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Sammanfattning 
Titel: Gränsöverskridande pojkar och avvikande flickor- hur samhällets normer återspeglas i 

socialnämndens olika förväntningar och syn på ansvar för pojkar respektive flickor  

Författare: Mathilda Boberg & Emelie Cylvén 

 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod, där 33 stycken domar gällande ”den 

unges eget beteende” enligt 3§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU har 

analyserats. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt föreställningar 

kring kön yttrar sig i 3§ LVU domar. Vi valde att närmare undersöka hur socialnämnden 

talade om flickor och pojkar i sina yrkanden till förvaltningsrätten. För att undersöka detta har 

studien inspirerats av diskursanalysen som teori och metod, och det teoretiska begreppet 

genus har använts som ett kompletterande analysverktyg. Resultatet visar att det i 

socialnämndens yrkanden förekommer ett diskursivt sätt att tala om flickor respektive pojkar. 

På så sätt konstrueras olika normer för de unga utifrån föreställningar kring kön och genus.  

Nyckelord: 

Genus, Kön, LVU, Normer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Titel: Boys who cross the line and deviant girls – How society norms reflects in Social 

Welfares different expectations and view on responsibility for boys and girls  

Authors: Mathilda Boberg & Emelie Cylvén 
 
We have analyzed 33 verdicts according to 3§ The Young Persons Act (LVU) about the 

young persons own behaviour. We used a qualative approach and the purpose of our study 

was to investigate, whether and if so, how conceptions about gender is expressed in the 3§ 

verdicts. This study focus on how Social Welfare talks about girls and boys in their pleading 

to the administrative court. We were inspired by discourse analyze as theory and method 

together with a theoretical concept of gender. Our result shows that there is a discoursive way 

of talking about girls and boys in the Social Welfares pleadings. Which results in the 

construction of different norms for the young people from without perceptions about sex and 

gender.    

Keywords: 

Gender, LVU, Norms, Sex 
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1. Inledning 
“Samhället har ett särskilt ansvar för barn och ungdom” (Lundgren et al. 2015, s. 345). För att 

unga och barn ska få växa upp i trygga förhållanden ska socialtjänst och socialnämnd 

samverka med föräldrar. Socialnämndens uppgift är att jobba för att ge barn skydd och stöd i 

fall då de riskerar att utvecklas ogynnsamt. Hjälp och stöd erbjuds både föräldrar och barn 

under frivilliga former enligt SoL, socialtjänstlagen. Som komplement till SoL finns LVU, lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU tillämpas då den frivilliga hjälpen och 

stödet enligt SoL anses otillräckligt. Då LVU är en tvångslagstiftning som inskränker på 

individens självbestämmande måste varje fall prövas i en förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten 

avgör om det föreligger sådana omständigheter att vård inte kan ges på frivillig väg 

(Lundgren et al. 2015). 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är en tvingande lag och beslutet 

medför rättsliga efterspel. Beslut om vård enligt LVU drivs igenom med makt och 

myndighetsutövning (Schlytter 1999). Vidare beskriver paragraf 2 och 3 i lagen på vilka 

grunder barn och unga kan beredas vård, 2§ LVU berör miljöfall och 3§ beteendefall. 

För att dömas till vård enligt 3§ LVU ska något av dessa rekvisit uppfyllas; 

  

[...]den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

(SFS 1990:52) 

 

Det är av intresse att undersöka 3§ som berör beteendefallen eftersom lagen LVU i sig ska 

vara könsneutral men tillämpas i och av ett samhälle där det finns tydliga föreställningar kring 

vad som är typiskt manligt och kvinnligt beteende (Schlytter 1999). Sveriges rättssystem och 

lagar ska enligt teorin förhålla sig neutralt. Trots detta menar Schlytter (ibid.) att 

rättssystemets könsneutralitet inte uppfylls i verkligheten. Hon pekar på att det inom det 

svenska rättssystemet finns diskriminerande och särskiljande schabloner och föreställningar 

som påverkar de bedömningar som görs. Tidigare forskning visar att även socialarbetare, som 

ska göra individuella bedömningar påverkas av de normer och värderingar kring kön och 

genus som finns i vårt samhälle (Kullberg 2004).  

 

Socialstyrelsen gör årligen rapporter gällande insatser från socialtjänsten till barn och unga. 

Den senaste statistiken på området är från åren 2015–2016, vilket är aktuellt i denna uppsats 

då domarna som använts som empiri är från 2015–2017. Statistiken gäller både för de barn 

och unga som fått en insats genom SoL och LVU. Mellan 2014 och 2016 skedde en ökning på 

550 barn och unga som fick insatser enligt SoL och LVU. Pojkar i åldern 15 år och äldre var 

den grupp som stod för den största ökningen när det gällde heldygnsinsatsser och pojkar var 

även överrepresenterade när det gäller placeringar på HVB-hem (Socialstyrelsen 2017).  

 

Hydén (2013) diskuterar kring om sociala problem har ett kön. Hon menar att när något 

tillskrivs som ett socialt problem blir inte enbart fenomen namngivet, utan det innebär också 

att en grupp människor blir socialt definierade. För att kunna diskutera kring om sociala 
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problem har ett kön måste det först definieras vad som menas med man respektive kvinna. 

Under 1970-talets kvinnoforskning skapades en förståelse av att vara kvinnan i förhållande till 

mannen, kvinna beskrevs alltså utifrån skillnader från mannen. Inom ungdomsproblematiken 

beskrivs ofta kvinnan som objekt och som offer medan mannen beskrivs som aktiv, subjekt 

och hjälte. Kvinnan beskrivs alltså som motsats till mannen som anses vara det normen utgår 

ifrån (Hydén 2013).  

1.1 Förförståelse 
Vi är båda väldigt intresserade av genus och kön då detta är något vi ofta stöter på i och med 

vår utbildning. Den förförståelse vi har med oss in i denna studie kommer från vår utbildning, 

tidigare B-uppsats och våra verksamhetsförlagda studier. Vi utgår från socialkonstruktivismen 

och ser genus, manligt och kvinnligt som något socialt konstruerat. Det är något som 

samhällets normer och värderingar skapat och som vi människor ständigt förstärker och 

upprätthåller i interaktion med varandra (Alvesson & Sköldberg 2008).  I och med den 

förförståelse vi har med oss utgår vi från att alla människor i vårt samhälle påverkas av 

rådande normer och föreställningar kring kön och genus. 

Förförståelse är något vi aldrig kan bortse ifrån vilket kan göra att det aldrig är möjligt att se 

på något helt objektivt. Detta är något vi har varit medvetna om och kritiskt reflekterat kring 

när vi har tolkat empirin som ligger till grund för denna studie (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Att vi båda besitter liknande förförståelse och är kvinnor är något som kan ha påverkat våra 

tolkningar och de resultat som vi har fått fram i studien. Det kändes viktigt att vi försökte vara 

medvetna om vår egen position i förhållande till vår forskning och hur detta kan ha påverkat 

vad vi har fått fram ur vår empiri (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

1.2 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt föreställningar 

om kön yttrar sig i 3§LVU -domar.  

1.3 Avgränsning 
För att avgränsa vår studie har vi valt att granska domar som endast gäller 3§ LVU, där de 

unga är mellan 14–18 år. I domarna har vi valt att inrikta oss på socialnämndens yrkanden. Vi 

kommer att benämna ungdomarna som den unge när vi pratar generellt om den unge 

oberoende av könstillhörighet, när vi specificerar den unges könstillhörighet kommer vi 

benämna dem som flickor och pojkar.  
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1.4 Centrala begrepp  

1.4.1 Genus  

Begreppet kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön. Till skillnad från begreppet 

kön syftar genus på att inte enbart lägga vikt vid människors kroppar, utan också kring de 

tankar om vad som anses vara kvinnligt och manligt (Hirdman 2003).  

 

1.4.2 Kön   

Syftar på det biologiska könet som människor föds till och är enligt Hirdman (2003) ett laddat 

ord. Ordet har olika betydelser, det syftar på att män och kvinnor skiljer sig från varandra då 

de har olika könsorgan och ordet har även en stark sexuell betydelse (Hirdman 2003) 

1.4.3 Normer/normalitet  

Ambjörnsson (2008) skriver att normer och normalitet aldrig existerar i en fast eller stabil 

form eller position. Istället grundas normers existens i förhållande till det avvikande. I 

förhållande till det avvikande blir normen synlig och meningsfull att uppnå. På grund av detta 

kommer avvikelserna alltid att existera oberoende av om vi väljer att se dem eller inte.   

Relationen mellan norm och avvikelse är även hierarkisk. Normer är som tidigare nämnts 

sårbara och icke stabila till formen. De är också beroende av tid och plats och sammanhang. 

Ambjörnsson skriver att ”de konkurrerar, samverkar eller trängs sida vid sida” (ibid. s.29). 

1.4.4 Dubbelt normsystem  

Ett begrepp som Schlytter (1999) skapat utifrån resultatet på sin studie. Schlytter resultat visar 

att pojkar och flickor inte behandlas lika utifrån de rättsliga normerna som finns i 

rättssystemet. Det förekommer istället ett dubbelt normsystem, ett för pojkar och ett för 

flickor, som alltså betyder att det finns vissa normer för pojkar och helt andra för flickor. 

Normen kring pojkar är mer tillåtande vilket gör att deras handlingsutrymme är mer 

omfattande än för flickor. Ett rekvisit där det är särskilt utmärkande är missbruk där flickors 

konsumtion av alkohol och droger kopplas till flickors fysiska och sexuella sårbarhet. Även 

när det gäller de andra rekvisiten kopplas de ofta ihop med flickors kropp och sexualitet. Det 

finns en tydlig avvikelse mellan hur sakförhållandena i domarna gällande flickor respektive 

pojkar säkerställs. För att en sakfråga ska kunna säkerställas ska den bestå av sakuppgifter och 

omständigheter som har stor sannolikhet. När fakta ska säkerhetsställas ska den vara objektiv 

och inte färgad av värderingar som finns i samhället. Schlytter konstaterar att detta är något 

som inte efterlevs när det gällde flickor. I flickornas fall tilläggs förhållanden som inte är 

dokumenterade relevans. Oftast ligger inte fokus på flickornas beteende utan istället är det 

vad tjejen symboliserar som är i fokus och benämner hennes beteende, där hennes kropp och 

sexualitet ses som relevant (Schlytter 1999). Begreppet kommer att användas i resultat delen 

för att kunna urskilja om det förekommer olika normer för pojkar respektive flickor.  

 

1.5 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU 

Socialnämnd och socialtjänst kan erbjuda barn och föräldrar hjälp och stöd på frivillig väg 

genom SoL. Men det uppkommer även situationer där parterna inte kan uppnå samförstånd 

eller samtycke där barn riskerar en ogynnsam utveckling och därför måste det finnas en chans 
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för socialnämnd att bortse från vårdnadshavares samtycke. därför finns LVU som en 

tvångslagstiftning som berör och reglerar hur detta ska gå till. Socialstyrelsen skriver att: 

Socialnämnden har inte bara en befogenhet att ingripa till den underåriges skydd utan även en 

skyldighet då förutsättningarna i LVU är uppfyllda. Användandet av LVU förutsätter inte att 

frivilliga insatser först har prövats (SOSFS 1997:15). 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kompletterar på så sätt SoL, 

socialtjänstlagen, i beslut om vård eller skydd för den unge och gäller alla barn/unga som 

befinner sig i Sverige, oavsett nationalitet och härkomst. Lagens syfte är att säkra upp vårt 

samhälles möjligheter att kunna bereda unga och barn den typ av vård och skydd som de 

behöver (SOSFS 1997:15). Även när det finns ett samtycke, antingen från föräldrar och/eller 

den unge, kan socialnämnd ha skäl att tro att samtycket inte är allvarligt menat. En 

förutsättning för tillämpningen av LVU lyder därför: ”[...] det kan antas att behövlig vård inte 

kan ges med den unges eget och vårdnadshavarens samtycke” (Lundgren et al. 2015, s.345).  

Vidare beskrivs två huvudfall där lagen blir möjlig att tillämpa, miljöfall och beteendefall. 

Brister i omsorgen eller andra omständigheter i hemmiljön som riskerar den unges hälsa och 

utveckling, 2§ LVU, och/eller när den unge själv utsätter sin utveckling och hälsa för risker 

genom att bruka beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt 

nedbrytande beteende, 3§ LVU (Lundgren et al. 2015).     

En tvångslagstiftning innebär enligt Lundgren et al. (2015) att en ansökan görs av 

socialnämnden till en förvaltningsrätt som sedan fattar ett beslut. Detta innebär rättsliga 

konsekvenser. Vid ett bifall av socialnämndens ansökan innebär det att vårdnadshavarens 

bestämmande över den unge begränsas så pass mycket att vården som krävs ska kunna 

genomföras. Däremot har vårdnadshavare fortfarande kvar den rättsliga vårdnaden av den 

unge (ibid.).  

1.5.1 3§ LVU – beteendefall  

3§ LVU lyder som följande: 

Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 

socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård 

enligt 32 kap. 5§ brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt 

vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. 

Lagtexten till 3§ beskriver vidare vad som menas med uttrycket ”påtaglig risk för skada” som 

används. Uttrycket beskriver på vilken nivå som risk/oro måste ligga för att ett 

tvångsomhändertagande av den unge ska vara tillämpbart. Lundgren et al. (2015) skriver 

vidare att det inte får handla om ett subjektivt antagande eller godtycklighet angående att den 

unge riskerar att skadas. Det nämns även att fenomen som samhällsvärderingar inte får ligga 

till grund för ett omhändertagande enl. LVU. För att förhindra detta måste konkreta 

omständigheter finnas och lagtexten ges exempel som missbruk, kriminalitet och socialt 

nedbrytande beteende.  
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1.5.1.1 Missbruk av beroendeframkallande medel  

Med beroendeframkallande medel menas alkohol, narkotika men även jämställda preparat 

såsom thinner. I lagtexten understryks även att ett inledande bruk som kan resultera i ett 

beroende eller missbruk kan anses vara risk nog för att den unges hälsa och utveckling kan 

komma till skada. Alltså ses både enstaka tillfällen av tunga droger och längre missbruk av 

andra substanser ge skäl för att det finns en påtaglig risk för den unge (Lundgren et al. 2015). 

Därför kan LVU även ses som tillämpbar vid allt förekommande icke-medicinskt bruk av 

olika läkemedel. Till den gruppen brukar preparat som bensodiazepiner som exempelvis 

Valium, Rohypnol, Stesolid, räknas (SOSFS 1997:15).  

När det kommer till att definiera ett missbruk skall det tas hänsyn till vilket eller vilka preparat 

det är som används, mängd, frekvens, konsekvenser av bruket och den unges ålder. Alltså 

handlar det om att göra en bedömning från fall till fall (SOSFS 1997:15). I socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 1997:15) gällande LVU nämns även att blandmissbruk kan 

förekomma hos unga och att det då får ses som mer riskfyllt då blandade preparats effekt är 

svårare att förutse.  

1.5.1.2 Brottslig verksamhet  
För att LVU ska vara tillämpbart med rekvisitet brottslig verksamhet krävs det att den unge 

utför enstaka brott av allvarlig karaktär eller en mängd brott som inte är av bagatellartad 

karaktär. En annan förutsättning är “att brottsligheten ger uttryck för en sådan bristande 

anpassning till samhällslivet att det kan anses föreligga ett vårdbehov” (SOSFS 1997:15). 

LVU är dock en vårdlag och inte en lag av straffande karaktär, därför ska vårdbehovet vara i 

centrum och inte själva brottet som begåtts.    

1.5.1.3 Annat socialt nedbrytande beteende   

Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” syftar på ett sådant beteende som bedöms 

avvika från samhällets grundläggande normer i den grad att det kan leda till “en påtaglig risk 

för den unges hälsa eller utveckling” (SOSFS 1997:15). I en sådan situation bör en 

helhetsbedömning göras gällande den unges livssituation i relation till den unges ålder. 

Exempel som lyfts fram, av Socialstyrelsens författningssamling gällande LVU (SOSFS 

1997:15), av socialt nedbrytande beteende är att den unge utfört ett fåtal brott av allvarligare 

karaktär utan att det kan bedömas som “brottslig verksamhet”. Andra exempel är att den unge 

mer än bara tillfälligt befunnit sig i missbruksmiljöer, att den unge utsätter sig för prostitution 

eller uppträder på sexklubb.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning som kan knytas till studiens ämne. Det var 

inte helt enkelt att hitta relevant forskning när det gäller unga som är tvångsomhändertagna 

enligt §3 LVU kopplat till deras kön och det har kunnat konstaterats att det finns en brist i 

tidigare forskning kring ämnet.  

 

2.1 Kön och brottslighet  

Rhodes och Fischer (1993), som är doktorander i psykologi, undersökte i sin studie 

förhållandena mellan kön och brottslighet bland ungdomar som dömts till ett 

behandlingsprogram i en medelstor stad i USA.  Forskarna (ibid.) ville undersöka ifall det 

fanns skillnader på varför flickor och pojkar hade dömts till behandlingsprogrammet och vad 

de hade begått för brott för att dömas till det. För att samla in empiri till sin studie analyserade 

forskarna officiella och självrapporterade journaler där 64 ungdomar deltog i studien. Dessa 

journaler analyserades för att forskarna skulle kunna urskilja vad könet hade för betydelse när 

ungdomar dömdes till behandlingsprogrammen, om det fanns skillnader till att flickor/pojkar 

dömdes till programmet, skillnader kring droganvändning, brottslighet och gänginblandning 

Studiens resultat visade på att könet hade en betydelse för det brottsliga beteendemönstret där 

ungdomarna deltog i programmet av olika anledningar, vilket till stor del verkade bero på 

deras kön. Pojkar dömdes till största del på grund av lagöverträdelse, såsom 

narkotikaförsäljning, aggressionsbrott och skadegörelse, medan flickor till största del dömdes 

på grund av något som på engelska kallas status offenses. Detta definierar Rhodes och Fischer 

(1993) som att flickor skolkade från skolan, rymde hemifrån eller hade sociala/personliga 

problem. 

 

Studien visade även att pojkar i ungefär lika stor utsträckning som flickor begick så kallade 

status offenses men det var flickor som i större utsträckning dömdes för detta. Rhodes och 

Fischer (1993) förklarar att mycket av detta beror på de könsnormer som finns, där flickor 

döms i ett tidigare skede när de begår något brott som bryter mot de traditionella och rådande 

könsnormerna. Medan pojkar som begått liknande brott inte döms i lika tidigt eftersom att det 

på något vis är mer accepterat. Studien visade även på att trots att programmet riktar sig mot 

brottsliga ungdomar, oberoende av kön, lades det stor vikt vid flickors samband mellan 

sexuella övergrepp och avvikande beteende. Medan detta inte ens togs upp när det gällde 

pojkar. Forskarna (ibid.) hänvisar till att deras resultat av studien är densamma som ofta hittas 

i tidigare forskning kring flickors erfarenheter av domstolssystemet (Rhodes & Fischer 1993). 

  

2.2 Könsskillnader vid tillämpning av 3§ LVU 

Schlytter (2000) är docent i rättssociologi och har skrivit en vetenskaplig artikel som handlar 

om tillämpningen av 3§ LVU när det gäller flickor och pojkar. Studiens syfte var att analysera 

samt diskutera den könsdifferentiering som författaren menar sker i rättspraxis. Schlytter 

inleder sin artikel med att beskriva hur rättssystemet bygger på att alla människor ska vara 

lika inför lagen och att rättsreglerna ska utgå från människors likheter och inte olikheter. Hon 

påpekar dock att detta är idealet enligt lagen men det betyder inte att det är en garanti för att 

det efterföljs. I studien undersöks närmare den åtskillnad som görs för flickor respektive 
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pojkar när det gäller 3§ LVU. Domarna som har undersökts är länsrättsdomar från 1994 för 

både flickor och pojkar där det vanligaste förekommande rekvisiten för att ungdomarna döms 

till 3§ LVU är annat socialt nedbrytande beteende. Ett mönster som kunde urskiljas i studien 

var att rekvisiten har större betydelse för flickor än för pojkar vilket också gäller för rekvisitet 

missbruk. Brottsrekvisiten domineras av pojkar. Schlytter ville närmare undersöka hur den 

rättsliga regleringen ser på flickors sociala problem och väljer därav att undersöka rekvisitet 

missbruk och rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens slutsats är att rätten inte 

är könsneutral utan det sker en differentiering mellan flickor och pojkar i den praktiska 

rättstillämpningen (ibid.).  

  

Schlytter (2000) redogör vidare för rekvisitet missbruk där hon konstaterar att vad som räknas 

som ett missbruk för flickor respektive pojkar skiljer sig åt. Pojkar tillåts i större utsträckning 

använda alkohol innan det ses som ett missbruk, medans flickors alkoholkonsumtion ses som 

ett tecken för missbruk i ett tidigare stadie. Pojkar bedöms utifrån deras konsumtion av droger 

och alkohol där deras sexualitet inte synliggörs. Medan flickors konsumtion av samma medel 

kopplas till andra handlingar, handlingar som ofta har att göra med tjejens kropp och hennes 

sexuella beteende. Slutsatsen som dras gällande normer kring flickors konsumtion av alkohol 

är att flickorna inte får ha en konsumtion som gör att de tappar kontrollen över sin kropp 

(Schlytter 2000). 

  

När det gäller rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende har de flesta flickor problem där 

de använder kroppen som uttrycksmedel. Flickorna har självdestruktiva beteenden såsom 

självmordsbenägenhet, psykisk störning, aktiv sexualitet, anorexia och att de skadar sig själva. 

Dessa beteenden hittas inte i lika stor utsträckning hos pojkarna, som istället har problem 

kopplade till aggressivitet och våld (Schlytter 2000).  

  

2.3 Socialarbetares bedömningar beroende på klientens kön 

Tidigare forskning visar på att svenska socialarbetares värderingar och bedömningar av 

klientens problem och behov skiljer sig beroende på vad klienten har för kön. Kullberg (2004) 

har undersökt och skrivit om detta i sin artikel. Studien gäller socialarbetare men är intressant 

för vår egen studie då LVU-domar baseras på socialarbetares utredningar och bedömningar.    

  

Kullbergs (2004) resultat visar på att socialarbetare bedömer att en bra anställning är av större 

betydelse för en man än en kvinna. Detta då en anställning antas kunna hjälpa en man ur 

social isolation i större utsträckning än en kvinna. Studiens resultat pekar även på att 

socialarbetare ser olika på en man och en kvinnas sociala nätverk och vilka komponenter som 

är viktigast i det. För kvinnor lyftes föräldrar och socialarbetaren själv fram som viktiga i ett 

socialt nätverk. För män så ansågs ett socialt nätverk som stabilt då mannen hade en stadig 

relation med en kvinna (ibid.).  

  

I resultatet av Kullbergs (2004) studie kan det urskiljas tydliga strukturer för hur 

professionella särskiljer på kvinnligt och manligt. Studien undersöker faktorer som enligt 

tradition setts som typiskt manligt eller kvinnligt; arbete, familj och socialt nätverk. Trots att 

många håller med om att det är ett omodernt sätt att se på saken tycks ändå dessa värderingar 
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ligga kvar någonstans i bakhuvudet, medvetet eller omedvetet. Detta då Kullbergs resultat 

tyder på att föreställningar och stereotyper av kön påverkar bedömningar av professionella 

som ska vara objektiva och utgå från individen (ibid.).  

  

2.4 Talet om flickor och pojkar  

I sin doktorsavhandling redogör Hamreby (2004) kring de föreställningar som har funnits när 

det gäller kön och sociala problem under 1900-talet. Hon finner att flickor och pojkar har 

behandlats och bemötts systematiskt på olika sätt vilket återfinns i diskurser om kön.  

Under 1940-talet gjordes det flera undersökningar som lyfte fram vilka mönster som kunde 

tydas vid flickors och pojkars sociala problem. Redan före undersökningarna gjordes fanns 

det förväntningar på vad som var typiska problem för flickor respektive pojkar, dessa 

förväntningar hade sin grund i de traditionella föreställningarna som fanns om pojkar och 

flickor. Pojkarna sågs som aktiva och aggressiva medan flickorna sågs som passiva och 

snälla. Pojkar ansågs ha en högre acceptans kring olika beteenden som exempelvis 

kriminalitet medans flickor inte hade lika stor acceptans och ansågs som avvikande om hon 

var inblandad i kriminalitet. 

  

Termen sociala problem för barn och unga har haft olika beteckningar genom historien och ett 

av de vanligaste har varit vanart. Begreppet vanart definierade de beteenden som ansågs vara 

avvikande i förhållande till det som ansågs vara ett normalt och accepterat beteende. Hamreby 

(2004) redovisar vidare för att begreppet vanart under 1960-talet ofta kopplades ihop med 

sexualitet och var den största anledning till omhändertagande av flickor på den tiden. I 

Hamrebys avhandling kan det genomgående ses diskurser kring sociala problem gällande 

flickor och pojkar. En diskurs som tydligt framkommer är flickors och kvinnors sexualitet. 

Det har alltid varit flickors och kvinnors beteende som har förknippats med deras egenskaper, 

beteende och framförallt deras sexualitet. För pojkarna och männen har istället diskursen varit 

det avvikande beteendet som betraktas av yttre omständigheter och som ofta förknippas till 

aggressivitet, våld och brottslighet. Författaren försöker att reda ut anledning till att så stor 

vikt läggs vid kvinnors sexualitet men inte vid männens. Hon förklarar detta med att samhället 

har genom historien haft en syn på kvinnorna som reproduktionsapparaten, kvinnors uppgift i 

samhället var förutbestämt till att vara mödrar och omsorgsgivare. Kvinnor skulle kunna 

kontrollera sin sexualitet. Männen däremot har inte haft samma krav på sig som fäder utan 

deras sexualitet har mer beskrivits som en biologisk drift som inte var möjlig att kontrollera 

och disciplinera (ibid.) 

 

2.5 Sammanfattning   

Sammantaget pekar tidigare forskningen på att samhället har och behandlar fortfarande flickor 

och pojkar olika utifrån deras biologiska könstillhörighet. Flickor och pojkars problem har 

skiljts åt där pojkar ofta har problem i form av brottslighet eller kopplat till deras 

aggressivitet. Flickors problem hänvisas oftast till dem själva där de har ett 

självskadebeteende eller ett sexuellt beteende. Sexualitet över lag är något som det läggs stor 

vikt vid när det talas om flickors problem med som oftast inte ens berörs när det gäller pojkar. 

Det har alltså kunnat urskiljas olika diskurser för hur det talas om pojkar respektive flickor 
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och på det sättet gett en bild av hur en typisk pojke anses vara och hur en typisk flicka anses 

vara. Det talas även om ett dubbelt normsystem där det finns vissa normer för pojkar och 

andra för flickor där pojkarna har ett mycket större handlingsutrymme än flickorna.  
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3. Teoretiska perspektiv 
Detta kapitel redogör för studiens teoretiska perspektiv. Studien är inspirerad av diskursanalys 

som utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Här nedan kommer först diskursanalysen 

att presenteras som teori och sedan kommer det att redogöras för socialkonstruktivismen. 

Därefter redogörs det kort för socialkonstruktivismens koppling till kön för att sedan 

efterföljas av en redogörelse för studiens teoretiska begrepp genus.  

3.1 Diskursanalys  

Diskursbegreppet har använts mycket inom vetenskapliga texter och debatter därav har 

begreppets definition blivit relativt oklar. Diskurs innehåller idéer om att språket är ordnat i 

varierande mönster som människors utsagor följer när de agerar inom olika områden, 

exempelvis talas det om “medicinsk diskurs”. Diskursanalysen används således för att 

analysera dessa mönster (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  
 

Diskursanalysen är inriktad på att ha språket i fokus genom att studera samhällsfenomen där 

det finns ett specifikt sätt att se på språk och språkanvändning (Bergström & Boréus 2005).  

Det finns några olika angreppssätt inom diskursanalysen och det alla har gemensamt är att de 

har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Diskursteorin vill nå en förståelse kring det 

sociala som en diskursiv konstruktion där diskursanalys ska kunna användas för att studera 

sociala fenomen. Dessa sociala fenomen är enligt diskursteorin aldrig helt färdiga eller 

fullständiga (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

 

Diskursanalysen används både som teori och metod där de är sammanlänkade. För att kunna 

använda diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar, behöves de filosofiska 

premisserna accepteras. Det är då viktigt att teori och metod är samordnade men det kan även 

dras in andra begrepp, antingen från det diskursanalytiska perspektivet eller från andra 

perspektiv. Om det dras in ett begrepp utanför det diskursanalytiska perspektivet kan det leda 

till att undersökningen ges en bredare förståelse då olika former av insikt kan ges inom olika 

områden (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

 

3.2 Socialkonstruktivism 

Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på genus, normer och normalitet,  

nämligen som något som skapas och upprätthålls av människor genom interaktion och 

samspel med varandra.  

 

Socialkonstruktivismen är ett brett och mångfacetterat perspektiv som hittas inom många 

olika samhällsvetenskapliga områden. Det finns olika grader av radikalitet i tänkandet kring 

sociala konstruktioner inom socialkonstruktivismen. Den mest radikala formen utgår från att 

hela vår verklighet är socialt konstruerad och för forskaren är det av intresse att ta reda på hur 

dessa sociala konstruktioner uppstår. Den mildaste formen ifrågasätter det som verkar vara 

naturligt och självklart och anser att det istället är socialt konstruerat. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) skapar vi även olika kategorier där vi placerar människor utefter deras 

handlande. I och med detta sprids fasta tanke-eller handlingsmönster vilket genererar olika 
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instutionaliseringar som exempelvis familj, religion och rättsväsende. Institutionerna som från 

början skapats av oss människor börjar ses som något givet och objektivt (ibid.) 

 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) väljer att inrikta sig på tre angreppssätt som alla har sin 

grund i socialkonstruktivismen. Eftersom att det finns så många angreppssätt inom 

socialkonstruktivismen är det inte helt enkelt att redogöra för en specifik karakteristik. Dock 

finns det fyra premisser som binder samman dessa tre angreppssätt. En premiss handlar om  

en kritisk inställning till självklar kunskap som innebär att den kunskap som vi har om världen 

inte direkt kan ses som en objektiv sanning. Vår världsbild och den kunskap som vi har om 

världen återger inte vår verkligen som sådan utan verkligheten är konstruerade utifrån vårt 

sätta att kategorisera världen. Den andra premissen innebär att vi människor är historiska och 

kulturella varelser vilket formar vår kunskap till att vara historisk och kulturell. Världen 

konstrueras socialt och diskursivt vilket innebär att världen inte är förutbestämd eller påverkas 

av yttre omständigheter. En tredje premiss handlar om vårt sätt att uppfatta världen vilket 

skapas och vidmakthållas i sociala processer. Denna kunskap skapas i interaktion med andra 

människor där vi gemensamt bildar sanningar. Den fjärde premissen handlar om det samband 

som finns mellan kunskap och social handling. Eftersom att det finns olika världsbilder finns 

det även olika sociala handlingar vilket leder till olika sociala konsekvenser beroende på vad 

som anses vara riktigt och vad som anses vara orimligt (ibid.). 

 

3.3 Socialkonstruktivism och kön 

Hamreby (2004) redogör för att socialkonstruktivism i förhållande till kön är de 

föreställningar som finns kring olikheterna mellan könen. Genom att bemöta flickor och 

pojkar på olika sätt beroende på könet upprätthålls dessa föreställningar. Dessa olikheter kan 

ses som något socialt och är inte naturligt eller medfött utan det är producerat av samhället. 

Författaren beskriver att hon i sin studie kunde se att de beskrivningar som görs kring flickors 

och pojkars sociala problem, är ett resultat på att de identifierar sig eller tillskrivs specifika 

positioner som subjekt i ett samhälle. Exempelvis kriminell, promiskuös, kvinnlig, manlig. I 

sin studie kunde författaren urskilja att vissa problem var typiska för flickor respektive pojkar 

där resultat kan bli att dessa tolkningar till sist kan förändras till sanningar som människor tar 

till sig och börjar agera utefter (ibid.).    

 

3.4 Genus  

Genus beskrivs som något ständigt närvarande både i privatliv och sociala relationer som 

inom vår kultur. Det är också ett ämne som är väldigt omdebatterat och som har tagit en allt 

centralare del inom forskningen. Genus berör rättvisa, identitetsskapande och även överlevnad 

(Connell 2009).  

Oftast benämns genus som en människas sociala kön. Genus innebär att en människa åläggs 

vissa förväntningar, förmågor och ansvar grundat på ens förmodade könstillhörighet – det 

biologiska könet. Connell (2009) skriver att genus handlar om sociala relationer. ”Varaktiga 

eller vidsträckta mönster i de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin kallar 

strukturer. I den bemärkelsen måste genus betraktas som en social struktur” (ibid. s.24).  
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Det är något som dagligen tas för givet och som tillämpas omedelbart och till stor del 

omedvetet. Då människor hela tiden skapar, reproducerar och upprätthåller genus i samspel 

och interaktion med varandra ter sig detta som något naturligt. Genom att ideala bilder av 

maskulinitet och femininitet sprids, gynnar och förstärker det våra redan konstruerade 

genusskillnader. Butler (1990 refererad i Ambjörnsson 2008) beskriver att genus inte är 

orsaken till att vissa slags handlingar utförs utan en efterföljande effekt av de handlingar vi 

människor utför. Det genomsyrar alla skikt och arenor i samhället vilket gör det relativt 

osynligt om detta inte uppmärksammas. Connell (2009) skriver att vara kvinna eller man är 

något som människan aktivt konstrueras till, det handlar alltså inte om något fast och 

förutbestämt tillstånd som människan föds till. Ambjörnsson (2008) menar att genus är en 

ständigt pågående process och att ständig rekonstruktionen av genus krävs för att det ska 

förbli övertygande.  

På så vis socialiseras människor att känna tillhörighet till en genuskategori såsom man eller 

kvinna från det att vi föds. Det är dock inte bara samhällets normer eller myndighetstvång 

som påverkar oss till att känna tillhörighet till en viss genusidentitet utan människor 

konstruerar även sig själva som feminin eller maskulin. Och på så vis väljer människor att 

agera enligt gällande normer för en genusidentitet och intar en plats i genussystemet. Trots 

detta säger forskning att män och kvinnor i olika proportioner kombinerar både feminina och 

maskulina personlighetsdrag och förmågor (Connell 2009).  

Begreppet genus menar Connell är något mångdimensionellt. Det berör flera områden 

samtidigt så som; makt, sexualitet, identitet och arbete. Det förekommer även kulturella och 

kontextuella olikheter i genusmönster. Ofta framhålls de som oföränderliga men Connell 

skriver att genusordningen ständigt är i förändring. Eftersom att genus uppstått genom att vi 

människor konstruerat det kan det antas att det även kan upphöra (Connell 2009). 

En annan författare som har skrivit mycket angående genus är Hirdman (1988) som lanserade 

teorin genussystemet för att kunna få en förståelse kring manligt och kvinnligt. Hirdman 

menar att samhället skapar och upprätthåller ett ordningssystem för könen, där män och 

kvinnor tillskrivs olika roller, uppgifter och positioner. Det finns två fasta principer som 

genussystemet bygger på vilka är i särhållande av kön och mannen som norm. I särhållande 

av kön syftar innebär att det som är manligt och kvinnligt hålls isär och ses som varandras 

motsatser. Detta visar sig genom att män och kvinnor finns på olika sektorer i samhället, 

speciellt relaterat till arbetsmarknaden. Mannen som norm innebär den hierarki som finns 

mellan könen där kvinnan är underordnad och ses som avvikande till skillnad från mannen 

(ibid.).  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer studiens metod att beskrivas och det kommer att redogöras för hur 

datainsamlingen och analysen av empirin har gått till. Vidare kommer det att redogöras för 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, för att till sist beskrivs de etiska 

överväganden som har genomförts i studien.  

4.1 Kvalitativ metod 
Ahrne och Svensson (2011) redogör för att kvalitativa metoder innefattar alla typer av 

metoder som har sin utgångspunkt i intervjuer, observationer eller vid analys av texter. Med 

en kvalitativ metod kan en förståelse sökas i materialet och sätta in normer och värderingar i 

ett sammanhang. Kvalitativa data är något som inte mäts till skillnad från kvantitativa data. 

Inom kvalitativa data konstateras det att något existerar, hur något fungerar och i vilka 

sammanhang som de förekommer. Medan kvantitativa data består av statistiskt material och 

siffror där beräkningar görs för att komma fram till ett resultat. Det finns olika typer av 

textanalyser som kan användas för att analysera sin kvalitativa data, såsom narrativ analys, 

argumentationsanalys och diskursanalys (ibid.).  Denna studie består av en textanalys 

inspirerad av diskursanalys där socialnämndens yttrande till Förvaltningsrätten gällande 3§ 

LVU- ärenden granska, vilket innebär att kvalitativ metod är mest tillämpbar för att besvara 

studiens syfte.  
 

4.2 Urval och datainsamling 

När urvalet ska göras i en kvalitativ studie är forskningsfrågan avgörande för valet av vilka 

som ska intervjuas, eller i denna studie, vilka texter som ska studeras (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Denna studies empiri utgörs av 34st 3§ LVU domar som har inhämtats från en 

Förvaltningsrätt i Mellansverige, där socialnämndens yttrande valdes som urval. Domarna har 

valts ut genom ett tvåstegsurval. Ett tvåstegsurval innebär att ett urval görs, kring vilken sorts 

organisation som ska studeras, i denna studie vilken typ av text som ska studeras vilket är 

domar. Sedan väljer forskarna ut vilka individer de är intresserad av att intervjua i den valda 

organisationen, i denna studie gäller det att välja vilken del av domarna som ska analyseras 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Anledning till att enbart domar rörande 3§ LVU, 

beteendefall, valts ut är att det ansågs extra intressant då det i dagens samhälle finns starka 

normer och föreställningar kring vad som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt 

beteende.  

 

När domarna skulle begäras ut kontaktades en Förvaltningsrätt i Mellansverige där de blev 

informerade om att syftet med domarna var att de skulle användas till en C-uppsats. Totalt 

begärdes 50 stycken domar ut där speciella kriterier ställdes upp vilket sedan en representant 

för den aktuella förvaltningsrätten använde sig av för att välja ut aktuella domar åt författarna. 

Kriterierna för urvalet var att domarna skulle gälla 3§ LVU, att antalet domar skulle gälla 

cirka hälften pojkar och hälften flickor och ett åldersspann på 14–18 år. Dessutom kändes det 

viktigt att underlaget för studien skulle vara så aktuellt som möjligt, därför efterfrågades 

domar från 2015–2017. 50 domar skickades sedan via email där en del av dem fick väljas bort 
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då de inte uppfyllde de kriterier som efterfrågades. Av de 50 domarna valdes 33 stycken ut för 

att analyseras. En del av domarna valdes bort utifrån ett målstyrt urval där domarna inte hade 

det innehåll, längd eller detaljrikedom som ansågs behövas för att kunna analysera dem. 

Målstyrt urval innebär att material väljs ut för att studiens forskningsfrågor ska stämma 

överens med urvalet. Med hjälp av ett målstyrt urval kan det tillförsäkras att studiens analys 

och resultat inte grundar sig på ett för tunt underlag. Det målstyrda urvalet kommer alltså inte 

att göras för att styra studiens resultat (Bryman 2011).  

 

4.3 Analysmetod 

Denna studie är inspirerad av diskursanalys som metod vilket innebär att empirin noggrant 

och kritiskt analyserats genom närläsning. Syftet är att lyfta fram olika diskurser som finns i 

en text, både implicit och explicit, men också hur olika utsagor blir till sanningar. Fokus 

ligger på det språk som används och hur. Diskursanalysen syftar även till att undersöka på 

vilket sätt människor går tillväga för att få dessa utsagor att åstadkomma trovärdighet Det är 

både nyanser, mönster och vagheter i utsagorna som studeras som kan vara relevant för 

tolkningen av materialet. En utgångspunkt inom diskursanalysen är en funktionell syn på det 

språk som används, där fokus läggs på både det som görs och sägs. Det menas även att språk 

inte alltid är ett neutralt verktyg för att kommunicera med varandra. Språket formas beroende 

på i vilken kontext vi använder det samtidigt som språket i sig självt är starkt formande när 

det kommer till tex. relationer och identiteter. På så sätt bidrar språket till att forma vår 

verklighet snarare än att återge den på ett enkelt och direkt sätt (Bergström&Boréus 2005).  

 

4.4 Tillvägagångssätt i analysen 

För att kunna få en förståelse för vad som egentligen menades med diskurser och hur en 

diskursanalys skulle genomföras, lästes litteratur för att få en djupare förståelse för teorin. 

Samtidigt som litteratur lästes, skickade förvaltningsrätten 50 stycken domar och processen 

med att välja ut vilka domar som skulle utgöra empirin till studien påbörjades. När det hade 

bestämts vilka domar som skulle utgöra empirin genomfördes flera noggranna närläsningar av 

domarna. För att avgränsa studien valdes det att lägga fokus på socialnämndens yrkande, både 

vad som sades explicit och implicit.  

 

Domarna delades först in i olika kategorier beroende på vilket/vilka rekvisit som 

socialnämnden yrkade på som belägg för tillämpning av 3§ LVU. Socialnämndens yrkanden 

färgkodades med olika färger utifrån vilka rekvisit de berörde, exempelvis socialt nedbrytande 

beteende. Sedan lades fokus på hur socialnämnden yrkade för att dessa rekvisit uppfylldes av 

den unge, exempelvis genom aggressivitet, olämpligt umgänge och upprepad 

rymning/avvikelse. Slutligen analyserades och kodades yrkandena efter hur socialnämnden 

formulerade sig angående exempelvis aggressivitet. Eftersom att det teoretiska begreppet 

genus valts att användas i studien fokuserades det på om det kunde utläsas skillnader i 

socialnämndens yrkande, gällande flickor respektive pojkar. 

 

Viktiga delar av yrkandena ströks under och markerades dels utifrån diskurser som nämnts i 

tidigare forskning, exempelvis aggressivitet och sexualitet som Hamreby (2004) nämner och 
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dels diskurser som växte fram under den noggranna granskningen. Slutligen kunde 6 diskurser 

urskiljas: Diskursen om ett dubbelt normsystem, diskursen om flickors sexuella beteende, 

diskursen om flickors självskadebeteende och pojkar utåtagerande, diskursen om flickor som 

behöver skyddas och pojkar som behöver gränssättas, diskursen om aggressiva pojkar och 

flickor med ett aggressivt beteende, diskursen om flickors förväntade ansvarstagande och 

konsekvenstänkt. Dessa 6 diskurser mynnande slutligen ut i en övergripande diskurs som 

döptes till: Gränsöverskridande pojkar och avvikande flickor.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet  

Inom kvalitativ forskning innebär begreppet reliabilitet en undersöknings tillförlitlighet och 

konsistens. Reliabiliteten bedöms i relation till om andra forskare vid andra tidpunkter skulle 

kunna komma fram till samma resultat alltså, om intersubjektiviteten är god. Det innebär att 

det är viktigt att vara noggrann i genomförandet av studiens olika etapper och att i största 

möjliga mån eliminera felkällor. Kvale & Brinkman (2014) menar att det är orimligt att ställa 

krav på fullständig intersubjektivitet när forskningen innebär tolkande verksamhet. Dock bör 

forskningen karaktäriseras av genomskinlighet, motiveringar och argumentationerna som är 

välgrundade (ibid.). Inom diskursanalysen kan reliabilitet anses problematiskt då 

diskursanalysen har en öppen syn när det gäller analysverktyg och att de kan vara svåra att 

förstå. Något annat som anses vara problematiskt är att slutsatserna som dras från en 

diskursanalytiskt studie inte anses vara tillräckligt transparanta. För att undvika denna typ av 

problematik är det viktigt att forskare tydligt förklarar hur de har gått tillväga för att nå sitt 

slutresultat (Bergström & Boréus 2005).  

 

Validitet brukar likställas med giltighet, hållbarhet och att det som var avsett att mätas 

verkligen har mätts. Inom kvalitativ forskning får validitet ses ur ett bredare perspektiv 

nämligen, om de observationer som gjorts verkligen speglar fenomen och variabler som är av 

intresse, om en undersökning studerar det den säger sig göra (Kvale & Brinkman 2014).    

 

Kvale och Brinkman (2014) skriver att generaliserbarhet handlar om huruvida en studie och 

dess resultat är reliabel och valid, och om dessa resultat kan överföras på andra liknande 

situationer och undersökningspersoner.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Empirin till den föreliggande studien består av LVU-domar som innehåller personliga och 

känsliga uppgifter om den berörda parten. Med detta i åtanke har uppgifterna hanterats 

varsamt då det är utelämnade uppgifter för berörd part och det fanns inget intresse i att peka ut 

de specifika personerna i domarna. 

  

Domarna har inhämtats från en Förvaltningsrätt i Mellansverige där domarna är allmänna 

handlingar, vilket betyder att alla har rätt att ta del av dem. Vetenskapsrådet (2011) redogör 

för fyra krav som är viktigt att ta i beaktande när forskning genomförs. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
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Informationskravet handlar om att de som berörs av forskningen ska delges information om 

forskningen syfte. När det gäller informationskravet skiljer Vetenskapsrådet (2011) på tre 

olika typer av undersökningar där deltagarna i undersökningen kan vara passiva eller aktiva. 

 I denna undersökning har undersökningsdeltagarna ej medverkar aktivt då domar inhämtats 

från befintligt myndighetsregister. Detta innebär att de enskilda parterna inte frågades om 

tillåtelse när domarna inhämtades. Det var ändå viktigt att tänka på att behandla uppgifterna 

konfidentiellt vilket har gjorts. När information hämtas utan individens tillstånd kan det ändå 

krävas tillstånd från den myndighet som uppgifterna inhämtas från. När domarna begärdes ut 

från Förvaltningsrätten informerades de om i vilket syfte domarna skulle användas.  

  

Samtyckeskravet är i likhet med informationskravet beroende av ifall 

undersökningsdeltagarna är aktiva eller passiva. Det handlar om att de som deltar i 

undersökning har rätt att själva bestämma om de ska medverka eller ej. Detta gäller dock inte 

i fallet med domarna då det är allmänna handlingar som alla kan ta del av utan samtycke från 

berörd part. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de två krav denna undersökning 

har behövt ta mest hänsyn till. Utifrån Konfidentialitetskravet som syftar till att skydda 

personuppgifter, har de berörda parterna helt avidentifieras, dels med hänsyn till personernas 

konfidentialitet, dels för att det inte var intressant i denna undersökning att peka ut specifika 

personer. Domarna kommer att förstöras när de inte längre är föremål för studien och C-

uppsatsen har blivit godkänd. I enlighet med nyttjandekravet har det insamlade material inte 

spridits vidare utan det har enbart använts i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011).  
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5. Resultat & Analys  

Detta kapitel presenterar studiens resultat och analys där 33 stycken 3§ LVU-domar har 

granskats. För att inte utelämna namn på de unga har tecknet [...] använts, vidare används 

tecknet när ord utelämnas ur citaten. Vi har valt att först presentera en generell översikt över 

våra domar och sedan gå djupare in på de diskurser som har kunnat urskiljas under 

analysprocessen av vår empiri.  

 

5.1 Översikt av empirin  

Totalt begärdes 50 stycken domar ut från förvaltningsrätten och av dessa valdes 33 stycken ut 

som empiri för denna studie. Det var svårt att få till en jämn fördelning mellan könen utifrån 

de domar vi fick till oss men till sist fick vi en relativ jämn fördelning. Av det totala antalet 

inhämtade domar var pojkarna överrepresenterade och majoriteten hade utländskt-klingande 

namn. Schlytter (1999) menar att pojkar i större utsträckning har ett aggressivt och 

utåtagerande beteende medan flickor oftare har problem med självdestruktiva beteenden, detta 

gör att pojkarnas situation är lättare att uppmärksamma vilket kan vara en anledning till att de 

generellt är det överrepresenterade könet i LVU-ärenden.  

 

Fördelningen mellan domarna som valts ut som empiri rör 16 flickor respektive 18 pojkar. 

Det vanligaste förekommande rekvisitet är socialt nedbrytande beteende där det är 12 domar 

totalt, varav 8 är flickor och 4 är pojkar. Socialt nedbrytande beteende var det rekvisit som 

flest flick-domar gällde medan en kombination av socialt nedbrytande beteende och missbruk 

var vanligast bland pojkar(7st). Antalet flickor i samma rekvisit var 4st. Domar gällande 

rekvisitet missbruk var mer jämnt fördelat över könen, 9st domar totalt, varav 5 flickor och 4 

pojkar. I kombinationen brottslig verksamhet och socialt nedbrytande beteende var det en 

pojke och en flicka som var representerade. Det var en kategori där det endast fanns pojkar 

representerade, detta var i två domar gällande alla tre rekvisiten.  

 

Detta går både med och emot Schlytters (1999) forskning gällande hur fördelning av kön ser 

ut angående de olika rekvisiten för 3§ LVU. Schlytter menar att socialt nedbrytande beteende 

är det vanligaste förekommande rekvisitet för båda könen, vilket också syns i vårat resultat. 

Däremot är det bland våra domar fler flickor än pojkar som bereds vård/skydd till följd av det 

rekvisitet medan Schlytter i sin studie kom fram till att pojkar är överrepresenterade inom 

socialt nedbrytande beteende (ibid.).  

 

I analysen av domarna gällande socialt nedbrytande beteende har det kunnat utläsas ett 

mönster kring vad socialnämnden trycker på i sina yrkanden när det gäller pojkar respektive 

flickor. När det gäller flickornas domar ligger mycket fokus på deras dåliga psykiska mående, 

självskadebeteende och destruktiva beteenden. Flera av flickorna uppges må psykisk dåligt 

utan att ha en fastställd diagnos eller genomgått en utredning. Ofta läggs det stor vikt på vilka 

risker de utsätter sig för eller “kan” utsätta sig för i och med sitt umgänge. I stor utsträckning 

tas umgänge med äldre, män och pojkar upp som en stor oro. Flera av pojkarna beskrivs i 

socialnämndens yrkanden som hotfulla och att de lätt hamnar i konflikter både med jämnåriga 

och med vuxna. Ofta tas det upp att pojkarna har utfört vissa kriminella handlingar som lett 
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till en stor oro. I domarna som rör pojkarna ligger mycket fokus på deras utåtagerande 

beteende, våld och brottslighet. Pojkarna som har beretts vård med rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteenden” och som uppges ha ett dåligt psykiskt mående/suicidrisk har i större 

utsträckning än flickorna inom samma rekvisit, en fastställd diagnos eller en pågående 

utredning. Gemensamt för både flick-och pojk-domarna är en hög frånvaro från skolan och att 

de har avvikit från placeringar och inte följt planeringar.    

 

Det var 1 flicka respektive 3 pojkar som enligt socialnämnden uppfyllde kriterierna för 

rekvisitet brottslig verksamhet. Dock är det vanligt förekommande i fler domar att de unga har 

begått något enstaka brott eller har sitt umgänge i kriminella kretsar, men att de inte uppfyller 

kriterierna för rekvisitet brottslig verksamhet. Totalt sett är brottslighet något vanligare i 

pojkarnas domar än i flickornas och oftast har pojkarna utfört grövre brottslighet som är riktad 

mot andra människor och samhället som rån, grovt narkotikabrott, inbrott, våld mot 

tjänsteman och misshandel. Flickorna har oftast utfört brott som inte riktas direkt mot andra 

människor såsom snatteri och innehav av narkotika. Det finns dock två flickor som har varit 

inblandad i mer allvarliga brott såsom inbrott, grov stöld, misshandel och våld mot 

tjänsteman. Rhodes och Fischer (1993) kunde i sin studie konstatera att pojkar i hög 

utsträckning dömts till ett behandlingsprogram på grund av att de hade begått 

aggressionsbrott, skadegörelse och narkotikabrott, vilket är en likhet till vår studie. Flickorna 

däremot hade i forskarnas studie dömts för sociala/personliga problem och för rymning. Detta 

är inte i samma utsträckning en likhet med vår studie då rymning och sociala/personliga 

problem uppges vara vanligt både när det gäller pojkar och flickor. Schlytter (1999) 

konstaterade i sin studie att pojkarna dominerade inom rekvisitet brottslig verksamhet, vilket 

till viss del stämmer överens med vår studie då det är mer pojkar än flickor som uppfyllt 

kriteriet brottslig verksamhet. Men det finns fortfarande många flickor som har begått 

brottsliga handlingar.  

 

5.2 Diskursen om ett dubbelt normsystem 

En diskursiv skillnad kan utläsas kring hur socialnämnden talar om flickor och pojkar som 

missbrukar. Vid bedömningen om en flicka eller pojke anses ha ett missbruk menar Schlytter 

(1999) att normerna för pojkar är mer tillåtande än för flickor. Det finns ett dubbelt 

normsystem där pojkar tillåts ha en högre konsumtion av alkohol än flickorna. Flickor har 

snävare gränser gällande konsumtion av alkohol och normen kring flickor föreskriver att de 

ska upprätthålla dessa gränser. Dessa gränser finns inte för pojkar och det ställs inga krav på 

att de ska kunna sätta gränser på samma sätt som för flickorna. Flickors drogkonsumtion 

relateras ofta till deras fysiska och sexuella sårbarhet medan det för pojkar inte är något som 

vägs in i deras drogkonsumtion (Schlytter 1999).  

 

Majoriteten av de domar som rör flickor är väldigt beskrivande och detaljrika när det kommer 

till vilka droger de använder, i vilken omfattning och i vilken situation. Exempelvis:  

 “[...] lämnade hos polisen urinprov som visade positivt på cannabis, amfetamin, 

bensodiazepiner och kokain”. I majoriteten av domarna gällande pojkar beskrivs och benämns 

det inte vilket preparat som pojkarna använt sig av utan de olika preparaten benämns oftast 
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bara som narkotika eller olika slag av narkotika. De få gånger preparatet nämns är när endast 

alkohol eller endast cannabis(thc) brukats.  

 

“Han använder droger och har lämnat urinprov som styrker detta och ”[...] har också testats 

positiv på narkotikaklassade preparat”. Detta citat är från en dom gällande en flicka respektive 

en pojke berör båda att de unga har tagit droger och att de lämnat urinprov för att påvisa det. 

För flickan beskrivs det utförligt vilka droger hon visar positivt på medan det för pojken 

endast står att han använder narkotikaklassade preparat men detta är inte närmare beskrivet. 

Detta kan visa på ett diskursivt sätt att tala om flickor och pojkar där det för flickor i flera 

domar verkar vara viktigt att påtala vilka droger hon har använt sig av. Detta kan ses som 

maktutövande där socialsekreterare kan välja vad de vill anföra i sitt yrkande för att verkligen 

påvisa att den unge behöver vård. Möjligtvis anses det värre om en flicka brukat många olika 

droger än vad det gör för en pojke. Det diskursanalytiska förhållningssättet vill visa de 

maktrelationer som finns i samhället och visa på de mönster som språket kan utgöra (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000).  

 

Hur länge flickorna har brukat droger är väldigt vagt beskrivet och står ofta i generella termer 

såsom,” använt droger vid ett stort antal tillfällen”, “under en längre period” och “har en 

historia av missbruk”. I yrkandena gällande pojkar är tiden mer specifikt beskriven med antal 

år eller en angiven ålder då den unge började bruka/missbruka: “[...] har haft ett pågående 

missbruk sedan 2013” (domen är från 2016) och “[...] har sedan 13-års ålder använt droger”. 

Detta visar på förekomsten av ett dubbelt normsystem i vår studie, gällande olikheter kring 

vad som anses som ett missbruk för flickor respektive pojkar. Flickor som missbrukar anses 

vara en särskilt utsatt grupp då de ofta blir sexuellt utnyttjade och utsatta för olika typer av 

våld. Det har även talats om rent biologiska skillnader kring att pojkars kropp tål mer än 

flickors vilket gör att pojkars användning av alkohol accepteras på ett annat sätt än för 

flickorna (Schlytter 1999). Möjligtvis är det en av anledningarna till att användandet av 

alkohol och droger tidigare ses som ett missbruk för flickor än för pojkar, dock finns det inga 

hänvisningar till biologiska skillnader mellan könen i lagstiftningen.  

 

Schlytter (1999) kunde i sin studie konstatera att pojkarnas missbruk fortgått under en längre 

period än flickornas. Detta överensstämmer i stor utsträckning med resultatet i vår studie där 

flickorna oftast haft ett pågående missbruk under ett par månader när socialnämnden yrkar på 

LVU, medan pojkarna kan ha haft ett pågående missbruk under flera år. I domarna som har 

analyserats till vår studie har det framkommit att majoriteten av pojkarna har varit aktuella 

hos socialtjänsten en längre tid. Det framkommer att pojkarnas missbruk har varit känt sedan 

tidigare och att missbruket har fortgått utan att insatser prövats eller fungerat. Detta är något 

som Schlytter (2000) hänvisar till i sin artikel där hon beskriver att pojkarna haft ett känt 

missbruk under en längre tid men som myndigheterna inte tagit itu med eller att insatser ej har 

fungerat. 
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5.3 Diskursen om flickors sexuella beteende  

Det är endast i domarna gällande flickor som talet om sex och sexuellt beteende förekommer, 

vilket är en tydlig diskurs som har kunnat utläsas ur domarna. I flera av tjejdomarna benämner 

socialnämnden flickornas sexualitet i samband med att de uttrycker att flickorna kan hamna i 

riskmiljöer där de kan utnyttjas sexuellt. Riskmiljöer är också något som nämns i vissa av 

domarna gällande pojkar, men risken är aldrig kopplad till sex utan i de flesta fall kopplad till 

att de umgås i kriminella kretsar.  

 

I de tjejdomar där deras sexualitet benämns är det i de flesta fall i samband med deras 

konsumtion av alkohol/droger. Schlytter (2000) beskriver i sin artikel att normen om flickors 

drogkonsumtion, i alla fall gällande alkohol, är att flickorna inte tillåts ha en konsumtion som 

gör att de förlorar kontrollen över sin kropp. Detta är något som vi har kunnat hitta exempel 

på i vår analys av domarna gällande flickorna.  

 

Det finns en mycket hög risk att [...] fortsätter att använda droger och befinna sig i miljöer där det 

förekommer droger, om ingen förändring sker. Hon kan då hamna i situationer där hon blir 

utnyttjad sexuellt eller utsätter sig för livsfara.  

 

Nämnden ser en stor oro för [...] då hon inte har något konsekvenstänk och upplevs gränslös i sin 

syn på droger, sex och umgänge”. [...] val av umgänge utgör en påtaglig risk för henne då hon 

riskerar att fastna i missbruk och också ligger i riskzonen för att bli utnyttjad för att finansiera sitt 

missbruk. 

 

Socialnämnden vill påvisa att flickorna kan hamna i miljöer/situationer där det kan hända att 

de blir utnyttjade sexuellt. I citat där de talar om att tjejen inte har något konsekvenstänk, kan 

det tolkas som att socialnämnden skuldbelägger tjejen. Socialnämnden talar implicit om att en 

flicka inte förväntas bete sig som dessa flickor har gjort, de försöker att konstruera idealtjejen. 

Tjejen förväntas förstå att hon inte borde utsätta sig för de risker som hon gör. När dessa 

ideala föreställningar kring femininet och maskulinitet sprids, förstärks de redan befintliga 

genusskillnaderna vilket gör att genus är svårt att bortse ifrån (Connell 2009). I domar rörande 

pojkar som befinner sig i riskfyllda miljöer talas det inte om att pojkarna själva borde inse att 

de inte ska befinna sig i de miljöerna. Detta diskursiva sätt att tala om flickor verkar 

förekomma, men inte för pojkar, eftersom det finns en större oro kring flickors sexualitet. 

Detta eftersom att det är flickor som blir gravida och att flickor har högre krav/förväntningar 

på sig. Det är även något som i särhåller kvinnan från mannen i genussystemet 

(Hirdman1988) vilket säkerligen är med och bidrar till de diskursiva skillnaderna som finns i 

talet kring flickors och pojkars sexualitet.  

 

En av flickorna har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och socialnämnden beskriver att 

hennes psykiska mående har försämrats efter övergreppet och hennes eget beteende har 

förvärrats. Socialnämnden formulerar sig på ett vis som gör att meningen implicit kan tolkas 

som skuldbeläggande: ”Om hon inte får vård föreligger det en risk för att henne hälsa och 

utveckling försvåras och att hon åter hamnar i situationer hon inte kan hantera” 
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Ovanstående citat kan tolkas som att talet kring flickor, på ett diskursivt sätt, konstruerar dem 

som både offer och som ansvariga för de övergrepp de riskerar att bli utsatta för, eller har 

blivit utsatta för. Detta i likhet med vad Schlytter (2000) redovisar i sin artikel, där flickorna 

ses som ansvariga både för sitt eget beteende och sexualitet. Det är flickorna som ska se till att 

de inte blir utsatta, samtidigt som de också ska sätta gränser för pojkarnas beteende och 

sexualitet.  

 

Det har dessutom vid ett tillfälle på morgonen påträffats en man i trettioårsåldern inne på [...] rum 

som uppgavs vara en bekant som kommit till boendet under natten. 

 

Domarna som rör pojkarna synliggör inte deras sexualitet överhuvudtaget trots att det talas 

om att pojkar, liksom flickorna, har befunnit i sig i riskmiljöer med äldre vänner. I en dom är 

en det pojke som bor på ett HVB-hem som haft besök av en äldre man mitt i natten, men inga 

kopplingar görs till sexualitet. Utifrån talet om flickor skulle det troligtvis ha setts som en risk 

om en flicka hade haft besök mitt i natten av en äldre man. Detta problematiseras inte närmare 

när det gäller en pojke vilket kan tolkas som att pojkars sexualitet osynliggörs.  

 

Utelämnandet av pojkarnas sexualitet i domarna kan ses som ett tecken på att det i dagens 

samhälle fortfarande finns ett diskursivt tal om flickor, där de ska kunna kontrollera sin 

sexualitet och ställs oftare ansvariga för sina handlingar än pojkar. Kring detta finns det också 

sociala konstruktioner där det förväntas hur flickor och pojkar ska bete sig vilka ligger djupt 

rotade i samhället. Resultatet visar även på att traditionella förställningar kring flickor och 

pojkar lever kvar i dagens samhälle vilket kan förklaras med att diskurser inte endast är tal om 

något, utan det ordnar även det sociala på ett specifikt sätt (Winther Jörgensen & Phillips 

2000).  

 

Diskursen om flickors sexualitet har varit en genomgående diskurs den sociala barnavården. 

Diskursen handlar om att flickor är reproduktionsapparaten, den som kan få barn och därav 

har det alltid varit viktigt att kunna kontrollera sin sexualitet vilket troligtvis lever kvar i 

dagens samhälle. Den vanligaste orsaken till att flickor omhändertogs under delar av 1900-

talet var på grund av deras sexuella beteende. Förklaringen kring detta är att det fanns en 

större oro för flickor då de kunde bli gravida och bli ensamstående mödrar vilket inte godtogs 

av samhället under delar av 1900-talet. Diskursen om pojkarnas sexualitet har däremot varit 

att deras sexualitet är en biologisk drift som inte kan kontrolleras och deras sexualitet bedöms 

därmed vara mer tillåtande (Hamreby 2004) 

 

Ambjörnsson (2008) redovisar i sin avhandling att flickor tenderar att balansera mellan två 

oönskade ytterligheter när det kommer till att vara attraktiv inför pojkarna. Den ena är den 

oattraktiva och okvinnliga kvinnan, den andra är den lösaktiga, den alltför sexuellt 

tillgängliga. Som flicka vill eller ska de inte vara något utav dessa utan det gäller att hitta 

någonting mittemellan eftersom ingen vill vara den som pojkarna betraktar som ”hora” eller 

”den oattraktiva”. Detta ställer också krav på flickor som hela tiden måste tänka på hur de ser 

ut, hur de uppför sig och hur de beter sig, allt för att verka bra nog för pojkarna. En flicka ska 

vara blyg och befinna sig lite i bakgrunden för att uppfattas som en ”lagom” bra tjej. Sådana 
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föreställningar och förväntningar spär på normerna kring hur flickor och pojkar ska vara, 

vilket påverkar samhället och människorna.  

 

5.4 Diskursen om flickors självskadebeteende och pojkars utåtagerande 

I många av domarna gällande de unga förekommer talet om att den unge har en diagnos, att 

det finns misstankar om diagnos eller att den unge mår psykiskt dåligt. Det är både de ungas 

egna uppfattningar och socialnämndens tolkningar som talar om det psykiska mående. I 

majoriteten av domarna gällande de unga som mår dåligt uttrycker de sitt psykiska mående 

genom självskadebeteende, uttalade självmordstankar och att de begått självmordsförsök. 

Detta förekommer både bland pojkar och flickor, dock är de vanligast bland flickorna, men 

hur deras handlingar är beskrivna i förhållande till psykisk ohälsa skiljer sig åt.  

 

En del av handlingarna som flickor utför ses som en förklaring till att de mår psykiskt dåligt. I 

sin studie konstaterade Schlytter (1999) att en vanlig förekommande norm för flickor var, som 

hon benämner det, ”psykisk störning i kombination med självmordsförsök”. En del av dessa 

flickors självmordsförsök har ansetts vara situationsberoende och kopplas inte till att flickorna 

har en allvarlig psykisk störning. Detta kan liknas med vad vi har kunnat urskilja i analysen 

gällande flickors psykiska ohälsa i våra domar.  

 

”Hon bedöms av psykiatriker ha en depression utifrån det trauma som hon upplevt när hon 

blev utsatt för övergreppet”. Flickans depression anses här bero på en situation hon varit med 

om och inte ett symptom på psykisk störning. Vidare beskrivs flickorna i större utsträckning 

än pojkarna använda sin kropp som uttrycksmedel för att de mår dåligt som i detta exempel: 

  

”[...] uppvisat ett självskadebeteende och hon har uttryckt tankar på att allvarligt skada sig 

själv”. 

 

”oron kring [...] har det senaste åren främst bestått i att hon har ett självskadebeteende och 

utsätter sig för riskfyllda situationer”.  

 

Detta överensstämmer med vad Schlytter (2000) redogör för i sin artikel, att de flickor som 

anses ha en psykisk störning och är självmordsbenägna använder sig av kroppen för att 

uttrycka sitt mående. Detta gör de genom att skära sig, utsätter sig för självsvält eller tar 

överdoser.  

 

Det som framkommit i våra domar gällande pojkar som mår psykiskt dåligt är att majoriteten, 

till skillnad från flickorna, har ett utåtagerande och aggressivt beteende, vilket stämmer 

överens med Schlytters (1999) studie. Pojkarna har i större utsträckning än flickorna uttalade 

diagnoser som beskrivs i domarna. Deras diagnoser/psykiska mående beskrivs därför ofta som 

en anledning till de handlingar de utför.  

 

”Utredningar visar bland annat att [...] har två olika diagnoser. Hans beteende stämmer väl 

överens med diagnoserna”. 
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I detta fall beskrivs pojkens diagnoser som en förklaring till hans socialt nedbrytande 

beteende även fast det står i lagtexten att beslut om LVU inte kan grundas på att någon har en 

diagnos. Vidare kopplas pojkarnas droganvändning till deras psykiska mående i större 

utsträckning än i domarna gällande flickor. I några av killdomarna talas det om att den unge 

har börjat använda droger på grund av att han mår psykiskt dåligt.Exempelvis: 

  

”Han lider av psykisk ohälsa vilket bedöms vara anledningen till att han börjat med droger”. 

 

I vissa fall benämns användandet av droger vara en anledning till pojkarnas psykiska mående, 

i nedanstående fall har pojken använt droger i så stor utsträckning att han har fått en psykos 

till följd av användandet. 

 

[...] var under våren inlagd på BUP eftersom han utvecklad en akut psykos vilket föranledde 

tvångsvård enligt LPT. Läkare har uppgett att psykosen var en avtändningspsykos till följd av 

droganvändande.  

 

5.5 Diskursen om flickor som behöver skyddas och pojkar som behöver gränssättas  

En annan diskurs som kunnat urskiljas är relationsdiskursen, då vi har kunnat hitta olika typer 

av relationer som den unge beskrivs ha. Pojkarnas relation till sina föräldrar eller information 

om deras uppväxt tas inte upp i samma utsträckning som det gör för flickorna. I många av 

killdomarna beskrivs det att de har föräldrar som inte kan sätta gränser för dem vilket kan 

vara en anledning till att LVU föreligger. ”Hans mor klarar inte längre av att gränssätta 

honom [...]”. Detta är något som enbart nämns i några enstaka domar gällande flickor. 

Tidigare i resultatdelen har det konstaterats att flickor ska veta sina gränser och förhålla sig 

till dem, men det står inget om dessa gränser för pojkar. I en dom talas det om att 

vårdnadshavarna har brustit i sin omsorg för sin dotter, men då till skillnad från när det pratas 

om att pojkar behöver gränssättas, talas det om att föräldrarna inte kan skydd henne. Tjejen 

konstrueras till något sårbart som behöver skyddas vilket hennes föräldrar inte förmår.   

 

Trots upprepade samtal med socialtjänsten om vikten av skyddet och säkerheten för [...] vid 

umgängestillfällena har vårdnadshavarna inte lyckats skydda henne. 

 

Flickors relation till sin familj och uppväxt beskrivs i några domar som problematiska och att 

de saknat den trygghet som behövs när de växer upp, exempelvis: 

 

 I utredningen kommer det fram information som tyder på att [...] unders större delen av sin 

uppväxt levt under problematiska förhållanden. 

 

[...] har under sin uppväxt saknat trygga anknytningspersoner både i sin familj och i sitt närmaste 

nätverk. Hon har tidigt fått tagit ett orimligt stort ansvar för både sig själv och andra i sin familj. 

 

Vidare talas det mycket om att det finns en oro kring att de unga ”utsätter sig” eller ”befinner” 

sig i umgängeskretsar och miljöer som inte anses vara bra för dem. Dessa umgängeskretsar 

ser oftast olika ut när de gäller pojkar respektive flickor. För pojkar talas det om oro när de 

umgås i kretsar där det förekommer missbruk och kriminalitet. I majoriteten av pojkarnas 
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domar beskrivs inte dessa kretsar mer ingående och det är oftast inget som problematiseras. 

Det nämns inte heller något om att det är någon pojke som har en flickvän eller att de umgås 

med äldre flickor. Detta är ett exempel från ett citat gällande en pojkes umgängeskrets: 

 

 [...] har uttryckt oro över den umgängeskretsen [...] rör sig i. Han har kontinuerlig kontakt med 

personer som rör sig i kriminella kretsar och där det förekommer droger. 

 

När det gäller oron kring flickors umgängeskretsar/relationer handlar det om att de umgås i 

kretsar det förekommer äldre pojkar och missbruk. Relationer till äldre pojkar och pojkvänner 

tas också upp och ses som en stor oro. I flickornas domar är umgängena mer ingående 

beskrivna och även problematiserade. I en dom gällande en flicka tas oro upp kring att hon 

har en pojkvän som håller på med droger:  

 

Det har även funnits en oro kring [...] pojkvän då pojkvännen håller på med droger. Hennes 

umgänges – och bekantskapskrets för övrigt anses inte heller vara helt bekymmersfritt för [...].  

 

I en annan dom berättas det om en flicka som har umgåtts med pojkar i samband med alkohol 

och droganvändning. ”Hon har berättat att hon avvek från skolan och åkte till Stockholm med 

några pojkar, där fick hon droger och drack alkohol.” Ovanstående citat konstruerar flickorna 

som oansvariga och implicit kan det tolkas som att det finns en värdering i att flickorna gör fel 

val när de har pojkvänner som brukar droger och umgås med pojkar i miljöer där det 

förekommer alkohol och droger. Diskurserna kring relationer som har återfunnits konstruerar 

pojkar som stökiga och att de är svåra att gränssätta, medan flickor konstrueras som sårbara 

med ett behov av trygghet och att de behöver skyddas.  

 

5.6 Diskursen om aggressiva pojkar och flickor med ett aggressivt beteende 

Generellt nämndes aggressivitet och utåtagerande i en stor del av de domar som analyserats. 

Det uppkom både i domar rörande socialt nedbrytande beteende, missbruk och kriminalitet. 

Begreppet förekom både för flickor och pojkar där pojkarna var något fler. Ett mönster som 

kunde urskiljas var hur pojkar respektive flickors aggressivitet var beskriven.  

   

I de tjej-domar där begreppet togs upp nämns aggressivitet och utåtagerande i stor 

utsträckning som kopplat till fasta situationer, exempelvis:  

“När personalen på HVB-hemmet pratat med [..] om händelsen har hon blivit aggressiv, hon 

har skrikit och förstört sitt rum.” Situationerna är fasta och flickorna beskrivs ha ett aggressivt 

och utåtagerande beteende som ofta är ett efterspel av en händelse eller provokation. Ofta 

benämns även det aggressiva beteendet i samband med en efterföljande förklaring till 

agerandet, i detta fall som ett symptom av en psykisk störning/diagnos/psykisk ohälsa: 

  

Hon är bland annat misstänkt för grov misshandel [...] [...] har utretts av barnpsykiatrin och väntar 

på fastställande av diagnos. Det är viktigt att hon får rätt behandling för sitt beteende för att undvika 

att hon utvecklar andra normbrytande beteenden. 

 

Connell (2009) menar att vi människor, mot bakgrund av våran förmodade könstillhörighet, 

förväntas att ta olika ansvar för vårt dagliga uppförande. Det beteende som skapas utifrån 
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detta menar hon är genus. En idealisk ”kvinna” definieras ofta som omvårdande, 

självuppoffrande och som goda mödrar. Aggressivitet ses inte som något som ingår i en 

”kvinnas” egenskaper vilket kan vara anledningen till att aggressivitet oftast benämns som ett 

beteende förklarat av rådande omständigheter snarare än en del av dem själva, hos flickorna i 

de domar vi analyserat.  

 

Genom att agera på ett aggressivt sätt, vilket inte går ihop med bilden av den ideala kvinnan, 

kan det ses som att dessa flickor begår ett normbrott. Att tala om aggressivitet som ett 

beteende eller som ett efterspel av en provokation istället för att rakt benämna flickorna som 

aggressiva speglar de rådande normerna och förväntningarna på hur en flicka/kvinna ska vara 

och uppföra sig. Detta sätt att på ett diskursivt sätt tala om flickors aggressivitet ger även 

skenet av att det är ett beteende som går och framförallt ska förändras. Det kan tolkas som att 

aggressivitet beskrivs som ett beteende som inte är adekvat eller naturligt för flickor och som 

bör korrigeras.       

 

Det aggressiva beteendet i domarna rörande pojkar beskrivs mer ingående i kombination med 

våldshandlingar riktade mot andra människor, exempelvis: ” [...] har varit inblandad i 

allvarliga konflikter där han och flera andra ungdomar har fått skador som krävt läkarvård. ” 

 

[...] tagit med sig ett vapen, som senare visat sig vara ett soft airgun eller en kolsyrepistol, till 

skolan och därvid utdelat knytnävsslag mot skolpersonal och dödshotat flera personer. 

 

Det är också mer vanligt förekommande att pojkarna har riktat sin ilska eller aggressivitet 

gentemot auktoriteter såsom föräldrar, lärare, rektorer eller myndighetspersoner. Dessutom 

talas det om pojkarnas aggressivitet som attityder, personlighetsdrag och som en del av dem 

själva i mycket större utsträckning än för flickorna. Till exempel: ” [...] hamnar i konflikter 

samt har en hotfull och otrevlig attityd.” och ”[...] beskriver honom som fascinerad av våld, 

kriminalitet och droger, och han har svårt att känna empati [...]”.  

 

Pojkarna ”är” aggressiva till skillnad från flickorna som ha ett aggressivt ”beteende”. Denna 

diskursiva beskrivning konstruerar aggressivitet som något normalt och naturligt hos en 

pojke, även om aggressiviteten i dessa fall har gått över gränsen för samhällets acceptans. 

Aggressiviteten hos pojkar beskrivs inte alltid som huvudproblemet: ”Det har även funnits oro 

för […] och hans förmåga att hantera sin aggressivitet”. Detta sätt att prata om pojkars 

aggressivitet problematiserar inte själva aggressiviteten utan pojkars förmåga att hantera 

denna. Detta visar på att det talas om pojkars aggressivitet som något naturligt, självklart och 

ständigt närvarande. Hamreby (2004) skriver att pojkar enligt traditionella föreställningar ses 

som aggressiva aktörer vilket gör att samhället har en högre acceptansnivå när det gäller 

pojkars aggressivitet. Schlytter (1999) menar att denna skillnad i att se på pojkar och flickors 

aggressivitet är en produkt av ett dubbelt normsystem med olika normer för flickor respektive 

pojkar vilket också avser rättssystemets metanormer. Det dubbla normsystemet utgår från 

pojkar som huvudsakliga norm där pojknormerna är mer tillåtande. I och med att aggressivitet 

beskrivs som en naturlig del av att vara pojke kan det tolkas som att detta inte är något som 
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ska förändras utan hanteras, i de fall det går över den oskrivna gräns som samhällets normer 

står för.   

 

5.7 Diskursen om flickors förväntade ansvarstagande och konsekvenstänk 

Något som ofta beskrivs i LVU-domarna är att de unga avviker och avbryter frivilliga insatser 

av olika anledningar. Ofta görs även en bedömning, från socialnämnden, av den unges 

inställning, insikt till sin situation och ett beslut om LVU. Det motiveras även varför vården 

inte kan tillgodoses på frivillig väg. Övergripande kan det urskiljas ett mönster i hur det talas 

om flickor respektive pojkar gällande dessa situationer.  

Flickor och pojkar verkar avbryta och avvika från planeringar och placeringar i ungefär lika 

stor utsträckning. Däremot beskrivs situationerna och konsekvenserna av deras handlingar 

olika beroende av deras könstillhörighet. När socialnämnden motiverar för att LVU bör 

tillämpas på grund av att frivillig vård inte är tillräcklig trycker de ofta på att de ungas 

samtycke inte kan ses som tillförlitligt då tidigare frivilliga insatser inte gett resultat.  

I sitt yrkande redogör socialnämnden för hur tidigare insatser fungerat, om det funnits sådana. 

Det beskrivs ofta att den unge har avvikit från placeringar och avbrutit planeringar. Orden 

”avvikit”, ”avbrutit”, ”vägrat” och ”tackat nej” förklarar i domarna hur den unge avstått från 

de frivilliga insatserna i både domarna gällde flickor och pojkar. Oavsett kön beskrivs alltså 

den unge som en aktör som aktivt gjort ett val och sedan handlat utefter det. Däremot finns ett 

mönster för hur socialnämnden formulerar sig i det avslutande stycket av yrkandet, där det 

motiveras varför vård ska ges med stöd av LVU. I flickornas domar kopplas motiveringen till 

prestation och beskriver att LVU måste tillämpas då flickorna tidigare ”inte lyckats” ta till sig 

frivilliga insatser eller ta sig ur sin situation. Exempelvis:  

[...] har ett riskbeteende och hon förmår inte på egen hand eller genom frivilliga insatser bryta 

detta beteende. […] har tydligt visat att hon inte har förmåga att klara vård under frivilliga former.  

[…] har trots omfattande öppenvårdsinsatser inte lyckats bryta sitt missbruk utan har fortsatt att 

missbruka i samma utsträckning som tidigare. 

Hon har under en längre period använt droger kontinuerligt och har, trots omfattande stöd, inte 

lyckats bryta sitt drogmissbruk.  

Detta är citat från tre olika flickors domar. Språket är problematiskt då anledningen kopplas 

till prestation genom uttrycken ”inte lyckats” och ”inte har förmåga”. För att misslyckas med 

något förutsätter det att en person har haft motivation och försökt uppnå ett visst resultat 

(Nationalencyklopedin 2018). Med tanke på att socialnämnden i sitt yrkande beskrivit att de 

unga flickorna aktivt har valt bort frivilliga insatser på olika sätt känns beskrivningen av att de 

misslyckats som icke-adekvat. Detta kan jämföras med när pojkar med liknande beskrivningar 

om avbrutna insatser får motiveringar där deras motivation vägs in och anses vara den 

avgörande faktorn;  

[…] har genom sina handlingar visat att han inte är motiverad att frivilligt genomgå den vård han 

är i behov av då han flera gånger avvikit och fått hämtas tillbaka med hjälp av polishandräckning.  
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Eftersom […] har varit ambivalent inställd till sin situation och till stödinsatser har frivilliga 

insatser inte varit framkomliga.  

Dessa skillnader kan tolkas som implicita uttryck för vilka olika förväntningar som finns på 

flickor respektive pojkar. I och med att flickorna i större utsträckning beskrivs ha misslyckats 

hålls de mer ansvariga för att de frivilliga insatserna inte fungerat. Jämfört med pojkarna där 

det betonas att de faktiskt inte varit motiverade, eller i vissa fall, ambivalenta.  

Återigen kan det urskiljas olikheter som skulle kunna förklaras med Schlytters (1999) dubbla 

normsystem, där pojknormerna är mer tillåtande och flickorna i högre utsträckning förväntas 

att följa, och framförallt ha en vilja att följa, regler och överenskommelser. Connell (2009) 

beskriver att själva skapandet av genus är det beteende som skapas när människor hålls 

ansvarig för sitt handlande utifrån deras förmodade könstillhörighet. 

Hur det talas om något medverkar till att producera och konstruera normalitetsdefinitioner 

vilket frambringar ”vissa former av kunskap hos individen, och om henne själv, som 

sanningar (Hamreby 2004 s.14).” Med bakgrund mot hur socialnämnden talar om att flickor 

misslyckats och pojkar som saknat motivation, trots att samtliga beskrivs ha gjort aktiva val, 

rekonstruerar talet normalitetsdefinitioner utifrån könen. Schlytter (1999) menar att flickor 

fostras till att bli individer som ska behaga, ta hänsyn och anpassa sig. Flicknormer som dessa 

rekonstrueras implicit i och med socialnämndens sätt att uttrycka sig diskursivt.  

Dessutom kan det tolkas utifrån vår empiri att socialnämnden förväntar sig att flickor, i större 

utsträckning än pojkar, ska ha insikt i sin situation, konsekvenstänkande gällande umgänge 

och ansvar gällande sexualitet. Socialnämndens sätt att tala om flickor i samband med insikt, 

konsekvenstänkande, moral och ansvar visar implicit på att det finns förväntningar på att 

ideala flickor ska besitta en slags pliktkänsla att alltid vilja göra det rätta. Dessa förväntningar 

appliceras även på de flickor som socialnämnden redan på ett diskursivt sätt identifierat som 

avvikande. På så sätt mäts flickorna mot den ideala flick-mallen trots att de redan placerats 

utanför denna. Exempelvis:  

Hon har inte haft insikt i vilka konsekvenser hennes missbruk kan få för henne och hon har även 

uppvisat en bristande sjukdomsinsikt.   

Hon ser heller ingen oro i hennes val av umgänge och uttrycker att hon inte bli utnyttjad eller är i 

fara då de äldre vännerna bara är hennes vänner. 

Nämnden ser en stor oro för […] då hon inte har något konsekvenstänk och upplevs gränslös i sin 

syn på droger, sex och umgänge. [...] val av umgänge utgör en påtaglig risk för henne då hon 

riskerar att fastna i missbruk och också ligger i riskzonen för att bli utnyttjad för att finansiera 

missbruket. 

Som det nämnts tidigare; genom att socialnämnden explicit benämner vad de unga saknar 

eller hur de avviker beskriver de på ett diskursivt sätt vilka normer de anser speglar 

idealbilden för flickor och pojkar. För pojkarna finns det inga liknande beskrivningar gällande 

insikt och moral. Närmast är att socialnämnden benämner pojkars umgänge som 

”problematiskt” eller ”opassande”. Men det finns inga förväntningar eller bedömningar 

pojkars insikt eller konsekvenstänk gällande vare sig umgänge eller livssituation. Detta kan 
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tolkas som att socialnämnden i sitt yrkande inte förväntar sig att pojkarna ska agera utefter 

den ideala pojk-mallen. 

Detta kan dels bero på att förväntningar angående moral och insikt främst är kopplat till att 

vara kvinna (Connell 2009). Dessutom menar Ambjörnsson (2008) att pojkar förväntas vara 

omöjliga och ansvarslösa i större utsträckning än flickor. Hon betonar att synen på manligt 

och kvinnligt som varandras motsatser är anledningen till att flickor automatiskt konstrueras 

som ordningsamma och ansvarsfulla. Vilket i sin tur leder till att dessa förväntningar ställs på 

flickor generellt oavsett sammanhang.  Speciellt i samband med sexualitet och umgänge 

tolkar vi det som att flickor konstrueras som både utsatt (explicit) och ansvarig (implicit). 

Haavind (1985 refererad i Ambjörnsson 2008) betonar att konstruktionen av genus har 

förändrats och moderniserats i det skandinaviska samhället. Idag förväntas flickor inte bara 

vara passiva, mjuka och anpassningsbara. De nya kraven är att flickor även ska vara aktiva, 

självständiga och tänkande. Haavind (ibid.) betonar dock att dessa nya krav alltid är relativt i 

relation till mannen.  

Det blir problematiskt när flickor förväntas anamma normer som är varandras motsatser. På så 

sätt kan det ses som att det är väldigt lätt att flickor hamnar i ”damn if you do, damn if you 

dont” – situationer. Exempelvis skriver Ambjörnsson (2008) att flickor upplever sig ha 

närmare till känslor som glädje jämfört med ilska. Det beskrivs som problematiskt och svårt 

att som flicka visa ilska, sätta gränser och säga ifrån, vilket förklaras med att de strävar efter 

att bli omtyckta. Trots detta ser vi hur socialnämnden i sina yrkanden ställer krav och 

förväntningar på att flickor, ska ta ansvar för och sätta gränser, både för sig själva och för 

andras handlingar gentemot dem. Det kan tolkas som att det finns två uppsättningar normer 

för flickor där omgivningen och kontexten avgör vilka normer som är lämpliga för vilket 

tillfälle. Flickor konstrueras på så sätt att de bör vara anpassningsbara för samhällets 

godtycklighet.   
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6. Diskussion  

I detta kapitel kommer studiens resultat och metod att diskuteras. Först inleds det med en 

resultatdiskussion som därefter följs av en metoddiskussion för att visa på studiens svagheter 

och styrkor. Avslutningsvis kommer studiens slutsatser beskrivas i korthet och rundas av med 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och i så fall på vilket sätt föreställningar 

kring kön yttrar sig i 3§ LVU -domar.  

Vi har kunnat konstatera att det förekommer skillnader i grunderna till beslut när det kommer 

till flickor respektive pojkar. Det framkommer tydligt att det finns skillnader till varför pojkar 

respektive flickor anses uppfylla de olika rekvisiten och att de behöver vård enligt LVU. När 

det gäller flickor talas det ofta om deras självskadebeteende, destruktiva beteende eller deras 

sexualitet. Något som oftast påpekas i flickornas domar är att de utsätter sig och befinner sig i 

miljöer och situationer som inte är bra för dem, ofta förknippat med deras sexualitet och 

kropp. De förekommer även i sammanhang där det finns missbruk och äldre umgängen, där 

pojkar och män ses som en riskfaktor. I pojkarnas fall talas det om deras utåtagerande 

beteende, aggressivitet och att de har sitt umgänge i miljöer där det förekommer missbruk och 

kriminalitet. Sexualitet eller umgängen med äldre flickor och kvinnor är inget som tas upp 

som en risk eller problematiseras.  

Efter att ha analyserat vår empiri anser vi att det förekommer ett diskursivt sätt att tala om kön 

och genus i 3§ LVU-domar. Vi har totalt kunnat urskilja sex stycken olika diskurser där det på 

olika sätt talas om de unga utifrån könstillhörighet och genus. Diskurserna berör områden som 

sexualitet, aggressivitet, missbruk, ansvar och konsekvenstänk, skydd och gränssättning och 

självskadebeteende och utåtagerande. Det återkommande mönstret inom samtliga diskurser är 

att det spelar en stor roll vilket kön den unge har. Både implicit och explicit tyder 

socialnämndens sätt att tala om de unga på att det finns olika normer och förväntningar knutna 

till de ungas förmodade könstillhörighet. Vi anser att socialnämndens sätt att uttrycka sig i 

sina yrkanden konstruerar pojkar och flickor som naturliga motsatser, med olika ansvar och 

behov, vilket bidrar till särhållandet av könen. Reproduktionen av genusrelationer och olika 

normer för könen bidrar till att förstärka samhällets syn på dessa som något naturligt och 

självklart. I och med socialnämndens sätt att diskursivt tala om flickor i sina yrkanden anser 

vi att de konstruerar motstridiga normer för hur flickor ska vara och bete sig. Flickor ska vara 

normativt feminina, ordentliga, omhändertagande och behagande. Socialnämnden konstruerar 

flickor som både sårbara, utsatta och passiva samtidigt som de håller flickorna ansvariga för 

sitt och andras handlande gentemot dem själva. Pojkar konstrueras som aktiva, aggressiva och 

i många situationer som mindre ansvariga eller ansvarslösa.  

6.2 Övergripande diskurs – gränsöverskridande pojkar och avvikande flickor 

Det vi kan se som återkommande mönster, i de diskurser vi hittat i vår empiri, är hur olika 

talet är om flickor respektive pojkar. Socialnämndens yrkanden uttrycker både explicit och 

implicit att det finns förväntningar på flickor att ta ansvar för sin situation, sig själv och även 

andras handlingar gentemot dem Detta tas upp närmare i diskursen om flickors förväntade 



 

30 
 

ansvarstagande. Som vi nämnt tidigare kan vi inte se att det finns lika tydligt uttryckt i 

domarna angående pojkar. Varken explicit eller implicit finner vi att det skulle finnas 

förväntningar från socialnämnden på att pojkar ska vara medvetna om sig själva, sitt 

handlande och hur det påverkar andra. Socialnämnden benämner ofta att föräldrarna inte har 

förmåga eller kan gränssätta sina söner, medan det antas vara självklart att flickorna inte 

behöver gränssättas då de redan ska ha kännedom om dessa gränser. Det kan tolkas som att 

socialnämnden implicit har en större acceptans för pojkar som är aktuella för en tillämpning 

av LVU. Pojkars ansvar och insikt bedöms inte i samma utsträckning som för flickorna.  

Gällande rekvisitet missbruk tolkar vi det som att flickor och pojkar bedöms utefter ett 

dubbelt normsystem där normerna för pojkar är mer tillåtande. När det gäller flickor som har 

ett missbruk verkar det vara viktigt att räkna upp hur många olika droger flickorna använder, 

kanske för att påvisa hur illa deras missbruk är. Till skillnad från pojkarnas domar där det i de 

flesta fall endast stod att de hade brukat narkotikaklassade preparat men där det inte var 

beskrivit mer ingående. Insikt och konsekvenstänk nämns bara i förhållande till flickornas 

missbruksproblematik. Samma mönster kan ses i diskursen gällande sexualitet där 

socialnämnden på ett diskursivt sätt konstruerar flickor som både utsatta och ansvariga 

medans pojkars sexualitet osynliggörs. Å ena sidan resulterar detta i att pojkar befrias från 

ansvar, å andra sidan utesluts de från att delta i diskussionen om sexualitet, oberoende av 

deras roll, som utsatt och/eller förövare. På grund av att socialnämnden systematiskt 

osynliggör pojkars sexualitet och framhåller flickors, konstrueras pojkar som icke ansvariga 

och flickor som både utsatt och ansvarig.  

Utifrån diskursen om aggressivitet kan det tolkas som att flickor hålls ansvariga i större 

utsträckning för sitt aggressiva beteende. Aggressivitet beskrivs, på ett diskursivt sätt, vara en 

naturlig del av pojkar medan flickor beskrivs ha ett beteende som bör korrigeras. På så vis kan 

det tolkas som att socialnämnden anser att flickor generellt bär ett större ansvar för sitt 

beteende än pojkar. Resultatet av detta är att socialnämnden genom sitt sätt att tala om flickor 

och pojkar reproducerar olika normer för de unga, vilket också gynnar särhållandet av könen 

som varandras naturliga motsatser. I och med att socialnämnden på ett diskursivt sätt betonar 

vikten av att vara anpassningsbar och medveten som flicka reproduceras normer för hur 

idealflickan ska vara. På samma sätt reproduceras normerna kring pojkar som aggressiva och 

ansvarslösa när socialnämnden på ett diskursivt sätt skildrar dem som detta utan att 

problematisera deras beteende.  

De yrkanden från socialnämnden som utgör empirin för denna studie ser generellt olika ut för 

flickor och pojkar. Yrkandena gällande pojkar är raka, tydliga och faktabaserade. Yrkandena 

gällande flickor innehåller i större utsträckning fakta kopplat till värderingar och möjliga 

framtida händelseförlopp. En genomgående diskurs som har kunnat urskiljas i majoriteten av 

flickdomarna är att det talas om en stor oro kring flickorna. Det talas om händelser som 

flickorna har utsatt sig för och det talas även om händelser som flickorna kan bli utsatta för 

eller kan utsätta sig själva för om de inte får vård enligt LVU. I socialnämndens yrkande görs 

det explicita tolkningar där de drar upp händelser som flickorna kan bli utsatta för eller utsätta 

sig för, utan att förklara mer ingående hur de kan göra dessa tolkningar. I pojkarnas domar har 

vi inte kunnat urskilja denna explicita oro och det görs inte tolkningar kring vad som skulle 
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kunna hända pojkarna om de inte får vård enligt LVU, på samma sätt som det gör för 

flickorna.  

Alla artiklar och studier som finns med i kapitlet tidigare forskning genomfördes för många år 

sedan då samhället såg annorlunda ut. Trots detta återfinns dessa mönster och problem 

fortfarande i dagens samhälle och därav tycker vi det är anmärkningsvärt att inte mer 

forskning görs kring detta ämne, då pojkar och flickor uppenbart behandlas på olika sätt 

utifrån deras kön/genus. Exempelvis visar Schlytter i sin studie att det endast var i domar 

rörande pojkar som rekvisitet brottslig verksamhet förekom. I vår studie har vi kunnat se att 

det är många flickor och pojkar som har begått brottsliga handlingar, men att det är fler pojkar 

som uppfyller rekvisitet för att vårdas enligt LVU. Detta betyder inte att flickor inte begick 

brott eller var inblandade i brottsliga verksamheter för 18 år sedan då Schlytter genomförde 

sin studie. Möjligtvis kan det bero på att det är mer synligt i dagens samhälle.  

6.3 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra vår studie genom en kvalitativ metod i form av textanalyser av 3§ 

LVU- domar. Domarna begärdes ut från en Förvaltningsrätt i Mellansverige och skickades till 

oss via mail. Vi granskade texterna noggrant genom närläsning och valde att fokusera på 

socialnämndens yttrande i domarna då vi beslutade oss för att det var av intresse att undersöka 

om socialnämnden i sina yttrande talade om pojkar och flickor på olika sätt. Domarna 

varierade i sin detaljrikedom, längd och innehåll och det var i vissa fall svårt att urskilja vad 

som var socialnämndens yrkande och vad som var de andra parternas yrkande. Genom att läsa 

och bearbeta domarna flera gånger kunde vi urskilja vissa mönster i hur socialnämnden talade 

om flickor respektive pojkar. Utifrån tolkning visade sig dessa mönster vara olika diskurser 

där vi fann likheter och olikheter kring hur de talade om de unga beroende på deras kön. 

För att avgränsa studiens omfattning valde vi att göra ett urval kring vilka domar vi skulle 

begära ut enligt LVU. Vi valde att begära ut domar enligt 3§ LVU som innefattar de så 

kallade ”beteendefallen”. Det är de ungas eget beteende som ligger i fokus och som är 

anledningen till att de blir tvångsomhändertagna. När vi begärde ut domarna från 

Förvaltningsrätten uppgav vi att vi ville ha domar som berörde 3§ och att vi ville ha en jämn 

fördelning mellan könen. Vidare uppgavs ett åldersspann på 14–18 år och domar från 2015 till 

2017 för att få aktuella domar som möjligt.  

Studien har inspirerats av diskursanalys som både teori och metod. För att ytterligare belysa 

skillnader som förekommer mellan könen valde vi att lägga till genus som ett teoretiskt 

begrepp. När studien skulle genomföras och vi stod inför valet av teori/metod stod 

diskursanalys som första alternativ, vilket har varit utmanande men även otroligt intressant 

och lärorikt. Vi hade ingen tidigare kunskap om diskursanalysen vilket gjorde att vi fått läsa 

på mycket kring diskursanalys och vi har även läst andra uppsatser för att få en uppfattning 

om hur teorin/metoden tillämpas.  

Bergström och Boréus (2005) redogör för att diskursanalysen kan vara problematiskt när det 

gäller studiens reliabilitet. Studien kan vara svår att förstå men detta kan lösas genom att 
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författare förklarar hur studien har genomförts och hur studiens resultat har kunnat 

konstateras. I vår studie har vi därför lagt stor vikt vid att förklara hur vi har tänkt och hur vi 

har tolkat vår empiri. Detta för att uppnå transparens i studien och för att öka studiens 

reliabilitet. Vi anser därmed att vi har försökt uppnå en god intersubjektivitet i vår studie.  

När vi skulle välja material för vår studie var vår första tanke att begära ut domar från 

förvaltningsrätten eftersom att det är allmänna handlingar som är enkla att begära ut. Ett andra 

alternativ hade kunnat vara att begära ut utredningar från socialtjänsten. Dock vet vi att det 

förekommer en sträng sekretess inom socialtjänsten och det skulle kunna ta mycket längre tid 

att begära ut handlingar då de i sådana fall hade behövts sekretessmarkerats. Nackdelen med 

vårt material är att yrkandena från socialnämnden endast är en liten del av en större utredning 

som görs av socialsekreterarna. Om vi hade fått tillgång till utredningar från socialtjänsten 

hade vår studie kunnat ge en helhet kring de ungas situation då allt som innefattas i 

utredningar inte nämns i yrkandena. Möjligtvis hade även våra tolkningar kunnat se 

annorlunda ut och vi hade kunnat höja reliabiliteten i studien.   

Enligt Kvale och Brinkman (2014) utgår en studies validitet från att resultatet 

överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar, alltså om studien besvarar det som 

den har avsett att undersöka. Vi tycker att vårt resultat besvarar syftet och frågeställningar 

utifrån våra tolkningar. Dock kan tolkningar skiljas åt med tanke på människors olika 

bakgrund och förförståelse. Vi har varit medvetna om vår förförståelse och försökt att lägga 

den åt sidan. Ändå kan vi inte garantera att vår förförståelse märks någon gång då detta är ett 

ämne som vi båda tycker är väldigt intressant och som väcker starka känslor hos oss.  För att 

höja studiens validitet har vi valt att ta med flera citat från domarna under varje diskursrubrik 

för att visa vad vi baserar våra tolkningar på.  

 

Generaliserbarhet innebär att en studie och dess resultat har en hög grad av reliabilitet och 

validitet så att dess resultat kan föras över till andra liknande situationer och 

undersökningspersoner (Kvale och Brinkman 2014). Vårt urval i studien är begränsat då vi 

endast har granskat 33 stycken 3§ LVU-domar vilket inte kan sägas vara representativt för 

alla övriga domar som finns och vårt resultat kan därmed inte sägas vara generaliserbart. Vår 

förförståelse kan även ha påverkat de tolkningar som har gjorts, även fast vi har varit 

medvetna om förförståelsen och kritiskt har reflekterat kring detta under hela 

uppsatsprocessen. Om någon skulle göra en liknande studie skulle denne kanske få ett annat 

resultat utifrån sina tolkningar eftersom förförståelse är något som aldrig kan bortses ifrån 

vilket gör det svårt att förhålla sig absolut objektiv (Alvesson & Sköldberg 2008). 

6.4 Avslutning 

Vi har kunnat urskilja att det i socialnämndens yrkanden talas om pojkar och flickor på olika 

sätt utifrån ett diskursivt synsätt. Detta har visat att pojkar och flickor döms på olika grunder 

till 3§ LVU som är en lag som ska vara könsneutral i sin tillämpning. Lagar ska vara 

könsneutrala men när myndighetspersoner som utövar makt har fritt tolkningsutrymme och 

har egna föreställningar kring pojkar och flickor kan det påverka hur de talar om de unga på 
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olika vis beroende på deras kön. Eftersom att vi har haft ett begränsat urval med domar vore 

det av intresse att undersöka fler antal domar utifrån 3§ LVU i första hand men även 2§ vore 

intressant för att se om talet varierar något beroende på yngre barn och tonåringar. Studiens 

resultat anses av vikt för det sociala arbetet för att tydliggöra hur stor påverkan den unges 

könstillhörighet har vid beredandet och beslutandet om 3§ LVU. Resultatet av denna studie 

visar på att verkligheten inte speglar idealet om individuella bedömningar och en könsneutral 

tvångslagstiftning. I övrigt finner vi att yrkesverksamma grupper, inom både förskola, skola 

och rättsväsendet kan dra nytta av att ta del av studiens resultat. Detta då könstillhörighet, 

normer och värderingar genomsyrar samtliga av samhällets skikt.  
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