socialt nedbrytande 

beteende var det bara förekommande hos pojkar. Detta visar att rekvisiten ”socialt 
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nedbrytande beteende” förknippas oftast med flickor medan de resterande rekvisiten kopplas 

till pojkar. 

 

 

Av diagram 2 blir det tydligt att Socialtjänsten använder sig av olika beskrivningar när det 

gäller ungdomarnas avvikande beteende. Diagrammet visar att vissa beteenden är typiska för 

pojkar medan andra är typiska för flickor. Socialarbetaren beskriver pojkarna som 

utåtagerande där fyra pojkar anses ha ett sådant beteende jämfört med endast en flicka. 

Psykisk ohälsa, självmordsförsök, självdestruktivitet och sexuella handlingar dominerar hos 

flickor. I socialnämndens utredningstexter redovisas att sex flickor tycks ha psykiska 

störningar men inga pojkar. Gällande självmordsförsök, blir det också tydligt att sex flickor 

anses vara självmordsbenägna samtidigt som inga pojkar har detta beteende. Även när det 

gäller självdestruktivitet, omfattar det fyra flickor men inga pojkar. Frågan om sexuella 

handlingar framträder hos sex flickor men inte en enda gång lyfter socialarbetaren fram 

pojkarnas sexuella umgänge. På samma sätt läggs tyngdpunkten på att flickor rymmer 

hemifrån och avviker från placeringen utanför hemmet. I diagrammet redovisas det att 

rymningar förekommer hos nio flickor jämfört med tre pojkar. Frågan om umgänge gäller 

båda könen, det vill säga sju pojkar och fem flickor. Vad gäller att vistas i olämpliga miljöer 

framgår det i diagrammet att sju pojkar vistas i destruktiva miljöer jämfört med fem flickor. 

Angående snatteri förekommer den hos åtta pojkar dock inte hos det andra könet. Även 



 23 

kriminalitet framträder starkast hos åtta pojkar medan endast en flicka beskrivs som kriminell. 

Liknande mönster hittar vi i misshandelsfrågan som starkt förknippas med fem pojkar. 

Däremot kopplas ingen flicka till denna fråga. De hittills nämnda beteendeproblemen 

innefattas enligt Socialtjänsten under rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende”. När det gäller 

missbruksproblematiken är antalet flickor och pojkar som missbrukar jämnt fördelad med åtta 

var. Angående brott visar diagrammet att alla pojkar i urvalet anses begå brottsliga handlingar 

jämfört med endast en flicka. Brottsrekvisitet omfattar olika typer av brott såsom ofredande, 

grova brottsliga handlingar och rån.      

 Av diagram 2:s rubriceringar om ungdomarnas beteendeproblem kommer vi att 

analysera utåtagerande beteende, psykisk ohälsa, självmordsförsök, sexuellt umgänge, 

missbruk och brottslig verksamhet i olika delkapitel. Ungdomarnas övriga beteendeproblem 

såsom självdestruktivitet, rymningar, umgänge med olämpliga personer, destruktiva miljöer, 

snatteri/stöld, kriminalitet och misshandel kommer däremot inte att redovisas under ett eget 

tema utan istället i samband med utredningsjournalernas berättelsestruktur. Anledningen till 

detta är att vi inte kan analysera alla rubriceringar, utan istället har vi valt ut de som vi tycker 

är mest relevanta för vår studie.     

 I nästa avsnitt kommer vi att presentera resultatet och analysen under följande 

huvudkapitel: socialt nedbrytande beteende, missbruk, brottslig verksamhet, 

utredningsjournalernas berättelsestruktur och etnicitet. 

5.2. Socialt nedbrytande beteende                                 

5.2.1. Psykisk ohälsa  

Vårt resultat visar att diskursen om psykisk ohälsa förekommer endast hos flickor. Antalet 

flickor som anses uppvisa psykiska problem är sex stycken, det vill säga flicka 1, 2, 4, 5, 7 

och 8. I deras domar belyser socialarbetaren deras psykiska mående. I utredningsdelen i 

domen om flickorna 2 och 7 konstaterar socialarbetaren följande:  

 

”(Flicka 2):s psykiska mående är mycket dåligt och vårdbehovet är stort.”. “… (flicka 2) 

är djupt deprimerad, har svart självbild och stora svårigheter i sociala kontakter…” 

(Flicka 2). ”. ”(Flicka 7) utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom ett labilt psykiskt mående…”(Flicka 7).   

 

Även flicka 1, 4, 5 och 8 framställs på ett liknande sätt. När det gäller pojkarna, finner vi att 

socialarbetaren ingenstans i utredningstexterna har lyft fram deras psykiska tillstånd. Dock 
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har vi uppmärksammat att pojke 7 uppvisar samma beteende som flicka 4 men får en annan 

diagnos av socialarbetaren. Följande citat från pojke 7 och flicka 4 illustrerar detta:  

”(Pojke 7) har på grund av sin ADHD ett stort behov av tydliga normer och regler.” 

(Pojke 7). ”(Flicka 4) bedöms behöva särskilt stöd och en neuropsykiatrisk utredning 

rekommenderas för att se om kriterierna för en ADHD-diagnos är uppfyllda.” (Flicka 4). 

   

Citaten från ovanstående resultat tyder på att pojke 7 och flicka 4 uppvisar samma beteende 

men bedöms med olika diagnoser av socialarbetaren. Pojke 4 får diagnosen ”behov av tydliga 

normer och regler” medan flicka 4 får diagnosen ”behov av neuropsykiatrisk utredning”. Vårt 

resultat bekräftas av Schlytter (1999), som hävdar att en av de främsta anledningar till att 

flickorna tvångsomhändertas är psykiska sjukdomar (Schlytter1999:13). Vidare betonar hon 

att det inom Socialtjänsten förekommer könsskillnader i hur pojkarnas och flickornas 

psykiska tillstånd beskrivs. Pojkarna får inte etiketteringen psykisk störning och deras 

psykiska problem framställs på ett individuellt sätt, såsom att ha DAMP.  Flickans psykiska 

status beskrivs däremot som labil där hon förlorar självkontrollen (Schlytter 1999:14,120–

123; se även SoS 2004:76).     

 Med utgångspunkt från vårt material och vår tidigare forskning, får vi en 

uppfattning om att flickornas psykiska störningar bedöms vara ett stereotypiskt flickbeteende. 

Vi tolkar att anledningen till att flicka 4 och pojke 7 får olika diagnoser kan bero på att det är 

typiskt att flickan kategoriseras som psykisk sjuk. Men när pojke 7 uppvisar samma 

beteendestörning som flicka 4 förklaras hans beteende som att han är i behov av tydliga 

normer och regler eftersom det inte är ett typiskt beteende för pojkar. 

 Vidare finner vi att flickornas psykiska ohälsa, som ligger till grund för 

socialarbetarens ansökan om LVU, inte ingår i rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende”. 

Detta bekräftas av Schlytter (1999) som betonar att psykisk ohälsa inte nämns i förarbetena 

till LVU. Hon avser att ”psykisk störning” innebär att individen inte kan hantera sitt liv och 

samhällets grundläggande normer. Att individen inte kan behärska samhällets normer innebär 

inte att bryta mot normen (Schlytter 1999:85–88). Härmed menar vi att det psykiska beteendet 

i sig inte är ett socialt nedbrytande beteende.  

5.2.2. Självmordsförsök  

Vårt resultat visar att diskursen om suicidförsök anses förekomma hos sex flickor, det vill 

säga flicka 1, 2, 4, 5, 7 och 8. I deras domar går det att läsa i detalj att flickorna har 

självmordstankar, tar tabletter i suicidsyfte, är trötta på sina liv, vid upprepade tillfällen har 
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försökt ta sitt liv, gjort ett ”allvarligt” suicidförsök eller deltagit i suicidplan. Följande citat 

från flicka 8 illustrerar detta: 

 

”Det kom då till Socialtjänstens kännedom att (flicka 8) uttryckt suicidtankar vid ett 

flertal tillfällen...”. ”(Flicka 8) tog en överdos tabletter…” (Flicka 8). 

 

 

Även flicka 1, 2, 4 och 5 framställs på liknande sätt. I LVU domar beskrivs däremot ingen 

pojke som självmordsbenägen. Dock ser vi att både pojke 1 och pojke 5 uppvisar ett liknande 

beteende som flickornas, men det får en annan benämning av socialarbetaren. Följande fyra 

citat från pojke 1 och flicka 2 samt pojke 5 och flicka 7, som uppvisar samma beteende men 

får olika diagnoser, belyser detta:  

 
”(Pojke 1) har vid ett flertal tillfällen utsatt sig själv för olika faror bland annat har han 

lagt sig på vägen så att bilar har fått stanna för att inte köra över honom.” (Pojke 1). 

Flicka 2 ”… gjorde … ett allvarligt suicidförsök, varpå hon lades in akut på BUP.” 

(Flicka 2). ”… (pojke 5) hade tagit tabletter som var krossade och blandade med vatten” 

(Pojke 5). Flicka 7 har ”… tagit tio tabletter med paracetamol och druckit alkohol i 

suicidsyfte.” (Flicka 7). 

 

Utifrån de ovanstående citaten från pojke 1 och flicka 2, uppvisar de ett likadant beteende 

men får olika diagnoser. Pojke 1:s beteende ses som en ”fara” medan flicka 2 får 

etiketteringen ”allvarligt suicidförsök”. Detsamma gäller pojke 5 och flicka 7 som uppvisar 

samma uppförande men diskursen skiljer sig på så sätt att socialarbetaren inte ger pojke 5 

någon diagnos till följd av sitt beteende medan flicka 7 får diagnosen ”suicidkandidat”. I 

utredningstexterna går det inte att läsa hur ”allvarligt” flickornas situation är, var och i vilket 

sammanhang de har påträffats blanda tabletter med alkohol i suicidsyfte samt tagit överdos. 

Detta överensstämmer med Schlytters (1999) studie där hon tar upp att socialarbetaren 

beskriver flickornas situation i utredningstexten som ”mycket allvarligt”, och där flickan är i 

stort behov av hjälp. Schlytter (1999) menar vidare att en av de främsta anledningarna till att 

flickor omhändertas är självmordsförsök (Schlytter 1999:13, 86-100). Detta bekräftas även av 

Knutsdotter & Wihlborg (2002) som hävdar att självmordsförsök är ett vanligt skäl för att 

omhänderta flickorna. Deras undersökning visar att 39 procent av flickorna placeras utanför 

hemmet på grund av självmordsförsök jämfört med 10 procent av pojkarna (Knutsdotter & 

Wihlborg 2002:17–19). Till skillnad från Knutsdotter s & Wihlborgs (2002) resultat finner vi 

i LVU domarna inga pojkar som socialarbetaren placerar utanför hemmet på grund av denna 

anledning.       
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 Utifrån ovanstående resonemang verkar orsaken till att flickorna bedöms vara 

suicidkandidater är att det anses vara ett typiskt beteende för flickor. Vi tolkar att 

socialarbetaren skapar åtskilda kategorier när det gäller ungdomarnas beteende utifrån deras 

könstillhörighet. Det verkar vara typiskt att flickor uppvisar ett sådant beteende. Dock är det 

enligt samhällets förväntningar avvikande att pojkar har självmordstankar. Enligt oss, verkar 

diagnosen leta efter andra motiveringar.  Pojke 1:s uppträdande beskrivs som ”farligt” medan 

pojke 5 inte får någon diagnos till följd för sitt beteende.   

 Vi har dessutom funnit att flickornas självmordstankar, som ligger till grund för 

socialarbetarens ansökan om LVU, inte ingår i rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende”. 

Detta bekräftas av Schlytter (1999) som belyser att självmordsförsök inte uppfyller 

riktlinjerna i förarbetena. Hon hävdar att, enligt förarbetena, är det ungdomarnas eget 

beteende som är relevant och inte syftet med självmordförsöket. Dock lägger socialarbetaren 

fokus på riskfaktorer såsom att barnet tar överdos i syfte att begå självmord. Schlytter (1999) 

poängterar att dessa riskfaktorer inte betyder att barnet har ett socialt nedbrytande beteende 

(Schlytter 1999:87–88).  

   

5.2.3. Sexuellt umgänge                    

Vårt material visar att frågan om sexuella handlingar oftast förekommer i samband med 

flickor. Flickornas sexualitet uppmärksammas i sex domar, det vill säga flicka 1, 2, 3, 4, 7 och 

9. I dessa domar får vi läsa att flickorna anses ha svårt att sätta gränser för sig själva och sina 

kroppar, har oskyddat sex med flera män/pojkar, att de inte vet sitt eget bästa och inte ser 

konsekvenserna av deras sexuella handlingar. Det sexuella umgänget med främmande 

män/pojkar omnämns i följande domar gällande flicka 1 och 7 som en riskfaktor:  

”(Flicka 1) har svårt att sätta gränser för sig och sin kropp. Detta har visat sig genom att 

(flicka 1) har oskyddat sex med främmande pojkar/män och att hon följer med 

främmande personer utan att fundera på vad hon själv vill eller vilka konsekvenser som 

det kan medföra.” (Flicka 1). ”(Flicka 7) umgås med äldre killar som hon inte känner så 

väl och utsätter sig för fara då hon inte vet vad dessa personer är kapabla till.” (Flicka 7). 

 

Detsamma gäller flicka 2, 3 och 4 som beskrivs ha sexuella relationer med pojkar/män. 

Pojkdomarna omfattar däremot inga skriftliga redogörelser gällande deras ”sexuella 

relationer”.  

 

Ovan nämnda resultatet stämmer överens med Hamrebys (2004) forskning där hon framhäver 

att flickornas kroppar och sexualitet oftast uppmärksammas i barnutredningarna och blir 
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måltavlor för vidtagna åtgärder (Hamreby 2004:176–179, se även SoS 2004:98). Detta 

bekräftas även av Schlytter (1999) som menar att efter att hon granskat 400 LVU 3 § domar 

finner hon inte en enda pojke som Socialtjänsten omhändertagit på grund av sitt sexuella 

beteende (Schlytter 1999:91–93,128). Vårt resultat kopplas också till socialstyrelsens (2004) 

rapport om att socialarbetaren detaljerat beskriver flickans sexuella aktivitet, och där hennes 

sexuella erfarenhet uppmärksammas i barnutredningen som ett avvikande beteende. Vidare 

poängteras det i rapporten att pojkens sexualitet beskrivs sparsamt i utredningen (SoS 

2004:10–11,78). Dock stämmer detta inte med vårt resultat om att pojkarnas sexuella 

erfarenhet skildras sparsamt eftersom pojkarnas sexualitet inte alls tas upp i samtliga domar. 

 Utifrån utredningstexterna och tidigare forskning får vi en uppfattning om att 

pojkarnas sexuella handlingar inte uppmärksammas inom Socialtjänsten. Frågan som uppstår 

hos oss är om dessa pojkar inte har sexuella relationer med flickor. Att flickornas sexualitet 

tas upp och uppmärksammas av socialarbetaren tolkar vi som att socialarbetaren enbart ser 

flickornas sexualitet som ett avvikande beteende. Det verkar som att pojkarnas och flickornas 

sexuella beteende värderas på olika sätt inom Socialtjänsten utifrån deras kön. Vidare ser vi 

att sexuella normer är kopplade till flickorna och att de traditionella könsföreställningarna 

kvarstår. Detta stämmer överens med socialstyrelsens rapport (2004) som tar upp att det 

fortfarande föreligger traditionella könsföreställningar om flickor och pojkar inom 

Socialtjänstens barnavårdsutredningar (SoS 2004:10–11,78).   

 När dessa flickor är sexuellt aktiva och har flera partner anses de överträda 

normen. Därför blir de, enligt oss, föremål för Socialtjänstens ingripande för att kunna 

överföras till normen. Vårt resonemang överensstämmer med Hamrebys (2004) framförande 

gällande att syftet med Socialtjänstens ingripande är att återföra de utsatta flickorna till 

samhällets grundläggande normer om hur ett kvinnligt beteende ska vara. Vidare menar 

Hamreby (2004) att flickans sexualitet är det viktigaste medlet för att kunna tillgodose 

förväntningen om samhällsnormen (Hamreby 2004:176–179).   

 Att flickorna har oskyddat sexuellt umgänge med flera främmande och äldre 

pojkar/män kan tolkas som att de kan utnyttjas sexuellt. I utredningstexterna får vi dock inte 

veta på vilket sätt dessa pojkar/män är främlingar, hur gamla de är och hur socialarbetaren har 

fått kännedom om att vissa flickor har oskyddat sex. Socialarbetaren betonar vidare att 

flickorna ska bära ansvaret för att sätta gränser för sina kroppar. Detta kan kopplas till 

Schlytter (1999) som menar att det inte läggs något ansvar på pojkarna när de utnyttjar 

flickorna sexuellt, utan istället läggs ansvaret på flickorna för att de betraktas som ett 

sexobjekt och det är deras ansvar att upprätthålla gränserna (Schlytter 1999:126–140). 
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 Vi har vidare observerat att flickornas sexualitet, som ligger till grund för 

socialarbetarens ansökan om LVU, inte ingår i rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende”.  

Detta stämmer överens med Schlytter (1999) som hävdar att flickans sexuella beteende, 

exempelvis att hon har samlag med äldre män eller har flera partner, inte är ett socialt 

nedbrytande beteende enligt förarbetena. Däremot anses prostitution vara ett skäl för att vidta 

ett tvångsomhändertagande (Schlytter 1999:87–88).     

5.2.4. Utåtagerande beteende 

Socialarbetarens diskurs visar ofta upp skillnader när det gäller att diskutera flickornas och 

pojkarnas beteendeproblem. Antalet pojkar som anses visa på ett utåtagerande beteende är 

fyra stycken, pojke 4, 6, 7, och 8. I deras domar går det att läsa att pojkarna har ett 

utåtagerande beteende som tar sig uttryck i form av våld, hot, misshandel, aggressivitet och 

provokation. Följande citat från pojke 4 och pojke 6 illustrerar detta:  

 

”(Pojke 4):s utagerande beteende har avsevärt ökat, där han blivit mer fysisk i form av 

hårda nypningar, sparkar och slag.” (Pojke 4). ”I december [ÅR] inkom en ny anmälan 

från skolan om (pojke 6) utagerande beteende och i december samma år inträffade en 

mycket allvarlig händelse där (pojke 6) varit aggressiv och skadat några elever och en 

lärare…” (Pojke 6).  

                      

Även pojke 7 och pojke 8 beskrivs på liknande sätt. I materialet finner vi vidare att endast 

flicka 5 uppvisar ett utåtagerande beteende enligt socialarbetaren. Följande citat belyser detta: 

”Flicka 5 har problem med ett utagerande beteende, vilket har tagit sig uttryck genom hot och 

våld.” (Flicka 5). Dock finner vi att ytterligare fem flickor, det vill säga flicka 2, 4, 6, 7 och 8, 

uppvisar samma beteende som pojkarnas, men det ges ett annat namn av socialarbetaren. 

Dessa två citat från pojke 7 och flicka 4, som ungefär uppvisar samma beteende men får olika 

diagnoser, exemplifierar detta: ” Pojke 7 uppvisat ett utåtagerande och aggressivt beteende i 

skolan.” (Pojke 7) samt ”Flicka 4 har uppträtt hotfullt och aggressivt mot sin omgivning och 

har, då hon varit berusad…” (Flicka 4).   

Som framgår av citaten från pojke 7 och flicka 4 uppvisar de samma beteende och beskrivs på 

ungefär samma sätt men får skilda diagnoser av socialarbetaren. Pojke 7 får diagnosen 

”utåtagerad” medan flicka 4 får diagnosen ”berusad”.  Ungdomarnas beteende tolkas 

annorlunda beroende på deras kön. Hamreby (2004) belyser att ett generaliserande antagande 

i samhället är att pojkar är våldsamma och aggressiva men däremot inte flickor. Detta 

resulterar i att när flickor blir aggressiva och våldsamma betraktas det som otypiskt beteende 

eftersom de avviker från samhällets förväntningar och syn på ett typiskt flickbeteende 
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(Hamreby 2004:172–173). Även Schlytter (1999) påpekar att pojkarna får visa hårda känslor, 

såsom att slåss och ställa till problem eftersom det anses tillhöra den traditionella mansrollen 

(Schlytter 1999:126–140). Utifrån Hamreby (2004) och Schlytters (1999) resonemang verkar 

anledningen till att pojkarna bedöms ha ett utåtagerande beteende vara att det är ett förväntat 

och typiskt beteende för pojkar enligt den rådande normen. Däremot när flickor är 

utåtagerande betraktas deras beteende som ett otypiskt beteende. Diagnosen letar därför efter 

andra förklaringar, i det här fallet flicka 4:s alkoholkonsumtion.   

5.3. Missbruk                                                                                                        

Det framgår ur materialet att åtta pojkar, det vill säga pojke 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 respektive 

åtta flickor, nämligen flicka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 och 10, anses ha en missbruksproblematik. 

Följande citat från pojke 8 och flicka 3 illustrerar detta:  

”(Pojke 8) har använt cannabis ett par gånger i veckan...”, ”(Pojke 8) blev påkommen 

med att röka cannabis första gången när han var 13 år.”, ”(Pojke 8) har ett pågående 

missbruk av cannabis…” (Pojke 8). ”(Flicka 3) dricker alkohol och använder droger” 

(Flicka 3). 

 

Utifrån citaten verkar det inte råda någon skillnad i förekomsten av missbruk hos bägge 

könen. Däremot anser vi att socialarbetaren beskriver pojkarnas och flickornas 

missbrukskonsumtion på olika sätt. Hos pojke 8 verkar konsumtionsmönstren skildras 

utförligt till skillnad från flicka 3. Missbruk hos de övriga flickorna beskrivs på samma sätt 

som flicka 3. Precis som pojke 8 går det att läsa att missbruksproblematiken beskrivs på ett 

utförligt sätt hos pojke 3, 5, 7, 8 och 9 och 10. Endast pojke 1:s alkoholkonsumtion skildras 

sparsamt. Detta citat från pojke 1 belyser detta: ”Pojke 1 har inget verifierat missbruk. Det har 

dock framkommit vid ett flertal tillfällen att han har druckit alkohol”.  

 I utredningstexterna tycks socialarbetaren lyfta fram att pojkarna har haft ett 

missbruk under en lång period från månader till flera år till skillnad från flickorna. Pojke 6 

anses röka hasch, har testats positivt för cannabis och lämnat positiva prov vid upprepade 

tillfällen. Men det är oklart i vilken omfattning och under vilka perioder flicka 10 dricker. 

Följande utdrag från pojke 6 och flicka 10 illustrerar detta: 

”… mamman misstänkte att (pojke 6) rökte hasch.”. Dock lämnade pojke 6 ”ett urinprov 

som var positivt på hasch.”. ”I oktober lämnade han ytterligare ett urinprov som var 

positivt på cannabis. Mamman hittade även en haschbit i hennes bil vid ett tillfälle. / … / 

Han fortsatte att lämna positiva urinprover…” samt ”… han har rökt hasch i ett och ett 

halvt års tid.” (Pojke 6). ”(Flicka 10) dricker även alkohol med det är oklart i vilken 

omfattning” (Flicka 10).  
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På samma sätt som pojke 6 visar det sig att även pojke 3, 5, 7, 8, 9 och 10, har missbrukat  

droger och alkohol under en lång period.  Det framgår tydligt hos alla dessa sex pojkar att de 

antingen har testats positiva för droger och alkohol eller påträffats medvetslös på offentliga 

platser. De övriga flickornas missbruksmönster skiljer sig på så sätt att deras missbruk inte 

styrks då det saknas konkreta uppgifter om deras problematik. Enbart flicka 3 anses ha testats 

positivt för droger. Följande citat från flicka 3 exemplifierar detta: ”Flicka 3 dricker alkohol 

och använder droger. Resultatet var positivt för cannabis.” (Flicka 3).  

I utredningstexterna finner vi vidare att flickorna har ett oroväckande alkoholproblem 

eftersom de anses dricka i stor omfattning. I domen gällande flicka 10 och flicka 5 beskrivs 

alkoholkonsumtion på följande sätt:  

”Hon dricker även alkohol med det är oklart i vilken omfattning.” (Flicka 10). På samma 

sätt beskrivs flicka 5: ”(Flicka 5) har … druckit alkohol i en omfattning som är 

oroväckande.” (Flicka 5). 

 

 I utredningstexten från flicka 1 har vi observerat att socialarbetaren dokumenterar uppgifter 

om hennes alkoholmängd. Följande utdrag belyser detta: ”(Flicka 1) dricker sig berusad 

regelbundet och ser inte konsekvensen med det.” och ”Hon uppger att hon dricker varje helg 

motsvarande en halv flaska sprit.” (Flicka 1).   

 I utredningsdelarna anses flicka 1, 2 och 4 beskrivas som berusade. Däremot 

beskrivs en pojke, nämligen pojke 5 som berusad. Följande citat från pojke 5 och flicka 4 

visar detta: ”… pojke 5 hade kommit berusad till skolan.” (Pojke 5) samt ”Flicka 4 har bl.a. 

varit kraftigt berusad vid ett flertal tillfällen.”(Flicka 4).   

Det ovan nämnda resultatet överensstämmer med Knutsdotters & Wihlborgs (2002) forskning 

om att missbruksproblematiken förekommer lika mycket bland båda könen (Knutsdotter & 

Wihlborg 2002:17). Utredningstexterna präglas dock av ett mer detaljerat 

konsumtionsmönster hos pojkar än hos flickor. Detta tas upp av Statens institutionsstyrelse 

(2006) som understryker att pojkarnas missbrukskonsumtion är noga analyserade i 

utredningstexterna. Flickutredningarna är däremot diffust och vagt beskrivna (SiS 2006:27). 

Schlytter (1999) diskuterar att Socialtjänsten avspeglar samhällets värderingar och normer 

gällande flickors och pojkars alkoholkonsumtion, vilket påverkar hur flickornas 

alkoholkonsumtion bedöms. Hon påpekar att det råder en accepterad alkoholkultur för pojkar 

och det som ses som ett missbruk för flickor betraktas som ett vanligt alkoholdrickande för 
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pojkar. Schlytter (1999) kommer fram till att det råder ett dubbelt normsystem, ett för pojkar 

och ett för flickor. Pojknormen är mer tillåtande än flicknormen (Schlytter 1999:135). 

 Utifrån tidigare forskning inser vi att flickornas och pojkarnas 

missbruksproblematik bedöms på olika sätt. Vi ser att socialarbetaren har mer förståelse och 

tolerans för pojkarnas alkoholkonsumtion. Enligt oss, verkar utredaren bedöma och värdera 

pojkars alkoholkonsumtion som accepterad fram till dess att konsumtionen har eskalerat till 

en grov omfattning. Detta innebär att missbruket har verifierats vid flera tillfällen, och med 

hjälp av urinprov för att motivera tvångsomhändertagandet.  

 Vi tolkar som att socialarbetarens motiv vad gäller att omhänderta flickorna 

skiljer sig i den meningen att flickan beskrivs med hjälp av ord som ”verkade vara berusad”, 

”i stor omfattning” eller dricker i en ”omfattning som är oroväckande” trots att det saknas 

konkreta bevis. Vi får dock inte veta vad som menas med omfattning? I vilken utsträckning 

flickorna dricker, framgår inte av utredningstexten. När det gäller citatet från flicka 2 

ifrågasätter vi innebörden av en halv flaska sprit. Det finns spritflaskor som rymmer från en 

halv liter till två liter. När det gäller ordet ”regelbundet” har vi även observerat att det inte alls 

nämns i pojkdomarna trots att majoriteten hade ett verifierat missbruk och testats positiva för 

droger. Däremot kan ordet regelbundet uppkomma i domen om flicka 2 som dricker ”en 

gång” under helgen. Socialarbetaren tycks ha lägre tolerans vad gäller flickornas missbruk. 

Det tyder på att Socialtjänsten oftast ingriper vid ett tidigt skede så fort flickorna påstås ha 

överskridit gränserna för alkoholkonsumtion och när det gäller misstankar om att de 

missbrukar alkohol och droger. Detta stämmer överens med Schlytter (1999) som påvisar att 

socialnämnden vidtar åtgärder fortare när det gäller flickor än pojkar. Med detta menar hon att 

socialnämnden dröjer med sitt ingripande vad gäller pojkar trots att de har missbrukat under 

långa perioder. Enligt Schlytter (1999) ingriper nämnden inte förrän pojkarnas missbruk har 

bekräftats. När det gäller flickor intervenerar nämnden vid tidigt skede och så fort de påträffas 

alkoholpåverkade (Schlytter 1999: 115–140; se även SoS 2004:98).     

5.4. Brottslig verksamhet                                          

Det framgår ur vårt material att samtliga pojkar anses utöva brott. I deras domar går det 

att läsa att brottslig verksamhet tar sig uttryck i form av ofredande
5
, olaga hot

6
, 

                                                             
5
 ”Fridsbrott som innebär att man handgripligen antastar eller med hjälp av skottlossning, stenkastning, oljud 

eller annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan person” (WWW.ne.se). 

 
6
 ”Fridsbrott som begås av den som lyfter vapen mot annan eller hotar någon med brottslig gärning på ett sätt 

som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom” (WWW.ne.se). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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narkotikabrott, misshandel, rån eller snatteri. Följande citat illustrera detta:  

                       

”(Pojke 2) har uppmärksammats som misstänkt för en serie brottsliga gärningar sedan 

sommaren [År]. Han har dömts för rån och försök till rån.”, ”… misstänkts för ett 

allvarligt brott…”, ”Han har varit med i olika vårdprogram … men han har ändå återfallit 

i brott. ” (Pojke 2). ”Det har kommit in fyra polisanmälningar angående narkotikabrott 

under den senaste tiden. “och”… grov stöld…” (Pojke 7). 

  

  

Även de övriga pojkarna beskrivs på liknande sätt. I materialet finner vi vidare att  

endast flicka 10 anses vara ”… misstänkt för två ringa narkotikabrott.” (Flicka 10). 

Dock har vi lagt märke till att ytterligare tre flickor, det vill säga flicka 2, 7 och 8 

uppvisar samma beteende som pojkarna, men benämns med ett annat namn av 

socialarbetaren (se bilaga 2). Dessa två citat från pojke 6 och flicka 8 belyser detta:  

 

”Det finns flera polisanmälningar för olika brott som han har begått / … /  Samma kväll 

brann det i en papperskorg på avdelningen och (pojke 6) blev anhållen misstänkt för 

dådet.” (Pojke 6). ”(Flicka 8) riskerar vidare att inte bara göra sig själv illa utan även 

andra personer genom att anlägga bränder som hon under den senaste tiden har gjort.” 

(Flicka 8).   

 

Det ovan nämnda resultatet stämmer överens med tidigare forskning där det framgår att 

pojkar främst omhändertas för brottsliga aktiviteter (Schlytter 2000:110; se även Knudsdotter 

och Wihlborg:2002:18).       

 Ur citaten från pojke 6 och flicka 8, finner vi att de uppvisar samma beteende 

och beskrivs på ett likadant sätt men får olika diagnoser av socialarbetaren. Pojke 6 får 

diagnosen ”brottsutövande” medan flicka 8 får diagnoserna ”självskadebeteende” eller ”skada 

andra”. Utifrån socialarbetarens diskurs tolkar vi att brottslighet endast verkar vara ett typiskt 

pojkbeteende. Dock vittnar citaten från flickorna att de uppvisar samma beteende som 

pojkarna men de får inte samma diagnos. Dessutom inser vi att socialarbetaren skildrar 

brottslighet på ett utförligt sätt hos pojke 2 och 7 till skillnad från flicka 10:s brott som 

skildras ytterst lite. Brottslighet beskrivs hos dessa pojkar som ”allvarligt” och ”grov” där 

utredaren lyfter fram uppgifter om ”hur ofta” och ”när” de har utövat brott för att motivera 

vård enligt 3 § LVU. Därigenom tyder detta på att socialarbetaren verkar utgå från att 

brottslighet är ett otypiskt flickbeteende.   

 5.5. Utredningsjournalernas berättelsestruktur                 

Utredningstexterna i LVU domarna präglas av olika berättelsemönster om pojkarnas och 
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flickornas beteendeproblem. Vi finner att socialarbetarens pojkberättelser har en liknande 

struktur. Berättelserna verkar oftast börja med att pojkarna anses visa på ett utåtagerande 

beteende, vistas i kriminalitets- och missbruksmiljöer, har ett kriminellt umgänge, 

misshandlar folk, utövar brottsliga aktiviteter i form av rån, snatteri och stöld och missbrukar 

alkohol eller droger. Dock anses pojke 6 och 10 ha insikt i sina problem (Se bilaga 1). Vi har 

valt följande tre citat från pojke 6, 7 och 8 som exemplifierar detta:  

”(Pojke 6) har ett utagerande beteende”.”Han har ett kaotiskt liv och aggressivt 

beteende.”. ”Han vistas i miljöer där det förekommer droger och kriminalitet.”, ”Ett 

urinprov var positivt på hasch.”,” … misstänkt för narkotikabrott genom eget bruk samt 

genom narkotikaförsäljning.”. ”… polisrapporter rörande stöld och väskryckning.”. ”… 

polisrapporter rörande misshandel” och ”Han förstår att det är farligt med droger.”. 

(Pojke 6).  

”… (Pojke 7) tidigare har uppvisat ett utåtagerande och aggressivt beteende i skolan.”.”… 

(pojke 7) umgås med kriminella och andra ungdomar som missbrukar.”, ”han missbrukat 

cannabis och även spice…”, ”(Pojke 7) har debuterat i egen kriminalitet, bl.a. vapenbrott 

och förberedelse till grov stöld.”(Pojke 7). 

”(Pojke 8) blir lätt utagerande och hotfull…”. ”Han har ett kriminellt umgänge.”, ”Han 

använt cannabis…”, ”Han dömdes till ungdomstjänst för narkotikabrott”, ”(Pojke 8) är 

misstänkt för stöld.”.  ”Han identifierats som kriminell.”.”Han dömdes till ungdomstjänst 

för misshandel.”  ”(Pojke 8) var brottsmisstänkt för flera fall av våldsbrott”. ”Han utövar 

kriminalitet.”. (Pojke 8). 

 

Detsamma gäller i flickornas utredningstexter. Berättelserna börjar med att flickorna ofta 

rymmer hemifrån eller från behandlingshemmet där de är placerade, vistas i olämpliga och 

farliga miljöer, träffar okända främmande män, är misstänkta för missbruk, har suicidtankar 

och självdestruktiva beteenden, har psykiska påfrestningar samt anses inte veta deras eget 

bästa och konsekvensen av sina handlingar (Se diagram 2). Vi har valt följande tre utdrag från 

flicka 1, 2 och 9 som illustrerar detta:  

”Under placeringen hos [H] har (flicka 1) avvikit varje till varannan helg och olovandes 

varit borta över natten.”. ”Hon vistas i olämpliga miljöer.”.”(Flicka 1) dricker sig berusad 

regelbundet och ser inte konsekvenserna av alkoholen.”., ”(Flicka 1) har svårt att sätta 

gränser för sig själv och sin kropp. Detta har visat sig genom att hon har oskyddat sex 

med främmande pojkar/män och att hon följer med främmande personer utan att fundera 

på vad hon själv vill eller vilka konsekvenser som det kan medföra.”. ”(Flicka 1) har 

blivit utsatt för våldtäkter och misshandel utanför hemmet.”. ”(Flicka 1) deltagit i en 

suicidplan…”. ”Hon skurit sig i armarna…” och ”… hon mår psykiskt dåligt” (Flicka 1).      

 

”Under placeringen på HVB - hemmet [Ort] har (flicka 2) flera gånger avvikit nattetid, 

påträffats kraftigt berusad av både personal och polis samt enligt egen uppgift sålt sex 

under alkoholpåverkan.”. ”Vidare har framkommit att hon förra året gjorde flera 

suicidförsök och att hon så sent som den 7 januari [År] skar sig själv /…/ varpå hon lades 

in akut på BUP.”. ”(Flicka 2) förstår inte sin familjs oro.” (Flicka 2).  
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”(Flicka 9) har också rymt hemifrån och missbrukat cannabis.”. ”(Flicka 9) visats i farliga 

miljöer.”. ”Hon utsatte sig för riskfyllda situationer. Hon hade bl.a. rest till [Ort] och bott 

hos okända män som bjudit henne på alkohol.” (Flicka 9).   

 

Ovanstående resultat kopplas till tidigare forskning där det påpekas att de könsmässiga 

skillnaderna till omhändertagande beträffande flickor är rymningar, suicidförsök, 

vagabondering, olämpliga miljöer och narkotika- och alkoholmissbruk. Däremot omhändertas 

pojkarna när det gäller stöld, våld, misshandel, kriminalitet och skadegörelse (Schlytter 

1999:13, 86-100). Detta stöds även i Knudsdotters och Wihlborgs (2002) rapport om 

anledningen till omhändertagande av ungdomar enligt 3 § LVU. De tar upp att kriminaliteten, 

det vill säga stöld/snatteri, hot om våld och misshandel/våld, är högre bland pojkarna än 

flickorna (Knutsdotter & Wihlborg 2002:17–18).    

 Schlytter (2000) förklarar att pojkarna dominerar vad gäller att utöva brottsliga 

handlingar (Schlytter 2000:110). Liknande statistik hittas i Knudsdotters och Wihlborgs 

(2002) undersökning där de redovisar att 57 procent av pojkarna omhändertas enligt 

brottsrekvisitet jämfört med 17 procent av flickorna (Knudsdotter och Wihlborg 2002:18).  

Enligt författarna är socialt nedbrytande beteende, i form av rymningar, psykiska- och 

skolproblem, den främsta orsaken för Socialtjänstens omhändertagande av flickor 

(Knutsdotter & Wihlborg 2002:4; se även Schlytter 2000:110).   

 Utifrån ovan nämnda resultat tolkar vi att det förekommer typiska 

flickbeteenden och pojkbeteenden. Typiska följder av flickors beteende tar sig uttryck genom 

att de riktar skadan mot sig själva och att de utsätts för skada av män. Typiska följder vad 

gäller pojkarnas beteende visar sig genom att de utövar kriminalitet och brott, vilket leder till 

att andra människor skadas.     

 Vi har en uppfattning om att genom att flickorna inte anses tänka på följderna av 

deras handlande, då de kan skada sig när de träffar okända män. Därför ser vi att de oftast 

beskrivs i sammanhanget med pojkar och såsom beroende av män. När det gäller pojkar 

beskrivs de inte i relation till kvinnor och framställs då som enskilda fristående individer. Vi 

kan förklara dessa berättelsestrukturer genom att socialarbetaren beskriver ungdomarna 

utifrån deras kön och genom att de tilldelas olika typiska flick- och pojkegenskaper och 

beteende som ses som varandras motsatser. Härmed blir dessa egenskaper könskodade, vilket 

påverkar ungdomarna då de bedöms utifrån sitt kön istället för att ses som enskilda unika 

individer. Vårt resonemang överensstämmer med Hamreby (2004) som diskuterar att 

könsskillnader kan fungera som stereotypa sanningar som ständigt reproduceras. Dessa 

stereotypiska föreställningar låser fast synen på pojkar och flickor som är i utsatta situationer. 
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Dock behöver dessa föreställningar inte överensstämma med verkligheten, utan istället 

stämmer de överens med de traditionella könsföreställningarna (Hamreby 2004:176–179). 

 

 5.6. Etnicitet                                                                                                                

Vi finner att Hirdmans (2007) teori om genussystemet räcker långt för att förklara olika typer 

av konstruktioner av socialt utsatta ungdomar för att förstå vårt material. Dock ser vi att 

könsmaktordningen inte förklarar vårt resultat fullständigt. Vi vill härmed tillägga att vi har 

lagt märke till att det finns en annan uppdelning i vårt resultat som också är viktigt i detta 

sammanhang, nämligen en etnisk uppdelning. Etnicitet är en viktig kategori i dagens svenska 

samhälle. Därför skulle en etnisk uppdelning vara viktig för att förstå konstruktionen av 

utsatta ungdomar.                                                                                                  

 När vi läste de slumpmässigt valda LVU domarna har vi uppmärksammat att sex 

av tio LVU pojkdomar, nämligen pojke 1, 2, 3, 6, 9 och 10, berör invandrarpojkar medan tre 

av tio flickdomar, det vill säga flicka 3, 5 och 9, berör invandrarflickor. Utifrån deras namn 

och efternamn ser vi att de har en invandrarbakgrund. Identitetsfrågan och etnicitet 

tematiseras däremot endast i utredningstexterna i två LVU domar, pojke 1 och flicka 2. 

Följande citat exemplifierar detta: 

”(Pojke 1) har svårt att se sin identitet och sitt ursprung och pendlar mellan att vara 

svensk eller egyptier alltefter olika situationer. Vid hotfulla situationer eller 

aggressionsutbrott kan han byta språk till arabiska för en stund.” (Pojke 1). ”(Flicka 2) 

har träffat sin pojkvän, som är 17 år, genom en kompis.”. ”De har varit ihop i två 

månader. Han har berättat för henne att han brukade vara på Sergels torg för cirka ett och 

ett halvt år sedan när han var nyinflyttad till Sverige.” (Flicka 2).  

 

Det ovanstående resultatet visar att det är påfallande att antalet pojkar med utländsk härkomst 

är överrepresenterade i domarna. Detta stämmer överens med socialstyrelsens rapport (2004)  

som bland annat lyfter fram att pojkar med invandrarbakgrund, är överrepresenterade vad 

gäller placeringen utanför hemmet med stöd av LVU jämfört med svenska barn (SOS 

2004:100). Dock har vi noterat att etnicitet inte tematiseras förutom i två fall. Vi tolkar att 

socialarbetaren inte ser invandrarbakgrund och etnicitet som en avgörande faktor som kan 

förklara invandrarbarns avvikande beteende. Vad detta kan bero på kommer vi att diskutera i 

nästa kapitel. 
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6.  Sammanfattning och diskussion                                   

I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta och diskutera resultatet. Utifrån det presenterade 

resultatet för vi en diskussion kring de utvalda teoretiska perspektiven.          

Syftet med undersökningen var att belysa normer och värderingar som genomsyrar 

Socialtjänstens bedömningar av ungdomarnas beteende ur ett genusperspektiv. Vi anser att vi 

har uppnått syftet med vår undersökning och besvarat studiens frågeställningar. Från början 

var vårt mål att ta del av Socialtjänstens barnavårdsutredningar. Eftersom det inte var möjligt, 

valde vi att granska utredningstexterna i LVU domarna från förvaltningsrätten i Stockholms 

län. Vi har haft funderingar om att vårt resultat skulle se annorlunda ut om vi fick tillgång till 

ursprungliga barnutredningar som förmodligen innehåller mer information än 

utredningstexterna från LVU domarna som är en sammanfattning egentligen.  

 Under studiens gång hade vi inte tänkt oss att vi skulle ha ett etniskt perspektiv. 

Efter att ha granskat materialet förstod vi att etnicitetsfrågan skulle bli oundvikligt eftersom 

antalet pojkar med invandrarbakgrund var överrepresenterade. Dock har vi uppmärksammat 

att etnicitet endast förekommer i två fall, vilket kan bero på att vi inte kunde ta del av de 

ursprungliga barnavårdsutredningar som kanske innehåller mer information om ungdomarnas 

bakgrund. Det kan även vara möjligt att etnicitetsdiskursen existerar i utredningstexterna men 

att vi inte lagt märke till dem. Detta kan ha sin enkla förklaring i diskursteorin som handlar 

om ett bestämt sätt att försöka tala om, framställa, begripa och tolka omgivningen. Det gör att 

verkligheten framträder på olika sätt, konstruerar saker och ting på ett speciellt sätt och skapar 

osynliga och vaga gränser (Winther Jørgensen & Philips 2000:7, 138).   

 Att socialarbetaren inte tillmäter etnicitet något särskild förklaringsvärde som 

kan även bero på en speciell utredningsstruktur där socialarbetaren utifrån sin enskilda 

bedömning bortser från strukturella förklaringar och undersöker enskilda fall där varje pojke 

behandlas utifrån det som han har gjort. Med strukturella förklaringar avses att Stockholm är 

en hård segregerad stad där majoriteten av invandrare oftast bor i förorterna, saknar en 

högskoleutbildning, lever i utanförskap eller är arbetslösa (Puhakka 2006:10 – 44).  Att 

socialarbetaren inte tar upp dessa faktorer, innebär att helt och hållet nonchalera de 

strukturella förklaringarna till invandrarpojkarnas problem för att istället fokusera på 

individuella förklaringar. Det blir med andra ord invandrarpojkens eget ansvar för att ha 

hamnat fel, vilket innebär att socialarbetaren individualiserar ett samhällsproblem. Då 

kommer utredaren antagligen inte heller med lösning eller förslag på lösning till problemen.

 Till skillnad från etnicitetsfrågan verkar socialarbetaren se kön som en 
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avgörande faktor som kan förklara ungdomarnas problembeteende. Enligt vår mening kan 

detta ha sin grund i att samhällets LVU insatser organiseras utifrån ett könsperspektiv.

 Tidigare har vi, under utbildningens gång, läst om könsmaktordningen inom 

Socialtjänsten, men vi blev överraskade inför den påtagliga könsuppdelningen som präglar 

utredningstexterna. Vår undersökning visar att det råder en könsuppdelning inom 

Socialtjänsten där utredaren tillskriver ungdomarna åtskilda egenskaper och ”typiska” flick- 

och pojkbeteende. Generellt sett framställs flickorna som sexuellt aktiva, självmordsbenägna, 

berusade, psykisk sjuka eller ha självdestruktiva tankar. Däremot beskrivs pojkar som 

missbrukare, utåtagerande, kriminella, brottsbenägna eller våldsamma personer. 

Utredningstexterna antyder att flickor ständigt måste bära ansvaret för sitt och andras 

handlande i syfte att skydda sig själva. Däremot läggs inte något större ansvar på pojkar som 

uppvisar samma beteende som flickor.     

 Vi har även funnit att det råder ett dubbelt normsystem, ett för pojkar och ett för 

flickor. Flickorna anses överträda normgränserna då de dricker ”enstaka tillfällen” eller har ett 

sexuellt umgänge med flera män/pojkar. Dock anses pojkarna inte överskrida normgränserna 

när de har ett verifierat missbruk och deras sexuella umgänge tas inte upp i 

utredningstexterna. Av just denna ledning ser motivet till Socialtjänstens intervention med 

stöd av beteendefallsparagrafen olika ut. Socialtjänsten verkar även ingripa vid ett tidigt skede 

för att omhänderta flickor som anses ha ett avvikande beteende. Även om socialarbetaren 

beskriver ungdomarnas avvikande beteende enligt 3 § LVU behandlas ungdomarna på olika 

sätt, vilket kan bero på könsmaktordningen och åldersskillnaden mellan bägge könen. Detta 

framgår i vårt material där vi har uppmärksammat att flickorna i genomsnitt är cirka ett år 

yngre än pojkarna när de omhändertas (Se bilaga 3). Det går att tolka att socialarbetaren 

tolererar pojkarnas beteende längre än flickornas då pojkarna hinner bli äldre innan de 

omhändertas eller att flickor rent biologiskt mognar tidigare än pojkar. Detta syns i 

utredningsmaterialet där Socialtjänsten tidigt ingriper när flickorna exempelvis är misstänkta 

för missbruk men ingriper först när det har uppdagats att pojkarna har ett verifierat missbruk.  

 Vidare kan de egenskaper som ungdomarna tilldelas av socialarbetaren förklaras 

av socialkonstruktivism. Perspektivet går ut på att vi konstruerar verkligheten och sociala 

problem utifrån vår tolkning och våra föreställningar om hur olika saker och ting är 

beskaffade. Föreställningarna kan visa sig vara grundlösa (Mattsson 2010:27–30). Vi anser att 

socialarbetaren konstruerar ungdomarna utifrån sin egen tolkning och föreställning genom att 

flickorna respektive pojkarna tilldelas olika typiska beteende beroende på deras kön. 

Socialarbetarens föreställningar behöver dock inte stämma överens med ungdomarnas 
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verkliga situation utan kan vara socialt konstruerade.    

 Under studiens gång blev vi nyfikna på frågor om varför ungdomarnas 

beteendeproblem hålls isär.  Hur kommer det sig att Socialtjänsten ingriper så fort flickan 

misstänks påträffas ”berusad enstaka gånger” men dröjer med sitt ingripande när pojkarna har 

ett verifierat missbruk? Hur kommer det sig att socialarbetaren endast lägger fokus på 

flickornas sexualitet? Varför är det bara flickor som tycks vara självmordsbenägna och 

psykisk sjuka till skillnad från pojkar? Hur kommer det sig att det oftast är pojkar som 

uppvisar ett utåtagerande beteende och utövar kriminalitet och brott?  Utifrån studiens resultat 

anser vi att ungdomarnas beteende inte är något medfött utan något som skapas av 

socialarbetaren som verkar placera flickorna och pojkarna i olika könskodade kategorier. 

 Vi har uppmärksammat att en stor del av flickornas problembeteende som 

Socialtjänsten åberopar i utredningsmaterialet i LVU domarna inte omfattas av rekvisitet 

”socialt nedbrytande beteende”. Enligt Norström & Thunved (2010) uppfylls rekvisitet då 

ungdomarna uppför sig på ett avvikande sätt från samhällets grundläggande normer, det vill 

säga när ungdomarna begår enstaka brott, vistas i olämpliga miljöer såsom missbruksmiljöer, 

uppträder på en sexklubb eller prostituerar sig (Norström & Thunved 2010:338–344). Med 

utgångspunkt från lagen antyder vårt resultat att varken flickornas psykiska ohälsa och 

självdestruktiva tankar eller självmordstankar omfattas av rekvisitet. Vidare ser vi att när 

Socialtjänsten ansöker om att placera flickorna utanför hemmet på grund av deras sexuella 

beteende inte heller omfattas av rekvisitet. Trots detta bifaller förvaltningsrätten 

socialnämndens ansökan om LVU (Schlytter 1999:87–88). Vi ifrågasätter på vilken grund 

förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan om att omhänderta flickorna med stöd av 

rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Vi tolkar att förvaltningsrätten tar för givet att 

socialarbetaren vet barnets bästa. Enligt vår uppfattning blir flickornas bästa i detta 

sammanhang att socialarbetaren bedömer deras beteendeproblem utifrån sin egen tolkning, 

och utgår från samhällets traditionella könsföreställningar om hur en skötsam flicka ska bete 

sig.        

 Det är värt att lägga märke till att Socialtjänstlagen och lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga skall vara könsneutrala (SoS 2005:8-9). Men vi har upptäckt 

att det råder en könsuppdelning och att könsneutralitet inte riktigt uppfylls inom 

Socialtjänsten. Vad kan det bero på? En anledning kan vara att ”könsfrågan” inte nämns i 

förarbeten till Socialtjänstlagen (SoS 2005:8-9). Detta innebär att lagen är diffus och vag. Det 

verkar som att socialarbetaren hamnar i ett svårt dilemma för att det saknas särskilda normer 

och regler att luta sig mot (Blennberger 2006:11). Det gör att socialarbetaren tolkar lagen 
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utifrån sina egna föreställningar och värderingar (Pettersson 2009:9–10).   

 Att lagen är vag anser vi påverka jämställdhetslagen. Enligt förarbetena till 

jämställdhetslagen innebär jämställdhet att bägge könen ska vara jämlika (Schlytter 1999:44–

45). Dock antyder vårt resultat att jämställdhetslagen inte riktigt efterföljs inom 

Socialtjänsten. Kan detta vara en anledning till varför socialstyrelsen år 2002 fick ett uppdrag 

från regeringen att analysera, följa upp och redovisa könsskillnaderna som råder inom 

Socialtjänsten? Detta vittnar om att det har gjorts några försök för att lyfta fram köns- och 

jämställdhetsfrågan (SoS 2005:8-9). Men trots detta ser könsrelationerna idag fortfarande ut 

som det såg ut innan Socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982. Då var mansdominansen i den 

statliga utredningen och samhällsdebatten näst intill total och kvinnofrågorna var inte aktuella 

under 1970-talet (Schlytter 1999:45–45). Könsuppdelningen har vi också sett i Socialtjänstens 

utredningstexter och tidigare forskning.  

  Vi har under studiens gång reflekterat över vad de traditionella 

könsföreställningarna kan bero på och hur de upprätthålls inom Socialtjänsten. Enligt vår 

bedömning kan detta bero på följande ”tänkbara” faktorer som diskuteras nedan: det 

patriarkala tänkandet, medveten eller omedveten överföring av könsföreställningar till andra 

generationer, brist på resurser, hög arbetsbelastning och kostnadseffektivitet kan bidra till en 

kategoriskapande, internalisering
7
, eller lojalitet mot organisationen.   

 Vi är av den uppfattningen att det patriarkala tänkandet tydligt syns i 

utredningstexterna eftersom det som anses vara ett avvikande beteende för flickor anses vara 

ett typiskt pojkbeteende. Vi tror att gränsen för flickornas avvikande beteende sätts 

annorlunda till skillnad från pojkar. Att socialarbetaren tar upp flickornas sexuella umgänge 

med flera partner eller främmande män vittnar om detta. Vi menar att det som är tillåtet för 

pojkar inte är tillåtet för flickor i den meningen att flickorna inte ska överskrida 

samhällsgränsen för en accepterad och förväntat flickbeteende. Utifrån Hirdmans (2007) teori 

om genussystemet har könsmaktordningen sin grund i patriarkatet. Med patriarkat menas att 

mannen är normen och huvudpersonen som är överordnad och kräver lydnad. På så sätt 

innebär det patriarkala tänkandet att kvinnan ingår i mannens bestämda ordning som inte går 

att ifrågasätta (Hirdman 2007:50–72). Med utgångspunkt från genusteori finner vi att 

anledningen till att socialarbetaren inte belyser och ifrågasätter pojkarnas sexualitet beror på 

att det är ett accepterat beteende. Detta tolkas som att utredaren inte har med pojkarnas 

sexualitet att göra. Däremot verkar socialarbetaren ta på sig en moralisk väktarroll beträffande 

                                                             
7
 ”Införliva, inkorporera” (WWW.ne.se).  

http://www.ne.se/
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flickorna på så sätt att oskyddad sex med flera partner antingen ses som ett riskfullt beteende 

eller att de har överträtt samhällsgränserna.    

 Genusteorin visar att både män och kvinnor medverkar till att upprätthålla det 

patriarkala tänkandet, särhållningen och skapa genus. Detta beskrivs som ett slags 

”genuskontrakt” där det blir svårt att försöka bryta sig loss ifrån våra föreställningar om det 

kvinnliga och det manliga. De traditionella könföreställningar ”ärvs” från en generation till en 

annan där fadern introducerar sonen och modern introducerar dottern (Hirdman 2007:14, 

126–218). Vi har under studiens gång funderat över vad socialarbetarna har för kön. Det har 

varit omöjligt för oss att ta reda på om socialarbetaren var en man eller en kvinna eftersom det 

inte framgår i LVU domarna. Men i socialstyrelsens rapport (2004) framgår det att 

majoriteten av socialarbetarna är kvinnor (SoS 2004:32).   

 Med utgångspunkt från socialstyrelsens rapport (2004) är det möjligt att 

majoriteten av utredarna är kvinnor. Varför upprätthåller då Socialtjänsten som kanske är ett 

kvinnodominerat yrke könsskillnaderna? Kan anledningen till detta vara att socialarbetaren 

har ärvt de traditionella könsföreställningarna, om vad som anses vara ett accepterat och 

typiskt beteende för bägge könen och kommer i sin tur att medvetet eller omedvetet överföra 

dem till de utsatta ungdomarna? Könsföreställningarna verkar vara reproducerade och 

inbäddade i vårt vardagstänkande. Därför blir det svårt för oss att frigöra oss från dessa 

stereotypa föreställningar. Vi menar att kön är ett problem, det vill säga en pågående process, 

där det inte endast är den enskilde socialarbetaren som bidrar till att upprätthålla 

könsföreställningarna, utan vi alla medverkar till att göra det. Detta kan vara en förklaring till 

varför förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan om att placera flickorna utanför 

hemmet trots att rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” inte uppfylls. Kan det vara så att 

även förvaltningsrätten upprätthåller könsmaktsordningen/det patriarkala tänkandet? 

 Socialtjänsten är en samhällsorganisation som styrs av politiker och dess 

resurser bestäms av socialpolitiken (Thorslund 2009:87–88). Det är vidare möjligt att brist på 

resurser kan påverka det sociala arbetet där Socialtjänsten tvingas hålla budgeten, minska 

kostnaderna och öka kostnadsmedvetandet hos socialarbetaren. Detta kan förmodligen 

resultera i en stor arbetsbelastning för socialarbetarna.   

 Arbetsbelastningen och kostnadseffektiviteten lämnar möjligen inte något 

utrymme för vidare reflektion över såväl könsfrågorna som de åtskilda könskodade 

kategorierna.     

 Nyexaminerade socionomer kommer troligen ”omedvetet” att följa i samma spår 

som sina kollegor på Socialtjänsten och utgå från de åtskilda kategorierna. Det blir troligen en 
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internalisering i den meningen att de införlivar och övertar sina kollegors föreställningar, 

normer, värderingar och verklighetsuppfattning i den egna personligheten. Detta leder till en 

omedveten inlärningsprocess. Vi undrar om vi också kommer att följa i samma spår som 

yrkesverksamma socialarbetare om och när vi börjar arbeta i Socialtjänsten. 

 Lojalitet mot Socialtjänstens organisation är en annan faktor som möjligen 

spelar en viktig roll i upprätthållandet av könsföreställningarna. Vi är av den uppfattningen att 

det kan finnas socialarbetare som är medvetna om könsuppdelningen och de åtskilda 

kategorierna men som ändå väljer att anpassa sig till organisationens normer, värderingar och 

riktlinjer då de anser att de inte kan åstadkomma en förändring på grund av bristande resurser. 

 Sammanfattningsvis vet vi inte varför könsmaktordningen upprätthålls av 

socialarbetaren. Dock framgår det utifrån den undersökning som vi har gjort och den tidigare 

forskning som vi har tagit del av att det är ”det patriarkala tänkandet” som styr 

socialarbetarens bedömningar av ungdomarnas beteende, oavsett om det sker medvetet eller 

omedvetet.   

  Slutligen inser vi att socialarbetaren kanske kan bryta sig loss från och utmana 

vardagstänkandet om de traditionella könsföreställningarna och det patriarkala tänkandet 

genom att kritiskt reflektera över och ifrågasätta könsmaktordningen. För att åstadkomma en 

sådan förändring bör socialarbetaren få möjligheten att utveckla strategier som gör att 

socialarbetaren blir medveten om vilka konsekvenser den rådande könsmaktordningen har. Vi 

anser att den enskilde socialarbetaren möjligtvis inte kan reflektera över och ifrågasätta sin 

egen bedömning om ungdomarnas beteende då det råder brist på resurser och 

arbetsbelastning. För att kunna komma ifrån det patriarkala tänkandet och uppnå jämställdhet 

krävs det att det skjuts till mer resurser till Socialtjänsten. Så länge det patriarkala tänkandet 

fortplantas får kampen om jämställdhet fortsätta vidare.  

6.1. Förslag till vidare forskning                 

Rent hypotetisk, ställer vi oss frågan om resultatet i barnavårdsutredningarna skulle se 

annorlunda ut om ett större antal av socialarbetarna vore män? 

Är det kanske så att pojkarnas avvikande beteende tolereras mycket mer än flickorna som 

omhändertas innan de hinner bli kriminella eller brottsbenägna? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kort beskrivning av pojkarna 

Pojke 1                   

Pojke 1 är 16 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 1 ska beredas vård enligt 3 § 

LVU på grund av ”… att han genom kriminalitet och ett socialt nedbrytande beteende utsätter 

sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas”. ”Till stöd för sin talan…” har 

socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 1 missbrukar alkohol, gjort sig 

skyldig till hot om våld och misshandel, är misstänkt för olaga hot och har ett aggressivt 

beteende. På så sätt skadar han sig själv och andra. Han visar även ett provocerande beteende, 

avviker från skolan och placeringshemmet, har överskridit gränserna, och dessutom skolkar 

mycket från skolan. ”Pojke 1 har vid ett flertal tillfällen utsatt sig för olika faror. Bland annat 

har han lagt sig på vägen så att bilar har fått stanna för att inte köra över honom.”. ”Pojke 1 

har svårt att se sin identitet och sitt ursprung och pendlar mellan att vara svensk och egyptier 

alltefter olika situationer.”.   (DOM 2007-01-31. Mål nr 25916–06). 

Pojke 2                     

Pojke 2 är 16 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 2 ska beredas vård enligt 3 § 

LVU på grund av att hans ”… hälsa och utveckling kan komma att skadas genom brottslig 

verksamhet”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i 

domen att pojke 2 umgås med kriminella kamrater och antisociala personer. Han ägnar sig åt 

grov kriminalitet och rån samt har anhållits för grovt koppleri
8
. Vidare är han misstänkt för en 

rad serie av brottsliga gärningar. ”Av den tiden som pojke 2 har varit känd hos socialnämnden 

har han varit uppmärksammad för brott vid sex tillfällen.”. ”Han har varit med i olika 

vårdprogram, vilka han har skött, men han har ändå återfallit i brott.”. ”De skyddsfaktorer 

som finns runt pojke 2 och hans familj bedömdes vara tillräckligt goda för att väga upp de 

risker som identifierats. Trots dessa insatser, redskap och resurser har pojke 2 än en gång 

återfallit i kriminalitet.”. (DOM 2013-01-25. Mål nr 26529–12). 

Pojke 3                     

Pojke 3 är 16 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 3 ska beredas vård enligt 3 § 

                                                             
8
 ”Sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en 

annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning” (WWW.ne.se) . 

http://www.ne.se/
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LVU på grund av att han ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom brottslig verksamhet och socialt nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” 

har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 3 har avvikit från 

placeringshemmet, vistas i miljöer där det förekommer missbruk av droger och är inblandad i 

olika brottsliga aktiviteter. Pojke 3 umgås med kriminella och det finns misstankar om att han 

röker hasch. Dock har ”… han testats positiv för hasch…”. Han har vidare dömts för en 

misshandel, och rån, samt är polisanmäld för olaga hot, egenmäktig förfarande
9
, ofredande 

och narkotikabrott. Pojke 3 har även hög frånvaro från skolan. (DOM 2007-01-03. Mål nr 

24152–06). 

Pojke 4                              

Socialnämnden har ansökt om att pojke 4, 15 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att han ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig 

verksamhet och annat socialt nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har 

socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 4 har ett utåtagerande beteende, 

nyper, sparkar, slår, utsätter andra för våld, hotar folk, är aggressiv och har en destruktiv 

utveckling. Han vistas också i miljöer som tunnelbanestationer och är misstänkt för ofredande 

och skadegörelse/brand. Pojke 4 stjäl, utövar kriminalitet och brott samt skolkar. Vidare är 

han anmäld för flera brottsgärningar. Pojke 4 uppvisar ett ”… aggressivt utagerande och 

normbrytande beteende…”. ”Tidig brottslig debut är en riskfaktor för framtida social 

problematik, särskilt i kombination med bråkighet och aggressivitet i skolan…”.  (DOM 

2007-01-19. Mål nr 26816–06). 

Pojke 5                             

Socialnämnden har ansökt om att pojke 5, 17 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att han ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk 

av beroendeframkallande medel och annat socialt nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin 

talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 5 umgås med 

olämpliga vänner nattetid, begår brott och kriminalitet, är polisanmäld för olaga hot och 

misstänkt för brott och narkotikabrott. ”Han har ett engagemang i AFA, lockas av att vara 

med i kravaller och dras gärna till våldsamma demonstrationer.”. ”… han hade kommit till 

skolan berusad.” och hittades ”… drogpåverkad och i stort sätt medvetslös på tunnelbanan.”. 

Pojke 5 ”… har ett missbruk av beroendeframkallande medel”. Han använder cannabis och 

har lämnat positiva urinprov. Hans kriminalitet ”… hänger ihop med att han har druckit 

                                                             
9
 “Tillgreppsbrott” (WWW.ne.se).  

http://www.ne.se/
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alkohol.”. Han har vidare ”… fallit in i ett destruktivt leverne”. ”… han hade tagit tabletter 

som var krossade och blandade med vatten.”. Pojke 5 har dessutom avbrutit sin skolgång och 

har ingen sysselsättning.  (DOM 2007-01-31. Mål nr 27192–06). 

Pojke 6                                          

Pojke 6 är 16 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 6 ska beredas vård enligt 3 § 

LVU på grund av att ”… han utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom missbruk, brottslig verksamhet och socialt nedbrytande beteende”. ”Till stöd för sin 

talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 6 har ett 

utåtagerande beteende där han skadat en lärare och några elever och beter sig aggressivt. I 

hemmet bråkar han ofta med sin mamma. Vidare uppvisar han ett provocerande och ett 

trotsigt beteende, är hemifrån på nätterna vissa perioder och har vistats i olämpliga och farliga 

miljöer som knarkkvarter. Det finns misstankar om ”… att pojke 6 har rökt hasch i ett och ett 

halvt års tid.”. Han tillhör ett gäng som har en kriminell bakgrund och som använder knark i 

form av marijuana och cannabis. Detta bekräftas då han lämnat positiva urinprov på cannabis. 

Pojke 6 ”… förstår också att det är farligt med droger. Han har begått många brott, dock inte 

alla som räknas upp i nämndens utredning, och han förstår att det är dåligt och att han inte får 

fortsätta med det.”. Han snattar, utövar kriminalitet och det inkom dessutom ett antal 

polisrapporter gällande ofredande, skadegörelse
10

, stöld, misshandel och hot mot tjänsteman. 

Han är även misstänkt för mordbrand och narkotikabrott genom narkotikaförsäljning och eget 

bruk. Pojke 6 skolkar dessutom från skolan.  (DOM 2007-01-22. Mål nr 26305–06). 

Pojke 7                       

Socialnämnden har ansökt om att pojke 7, 17 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU ”… på den 

grunden att han genom missbruk av beroendeframkallande medel och socialt nedbrytande 

beteende utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas…”. ”Till stöd för sin 

talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 7 uppvisar ett 

aggressivt och utåtagerande beteende. ”… pojke 7 umgås med kriminella och andra ungdomar 

som missbrukar. Han säljer även droger och blir aggressiv och våldsam i samband med 

missbruket.”. ”Efter att han blivit tvångsomhändertagen i somras påbörjade han en frivillig 

placering. På [H] – hemmet fortsatte pojke 7 att missbruka spice
11

 flera gånger i veckan och 

                                                             
10

 ”Brott som begås av den som uppsåtligen förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom” (WWW.ne.se).  
 
11

 ”Namn på en produkt som säljs med uppgift om rusframkallande verkningar och som därför hör till kategorin 

missbruksprodukter” (WWW.ne.se). 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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personalen på boendet upplevde honom som narkotikapåverkad vid ett flertal tillfällen.”. 

”Pojke 7 har debuterat i egen kriminalitet, bl.a. vapenbrott och förberedelse till grov stöld.”  

Det har dessutom kommit in ett antal polisanmälningar rörande våldsamt motstånd, 

narkotikabrott, brukande av fordon och olovligt tillgripande. Under sommaren och sedan 

februari började han använda cannabis varje dag. Han har även vänt på dygnet. ”Pojke 7 har 

på grund av sin ADHD ett stort behov av tydliga normer och regler.  (DOM 2013-01-21. Mål 

nr 204–13). 

Pojke 8                         

Socialnämnden har ansökt om att pojke 8, 18 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att han ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas på grund av 

missbruk av beroendeframkallande medel, kriminalitet och annat socialt nedbrytande 

beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i 

domen att pojke 8 uppvisar ett utåtagerande, hotfullt och aggressivt beteende. Pojke 8 vistas i 

olämpliga och destruktiva miljöer och umgås med kriminella människor och utövar 

kriminalitet för att kunna finansiera sitt missbruk. Han använder cannabis ett par gånger i 

veckan och är dessutom misstänkt för stöld, narkotikabrott, skadegörelse, våld och brott. 

Pojke 8 har också vid ett tillfälle dömts till ungdomstjänst för misshandel. Pojke 8 går inte i 

skolan och har inget arbete. (DOM 2013-01-21. Mål nr 25838–12). 

Pojke 9                                                                       

Pojke 9 är 17 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 9 ska beredas vård enligt 3 § 

LVU på grund av att han ”… genom ett socialt nedbrytande beteende riskerar att skada sin 

hälsa och utveckling…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att pojke 9 vid ett flertal tillfällen har avvikit/rymt från 

placeringshemmen. Vidare har han kontakter ”… med okända ungdomar på Plattan
12

… ” i 

Sergels torg i Stockholm där han blev både rånad och misshandlad. Pojke 9 missbrukar droger 

på så sätt att han ”… sju gånger under oktober och november testats positivt för THC.”. Pojke 

9 har inte ”… några problem att skaffa pengar till missbruket.”. Han uppvisar dessutom en 

fascination för kriminalitet och droger.  (DOM 2012-12-21. Mål nr 26283–12). 

                                                             
12 Den nedre delen av Sergels torg mitt i centrala Stockholm kallas för ”Plattan”. Plattan är ökänt som en plats 

för missbrukare och narkotikahandlande (Puhakka 2006:3).  
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Pojke 10                                        

Pojke 10 är 14 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att pojke 10 ska beredas vård enligt 

3 § LVU på grund av att han genom ”… eget missbruk och annat socialt nedbrytande 

beteende utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas.”. ”Till stöd för sin 

talan…” har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att pojke 10 har avvikit från 

två tidigare hemplaceringar samt vistats i destruktiva miljöer såsom knarkkvarter. Vidare har 

han ”… ett missbruk av beroendeframkallande droger.” Han missbrukar droger som cannabis 

och röker hasch. Urinproverna som har tagits ”… visar att han är positiv för cannabis.” Dock 

är urinproverna negativa vad gäller hasch. Dessutom dricker han alkohol dagligen och 

behöver hjälp med sitt missbruk. ”Pojke 10 har en för sin ålder förvånansvärt mogen insikt i 

sina problem… ”. (DOM 2007-01-24. Mål nr 26833–06).  
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Bilaga 2 

Kort beskrivning av flickorna 

Flicka 1                           

Socialnämnden har ansökt om att flicka 1, 14 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom ett socialt 

nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att flicka 1 avvikit från jourhemmet varannan helg, vistats på 

olämpliga miljöer, har svårt att sätta gränser för hur långt hon kan gå, har oskyddat sex med 

främmande män och hon följer med dem utan att tänka på konsekvenserna. ”Hon dricker sig 

berusad regelbundet och ser inte konsekvenserna av alkoholen.”. Hon har haft suicidplaner 

och tagit starka värktabletter. Flicka 1 har ett kraftigt destruktivt beteende. Hon har skurit sig i 

armarna och det har varit ett sätt att nå psykisk lindring. Flicka 1 lider av ångest och oro. 

(DOM 2007-01-31. Mål nr 27351–06). 

Flicka 2                          

Socialnämnden har ansökt om att flicka 2, 17 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom ett socialt 

nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att flicka 2 vid minst tre tillfällen har avvikit från ungdomshemmet 

nattetid. Vidare har hon avvikit från sin far, konsumerat stora mängder alkohol samt 

påträffades kraftigt berusad. Hon har även sålt sexuella tjänster under alkoholpåverkan.”Hon 

förstår inte sin familjs oro…”, är djupt deprimerad,”… gjorde ett allvarligt suicidförsök och 

hennes psykiska mående är mycket dåligt”. Hon har ett självdestruktivt beteende, uttalat hot 

mot personalen och vårdbehovet är stort.  (DOM 2013-01-17. Mål nr 25733–12). 

 Flicka 3                                        

Flicka 3 är 16 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att flicka 3 ska beredas vård enligt 3 

§ LVU på grund av att ”… hon genom socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa och 

utveckling för en påtaglig risk att skadas…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden 

åberopat i utredningsdelen i domen att flicka 3 har ”… avvikit från vården vid två tillfällen.” 

och ”… vistats i farliga miljöer och hon har brukat cannabis.”. ”Hon erkänner själv att hon har 

vistats i farliga miljöer och hon har brukat cannabis.”. ”Resultatet var positivt för cannabis.”. 

”Vidare har hon hittats i en lägenhet med unga berusade män.” och använder droger och 

dricker alkohol. Flicka 3 umgås med personer som röker hasch, snattar, slåss och utövar 



 54 

kriminalitet. ”Hon skäms inför sin mamma och hon vill inte komma tillbaka till sin gamla 

skola eftersom hon även skäms inför sina skolkamrater.” (DOM 2007-01-17. Mål nr 25236–

06). 

Flicka 4                        

Socialnämnden har ansökt om att flicka 4, 15 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom ett socialt 

nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att flicka 4 umgås med berusade kamrater, uppträder hotfullt ibland, 

har varit kraftigt berusad vid flera tillfällen samt konsumerar alkohol.”Det finns uppgifter om 

att hon farit illa i samband med att hon har druckit alkohol…”. Detta tar sig uttryck genom att 

hon bland annat hittades ”… berusad vid telefonplan tidigt på morgonen och hon uppgav själv 

att hon hade blivit misshandlad och lämnad där av några äldre killar.” Flicka 4 mår psykiskt 

dåligt, skolkar från skolan, har försökt ta sitt liv och har ett självdestruktivt beteende på så sätt 

att hon rispar sig i armarna. (DOM 2007-01-24. Mål nr 24952–06). 

Flicka 5                                         

Flicka 5 är 17 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att flicka 5 ska beredas vård enligt 3 

§ LVU på grund av att hon ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom ett socialt nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har 

socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att flicka 5 har avvikit från 

placeringshemmet, har setts på ”Plattan” på Sergelstorg och andra destruktiva och olämpliga 

miljöer, rökt cannabis och druckit alkohol i en omfattning som väcker stor oro. Vidare har hon 

vid flera tillfällen uppvisat ett utåtagerande beteende mot andra individer genom att vara 

aggressiv och våldsam mot andra människor och hota. Hon förstår dock inte sitt eget beteende 

och har försökt begå självmord. Hon skolkar, mår psykiskt mycket dåligt och uppsökt BUP. 

Flicka 5 behöver mycket struktur, tydlighet och gränssättning. (DOM 2013-01-22. Mål nr 

25671–12). 

Flicka 6                         

Socialnämnden har ansökt om att flicka 6, 14 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas genom socialt 

nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att flicka 6 har rymt hemifrån och från placeringshemmet.  Hon har 

även befunnit sig i destruktiva och riskfyllda miljöer tillsammans med olämpliga personer. 
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Hon har även vistats på Sergels torg i Stockholm på olämpliga tider. Flicka 6 ”… umgås med 

kamrater som hon fått kontakt med via Internet…”. Hon umgås med missbrukare och 

kriminella personer. Flicka 6 är sårbar och faller lätt för påtryckningar från vänner. Dessutom 

har hon hög skolfrånvaro.  (DOM 2007-01-29. Mål nr 25239–06). 

Flicka 7                           

Socialnämnden har ansökt om att flicka 7, 14 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom ett labilt 

psykiskt mående och ett socialt nedbrytande beteende i form av rymningar i kombination med 

att hon utsätter sig för fara genom att vistas i olämpliga miljöer.”. ”Till stöd för sin talan…” 

har socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att flicka 7 rymmer från 

placeringshemmen, vistats i olämpliga miljöer och hittats drogad. Hon umgås med äldre 

okända killar och hennes pojkvän var tidigare kriminell. Flicka 7 ”… tagit tabletter med 

paracetamol och druckit alkohol i suicidsyfte…”. Hon bär på en kniv för att försvara sig med 

samt använda det mot några flickor som hon har bråkat med. Vidare har hon haft en 

psykiatrisk kontakt. Dessutom slarvar hon med tider och missar tågen hem, har hög 

skolfrånvaro och ljuger för sin omgivning.  (DOM 2007-01-03. Mål nr 23803–06). 

Flicka 8                        

Socialnämnden har ansökt om att flicka 8, 15 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund av 

att hon ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom ett socialt 

nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden åberopat i 

utredningsdelen i domen att flicka 8 har rymt från placeringshemmet, umgås med personer 

som har destruktiva beteenden, har ett omfattande narkotikamissbruk och har överdoserat 

tabletter. Vid ett flertal tillfällen har hon uttryckt självmordshot och under en lång tid har hon 

haft självmordstankar. Vidare ”… började hon planera självmord med en annan flicka med 

samma självskadeproblematik.”. Flicka 8 ”… har ett självskadebeteende som hon bl.a. ger 

uttryck för genom att skära sig själv.” Hon mår psykiskt dåligt och skolkar ofta. ”Utöver detta 

har hon vid ett flertal tillfällen anlagt bränder i skolan.” (DOM 2007-01-26. Mål nr 26045–

06).  

Flicka 9                  

Flicka 9 är 14 år gammal. Socialnämnden har ansökt om att flicka 9 ska beredas vård enligt 3 

§ LVU på grund av att hon ”… utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom socialt nedbrytande beteende…”. ”Till stöd för sin talan…” har socialnämnden 
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åberopat i utredningsdelen i domen att flicka 9 har ”… rymt hemifrån och missbrukat 

cannabis.”. ”Hon har haft ett ganska omfattande cannabismissbruk…”. ”Flicka 9 utsatte sig 

för riskfyllda situationer.” i den bemärkelse att hon har ”… bott hos okända män som erbjudit 

henne alkohol.”. Flicka 9 har en hög skolfrånvaro och även hotat personal och ungdomar på 

flickhemmet med olika tillhyggen som kniv och sax. ”Flicka 9 behöver komma bort från sitt 

umgänge med olämpliga vänner.”  (DOM 2007-01-25. Mål nr 26012–06). 

Flicka 10                              

Socialnämnden har ansökt om att flicka 10, 16 år, ska beredas vård enligt 3 § LVU på grund 

av att hon ”… utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom socialt 

nedbrytande beteende samt risk för fortsatt missbruk…”. ”Till stöd för sin talan…” har 

socialnämnden åberopat i utredningsdelen i domen att flicka 10 rymt hemifrån vid flera 

tillfällen och vistats i olämpliga miljöer. ”Flicka 10 har under en längre tid haft svårigheter 

och under hösten [År] blev situationen återigen akut med upprepade rymningar hemifrån och 

missbruk.”. ”Hon umgås även i missbrukarkretsar och är misstänkt för ringa narkotikabrott.”  

”Hon dricker även alkohol men det är oklart i vilken omfattning.” Flicka 10 missbrukar 

droger som amfetamin och cannabis. Hon har även betett sig aggressivt vid några tillfällen 

och har hoppat av skolan. (DOM 2007-01-11. Mål nr 23784–06). 
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Bilaga 3  

Medelålder hos pojkar:  

14 + 15 + 16 + 16 + 16 + 16 + 17 + 17 + 17 + 18/ 10 pojkar = 16,2 år. 

 

Medelålder hos flickor:  

14 + 14 + 14 + 14 + 15 + 15 + 16 + 16 + 17 + 17/ 10 flickor = 15,2 år.  

 

 


