
1 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
Socialt Arbete/Avdelningen för sociala studier 

 
 
 
 

 Martina Asteryd & Maria Höög 
 

 
Konstruktionen av kön  

En studie om socialtjänstens yttranden i 3 § 
LVU(lagen om vård av unga)  

 
 

The construction of gender  
 

A study based on social service statements in 3 § LVU (Swedish care of 
young persons act)  

 
Examensarbete 15 hp 
Socionomprogrammet 

 
Datum/Termin: HT-2009 

Handledare: Susanne Brandheim 

Examinator: Arja Tyrkkö 

 

 

 



2 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka om socialtjänstens yttranden i 3 § LVU-domar (Lagen 

om vård av unga) producerar föreställningar om kön. Vi har intresserat oss för 

framställningen av både pojkar, flickor, deras mödrar samt fäder eftersom det förekommer 

tydliga skillnader i beskrivningen av dessa. Ur ett historiskt perspektiv har skillnader mellan 

könen i sociala bedömningar alltid förekommit trots att diskriminering är förbjuden enligt lag 

och trots att socialtjänsten skall arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I tolkningsarbetet 

av domarna har vi i hög grad inspirerats av kritisk diskursanalys. Domarna var 30 till antalet 

och berörde 15 flickor och 15 pojkar. I vår undersökning kan tydliga skillnader ses mellan 

könen. Könsstereotypiska mönster framkommer i flera fall, exempelvis nämner socialtjänsten 

enbart sexualitet och självskadebeteende hos flickor men inte i något fall hos pojkarna. Vad 

gäller mödrarna är de ofta kritiserade och tydligt beskrivna i domarna medan fäderna sällan 

förekommer.  

 

Nyckelord: kön, socialkonstruktivism, diskursanalys, LVU, flickor, pojkar, mödrar, fäder 

 

 

Abstract 

The aim with this study was to examine how social service statement in 3 § social-judgements 

LVU (Swedish care of young persons act) produce ideas about gender. We have taken an 

interest in the production of both boys and girls and their mothers and fathers because there 

are clear differences in the description of these. From a historical perspective, the differences 

between gender in social assessments occurred despite the fact that discrimination is 

prohibited by law and despite the fact that social service shall work on the basis of an gender 

equality perspective. In the analysis and interpretation of the rulings we have been inspired by 

a critical discourse analysis. 30 social-judgements have been analyzed where of 15 concerns 

girls and 15 involve boys.  In our study obvious differences between the sexes appear. Gender 

stereotypical patterns emerged in several cases, for example social service only mentioned 

sexuality and adolescent self-harm of girls but in non of the boys cases. As regards the 

mothers are often criticised and clearly described in the judgments while fathers rarely occur.    

 

Keywords: gender, social construction, discourse analysis, LVU (Swedish care of young 

persons act), girls, boys, mothers, fathers. 
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1. Inledning 
Ur ett könsperspektiv är Sverige betraktat som ett av världens mest jämställda länder. De 

politiska och ekonomiska gliporna mellan könen minskar. Forskarna har öppnat upp ögonen 

för flickorna och vill framhäva deras situation och utsatthet i samhället, vilket kan antas bero 

på den manliga normen som tidigare dominerat. Vi får dagligen veta att det ställs mycket krav 

på flickor, att de ska fylla en idealbild som samhället har, och att flickor nu mår psykiskt 

dåligt. Självmordsförsök och självskadebeteende är starkt förenat med just flickor.  

Koncentreringen på unga flickor och kvinnor kan medföra att pojkarnas och männens 

situation osynliggörs.  

 

Socialarbetare besitter stor makt vare sig de vill eller inte. De är dessutom lagliga företrädare 

som skall arbeta under bestämda paragrafer och regler. Givetvis påverkas de också av rådande 

normer och föreställningar i samhället. I Astrid Schlytters undersökning (1999) i vilken hon 

tog upp skillnader i socialtjänstens beskrivningar av flickor och pojkar i LVU (lagen om vård 

av unga) domar, framkom att flickor och pojkar beskrevs olika. Enligt Schlytter ligger 

förklaringen i de rådande könsföreställningarna. Inför vårt uppsatsskrivande ställde vi oss 

frågan; beskrivs flickor, pojkar, kvinnor och män efter normativa föreställningar om kön? 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om konstruktionen av könsskillnader förekommer i socialtjänstens 

yttranden i länsrättsdomar gällande 3 § LVU, Lagen om vård av unga. Vi är endast 

intresserade av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende eftersom det här finns en stor 

tolkningsmöjlighet. Vi är också intresserade av hur ungdomarnas mödrar och fäder beskrivs 

och om man kan urskilja könsskillnader även i dessa framställningar.  

 

Våra specifika frågeställningar är: 

– Konstrueras könsskillnader i socialtjänstens yttranden då flickor och pojkar döms till 3 § 

LVU? 

– Hur framställs flickor respektive pojkar med avseende på agerande, socialt umgänge, 

sexualitet samt psykisk ohälsa? 

– Beskrivs mödrar och fäder i socialtjänstens yttranden och konstrueras könsskillnader även i 

dessa fall? 

 

1.2 Definitioner av relevanta lagrum 

Följande lagrum har relevans för vår frågeställning, eftersom de beskriver att varje människa 

skall bemötas med respekt samt att diskriminering på grund av kön inte får förekomma. 

 

Regeringsformen 

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar och innehåller tretton kapitel. 

Regeringsformen beskriver hur Sverige ska styras. Första kapitlet innehåller statsskickets 

grunder och handlar om att alla människor i Sverige ska ha lika rättigheter 

(www.riksdagen.se).  

 

Socialtjänstlagen, SoL 

Den första januari 2002 trädde den nya socialtjänstlagen i kraft. Socialtjänstlagen grundas på 

ett flertal vägledande principer, nämligen helhetssyn, frivillighet/självbestämmande, 

normalisering, kontinuitet, flexibilitet, närhet och valfrihet (Bergstrand, 2008). 
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Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” 

 (SoL 1:1, 3 st) 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

LVU är ett komplement till socialtjänstlagen där principen om frivillighet kan frångås 

(Flodström-Nilsson, 2004). Denna lag är tillämpbar om den unge och/eller dennes föräldrar 

motsätter sig vård samt om det föreligger en påtaglig risk för att den unges hälsa och 

utveckling skadas.  När samtycke saknas eller inte kan ses som tillförlitligt finns det två olika 

situationer där ingripande får ske, nämligen i de så kallade miljöfallen eller beteendefallen 

(Fahlberg, 2006). Miljöfallen behandlas i 2 § LVU och avser situationer där det föreligger 

brister i den unges hemmiljö eller hos den/de personer som ska svara för den unges omsorg 

och uppfostran. Beteendefallen som behandlas i 3 § LVU avser brister som kan hänföras till 

den unge själv.  

 

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. ( 3 § LVU) 

 

Rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 

Med annat socialt nedbrytande beteende menas att ungdomen agerar på ett sådant sätt som 

avviker från samhällets grundläggande normer.  Exempel på detta är att den unge begår något 

eller några enstaka allvarliga brott utan att det behöver vara tal om brottslig verksamhet. 

Vidare kan det vara fråga om att den unge vistas annat än tillfälligt i en s.k. knarkarkvart eller 

någon annan missbruksmiljö eller att den unge prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb. 

Det bör dock framhållas att beteendet även skall innebära en påtaglig risk för den unges hälsa 

eller utveckling. (Prop 1989/90) 

 

Barnkonventionen 
År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnens rättigheter och Sverige var 

ett av de första länderna att ratificera den. Barnkonventionen har fyra grundprinciper.  

 

 alla barn har samma rättigheter - ingen får diskrimineras 

 barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör honom/henne 

 alla barn har rätt till liv och utveckling 

 alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 

(Handbok om barnkonventionen 2008). 

 

Det sociala arbetet skall genomsyras av dessa lagar och riktlinjer. För att få en överblick 

gällande lagrummen och riktlinjer som ligger till grund för detta har vi konstruerat följande 

lagrumsschema: 
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Figur 1. Lagrumsschema avseende förbud mot diskriminering  

Regeringsformen 1 kap 2 §  3 st. 
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 

eller annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

 

Socialtjänstlagen, SOL 1 kap 1 § 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Barnkonventionen Artikel 2.1 
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. 

Barnkonventionen Artikel 3.1 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet. 
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2. Forskningsläge 
Nedan följer en beskrivning av hur forskningsläget har sett ut och ser ut idag, då det gäller 

konstruktionen av kön i utredningar gällande barn och deras föräldrar.  

 

2.1 Flickor och pojkar i svensk social barnavård – en historisk 
översikt 

Kerstin Hamreby har i sin avhandling Flickor och pojkar i den sociala barnavården (2004) 

granskat könsskillnader och sociala problem ur ett retrospektivt perspektiv. I lagtext och andra 

dokument från 1900-talets början kan konstateras att flickor och pojkar i den sociala 

barnavården omhändertagits efter olika premisser. 

  
Vanart- dåtidens definition av annat socialt nedbrytande beteende 

Termen vanart var väl implementerad i den svenska barnavården från 1900-talets början fram 

till sextiotalet. Det var ett allmänt vedertaget begrepp för att beskriva barns och ungdomars 

normbrytande beteenden. Adjektivet vanartig/t beskrivs i Norstedts svenska ordbok (2000) 

enligt följande: som har flera (moraliskt) klandervärda sidor särskilt om barn eller ung pojke 

eller flicka, även om handling eller uppförande. Andra synonymer är dåligt uppfostrad, 

ofullkomlighet, oförskämdhet, ohövlig. Begreppen vanart och sociala problem visade sig i 

Hamrebys studie (2004) definieras olika mellan könen. Samhällets rådande normer och 

föreställningar om manligt respektive kvinnligt fungerade som utgångspunkt. Exempelvis 

sammankopplades vanart med sexualitet rörande flickor, och med brottslighet rörande pojkar. 

 

Agerande 

Hamreby (a.a) hävdar att flickor bryter mot moraliska föreställningar och pojkar juridiska. 

Hon drar av sin forskning slutsatsen att flickors promiskuösa beteende och pojkars 

kriminalitet reproducerar samhällets könsstereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt.  

 

De tre huvudsakliga orsakerna till att flickor placerades på Skå (institutionsliknande 

ungdomshem) under 1940-1960 talet var aggressivitet, ”sexuell vidlyftighet” och stöld. För 

pojkarnas del var stöld och aggressivitet något vanligare och med skillnaden att ”sexuell 

vidlyftighet” sällan förekom i motiveringen (Jonsson 1977).  

 

Socialt umgänge 

Lättjefullt beteende beskrevs också bland pojkar (dock i mycket mindre omfattning och med 

en annan innebörd). Swärd citerar ett utdrag ur en barnavårdsutredning gällande en vanartig 

pojke: ”/…/sysslolös driva omkring i staden tillsammans med andra dagdrivarynglingar /…/ 

är svår att binda vid något ordnat arbete. Det vagabondliv, han vill föra bland sämre 

individer, innebär nämligen stora moraliska vådor för den karaktärslöse ynglingen” (Swärd 

1993:128).  

 

Gustav Jonsson (1977) pekar på att brister i hemmiljön skapade sexuell hållningslöshet hos 

flickor och tjuvaktighet hos pojkar under 1940-talet. År 1951 gjordes en stor undersökning av 

Ungdomsvårdskommittén som omfattade alla ungdomar som befunnit sig på 

ungdomsvårdsskolor (1106 stycken barn). Orsakerna till placering på ungdomsvårdsskola 

skiljde sig mellan könen. En klar majoritet av pojkarna var dömda för egendomsbrott (93,6 

%) medan flickorna var dömda för sexuell vanart (65,6 %) i kombination med egendomsbrott.  
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Under 1950-60 talet utvecklades raggarkulturen vilket skapade debatt i samhället. 

Raggargängen betraktades som ett stort ordnings- och ungdomsproblem (Prop. 1963: 145), 

vilket skapade lagrummet Raggarparagrafen. Socialstyrelsen påtalade att flickorna med stor 

sannolikhet riskerade att utsättas eller förmås till samlag om de umgicks med raggare i deras 

bilar. 

 

Sexualitet  
Gunnar Bramstång (1964) har gjort en omfattande undersökning gällande förutsättningarna 

för Barnavårdsnämndens ingripande av ”asocial ungdom” från 1800-talet fram till 1960.  

Barnavårdsnämnden motiverade omhändertagandet av en flicka och placeringen till ett 

skyddshem enligt följande: ”Anledningen till nämndens beslut var icke i främsta rummet, att 

flickan fött ett barn, utan den omständigheten, att hon enligt eget erkännande, vilket bestyrkts 

vid samtal med hennes förra husbondfolk, alltifrån det år hon fyllt 16 år vid upprepande 

tillfällen haft samlag med minst 5 av flickan själv angivna ynglingar./…/ ett sådant 

levnadssätt måste kallas osedligt och vore uttryck för svår och för hennes framtida liv 

synnerligen farlig vanart. Att hennes föräldrar icke kunde inse detta vore ju en förklaring till 

att det kunnat gå så illa för deras dotter” (Bramstång 1964:451).  

 

Under 1930-talet ökade brottsligheten. Det pratades om ”frestelser” som skiljde sig åt mellan 

könen. För pojkarna handlade det om intresset för motorfordon och olovliga ”billån” och för 

flickorna om dansbanor och nöjesliv. I samhällsdiskussionen talades om dansbaneeländet 

som ansågs uppmuntra flickor till sexualitet, vilket inte var moraliskt korrekt. Bland pojkar 

var fylleri vanligare och ansågs orsaka nöjeslivets urartning och de ”könsliga förvillelserna” 

(Hamreby 2004). I Swärds studie med ärenden från barnavårdsnämnden i Malmö under 1930-

talet var osedlighet (sexuell vanart, utespring, prostitution) det vanligaste kriteriet för 

placering av missanpassade flickor. Följande motiveringar till omhändertagande av flickor 

återkommer i hans insamlade material: kommit i dåligt sällskap, osedlighet, grof vanart, 

rymning, utelöpande, sexuell vanart, lättjefullt beteende, stöld, snatteri. Många gånger 

användes dessa formuleringar utan närmare förklaringar, enligt Hamreby (2004) kan det 

grundas på att begreppen var så självklara på den tiden att ingen definition behövdes. I nästan 

alla fall gör barnavårdsnämnden en utredning om flickornas nöjes- och sexualliv även om 

flickorna är anmälda för något annat rekvisit än osedlighet. 

 

Intresset för kvinnans sexualitet har alltid varit starkt (Hamreby 2004, Ulmanen & Andersson, 

2006) Pojkars sexuella handlingar har inte ägnats samma intresse, deras sexualitet har snarare 

tolkats som en biologisk drift som inte var möjlig att vare sig kontrollera eller disciplinera 

(Hamreby 2004, Wennstam, 2002 och 2004). Sammanfattningsvis menar Hamreby att flickor 

skulle agera som reproduktionsapparater, det vill säga att producera god avkomma och bli 

respektabla mödrar och fruar. Pojkar kunde beskrivas som produktionsapparater genom att 

vara handlingskraftiga, utåtriktade och aggressiva samt arbeta och försörja sin familj.  

 

Psykosocial ohälsa 

Jonsson (1977) menar att psykisk nöd utan tvekan funnits i övermått. Under de första åren tog 

Skå emot så kallade psykopatiska och nervösa barn. Detta gällde både flickor och pojkar upp 

till 15 års ålder. Definitionen av psykosocial ohälsa var bred och innefattade allt som kunde 

uppfattas som störande beteende. Att beskrivningen av psykosocial ohälsa var så bred är 

enligt Jonsson ett exempel på hur man tog till sig barnens problematik, såväl från experter 

som från det övriga samhället. Det fanns möjlighet för barnen att förändras beroende på 

vilken miljö de vistades i, dock ansågs inte hela problematiken behandlingsbar (Jonsson 

1977). I Schlytters undersökning (1999) förekommer yttranden som beskriver flickornas 
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psykosociala ohälsa i slutet på 1990-talet. Psykosocial ohälsa innefattar i hennes studie 

självmordsförsök och beteenden av allmän karaktär som att flickan har en psykisk störning. 

Ingen av pojkarna benämns som psykiskt störd i hennes undersökning. 

 

2.2 Hur ser det ut idag? 

På Brunslövs skolhem behandlas enbart flickor och orsakerna till placering är följande 

kriterier: destruktivt liv, missköter skolan, umgås med äldre killar, sexuellt utnyttjande. Ibland 

är grunderna kriminalitet och missbruk (Kronlid, 2003). 

 

Andersson (1993) som granskat journaler från Maria Ungdom i Stockholm fann att flickors 

journaler var mer detaljerade än pojkarnas. Andersson tolkar detta som att flickor är mer 

benägna att lämna information om sig själva. Detta uttalande finns grundad anledning att se 

kritiskt på. Flickorna kanske blir tilldelade fler frågor med privat karaktär, det behöver inte 

alls betyda att flickorna vill prata mer om sig själva. Vidare menar Andersson att det är en 

fördel att flickornas sexualitet förekommer i journaler, då det ger möjlighet för flickor att 

prata om sexualitet och känslor. Detta skulle vara bra även för pojkar skriver hon.  

 

Ett återkommande tema i litteraturen är att den sociala barnvården präglas av traditionella 

föreställningar om kön och familj. Detta kan ses i deras agerande gentemot både barnen och 

deras föräldrar. Den sociala barnavården återspeglar och återskapar traditionella normer och 

föreställningar om kön. Enligt Ulmanen och Andersson (2006) kan en viss särbehandling 

mellan pojkar och flickor ur ett könsperspektiv vara positiv när det handlar om deras 

beteenden och behov, om syftet är att ge bättre stöd och hjälp. Särbehandling är dock negativt 

om den bygger på traditionella föreställningar om kön som reproducerar ojämlika villkor. 

 

Det finns inte så mycket forskning om placeringar utanför hemmet ur ett könsperspektiv med 

fokus på pojkarna i Sverige. Forskarna har främst belyst flickornas situation (Ulmanen och 

Andersson, 2006). Detta är en nackdel för pojkar, eftersom vi reproducerar föreställningen om 

hur en man ”ska vara” och därmed förstärks en manlig norm enligt författarna. I deras 

litteraturgenomgång framkommer exempelvis att manligt sexuellt beteende idag 

uppmärksammas först när det handlar om våldtäkt och koppleri. 

 

När det gäller psykosocial ohälsa och då specifikt suicidförsök och självmord säger Agnes 

Hultén, överläkare och specialist inom Barn och Ungdomspsykiatrin att speciellt kriminella 

och missbrukande pojkar har en hög och bestående självmordsrisk. I flera svenska 

undersökningar säger 7-8% av flickorna och 2-3% av pojkarna att de någon gång försökt ta 

sitt liv. Självmordsförsök är vanligare bland flickor, däremot är fullbordade självmord dubbelt 

så vanligt bland pojkar (Straarup Söndergaard, 2009). 

 

2.3 Synen på mödrar och fäder - en historisk översikt 

Kerstin Hamreby beskriver ur ett historiskt perspektiv synen på moder- och faderskapet. 

Mödrarna skulle uppfostra sina barn efter etik och moral och barnen skulle växa upp till 

respektabla varelser. Moderns roll var även att uppfostra sina barn, främst flickorna till att 

bemöta sina sexuella relationer med respekt. Moderns övergripande roll var att figurera som 

en sorts väktare som förhindrade att barnen agerade omoraliskt (2004).  

 

Den dominerande diskursen om moderskap i vårt samhälle bygger just på moderns 

egenskaper i form av att vara den goda och uppoffrande (Fransehn, 2003). Moderinstinkten 
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innefattar en föreställning om att modern har ett mycket speciellt band till barnet. Modern ger 

sin egen roll en enorm tilltro där hon i princip ör oersättlig. Moderns ömhet och tålamod är 

något som anses vara för alltid och inte har möjlighet att ta slut (Bäck-Wiklund & Bergsten, 

1997).  

 

Studierna i Ulmanen och Anderssons litteraturgenomgång (2006) visar att flertalet ungdomar 

lever med ensamstående mödrar, kontakten med socialtjänsten inleds ofta med samtal från 

modern och modern ansvarar därefter även för den fortsatta kontakten med socialtjänsten 

(2006).  

 
I vårt samhälle beskrivs fadern som en person som står för den tydliga gränssättningen, 

strukturer och bevarandet av normerna i familjen. Fadern ses som den hårt arbetande och som 

inte alltid har tid att spendera tid med sina barn (Johansson 2003). Begreppet faderskap är 

också en social konstruktion vilket sker på olika sätt och på olika nivåer i samhället. Enligt 

Bangura Arvidsson är det en socialpolitisk angelägenhet att fostra ”goda fäder”. Precis som 

Holmberg (1993) påpekar hon att dessa definitioner om goda fäder förändras med tiden, de 

varierar (2003). Just det bekanta begreppet fadersfrånvaro associeras ofta till barns utsatthet 

menar Bangura Arvidsson, och trots detta har det bedrivits ytterst lite forskning om just 

fäderna. I Sverige är just denna forskningsfråga i princip obefintlig. Fädernas röster har inte 

fått komma till tals. Författaren anser att fäderna är frånvarande i dubbel bemärkelse, dels 

inom forskningen och också inom den sociala barnavården. 

 

Ulmanen och Andersson menar att den sociala barnavården till stor del följer de rådande 

traditionella könsföreställningarna som återfinns i samhället. Detta följs både gällande barn 

och föräldrar. Att fäderna inte görs delaktiga i utredningarna beror till stor del på de 

socialsekreterare som handlägger ärendena. Det är deras egna konstruerade 

normföreställningar som leder till att de diskriminerar fäder. (Ulmanen & Andersson, 2006)   

 

Under 1930-talet ansågs brister i hemmiljön såsom avsaknad av auktoritet och osäkerhet hos 

föräldrarna ligga till grund för utvecklandet av ungas sociala problem. Även under den s.k. 

raggarperioden under 1960-talet kritiserades föräldrarna för att de släppt på tyglarna och 

tillämpade en ”fri fostran” (Hamreby, 2004). 

 

I Ingela Kåhls (1995) avhandling granskas en studie utförd av Socialstyrelsen gällande 

barnavårdsutredningar, där det av 64 barn enbart förekom nio pappor som ”aktivt” deltog i 

barnens fostran. I fem fall gavs en förklaring till faderns frånvaro men i resterande 50 fall 

framgick ingen information alls. Kåhl har även noterat tydliga skillnader i beskrivningarna av 

mödrar och fäder. ”Modern beskrivs som självupptagen, hennes egna behov går före barnens 

behov i alla situationer. När faderns behov går före barnets skrivs att han saknar kraft och 

ork att genomföra sina föresatser /…/” ( Kåhl 1995:113). Kåhl menar vidare att mödrar som 

inte orkar med sina barn möts med stor oförståelse från samhället. Fäder däremot förväntas 

inte ta sitt ansvar. Stöd- och behandlingsinsatser fokuserar endast på mor och barn och 

utdefinierar fäderna. Då modern inte anses klara av sitt barn ses familjehem som ett bättre 

alternativ än att fadern får stöd som vårdnadshavare. 

 

2.4 Hur ser det ut idag? 

Synen på faderskap har förändrats och gått mot en mer jämställd riktning, än idag finns 

föreställningarna om att fadern ska fostra, skapa normer och vara en manlig förebild. 
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Samtidigt har nya problemställningar växt fram. Ett bekymmer har handlat om mannens 

möjlighet att både vara macho och ”velourpappa” (Plantin, 2003).  

 

Ur en artikel i tidningen 00tal från 2001 beskriver Johannisson (2001) "den frånvarande 

moderligheten". Moderskapet har aldrig tidigare stått så lågt i kurs som det gjorde då i början 

av 2000-talet. Karriärfokus står högt bland kvinnorna, moderskapet ses som något som tar tid 

och gör ont. Om man skaffar barn måste man forma sitt moderskap så att det tillförsäkrar en 

lycklig barndom för barnet och lyckan ska vara total. Johannisson använder sig av två 

modeller för att beskriva moderskapet. Det är dels en instinkt men också en social 

konstruktion. Den sociala konstruktionen utgörs av såväl en given roll, identitet eller 

beteende. I samma tidskrift beskriver Ewin- Nowak (2001) att dagens mödrar måste följa ett 

jämställdhetsideal och ett tillgänglighetsideal. För att kunna praktisera det goda moderskapet 

så ska man följa barnets villkor och vara tillgänglig. Modern bör anpassa sig till barnet, och 

finnas tillgänglig i lagom form.  

 

Ur ett historiskt perspektiv anser Bangura Arvidsson (2003) att fadern har gått från den 

ansvarige försörjaren till att bli den vårdande fadern och att samhället idag är ambivalent 

mellan dessa perspektiv. Hon menar att samhällets kluvenhet mellan det traditionella 

faderskapet och det moderna påverkar den sociala barnavården och ifrågasätter fäder. Under 

sina intervjuer med socialsekreterare noterades att även dessa upplever sig ambivalenta i 

fadersfrågan. 

 

Vid utredningar där fadern kontaktas menar Ulmanen och Andersson (2006) att det finns en 

stor skillnad på att kontaktas samt att sedan vara delaktig i utredningsprocessen. Mödrarna 

blir granskade medan fäder inte alls får samma uppmärksamhet, fäder anses inte vara den 

fullvärdiga föräldern. Det föreligger en modersfixering. Faderns roll ligger i utkanten av 

familjen som en skuggfigur och görs inte ansvariga för sina handlingar (2006). I en 

granskning av 60 utredningar gällande barn (Wåhlander, 1994) så kontaktades fadern endast 

vid vartannat tillfälle. För fäder som inte levde tillsammans med sina barn var siffran ännu 

lägre. Bangura Arvidsson (2003) menar dock att en liten förändring är synlig, fäderna är mer 

involverade i utredningarna idag.  

 

Wåhlander (1994) tar upp att Socialstyrelsens riktlinje vilken är att båda föräldrarna ska 

kontaktas, men att det är upp till socialsekreteraren att avgöra om de ska ta kontakt med en 

förälder som inte har vårdnaden om barnet. Hon påpekar att det faktum att fäder inte 

involveras stämmer illa överens med betoningen på det uttalade familjeperspektiv som finns 

inom socialtjänsten. Liksom Bangura Arvidsson (2003) och Kåhl (1995)  påpekar hon att 

familjen i första hand tycks uppfattas som modern och barnet. Fadern anses mer höra samman 

med offentligheten, begreppet ”den frånvarande fadern” är inom socialtjänsten ett vedertaget 

begrepp (Johansson 2003). Det pratas aldrig om fadersinstinkten; detta skulle kunna bero på 

den biologiska prägeln som menar att kvinnors naturliga uppgift i livet är att fostra och passa 

barn. Fadern anses inte kunna ta hand om barnen på samma sätt på grund av biologiska anlag 

(Bäck–Wiklund & Bergsten, 1997). 
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3. Teoretisk referensram  
Vi har valt att använda oss av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår studie. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Eftersom det finns ett oändligt antal fenomen vilka kan beskrivas som socialt konstruerade 

benämner Ian Hacking (2000) samtliga för X. En socialkonstruktivist tror inte på naturliga 

orsaker till vissa fenomen, utan hävdar att beteenden och känslor är socialt konstruerade. 

Även vår kunskap, vårt vetande och vårt språk är socialt konstruerat. Hacking menar att det 

mesta kan ses som en social konstruktion, den primära användningen av begreppet är dock att 

medvetandegöra ett fenomen. Han exemplifierar att moderskap inte enbart är en konsekvens 

av graviditet och förlossning utan en produkt av historiska händelser, sociala styrkor och 

ideologier. En moder ska vara god och känna samhörighet med sitt barn. Det finns således en 

rad känslor som är legitima för en mor och känslor som direkt är normbrytande (att inte vilja 

ha sitt eget barn till exempel). 

 

Sociala konstruktivister har en tendens att uppfatta fenomenen som de demaskerar (avslöjar) 

som något negativt och något dåligt. Sociala konstruktivister ser fenomenet som något icke 

naturligt som formats av sociala händelser, krafter, historia, allt som lika gärna kunde ha sett 

annorlunda ut (Hacking 2000). 

 

Hackings definition av social konstruktion enligt vår tolkning 

  

1) Konstruktionen behöver inte vara som det är. Det är inte bestämt av naturliga orsaker, 

det är inte oundvikligt. Fenomenet behöver inte ens ha existerat. 

2) Konstruktionen är riktigt dålig som den är. 

3) En önskan om konstruktionens upphörande, eller en radikal förändring. 

Hacking använder sig av de tre kategorierna objekt, idéer och lyftarord för att beskriva de ting 

som sägs vara socialt konstruerade. Objekt avser ting i världen som människor, tillstånd 

(barndom), handlingar, beteenden, relationer, klasser, erfarenheter och så vidare. Med idéer 

menar Hacking just idéer, trosföreställningar, uppfattningar, begrepp, attityder och teorier. 

Dessa kan vara både luddiga och tydliga, både privata och formella (öppna). Hacking är 

medveten om att linjen mellan objekt och idéer är mycket diffus, men menar att idéer ska ses 

som just ett vardagligt ord och en motsats till objekt. Kategorin lyftarord innefattar sanning, 

fakta, verkligheten och kunskap. Dessa ord används för att säga vad som gäller om världen 

och inte det vi säger eller tänker om världen.     

 

Människan har alltid kategoriserats in i olika grupper. Ibland kanske människan tänker på sig 

själv som en viss sorts människa (som kvinna, narkoman, affärsbiträde, asiat) medan andra 

avvisar kategoriseringen. Det är också så att människan institutionaliseras in i olika kategorier 

och uppfattar sig därmed själva som ett med kategorin. 

Klassifikationer kan förändra vilket personligt värde vi upplever att vi själva har, vilken 

moralisk kategori vi tillhör. Ibland innebär detta att individen accepterar vad experterna säger 

om dem och ser sig själva i det ljuset.  

 

Hacking pratar om interaktiva kategorier, dessa kategorier växelverkar med ting som gör oss 

medvetna om hur vi kategoriseras och anpassar vårt beteende därefter. Kategorier inom 

samhällsvetenskapen är alltid interaktiva och här förekommer medvetet växelverkan mellan 
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sort och person. Växelverkan kan exempelvis uppstå mellan sorten människa (ungdom) och 

de människor som hör till den sorten (ungdomar). 

 

Wenneberg (2001) pratar liksom Hacking om socialkonstruktivistens önskan att demaskera 

verkligheten. Han pratar om ett kritiskt perspektiv inom socialkonstruktivismen som kan 

jämföras med Hackings första definitionspunkt, nämligen att man inte ska ta det naturliga för 

givet. Människan beter sig olika i olika kulturer. Wenneberg menar att socialkonstruktivisten 

avslöjar något som på ytan ter sig helt naturligt i själva verket döljer en komplicerad social 

påverkan som kan vara svår att upptäcka.  

 

Wenneberg nämner just könsbegreppet och att skillnader mellan könen inte uteslutande ska 

uppfattas som något naturligt, kroppsligt eller fysiologiskt utan menar att det är sociala 

faktorer som åstadkommer att den kroppsliga skillnaden får så stor betydelse. Exempelvis är 

kvinnans kropp i mycket högre grad än mannens kopplad till sexualitet. 

Socialkonstruktivisten som förespråkar detta kritiska synsätt vill bryta ner traditionella 

föreställningar som ofta kan vara cementerade och låsta. 

 

Den största oklarheten i ett socialkonstruktivistiskt synsätt är avsaknaden av precision i vad 

det är konkret som konstrueras. Enligt Wenneberg finns det tre alternativ. 

 

1) Den naturliga, fysiska verkligheten 

2) Den sociala verkligheten 

3) Den subjektiva verkligheten  

Komplexiteten med socialkonstruktivism är inte enbart vilken kategori som skall konstrueras 

utan att se till alla delar inom den utvalda kategorin. Objekt och idéer växelverkar inom 

kategorier och därför skall de hållas isär (Hacking, 2000).  

 

Enligt Holmberg (1993) innehåller konstruktionen om kön, det vill säga manligt och kvinnligt 

två aspekter. Dels den hierarkiska inriktningen där mannen ses som överordnad kvinnan men 

också rollerna och positionerna som männen respektive kvinnorna intar, vilket medför fortsatt 

olikhet. Detta kan liknas med Hackings förklaring av individerna som accepterar sin kategori. 

 

Konstruktionen och föreställningarna om kön är präglade av samhällets föreställningar om 

kvinnligt respektive manligt. Detta är enligt Holmberg ingen enhetlig norm, utan den ser olika 

ut beroende på grupper, klasser o.s.v. Vad som upplevs som kvinnligt och manligt varierar 

alltså. Hon säger att den sociala konstruktionen av kön är en kontextuell och relationell 

kategori vilket innebär att den inte kan förutbestämmas. Den sociala konstruktionen av kön 

reproduceras även av kvinnorna och männen själva med sina beteenden. 

 

I vårt samhälle skall kvinnor vara empatiska och omsorgsfulla. Detta ses som kvinnliga 

egenskaper och dessa ingår i våra tolkningar om kön. Dessa egenskaper ingår i kvinnans 

självuppfattning. Brott mot dessa föreställningar kan ses som brott mot kvinnligheten 

(Holmberg 1993). 
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4. Metod  
I formandet av vår uppsats har vi valt att genomföra den som en kvalitativ studie med vissa 

kvantitativa delar. En kvalitativ metod används fördelaktigt i studier i likhet med denna. Den 

lämpar sig då man inriktar sig på en frågeställning och undersöker denna i litet antal, vilket är 

aktuellt i vårt fall. Den tradition som kvalitativa studier utgår ifrån vilar bland annat på en 

socialkonstruktivistisk grund. Forskningen är till för att först och främst väcka frågor istället 

för att framställa enhetliga sanningar. Kombinationen av en kvalitativ och en kvantitativ 

metod ger en mångsidig bild eftersom vi erhåller information om antal av olika typer av 

yttranden samt även har möjlighet att analysera de beskrivningar som återfinns i 

socialtjänstens yttranden.  

 

4.1 Urval 

För att genomföra studien har vi granskat 30 stycken 3 § LVU-domar från Värmlands län. 

Hälften av domarna berör flickor och hälften pojkar.  

 

Kriterierna för urvalet av domarna 

 

- Domarna ska innehålla paragraf 3 § LVU, de så kallade beteendefallen. Om ansökan 

gäller för såväl 3 som 2§ (miljöfall) så har vi även tagit med dessa.   

- Samtliga domar ska vara utfärdade under 2008 samt 2009. 

- Domarna ska representera 15 flickor respektive 15 pojkar. 

- Länsrätten skall ha underställt socialtjänstens ansökan om vård enligt LVU, vilket 

innebär att de godtagit socialtjänstens resonemang i utredningen. Med andra ord har vi 

endast sett till domar som bifallits enligt 3§ LVU.  

 

4.2 Materialet 

Domarna är tre till sju sidor långa. I domarna benämns flickan eller pojken som ”den unge”.  

Domarna inleds med domslutet där Länsrätten meddelar om de beviljar eller avslår 

socialnämndens ansökan. Därefter kommer parternas inställning i målet vilket inleds med 

socialtjänstens yttranden. De anför det huvudsakliga materialet i utredningen de har gjort 

gällande den unge, och ger sin motivering för ett omhändertagande.  Efter socialtjänstens 

yttrande får föräldrarna (om de är närvarande) föra sin talan och påtala om de medger 

(godkänner) socialtjänstens ansökan och utredning. De får ge sin version av ärendet och detta 

skall beaktas i Länsrättens beslut. Slutligen får den unge själv ge sin utsaga om situationen 

och om hon/han medger ansökan. Slutligen i domarna återfinns domskälen där Länsrätten 

redovisar lagrummet och motiverar sitt beslut till bifall/avslag. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi bad först om tio domar gällande 3 § LVU från länsrätten i Värmland för att undersöka om 

det fanns underlag till vår frågeställning. Dessa skickades till oss per post och efter 

genomläsning insåg vi att ytterligare domar var nödvändigt för att erhålla ett bredare 

underlag. De resterande tjugo domarna valde vi själva ut enligt våra kriterier på länsrättens 

arkiv. Vi erhöll namnlistor från samtliga LVU mål i Värmlands län under 2008 och 2009. De 

domar som valdes ut rubricerades med sakfrågan beredande av vård enligt LVU. Det fanns en 

rad andra sakfrågor bland annat; överklagande av beslut och förordnande av offentligt biträde 
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angående vård enligt LVU. Beredande av vård gällde såväl 2 § LVU som 3 § LVU. En del av 

domarna vi hittade var därmed 2 § LVU domar. Domarna letades sedan upp i domböcker efter 

datum. De första tio 3 § LVU domar rörande flickor och de första tio 3 § LVU domar rörande 

pojkar är således de som ligger som grund för vår studie.  

 

Vid första granskningen av de tio domarna hade vi enbart könsskillnader i fokus i den 

bemärkelsen att flickor och pojkar döms på olika premisser. Efter ytterligare genomläsning 

vidgades vår frågeställning och utökades till att även omfatta föräldrarna.  

 

Efter att vi erhållit samtliga 30 domar delade vi upp domarna mellan oss (15 domar var), detta 

för att effektivisera läsningen då vi bor på olika orter. Vi skapade en översiktsbild genom 

ytinläsning. Det var då vi upptäckte förekomsten av mödrar och fäder i socialtjänstens 

yttranden. Efter djupinläsningen markerade vi var för sig det som vi ansåg vara relevant. Till 

sist jämförde vi våra markeringar med varandra för att se vad som vi ansåg var intressant och 

hur vi skulle kunna gå vidare i vårt material. Det vill säga om det uppstod någon 

samstämmighet (konsensus). Detta var av intresse för att uppmärksamma att vår förförståelse 

kan ha betydelse i inläsning av domarna och att vi därmed kan ha tolkat olika. Då vi 

sammanställt det som var relevant började vi färgkodningen efter ett flertal teman, se bilaga 1.  

 
Domarna delades sedan in efter de tre rekvisiten som återfinns i LVU. De tre rekvisiten är 

missbruk, kriminalitet samt annat socialt nedbrytande beteende, vi har enbart intresserat oss 

för rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Anledningen till detta är utrymmesskäl samt 

att vi erhöll tillräckligt material till vår frågeställning genom enbart detta rekvisit. Även i 

Schlytters undersökning (1999) fokuserades på annat socialt nedbrytande beteende.  

 

För att avgränsa oss har vi valt att endast använda oss av de teman som varit mest frekvent 

återkommande inom rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Från började konstruerade 

vi betydligt fler teman som: skola, droger, föräldrarelation, socialt umgänge, brottslighet, 

psykosocial ohälsa samt sexualitet. Vi valde dock senare att bortse från temat skola eftersom 

detta inte återkom i någon större grad. Brottslighet och droger togs bort då dessa har egna 

rekvisit i LVU.  Vi sammanförde temat föräldrarelation och socialt umgänge till ett och 

samma. Vi lade därefter till temat agerande. Schlytters temaindelningar har också inspirerat 

oss, då det blir lättare att jämföra materialet, exempelvis har innebörden i hennes tema ”övriga 

beteenden” använts till vårt tema ”agerande” (Schlytter 1999). 

 

Nedan följer definitioner av teman som genomsyrar hela uppsatsens struktur. Dessa teman har 

fungerat som utgångspunkt i sammanställningen av viktiga fakta. 

 

Socialt umgänge 
Umgänge – socialt kontaktnät, umgängeskretsar 

Föräldrasituation – föräldrarelationer, syskon 

 

Agerande 
Övrigt beteende: humör, bristfällig skötsel av hygien, vagabondage, lögner, 

anknytningsproblematik m.m.  

Våld: Utsätter och/eller utsätts för våld?  

Rymningar: avvikningar från hemmet eller från instanser ålagda av socialtjänsten. 
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Psykosocial ohälsa  

Självmordsförsök: hot om suicid. 

Självskadebeteende 

 

Sexualitet 

Sexuella relationer: frivillighet/utnyttjande, sexpartners, ålder, bekanta/okända, prostitution, 

tidigare övergrepp. 

 

För att arbeta på ett konsekvent sätt har vi även gjort en guide för granskning gällande 

mödrarna samt fäderna för att få en god översiktsbild. Guiden är dock mindre utförlig än den 

som användes gällande ungdomarna.  

 

 Vilken förälder förekommer i socialtjänstens yttrande? 

 Hur framställs mödrar respektive fäder i socialtjänstens yttrande?  

 

4.4 Metodval 

För att närma oss föreställningarna bakom de yttranden som beskrivs i domarna så blev vi 

inspirerade av diskursanalysen. Eftersom diskursanalysen är ett mycket stort område så 

gjordes en fördjupning i Faircloughs kritiska diskursanalys genom Winther Jørgensen & 

Philips (2000). Den kritiska diskursanalysen speglar förhållande mellan texten och den sociala 

praktiken på ett mycket talande sätt, det är där i mellan som konstruktionen skapas.  

 

Då vi har socialkonstruktivism som teori blir det fördelaktigt att använda oss av diskursanalys 

då den fokuserar på hur föreställningar skapas (Winther Jørgensen & Philips 2000). Meningen 

med att göra en analys som denna är att undersöka hur de rådande diskurserna och de sociala 

strukturerna samspelar i samhället och vilket förhållande som råder mellan dem.  

 

4.5 Kritisk diskursanalys 

Angreppssättet i vår analys är Faircloughs kritiska diskursanalys, som både innefattar en 

textanalys och en socialpraktisk analys. Genom att arbeta på detta sätt får man en 

tvärvetenskaplig analys, det vill säga den kan röra sig över flera olika kunskapsfält. ”Den 

kritiska diskursanalysen är såväl konstituerande som konstituerad” (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:67). Vår tolkning av detta citat är att den kritiska diskursanalysen är föränderlig, 

men den har en grund att vila på. För att koppla detta till konstruktionen av kön menar att 

könsföreställningar reproduceras, men de är också en norm som man utgår ifrån.  

 

Faircloughs modell för diskursanalys och vår tillämpning av den samme   
 

A) Textens egenskaper - hur framställs pojkarna/ flickorna, vad är textens kännetecken?  

 

B) De produktions- och kommunikationsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv 

praktik). Textförfattaren till domen bygger på en redan beskriven händelse från socialttjänst 

och nedtecknande av text under förhandlingen. När vi sedan läser texten så är vi så kallade 

textmottagare. Textmottagare spelar en viktig roll då den använder sina redan bekanta 

diskurser samt genrer som spelar en stor roll i konsumtionen och tolkandet av texten (vår 

forskarroll får därmed betydelse i detta avsnitt med vår förförståelse). 
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C) Den bredare sociala praktiken är den andra delen förutom textanalysen som krävs då man 

gör en kritisk diskursanalys. Den sociala praktiken formas genom att människor använder 

språket för att producera och konsumera. Den lingvistiska uppbyggnaden (alltså språket) har 

även betydelse i formandet av produktions och konsumtionsprocessen.  

 

 
 

Figur 2. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jorgensen & 

Winther 2000:74). 

 

Vid analysen av en kommunikativ händelse, som i det här fallet är domar, bör man se till 

diskurser och genrer som uttalas i produktionen och konsumtionen av texten (den diskursiva 

praktikens nivå) (Winther Jørgensen & Philips 2000). Varje dom reproducerar eller omformar 

på det viset rådande normer den så kallade diskursordningen och fungerar som en social 

praktik.  

 

Diskursordningen är en sammanfattning av alla de genrer och diskurser som finns inom ett 

fält. Den fungerar inte endast som ett system som reproduceras efter rutinmässiga 

förhållanden utan kan även utökas och förändras. Med andra ord kan den fungera som både 

struktur och praktik och den har en stor makt över utövarna även kallat språkbrukarna. 

Diskursordningen sätter ribban för vilka diskurser samt genrer som anses vara legitima att 

använda. En diskursordning kan främst förändras genom att begrepp från andra diskurser 

blandas in i den ursprungliga ordningen (Winther Jørgensen & Philips 2000).  

 

Enligt Winther Jorgensen & Philips (2000) är målet med en kritisk diskursanalys att utforska 

förbindelsen mellan vårt språkbruk och den sociala praktiken.  

 

I analysen mellan diskursiv praktik och social praktik finner undersökningen sin slutsats.  Det 

är just där man kan närma sig förändring samt ideologi. Hur förhåller sig slutsatsen till 

diskursordningen arbetar den för att bredda denna eller reproducerar den redan befintlig 

ordning(a.a).  

 

Alla människor uppfattar saker på olika sätt beroende på vilket diskurssystem som man har. I 

Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen & Philips 2000) tar författarna upp ett 

exempel då det inträffar en förödande översvämning. Alla människor som befunnit sig vid 

översvämningen är överrens om det inträffat, det de inte delar samma åsikt om är varför det 

har inträffat. Det beror på deras olika diskurser. Några anklagar regeringen för de inte har lagt 

C 

B 

A 

TEXT 

textproduktion 

textkonsumtion 

DISKURSIV PRAKTIK 

SOCIAL PRAKTIK 
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mer resurser till att förstärka dammvallen, medan andra menar att det är växthuseffekten som 

ligger bakom detta och det finns också de som menar att det är en naturkatastrof. Vad som är 

socialt och kulturellt betingat som realiteter och godtagbart beteende avgörs inom diskursen 

(a.a).  

 

4.6 För- och nackdelar  

Fördelen med diskursanalys är att den fungerar mycket väl tillsammans med social- 

konstruktivismen som är vår teoretiska utgångspunkt. Diskurser arbetar inte endast inom ett 

institutionsfält utan handlar över gränser (Fahlgren 1999). Eftersom språket är en mycket 

viktig utgångspunkt i vårt arbete är diskursanalysen till stor fördel. Winther Jørgensen och 

Philips (2000) menar att som forskare ska utsagor som tyder på samma sak sammanställas för 

att sedan analyseras. Just detta har vi arbetat med genom att sammanställa teman som vi sedan 

analyserat.  

 

Nackdelen med diskursanalys är att vi som forskare redan befinner oss inom en rådande 

diskurs. Detta kan bli aningen problematiskt då man ofta forskar inom de områden där man 

har sin egen utvecklade diskurs. Diskursen hade kunnat se helt annorlunda ut då den är ett 

socialt konstruerat betydelsesystem. för (Winther Jørgensen & Philips, 2000). I en 

diskursanalys är det av största vikt att materialet ska kunna säga något om sanningen 

(Börjesson & Palmblad 2007). Detta är en nackdel för vad är egentligen en sanning? Vårt 

syfte är inte hitta en absolut sanning kring konstruktionen av kön, utan analysera 

konstruktioner som förekommer i socialtjänstens yttranden.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur tillförlitlig undersökningen är och validitet påvisar hur 

användbarheten ser ut för undersökningen. Underlaget vi arbetat utifrån har varit brett och 

gett utrymme för tolkningar. Vi har kunnat besvara våra frågeställningar, och därmed erhålls 

en hög validitet. Reliabiliteten ökar då materialet speglar samma teman. När vi tolkat domarna 

har vi även gjort detta var för sig för att sedan se hur väl våra tolkningar överensstämmer med 

varandra. Genom att använda teman i instruktionerna har resultatredovisningen och analysen 

blivit tydliga och en klar struktur har framträtt (Burell & Kylén 2003).  

 

Vårt resultat speglar hur det ser ut i Värmlands län under 2008 samt 2009, vi var inte ute efter 

att presentera resultat som är generaliserbara för alla yttranden i LVU domar i hela Sverige. 

De konstruktioner av flickor, pojkar och föräldrar som vi undersökt ingår för att de 

förekommer i LVU domar samt att domarna uppfyller våra kriterier. Materialet ger en 

intressant inblick i hur det sett ut i Värmland under 2008 och 2009. Den externa validiteten är 

hög då liknande undersökningar kommit fram till snarlika resultat som de vi presenterar 

(Malterud 2009).  

 

4.8 Etik  

Vi utgår från de forskningsetiska kraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

fastställda av Vetenskapsrådet (www.su.se). De krav som finns ger riktlinjer för hur man ska 

agera. De finns där som ett redskap för forskaren som är ytterst ansvarig i 

forskningsprocessen.  
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Domarna som vi undersökt är offentliga och det finns möjlighet för vem som helst att hämta 

dem. De krav som anses aktuella för vår undersökning är således konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet menar att materialet endast får användas i forskningssyfte och att de inte skall 

ligga till grund för beslut eller liknande. Domarna har endast använts som material och 

tolkningar har genomförts utifrån dessa. Domarna har inte använts i något annat sammanhang. 

Behandlingen av domarna har skötts varsamt och vi har inte lämnat dem utan vår tillsyn då 

personuppgifter som födelsedatum samt adress står tryckt på första sidan. När vi arbetat med 

kodning av teman har detta gjorts i enskilda rum. Då vår uppsats är slutförd kommer vi att 

förstöra det empiriska materialet (domarna).  

 

För att bevara integriteten för den enskilda individen så anges inte domarnas målnummer. 

Konfidentialitetskravet uppfylls därmed, då vi avkodat data så att den inte kan härledas till 

personen, även om vårt empiriska material inte omfattas av tystnadsplikten. Detta medför att 

den etiska aspekten i vårt arbete blir tillgodosedd. Dock blir det till en nackdel gällande 

reliabiliteten då detta kan ifrågasättas. Andra har inte möjligheten att hitta de exempel som vi 

tagit upp i vår uppsats, och tillförsäkra sig riktigheten av dessa exempel.   
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5. Resultat 
Som läsare bör man observera att i de domar som figurerar under ”annat socialt nedbrytande 

beteende” förekommer ibland flera teman i samma dom. Exempelvis kan socialtjänsten 

åberopa att den unges beteende består i både agerande, psykosocial ohälsa och umgänge. 

Även om dessa teman förekommer i samma dom så räknar vi dessa var för sig, då det inte går 

att säkerställa vilken av dem som har störst betydelse för beslutet om omhändertagande eller 

vilka beteenden som vägt tyngst. 

 

5.1 Så framställdes flickor och pojkar i domarna 

 

5.1.1 Allmän beskrivning 

Vad gäller flickorna handlar tretton domar (av de 15) om rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende, och det är endast dessa som vi utgår från i resultatet. Tre domar behandlar 

huvudkategorin missbruk och det förekommer inget fall under kriminalitet. En flicka bedöms 

utifrån både missbruksrekvisitet och annat socialt nedbrytande beteende. Medelåldern på 

flickorna är 15, 4 år. Den yngsta flickan är tretton år gammal och den äldsta är 19. 

 

Av de 15 domarna rörande pojkar har åtta stycken dömts under rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende, sju stycken har dömts för missbruk och tre på grund av kriminalitet. I 

tre fall har socialtjänsten yrkat på två rekvisit (till exempel både missbruk och annat socialt 

nedbrytande beteende) vilket gör att antalet domar ser vilseledande ut. Medelåldern på 

pojkarna är 17 år, denna siffra är något missvisande då en ung pojke på endast tolv år drar ner 

medeltalet betydligt. Majoriteten (12 stycken) av pojkarna är 16 år eller äldre (den yngsta är 

tolv år gammal och den äldsta är 19 år). 

 

Det bör observeras att en av dessa ”pojkdomar” inte kunde medräknas då det fanns alltför stor 

tolkningsmöjlighet i yttrandet. Pojken befann sig redan på ett behandlingshem vid tiden för 

förhandling och ärendet handlade endast om fortsatt placering där. I resultatet medräknas 

denna dom för statistikens skulle, då omhändertagandet ändå grundar sig på annat socialt 

nedbrytande beteende, dock är det inte möjligt att utföra någon analys. 
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5.1.2 Detaljerade resultat 

Följande fyra figurer sammanställer studiens teman och visar hur fördelningen ser ut i 

yttranden gällande flickor och pojkar.  

 

I figur 3 ges tre definitioner till temat agerande: 

 Övrigt beteende; humör, bristfällig skötsel av hygien, vagabondage, lögner, 

anknytningsproblematik med mera. 

 Våld; utsätter och/eller utsätts för våld. 

 Rymningar; avvinkningar från hemmet eller instanser ålagda av socialtjänsten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förekomsten av temat agerande i yttranden om flickor respektive pojkar (F= flickor, 

P= pojkar) 

 

Övrigt beteende hos flickor förekommer i 92 procent av domarna och i 89 procent av 

pojkarnas. I 46 procent av flickornas domar benämns våld och i 50 procent av pojkarnas. 

Rymningar förekommer i 69 procent av flickornas domar och i pojkarnas 25 procent.  

 

Exempel från flickornas domar gällande övrigt beteende är riskbeteende, tobak, lögner, 

impulsivt beteende, svårighet till anpassning i familjehem, bryter mot avtalade regler, 

rasistiska uttalanden, vägrat lämna drogtest, ute på stan sena kvällar, kan inte ta hand om sig. 

Övrigt beteende i pojkarnas domar framställs enligt följande: kört moped i skolans korridorer, 

planering av brott, impulsivt handlande samt reflekterar inte över konsekvenser, genom sitt 

beteende skapat kaotiska situationer, försvunnit dygnsvis utan att meddela sig, sköter inte 

hygien, sömn eller matintag, tar inte ansvar för sin sjukdom, traumatisk bakgrund, svår 

anknytningsproblematik samt lättledd och impulsiv.  

 

Vad gäller våld beskrivs flickorna ha svårt att styra sina impulser, har okontrollerat aggressivt 

beteende, är destruktiva mot andra, utför handgripligheter och våld mot modern och slår 

sönder inredning. Två flickor har utsatts för både misshandel och våldtäkt. En flicka har 

utsatts för misshandel och ytterligare en flicka har utsatts för våldtäkt. För pojkar innefattar 

kategorin våld både rollen som förövare samt offer för misshandel. Det förekommer även hot 

om våld i kategorin våld.  Med rymningar avses både för rymningar hemifrån och från 

behandlingshem/familjehem, detta gäller båda könen. 
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I figur 4 ges två definitioner till temat socialt umgänge: 

 Umgänge; socialt kontaktnät, umgängeskretsar. 

 Föräldrasituation; föräldrarelationer, syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Förekomsten av temat socialt umgänge i yttranden om flickor respektive pojkar (F= 

flickor, P= pojkar) 

 

Vad gäller umgänget så påtalades detta i 69 procent av flickornas domar och för pojkarnas del 

50 procent. I 69 procent av flickornas domar nämndes relationen med föräldrar/förälder. För 

pojkarnas del ligger siffran på 25 procent. För pojkar baseras umgänget på uppgifter kring 

deras vistelse i riskfyllda miljöer, kriminella sammanhang samt missbruksmiljöer. När det 

gäller umgänget för flickornas del påtalar socialtjänsten negativa bekantskapskretsar som kan 

innebära risker för flickan, nämligen vistelse i farliga miljöer, umgänge med okända män, 

destruktiva kontakter med olämpliga personer, dygnsvis umgänge med känd missbrukare 

bland annat. I relationen med förälder/föräldrar gällande flickor handlar majoriteten av 

domarna om konflikter/oenigheter mellan mor och dotter. För pojkarnas del ges ingen 

ytterligare beskrivning.  
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I figur 5 ges definitionen till temat sexualitet: 

 Sexuella relationer; frivillighet/utnyttjande, sexpartners, ålder, bekanta/okända, 

prostitution, tidigare övergrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Förekomsten av temat sexualitet i yttranden om flickor respektive pojkar (F= flickor, 

P= pojkar) 

 

Sexualitet nämns i 23 procent av flickornas domar och i 0 procent av pojkarnas. I flickornas 

domar förekommer beskrivningar som trots sin låga ålder sexuellt aktiv, flickan har ett 

avancerat sexuellt beteende och umgås med äldre män på ett oroväckande sätt. 

 

I figur 6 ges två definitioner till temat psykosocial ohälsa: 

 Självmordsförsök; hot om suicid. 

 Självskadebeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Förekomsten av temat psykosocial ohälsa i yttranden om flickor respektive pojkar 

(F= flickor, P= pojkar) 

 

Självmordsförsök förekommer i 38 procent hos flickorna och 0 procent hos pojkarna. 

Självskadebeteende nämns i 46 procent av flickornas domar och inte i något fall för pojkarna. 

Självskadebeteende beskrivs i flickornas domar: skar och skadade sig själv, hon är inte rädd 

för att skada sig själv, skar sig i vänsterarmen med ett rakblad tills ymnigt blodvite uppstod. 

Självmordsförsök beskrivs som pratat om att ta sitt liv, stått på bro och hustak och tänkt 

hoppa, åt upp 30 okända tabletter, pratat om att ta sitt liv, överintag av tabletter som medförde 

sjukhusvistelse, hot om att ta sitt liv och två självmordsförsök.  
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5.2 Så framställdes mödrar och fäder i domarna 

Domen fokuserar på den unge och inte föräldern. Förutom i domar där man anser att den 

unges agerande beror på brister i föräldraförmågan. Vi har intresse utifrån vår frågeställning 

att se över hur mycket modern respektive fadern förekommer i den unges dom. Under vår 

ytinläsning har vi kommit fram till följande resultat gällande beskrivningarna av modern samt 

fadern. 

 
Vem framställs i socialtjänstens yttranden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Förekomsten av temat vem framställs i socialtjänstens yttranden om flickor och 

pojkars mödrar och fäder (F= flickor, P= pojkar). 

 

I diagrammet finns en post kallad ”ingen” gällande 13 procent av flickornas domar respektive 

60 procent av pojkarnas där varken modern eller fadern inte är representerad. Resultatet gör 

ingen vidare tolkning möjlig, men för ett korrekt återgivet resultat återfinns de ändå i 

diagrammet. 

 

5.2.1 Hur framställs modern? 

Enbart modern framställs i 60 procent av flickornas domar och i 7 procent av pojkarnas. För 

att ge en bild av detta, beskrivs exempel nedan. För att göra det lättare att få en överblick har 

exemplen gällande mödrar delats upp enligt följande; brister i föräldraförmåga, gränssättning, 

moderns ansvar vid eventuella placeringar samt beskrivning av moderns eget mående. Alla 

exempel är direkta utdrag ur socialtjänstens yttranden.  

 

Brister i föräldraförmågan 
Mamman klarar inte av honom längre. Modern saknar insikt i pojkens mycket allvarliga 

beteende. Brister i omsorgen framkommer vad gäller mathållning och sovvanor, denna oro 

stärks av att en cross får stå inne i pojkens rum Mamman brister starkt i kontrollen av vad 

pojken gör på sin fritid. Hon brister även i stöttandet av pojkens skolgång. Modern har 

tidigare haft kontroll över var flickan befunnit sig men brister nu i detta. Stor oro för flickan 

på grund av bristande föräldraförmåga och hennes destruktiva beteende, i och med detta ställs 

höga krav på föräldraförmågan. Bristerna relateras till att modern inte haft förmåga att hantera 

flickans aggressiva beteende och därmed resignerat. Även framkommit att det föreligger 

brister i föräldraförmågan. Modern har inte kunnat genomföra sitt vårdnadsskap utan 

kontaktat socialtjänsten. Modern saknar förmåga att tillgodose dotterns behov. Modern har 



26 

 

haft svårt att upprätthålla strukturer och konsekvenser för flickan, speciellt påtagligt då hon 

blivit tonåring. Modern kan inte skydda flickan från att utsättas för destruktiva situationer som 

på sikt innebär en risk för flickans hälsa och utveckling samt i och med flytt till modern 

medförde detta stora friheter. 

 

Gränssättning: 

Hon kan inte gränssätta och inte heller skydda honom från hans egna beteende eller att andra 

ska göra honom illa. Modern kan inte sätta gränser och stå emot flickans vilja, leder till 

meningsskiljaktigheter där flickan är den dominerande. Modern ej förmått att sätta gränser 

och bryta flickans destruktiva beteende. Modern klarar inte av att tillgodose flickans behov då 

hon inte klarar av att gränssätta samt vägleda flickan till önskvärt beteende samt inte har 

förmåga att återta föräldramakten. Modern uppgett svårigheter med gränssättning 

 

Moderns ansvar vid placeringar: 

När modern åter igen vacklade i fråga om SoL placering skedde omhändertagande under 

tvång. Placering på ett behandlingshem avbröts efter att modern tackat nej. Modern har 

samtyckt till insatser men då flickan motsagt sig har modern dragit tillbaka. 

 

Beskrivning av moderns mående:  

Modern gör så gott hon kan, men då flickan har asperger och modern har en svår smärt 

problematik har det flera gånger gått tillhandgripligheter mellan mor och dotter. Moderns 

beteende påverkar flickans beteende mycket negativt. Modern saknar förmåga att tillgodose 

dotterns behov. Modern har svårigheter att uppställa en trygg och stabil situation för sin 

dotter, då modern själv mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Modern har i sitt agerande inte 

visat att hon har förmåga att verkställa den insikten som hon har. Modern har egna psykiska 

problem beskrivits som impulsstyrd samt modern har inte längre någon kontroll över flickan. 

 

5.2.2 Hur framställs fadern? 

Inte i någon av domarna framställs enbart fader, fadern framställs dock tillsammans med 

modern i 7 procent av flickornas domar samt i 13 procent av pojkarnas domar (se figur 7, 

stapeln för moder samt fader). I domarna framställs fäderna med följande exempel: Fram till 

beslutet om omedelbart omhändertagande bodde pojken hos sin missbrukande far. De har en 

konfliktfylld relation och handgripligheter har förekommit. Har kontakt med sin mor som 

kontaktat socialtjänsten då pojken haft skärsår efter gräl med fadern. Pappan i fängelse samt 

uppfostrad med kontroll och begränsningar av fadern. 
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6. Analys 
Analysen nedan bygger både på de kvantitativa resultat som presenterades i diagrammen och 

på citaten från domarna. 

 

6.1 Flickor och pojkar i LVU-domar 

Det är betydligt fler flickor som dömts enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende än 

pojkar. Pojkarna är en klar majoritet vad gäller de övriga rekvisiten kriminalitet och missbruk.  

Detta kan ses även i den tidigare forskningen från bland annat Swärds (1993) studie av 

barnavårdsärenden i Malmö, där han påvisade att flickor omhändertogs främst på grund av 

utespring och sexualitet medan pojkarna låg fokus på kriminalitet och fylleri. Ulmanen och 

Andersson (2006), Hamreby (2004), Schlytter (1999), Jonsson (1977) och Bramstång (1964) 

ser alla liknande tendenser. 

 

Agerande  

I det som vi klassificerat som övrigt beteende beskrivs flickor och pojkars agerande olikartat, 

Till exempel tillmäts det betydelse när en flicka gjort ”rasistiska uttalanden” och ”använt 

tobak”. I pojkarnas fall framträder yttranden som ”sköter inte sitt matintag” och ”planerar 

brott”.  Kåhl (1995) menar att pojkar beskrivs genom yttre attribut och framställs som aktiva 

subjekt i socialttjänstens utredningar vilket vi kan se i ovanstående yttranden. Flickorna som 

bryter mot de könsstereotypa normerna i samhället kan ses som förövare av hela 

kvinnligheten enligt Holmberg (1993). Detta beror på att konstruktionen och föreställningarna 

om kön är präglade av samhällets idéer om kvinnligt respektive manligt.  

 

Hacking (2000) menar att samhället agerar utifrån redan bestämda kategorier, som dock är 

föränderliga och varierar över tid. Socialtjänsten följder den rådande kategorin (exempel kan 

ses i  uppmärksamheten kring flickors självskadebeteende men inte pojkars) i sina yttranden 

och den konstruktion som dominerar i samhället. Här blir Hackings definition av lyftarord av 

stor betydelse, då detta innefattar den sanning, kunskap och fakta som socialtjänstens utgår 

ifrån. Det är deras sanning vilket reproducerar föreställningen om kön. 
 

Det är ingen nämnvärd skillnad i förekomsten av yttranden rörande våld. Skillnaderna ligger i 

att våldet är mer utförligt beskrivet i flickornas domar till exempel ”slår sönder inredning” 

”våld mot modern”, detta kan inte ses i pojkarnas domar. Dessutom är flickorna i högre grad 

utsatta för våld då det finns flera exempel på våldtäkt och misshandel.   

 

Flickorna har en högre frekvens när det gäller rymningar, det förekommer dock inga större 

skillnader i socialtjänstens yttranden beträffande dessa. Båda pojkar och flickor rymmer från 

sina hem och institutioner utan utförligare beskrivning. 

 

Umgänge 
Precis som i Schlytters studie (1999) ges umgänget större betydelse i flickornas domar. I 

hennes undersökning grundades dock oron för kriminalitet i umgänget bland pojkar medans 

det i flickornas fall var oro för missbruk i umgänget. Oron för kriminalitet gällande pojkarna 

kan fortfarande ses i våra domar. Dock uppfattas inte flickornas umgänge som associerat till 

specifikt missbruk, utan till oro för att flickan ska utnyttjas och att hon helt enkelt inte 

befinner sig i ”passande” miljöer.   Det finns ett flertal exempel på vad socialtjänsten anser 

vara negativa umgängesformer. Åter igen kan konstateras att flickornas umgängesformer är 

mer specificerade än pojkarnas. För pojkarnas del läggs fokus på miljöer, i flickornas fall 
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pekas enskilda personer ut som risker. Detta kan hänvisas till Hamrebys beskrivning av att 

pojkar bedöms utifrån juridiska aspekter och flickor utifrån moraliska. 

Det är svårt att analysera relationen mellan pojkar och deras föräldrar då många av pojkarna 

är myndiga och föräldrarelationen beskrivs således inte. Beskrivningarna mellan flickorna och 

deras relation med sina föräldrar handlar mest om oenigheter sinsemellan.  

 

Sexualitet 
Schlytter (1999) hade fyra stycken 3 § LVU domar under rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende, där flickans sexualitet uppmärksammades. Pojkarnas domar innefattande inga 

beskrivningar rörande sexualitet. All tidigare forskning bekräftar detta fenomen av 

fokuseringen på flickors sexualitet, medan pojkars sexualitet inte spelar någon roll i 

bedömningen (Hamreby (2004), Swärd (1993), Bramstång (1964), Ulmanen och Andersson 

(2006), Schlytter (1999), Jonsson (1977)(1980). Granskningen av flickors sexualitet har 

pågått sedan den svenska sociala barnavården utvecklades och fortsätter än idag.  

 

Att beskrivningarna av flickorna är så fokuserade på de kroppsliga attributen kan kopplas till 

Wenneberg (2001) i den meningen att kroppen ses med inställningar som är konstruerade av 

sociala faktorer. Skillnader mellan könen förstås främst genom dessa faktorer men urskiljs 

även som något naturligt, kroppsligt och fysiologiskt betingat. I minst tre av våra fall (23 %) 

nämns flickornas sexualitet som ett kriterium för annat socialt nedbrytande beteende. Det kan 

vara upp till 54 % då det i vissa fall är oklart om det är just sexuella relationer som avses i 

socialtjänstens beskrivning, exempelvis ”umgänge med äldre känd missbrukare”, ”flickan har 

vistats hos pojkvänner och andra, hon känner inte alltid dem  

hon sover hos” .  

 
Psykosocial ohälsa 

Vårt resultat liknar det Schlytter (1999) fick fram i sin studie för tio år sedan inom samma 

ämnesområde, där flickorna ansågs ha en psykisk störning. Det är enbart i flickornas domar 

som den psykosociala ohälsan nämns.  Begreppet psykisk störning återfinns inte i de aktuella 

domarna, däremot förekommer självskadebeteende och suicidförsök i stor omfattning. Hur 

självskadebeteende uttrycker sig ges ingen närmare förklaring till, utan precis som Hamreby 

(2004) påpekade gällande sexualiteten beskrivs självskadebeteende endast som ett rådande 

begrepp.  

 

Idéer är enligt Hacking (2000) en av kategorierna som skapar sociala konstruktioner, begrepp 

återfinns just under kategorin idéer och är därmed delaktig i det fortsatta konstruerandet precis 

som våra trosföreställningar och uppfattningar. Enligt Kåhl (1995) bedöms som vi nämnde 

tidigare flickor utifrån ”inre beteenden” vilket självskadebeteende skulle kunna vara ett 

exempel på. Benämningen av psykosocial ohälsa har förändrats över tid Jonsson (1977) 

menar att då flickor och pojkar kom till Skå beskrevs de efter samma innebörd, nämligen som 

psykopatiska. Nuförtiden har beskrivningar gällande pojkar inte varit möjliga att finna och 

flickorna beskrivs enligt självskadebeteende och suicidförsök. 

 

6.2 Mödrars samt fäders gestaltning i LVU-domar 

 

6.2.1 Framställning av modern 

Mödrarna får en framträdande roll i socialtjänstens yttrande gällande flickor.   
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I Jonsson (1980) beskrivs förhållanden mellan just mor och dotter mycket utförligt, denna 

fokusering ses även i våra domar Modern beskrivs mer omfattande, det tas fasta på såväl 

föräldraförmåga som moderns egna personliga egenskaper, om t.ex. sjukdomstillstånd 

föreligger. Kåhl (1995) menar att en moder som inte har förmåga att ta hand om sitt eget barn 

fördöms. Hacking (2000) exemplifierar social konstruktion på just moderskapet där han säger 

att det finns en rad känslor som är accepterade för en mor att känna till sitt barn och lika 

många känslor som inte är det. Till exempel att inte vilja ha sitt eget barn. 

 

De vanligast förekommande meningarna i yttranden från socialtjänsten i våra domar är bl.a. 

annat moderns oförmåga att sätta gränser, oförmåga att tillgodose barnets behov och svårt att 

upprätthålla strukturer. Enligt Holmberg (1993) ska kvinnor vara ödmjuka och 

relationsorienterade, kvinnor förväntas ta hand om andra. Detta betraktas som kvinnliga 

kännetecken och dessa ingår i våra föreställningar om kön. Dessa egenskaper ingår även i 

kvinnans egen självuppfattning.  

 

Modern får ta mycket kritik i yttranden från socialtjänsten och görs många gånger ansvarig 

för den unges beteende, trots att hon är den som tar kontakt med socialtjänsten och ber om 

hjälp. Detta beskrivs bland annat i Ulmanen och Andersson (2006). Att modern skuldbeläggs 

kan ses även i Hamrebys avhandling (2004).  

 

När det gäller mödrar till pojkarna är det svårare att göra en analys eftersom de inte 

framkommer i den utsträckningen, vilket beror på att de flesta av pojkarna har uppnått 

myndighetsålder. Det finns därmed inga beskrivningar av modern i socialtjänstens yttranden. 

 

6.2.2 Framställning av fadern 

I de undersökta domarna beskrivs aldrig fadern enskilt, utan han sammankopplas alltid med 

modern. ”Den frånvarande fadern” (Johansson 2003) är således ett vedertaget begrepp i dessa 

domar då fäderna inte förekommer utan att även mödrarna beskrivs. Vad detta beror på visas i 

den tidigare forskningen. Fadern osynliggörs som förälder och tillskrivs inte samma ansvar 

som modern (Ulmanen & Andersson 2006). I ett exempel från våra domar konstateras att 

pojken bodde hos sin missbrukande far, någon vidare tolkning av faderns lämplighet som 

förälder görs dock inte. En faders problem anses inte vara direkt överförbart till den unge och 

fadern skuldbeläggs inte i samma utsträckning som modern menar Hamreby (2004). Enligt 

Bäck- Wiklund och Bergsten (1997) beror detta på biologiska anlag, fadern ses inte som den 

fullvärdiga föräldern. Enligt Wenneberg bör detta synsätt sättas i kontrast med det 

socialkonstruktivistiska, då det är allt för enkelt att endast hänvisa till biologi. Wennerberg 

menar att verkligheten består av den naturliga, fysiska verkligheten, den sociala verkligheten 

och den subjektiva verkligheten.   
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7. Diskussion  
Slutligen kommer en sammanfattning av våra tankar och funderingar kring denna uppsats och 

dess ämne. 

 

7.1 Några reflektioner  

Som forskare är det viktigt att inneha ett kritiskt förhållningssätt även till sitt eget arbete, 

utifrån detta kommer ni nu att få läsa våra reflektioner kring vår uppsats.  

 

Studien har gett oss nya perspektiv att utgå ifrån som kommer att komma väl till hands i vår 

yrkesroll. Vi har utgått från ett naturligt förekommande material, som inte skapats för att 

kunna ge svar på våra frågeställningar. Detta kan vara både en styrka och en svaghet. Vår 

frågeställning har anpassats till materialet som är sekundärkällor (de bygger på utdrag från 

utredningar). Problemen och den sociala verkligheten beskrivs ur ett myndighetsperspektiv 

(Lundström 2008).  

 

Stundtals har det varit svårt att framhålla att konstruktioner av könsskillnader reproduceras 

hos båda könen då tidigare forskning har haft en fokusering på flickor. Det har varit svårt att 

hitta information kring pojkarna. Detta har medfört att vi själva vid vissa tillfällen allt för 

mycket fokuserat på flickorna. Gällande mödrar och fäder har det varit en liknande 

könsrelaterad problematik.  

 

Något som är viktigt att ha i åtanke är den stora åldersskillnaden mellan flickor och pojkar. 

Eftersom majoriteten av pojkarna är myndiga är det således inte så märkligt att föräldrarna 

inte förekommer i domarna. Vi kan således inte dra någon slutsats om bland annat 

frånvarande fäder i dessa fall, eftersom vi faktiskt inte vet hur den unges relation med fadern 

ser ut. 

 

Det är viktigt att inte hänföra sig åt resultaten. Vi vet inte hur socialtjänstens utredningar ser 

ut i sin helhet (eftersom domen bara ger ett visst utdrag av det som anses mest relevant). Vi 

kan enbart utgå ifrån vad socialtjänsten väljer att förmedla. De besitter mycket mer 

information än vad som framkommer under förhandlingarna i länsrätten. Resultatet skulle 

således kunna se annorlunda ut. Genom att kombinera det kvantitativa resultatet med den 

kvalitativa analysen erhåller vi en tydlig bild av både omfattningen av och innehållet i 

konstruktionerna. Överskådligheten ökar och medför att det blir enklare att förstå materialet 

och hur vi har arbetat för att närma oss vårt syfte.  

 

Vi vill med uppsatsens resultat även uppmärksamma länets socialtjänster om hur deras 

yttranden kan bidra till att vidmakthålla könskonstruktioner i samhället. Detta gör att 

uppsatsen kan bidra till en kunskapsutveckling inom fältet.  

 

7.2 Flickor respektive pojkar 

Redan vid första anblicken av de tre rekvisiten kan vi se tydliga skillnader mellan könen.  

 
Vi upptäckte stora skillnader under temat våld och förvånades över att pojkarna inte beskrivs 

som utsatta för misshandel. Förekommer inte misshandel mot pojkar eller är det osynliggjort? 
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 Kan det vara så att det är skamligt för pojkar att erkänna att de blivit misshandlade, och tiger 

om det i samtalet med sin socialsekretare. En annan möjlighet skulle kunna vara att 

socialtjänsten inte bedömer sådan information som relevant under sin talan i länsrätten. Som 

vi påtalade i inledningen kan pojkar och män betraktas som osynliga i vissa avseenden. Kan 

detta vara ett exempel på det? 

 

Vad gäller kategorin ”umgänge” är beskrivningen tydligare och mer konkret i pojkarnas 

domar, här är socialtjänsten tydlig med att det negativa umgänget består i missbrukare och 

kriminella. I flickornas fall är framställningen mer diffus. Vad menas exempelvis med 

olämpliga personer och umgås med äldre män på ett oroväckande sätt? Är det kriminalitet och 

missbruk som föreligger, eller består oron av något helt annat? Flickan skuldbeläggs och görs 

ansvarig för sina handlingar, eftersom ”hon bestämmer möte med personer som kan innebära 

risker för henne” och ”umgås med äldre män på ett oroväckande sätt”. Pojkarna däremot görs 

inte ansvariga på samma sätt. De beskrivs som mer påverkningsbara och ingår mer i ett 

system, en grupp där de inte själva har makten. Exempel på detta ser vi i ”planera och 

tillsammans med kompisar utfört inbrott och stöld”. Wennstam uttrycker också detta fenomen 

i skuldläggandet på flickan och avlägsnandet av pojkens eget ansvar (2004). 

 

Suicidförsök och självskadebeteende är det vanligast förekommande kategorin förutom övrigt 

beteende för flickorna. Inget självskadebeteende synliggörs hos pojkarna. Beror det på att det 

inte förekommer eller på att socialtjänsten inte uppmärksammar självskadebeteende hos 

pojkar? Förekommer psykisk ohälsa inte överhuvudtaget hos pojkar eftersom vi inte hittar ett 

enda fall där det nämns? Vår uppfattning är att pojkar självklart kan må psykiskt dåligt, och 

det är helt klart ett problem som inte beaktas. Men det är helt klart ett osynliggjort fenomen 

som inte beaktas. The Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study är en 

storskalig undersökning som fokuserar på förekomsten av DSH bland tonåringar. DSH står 

för Deliberate Self Harm och är den brittiska samt WHO:s benämning på självskadebeteende. 

Det totala antalet ungdomar med DSH var 1660 (1262 flickor och 396 pojkar). De vanligast 

rapporterade metoderna var skärande och avsiktlig överdosering av läkemedel (www.ki.se). 

Detta bevisar att självskadebeteende även förekommer hos pojkar, men det har inte alls fått 

samma uppmärksamhet som hos flickor. Forskningen har inte intresserat sig i samma 

utsträckning för pojkars självskadeproblematik. Detta besvarar våra tankar kring samhällets 

fokus på flickornas situation. Pojkarnas problem får inte bagatelliseras. Våra 

könsföreställningar när det gäller pojkar verkar leva kvar vilket är lika diskriminerande och 

reproducerar en fortsatt ojämlikhet mellan könen. Ett konstruerande av manliga normer och 

önskade beteenden har lika stor vikt för män som det har för kvinnor.  

 

Vad gäller sexualiteten har samhällets syn på flickor som sexuella varelser inte förändrats 

nämnvärt på över 100 år.  Det avvikande sexuella beteendet är ett tema som återkommer i all 

tidigare forskning som behandlar omhändertagande av barn i den svenska sociala 

barnavården.  

 

Hur kommer det sig att det inte fokuseras på pojkarnas sexualitet. Kan det bero på att 

socialtjänsten är ett kvinnodominerat yrkesfält och socialsekreteraren tar på sig rollen som en 

slags moralisk väktare, där flickors sexualitet är ett riskfyllt beteende och pojkarnas sexuella 

beteende är något som en kvinna inte har något med att göra?  Pojken tuktas istället till att inte 

begå brott. Om en förändring sker, och socialsekreteraren börjar fråga om pojkens sexualitet, 

vad skulle det kunna innebära? Kan detta vara en väg att gå i arbetet mot eventuella 

sexualbrott?  
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Kan ovanstående frågeställning kopplas till Wenneberg som menar att socialkonstruktivisten 

avslöjar något som på ytan kan te sig helt naturligt (flickors sexualitet – officiell, pojkars 

sexualitet – inofficiell) i själva verket döljer en komplicerad social påverkan som kan vara 

svår att upptäcka?  
 

Slutligen får vi inte glömma att resurserna spelar en stor roll i vårt samhälle oberoende om 

vilken föreställning om kön som råder. I konstruktionen av könsskillnader har praktiken en 

stor betydelse.  Behov utformas efter de resurser som finns, exempelvis finns det inga 

behandlingshem för pojkar med självskadebeteende. Detta är en bidragande faktor till 

osynliggörandet. Formas yttranden på nämnda sätt beroende på vilka resurser som finns 

tillgängliga i samhället eller är det endast på grund av konstruktionen av kön? Hur samspelar 

konstruktionerna med resurserna?  

 

Makten i politiken och media samt andra intresseorganisationer påverkar de behov som blir 

mest synliga.  För att förändra föreställningar om kön och vilka behov som flickor och pojkar 

anses ha, måste perspektiv vidgas. Socialtjänsten kan inte stå ensamt ansvarig för detta och 

förändringarna måste genomföras på alla nivåer i samhället från gemene man till den högsta 

makten (Fahlgren 1999).  

 

Som ett förslag till vidare forskning kan man infoga begreppet intersektionalitet och koppla 

detta till könskonstruktionen. Vi har endast undersökt skillnaderna mellan flickor och pojkar, 

egentligen bör det ses i en vidare omfattning. En ytterligare intressant forskningsfråga är 

relationen mellan barnets bästa och tillgången till resurser. Vilket kommer i första hand? 

 

7.3 Mödrar respektive fäder 

Enligt vår undersökning är det främst modern som förekommer i domarna. Vi får en god 

kännedom om hur konstruktionen av mödrar ser ut. Mödrarna framställs som otillräckliga och 

ofta som bristande i sin gränssättning. 2000-talets konstruktion av modern består bland annat 

av idealen tillgänglighet och jämställdhet. Modern ska med andra ord anpassa sig till barnet 

och finnas tillgänglig i en lagom form samtidigt som hon gör karriär. Är det rimliga krav vi 

ställer på mödrar? Möjligheten till att diskutera fäderna framkallas genom att deras frånvaro. 

Hur kommer det sig att fäder inte får någon plats i socialtjänstens utredningar och yttranden? 

Beror det på att fäderna inte tar sitt ansvar eller att de inte förväntas ta sitt ansvar? Fadern 

osynliggörs således i sin roll som fullvärdig förälder. Detta står i kontrast till konstruktionen 

av modern som omsorgstagande, vilket är tydligt i socialtjänstens yttrande. Ulmanen och 

Andersson (2006) menar att den sociala barnavården till stor del följer de rådande traditionella 

könsföreställningarna som återfinns i samhället. Detta följs både gällande barn samt föräldrar. 

Att fäderna inte görs delaktiga i utredningarna beror till stor del på de socialsekreterare som 

har hand om utredningen. Det är deras egna konstruerade normföreställningar som leder till 

att de diskriminerar fäder. (a.a)  

 

Även relationen mellan mödrar och deras döttrar är centralt och den beskrivs ofta som 

infekterad. Att komma i handgripligheter med sitt barn samt att inte kunna skydda sitt barn 

anses inte vara acceptabelt. Att modern gjort så gott hon kan samt sökt hjälp för dotterns höga 

frånvaro verkar föga vara till hjälp. Om modern har en egen problematik kan även detta vägas 

in som ännu ett varningstecken. Varför är moderns problematik relevant då barnet ska 

omhändertas för sitt eget nedbrytande beteende? Varför gör socialtjänsten en bedömning av 

modern då det egentligen inte behövs? Detta bekräftar att föreställningen om en god mor är 

väl implementerad, och uppfylls inte dessa föreställningar så krävs ett ingripande för ”barnets 
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bästa”. Detta gör att de mödrar som förekommer i domarna blir utsatta för ett mycket stort 

skuldbeläggande. Skuldbeläggandet kan i vissa domar ses som tämligen grovt, modern görs 

ansvarig för den unges oacceptabla beteende och handlingar.  

 

Intressant i fallet gällande föräldrarnas situation är att alltid någon av dem kan skuldbeläggas.  

Skulden som läggs på föräldrarna kan man se redan från 1800-talet början. Där har vår syn 

inte förändrats. Hur stor skuld har den enskilde föräldern? Kan en mor eller far råda över vad 

deras barn utvecklas till och hur de agerar? Kan det inte vara en allt för lätt ursäkt att ta till, att 

allt är föräldrarnas fel. Med detta frångås flickans eller pojkens eget ansvar. Hur går den unge 

vidare i sitt liv som inte ser sin egen delaktighet? 

 

Som socionomer är vi inte bara socialarbetare utan även rättstillämpare och därför är det av 

stor vikt att vi innehar kunskap även inom detta område. Som vi kan se i vår studie så följer 

man inte de lagrum och riktlinjer som verkar för ett jämställt samhälle. Såväl för flickor, 

pojkar, mödrar och fäder. 
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Bilaga 1.  

 

 

Guide för granskning gällande flickor och pojkar 
 

Huvudrekvisit 
Annat nedbrytande socialt beteende 

 

Teman 
 

Socialt umgänge 
Umgänge – socialt kontaktnät, umgängeskretsar (grå) 

Föräldrasituation – föräldrarelationer, syskon (mörkblå) 

 

Agerande 
Övrigt beteende: humör, bristfällig skötsel av hygien, vagabondage, lögner, 

anknytningsproblematik m.m (mörkgrön).  

Våld – Utsätter och/eller utsätts för våld? (röd) 

Rymningar: avvikningar från hemmet eller från instanser ålagda av socialtjänsten (gul). 

 

Psykosocial ohälsa  

Självmordsförsök: hot om suicid (lila). 

Självskadebeteende 

 

Sexualitet 

Sexuella relationer - frivillighet/utnyttjande, sexpartners, ålder, bekanta/okända, prostitution, 

tidigare övergrepp (rosa). 
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Bilaga 2. 

 

Guide för granskning gällande mödrar och fäder 

 

Vilken förälder förekommer i socialtjänstens yttrande? 

 

Hur framställs mödrar respektive fäder i socialtjänstens yttrande?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


