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SAMMANFATTNING 
  
Syftet med föreliggande studie är att belysa genuskonstruktioner i LVU-utredningar avseende rekvisitet 
annat socialt nedbrytande beteende, LVU 3 §. Detta genomförs genom en granskning av 
socialnämndens utlåtanden som återfinns i utvalda rättsfall från förvaltningsrätten. En granskning av 
rättsfall innebär att socialtjänstens utredning har föranlett en ansökan om LVU hos förvaltningsrätten. 
Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats varpå en tematisk analys görs. Fokus under studiens gång ligger 
på socialnämndens beskrivningar av den unge som är aktuell i rättsfallet, för att en jämförelse ska kunna 
göras mellan kön. Centrala teoretiker är Yvonne Hirdman och Judith Butler som belyser olika aspekter 
kring genus. Vi särskiljer på genus och kön i uppsatsen, där genus står för det socialt konstruerade könet 
och kön för det biologiska. Huvudsakliga fynd utifrån studien och dess slutsatser är att socialnämndens 
beskrivningar av den unge tyder på att socialnämnden bidrar till genuskonstruktioner. Detta visar sig 
genom att socialnämnden beskriver den unge i termer som anses som typiska flick- och pojkbeteenden. 
Beskrivningarna antyder även en högre tolerans mot pojkar som utför beteenden som anses som socialt 
nedbrytande. Studien visar på att könen isärhålls och görs skillnad på genom de beskrivningar som görs 
av den unge. 
  
Nyckelord: genus, annat socialt nedbrytande beteende, LVU, konstruktion, socialkonstruktionism 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to illustrate how gender is constructed in investigations regarding Care of 
Young Persons Act (LVU), specifically cases regarding the young person exposing him or her self to 
some other socially destructive behaviour. In the study we examine social welfare committees 
statements in legal cases regarding LVU. The study is a qualitative research containing a thematic 
analysis. Furthermore the study aims on the social welfare committees ways of describing the young 
person in LVU-cases, for it to be possible to compare the ways of describing girls respectively boys. 
Yvonne Hirdman and Judith Butler are essential theorists with the way they enlighten different aspects 
about gender. We differ the socially constructed gender (genus) from the biological gender. Our main 
conclusions are that the social welfare committees ways of describing the young person suggests that 
the social welfare committee contributes to constructing gender. This is shown in the way that the social 
welfare committee describes the young persons with terms that are considered typical for girls 
respectively boys. The descriptions also imply a higher tolerance against boys who show a socially 
destructive behaviour. The study proves that the genders, boy and girl, are separated and that they differ 
from each other in the way that the young persons are described. 
  
Keywords: compulsory care, care of young persons act, LVU, gender, Hirdman, Butler, some other 
socially destructive behaviour, social construction 
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1. INLEDNING 
 
Socialstyrelsen (2017) presenterar statistik gällande barn och ungdomar som beviljats insatser 
enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453, SoL) eller tvångsomhändertagits enligt Lag (SFS 
1990:52, LVU) med särskilda bestämmelser om vård av unga under åren 2014–2016. 
Socialstyrelstens statistik (2017) visar en ständig ökning under åren och majoriteten är pojkar 
som beviljats insatser. Den senaste statistiken visar att 8112 barn omhändertogs enligt LVU år 
2016, varav 1685 var omedelbara omhändertaganden. Den tredje paragrafen i LVU består av 
tre rekvisit av vilka minst ett måste bedömas utgöra en påtaglig risk för den unges utveckling 
och hälsa för att lagen ska bli aktuell. I 3 § LVU går att utläsa att ”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”. LVU möjliggör att barn omhändertas mot sin eller sin vårdnadshavares vilja då 
samtycke inte krävs. Det tredje rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU 
lämnar utrymme åt omhändertaganden som inte nödvändigtvis behöver vara på grund av 
missbruk eller kriminalitet utan andra former av beteenden som anses som normbrytande eller 
avvikande. 
 
Synen på barn har över tid förändrats. Från det att barn betraktades som ett passivt objekt till 
att idag betraktas som ett subjekt, det vill säga en egen individ med särskilda rättigheter, är det 
möjligt att konstatera att synen på barn har sett olika ut inom rättsväsendet och i samhället. I 
jämförelse med det tidiga 90-talet tillmäts barnet idag en betydligt större roll i en LVU-process. 
Barnets subjektiva inställning, åsikter, känslor och önskningar, tas idag i beaktande i en rättslig 
process (Mattsson, 2002). Socialtjänstreformen som medförde betydelsefulla förändringar i 
både SoL och LVU, syftade till att stärka barnets rättsliga ställning i processen. LVU-fall 
prövas i förvaltningsrätten utifrån en ansökan från socialnämnden gällande den unge. Grunden 
till ansökan från socialnämnden är en LVU-utredning gällande den unge gjord av 
socialtjänsten. Socialtjänstens LVU-utredning är en utav flera delar som tas i beaktande i 
förvaltningsrättens beslut gällande beredande av vård enligt LVU. I utredningen är 
socialtjänstens uppgift att förstå och rekonstruera den unges verklighet i text med en 
argumentation kring varför lagen ska tillämpas i relation till vad som anses vara barnets bästa. 
Socialtjänstens tolkning av den unge innefattar vidare värderingar och kontroll (Schlytter, 
1999).  
 
Astrid Schlytter (1999) har gjort en studie avseende 3 § LVU och paragrafens tre rekvisit 
gällande ungdomens beteende. Författaren studerar huruvida lagen förhåller sig till att vara 
könsneutral. Schlytter (1999) drog bland annat slutsatsen att det föreligger ett dubbelt 
normsystem vilket innebär att det finns olika uppsättningar av normer och samhällsvärderingar 
för respektive kön och att pojkars och flickors beteenden därmed betraktas olika i rätten. 
Konsekvenserna av normsystemet blir att flickors och pojkars sätt att uttrycka sig skiljer sig åt. 
Flickor genom exempelvis bantning, självskadebeteende och sexuellt destruktivt beteende, 
medan killar uttrycker sig genom våld och aggressivitet. Utifrån tidigare forskning går det att 
identifiera vilka riskbeteenden som är mest förekommande för respektive kön. Det 
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framkommer att pojkar i större utsträckning har en koppling till riskfyllda beteenden, samt att 
könet har en avgörande roll gällande hur riskbeteenden betraktas och beskrivs av omgivningen 
(Kritsotakis, Psarrou, Vassilaki, Androulaki & Philalithis, 2016; Kåhl, 1995; Lindroth, 
Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2012; Wang, Hsu, Lin, Cheng & Lee, 2010). 
 
1.1 Problemformulering 
 
I den bästa av världar är alla barn egna individer med samma rättigheter och villkor oavsett 
dess könstillhörighet eller andra egenskaper (jfr Diskrimineringslag 2008:567). Samtidigt lever 
vi i en värld där människan, den subjektiva varelsen, utgår från sin förförståelse som delvis 
innefattar föreställningar och värderingar och på så vis påverkar att samtliga barn betraktas 
likvärdigt. Det är troligtvis av denna anledning som det är möjligt för Schlytter (1999) att påstå 
att flickors och pojkars beteeenden betraktas olika i rätten, på samma sätt som Kåhl påstår att 
flickor och pojkar beskrivs olika i barnavårdsutredningar. Schlytters (1999) samt Kåhls (1995) 
studier anses relevanta i föreliggande studie, men även föråldrade. Det är rimligt att påstå att 
samhället har förändrats genom åren och det är av intresse att undersöka om liknande slutsatser 
kan dras idag som när Schlytter (1999) och Kåhl (1995) genomförde sina studier. 
 
Schlytter har i sin studie studerat huruvida LVU-processen är könsneutral och hennes 
frågeställningar tar fasta på det juridiska i socialt arbete. Vad vi till skillnad från Schlytter 
ämnar studera är socialnämndens utlåtanden och hur de betraktar och beskriver det 
normbrytande beteendet hos pojkar och flickor. Huruvida lagen rent juridiskt kan betraktas som 
könsneutral behandlas inte i studien. Kåhls (1995) studie tar fasta på beskrivningar av pojkar 
och flickor i barnavårdsutredningar, men inte avseende ett socialt nedbrytande beteende enligt 
LVU 3 §, vilket denna studie avser att göra. Det är av vikt att aktörer som arbetar med LVU-
utredningar blir medvetna om hur deras beskrivningar framställer den unge i rätten. Då vi 
strävar efter ett jämlikt samhälle kan vi genom denna studie synliggöra normer som kan tänkas 
påverka aktörer som arbetar med LVU-fall. Föreliggande studie behövs för att se om vi kan 
dra slutsatser kring att pojkar och flickor betraktas och beskrivs olika i LVU-fall även idag. 
Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt samt genusteorier för att studera 
genuskonstruktioner. Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) uppger att när det talas 
om kön talas det i många sammanhang även om begreppet genus. Begreppet genus kan 
användas på olika sätt men i denna studie definieras genus som att det manliga och kvinnliga 
könet är socialt och kulturellt konstruerat. Könet särskiljs på så vis från det biologiska. Vi 
fördjupar oss kring hur beteenden som ligger till grund för 3 § LVU “annat socialt nedbrytande 
beteende” betraktas och beskrivs utifrån kön och genus. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att granska domar avseende rekvisitet ”annat socialt 
nedbrytande beteende” i 3 § LVU för att se hur beteenden som ligger till grund för vård beskrivs 
hos respektive kön. Vidare ligger huvudfokus på socialnämndens utlåtanden som är en del av 
domarna, och hur dessa utlåtanden konstruerar genus. Nedan följer studiens frågeställningar: 
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- Hur konstrueras genus i socialnämndens utlåtanden avseende rekvisitet “annat socialt nedbrytande 
beteende” i 3 § LVU? 
- Föreligger skillnader i beskrivningar av flickor respektive pojkar avseende rekvisitet “annat socialt 
nedbrytande beteende” i 3 § LVU? 
 
 
2. BAKGRUND 
 
I följande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick om synen på barn och barnets rättigheter, 
en redogörelse för utrednings- och beslutprocessen avseende SoL och LVU, samt det aktuella 
rättsläget kring rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. 
 
2.1 Historisk tillbakablick 
 
2.1.1 Synen på barn, barnkonventionen och barnets bästa  
Synen på barn, barns rättigheter och barns behov har inte alltid sett ut som den gör idag. Förr 
betraktades inte barn som en familjemedlem eller ens en samhällsmedlem. Barnet har gått från 
att ses som ett objekt till subjekt och började på 80-talet att beskrivas i samma termer som 
vuxna människor. Idag lyfts barnets rättigheter och behov i barnkonventionen som antogs av 
FN år 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen ett år efter, år 1990. Efter ratificeringen 
förändrades den svenska lagstiftningen och anpassades till barnkonventionen och barnets 
rättigheter (Singer, 2012). Barn är enligt barnkonventionen personer under 18 år. Begreppet 
barnets bästa kommer till uttryck i den tredje artikeln i barnkonventionen där det står följande: 
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. (UNICEF, u.å). I SoL står det i 1 kap. 
2 § att åtgärder som rör barn skall särskilt beaktas med hänsyn till barnets bästa.   
 
Vad som betraktas som barnets bästa handlar om en samlad bedömning för varje enskilt fall. 
Det talas om objektiva och subjektiva perspektiv för vad som anses vara barnets bästa. Det 
objektiva perspektivet grundar sig i forskning och talar för att barn ska ha samma rättigheter 
som vuxna och att barns behov ska tillgodoses. Det handlar vidare om rätt till omsorg, trygghet 
och god fostran vilket står uttryckligen i Föräldrabalk (SFS 1949:381, FB) 6 kap. 1 §. Det 
subjektiva perspektivet handlar om ett barnperspektiv där barnets egna inställning, uppfattning 
och intresse för situationen beaktas vilket är lagstadgat i 11 kap. 10 § SoL och 
barnkonventionen. Att ha ett barnperspektiv innebär respekt för barnets integritet och 
människovärde, att de ska komma till tals, höras och bli lyssnade på (Singer, 2012). 
 
2.1.2 Socialtjänstreformen 1980 
År 1980, när dåvarande Socialtjänstlagen (1980:620) först tillkom betonades principen om 
frivillighet och samtycke i sociallagarna. I proposition 1979/80:1 som angav förslag till SoL 
kan det utläsas att ett av de viktigaste huvuddragen i den då föreslagna Socialtjänstlagen var 
att vård ska ges på frivillig väg. Samtidigt ansågs det inte möjligt att bortse från att 



4  

tvångsingripanden i vissa fall var behövliga. På dessa grunder ersattes den tidigare 
barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen med SoL, LVU och LVM. 
Benämningen “socialvård” ersattes helt med begreppet “socialtjänst”. Förändringarna 
grundade sig i att de dåvarande sociallagarna bedömdes som omoderna i förhållande till 
samhället som utvecklats.  
 
2.2 Socialtjänstlag (2001:453) 
 
Socialtjänstens ansvar och arbetsuppgifter finns lagstadgat i SoL. Lagen innefattar principer 
för socialtjänsten att förhålla sig till som anses vara grundläggande värderingar för arbetet. 
Principerna är demokrati, solidaritet, trygghet och jämlikhet vilket regleras i 1 kap. 1 § SoL. I 
SoL:s femte kapitel regleras socialtjänstens särskilda bestämmelser för olika grupper. En av 
grupperna är barn och unga. För att titta närmare på målgruppen som regleras i 5 kap. SoL, 
handlar det först och främst om att barn avser varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). 
Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden verka för att varje barn växer upp under goda och 
trygga förhållanden, skydda barn och unga från risken att utvecklas ogynnsamt, förhindra att 
barn och unga far illa och arbeta med olika typer av problematik som kan finnas runt barn och 
unga. Ansvaret för barn och unga innebär att socialtjänsten måste inleda en utredning utan 
dröjsmål när det finns en anledning att anta att vård, stöd och hjälp behövs. 
Utredningsskyldigheten regleras i 11 kap. 1 § SoL. I samband med att utredning inleds görs en 
skyddsbedömning för att avgöra om barnet är i behov av omedelbart skydd, vilket framgår av 
11 kap. 1 a § SoL. Vidare framgår det i 11 kap. 2 § SoL att en utredning innefattar en 
kartläggning av den unges livssituation samt vilken typ av stöd och skydd barnet kan tänkas 
behöva från socialnämnden. Enligt 11 kap. 2 § 2 st. ska en utredning bedrivas skyndsamt och 
vara slutförd inom fyra månader.  
 
En grundprincip i svensk lagstiftning är att all form av vård och stöd till den enskilde ska ges 
genom frivilliga former med samtycke från den enskilde. I de inledande bestämmelserna till 
SoL går det att utläsa att verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 §). Europakonventionen tillåter myndigheter 
att ingripa och omhänderta barn. Barnkonventionen kräver att omhändertagandet är nödvändigt 
för barnets bästa. Socialtjänsten kan i vissa fall anse att den unges situation är så pass 
omfattande att den enskilde riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling och är därmed i 
behov av vård (SoL 5 kap. 1 §). I de fall där samtycke för vård inte finns från vårdnadshavare 
eller från barn över 15 år, kan samhället ingripa med LVU (LVU 1 §). 
   
2.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
LVU är den tvångslag som tillämpas för barn och unga i de fall där behövlig vård inte kan ges 
på frivillig väg utifrån SoL:s ramar. Tvångslagen fungerar som ett komplement till SoL och 
ska tillämpas som en sista utväg för barn och ungdomar. Som tidigare nämnt är en individ 
enligt lag barn fram till 18 års ålder, men LVU möjliggör att insatser kan tillämpas på den unge 
upp till 21 års ålder vid behov (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2017). 
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Enligt 1 § LVU kan tvångslagen tillämpas och möjliggöra att vård ges trots att samtycke inte 
föreligger från vårdnadshavaren eller den unge själv. Det är vårdnadshavarens samtycke som i 
första hand lyfts och det är först när den unge fyllt 15 år som den unges samtycke tillmäts en 
större betydelse (Socialstyrelsen, 2009). Det är även möjligt att tillämpa LVU i de fall där 
samtycke uppges föreligga, men inte anses allvarligt menat. Det innebär dock inte att det räcker 
med en misstanke kring att det uttryckta samtycket inte är allvarligt menat för att få ta till 
tvångsåtgärder. Det handlar snarare om frågan ifall den unge fortfarande kan garanteras den 
behövliga vården eller om det uttryckta samtycket äventyrar denna garanti. En person som flera 
gånger samtyckt till frivillig vård men varje gång avbrutit vården är ett exempel på en situation 
där samtycket kan anses mindre trovärdigt och kan bortses från (SOU 1979/80:44). 
 
2.3.1 “Miljöfall” och “beteendefall” 
Vård kan tillämpas enligt LVU för två huvudfall: miljöfall, som regleras i 2 § LVU och 
beteendefall, som regleras i 3 § LVU. Det som skiljer paragraferna åt är de rekvisit som 
motsvarar miljöfall och beteendefall. I både miljöfall och beteendefall måste det finnas en 
”påtaglig risk för skada” för att LVU ska kunna tillämpas. Påtaglig risk innebär att det ska 
finnas en risk för att barnets hälsa och utveckling kommer till skada och där barnet tydligt är i 
behov av vård enligt vad som utreds vara barnets bästa. I de fall socialnämnden anser att det 
behövs vård enligt LVU 2 eller 3 §§ måste en ansökan lämnas in till förvaltningsrätten (LVU 
4 §). För att LVU 3 § ska kunna tillämpas ska något eller några av följande rekvisit vara 
uppfyllda samt att det föreligger en påtaglig risk för skada: 
 

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.  

 
2.3.2 Nuvarande rättsläge - ”annat socialt nedbrytande beteende” 
Studiens avgränsning är att endast studera tredje rekvisitet i 3 § LVU “annat socialt 
nedbrytande beteende”. Vi exkluderar därmed miljöfallen enligt LVU 2 § samt rekvisiten 
missbruk och brottslig verksamhet i LVU 3 §. Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” 
ter sig inte lika tydligt och konkret som rekvisiten missbruk och brottslig verksamhet. 
Rekvisitet syftar på beteenden som avviker från samhällets normer, vilket kan innefatta både 
missbruk och brottslig verksamhet men även andra normbrytande beteenden. När missbruk och 
brottslig verksamhet blir aktuellt under rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” handlar 
det om att beteendet inte är tillräckligt omfattande för att utgöra grund för LVU enligt de andra 
rekvisiten. Schlytter (1999) illustrerar hur ett “nästan missbruk” och “nästan brottslig 
verksamhet” innebär att avvika från samhällets grundläggande normer och därmed omfattas av 
ett annat socialt nedbrytande beteende. 
 
I tidigare LVU (SFS 1980:621) benämndes rekvisitet som “något annat därmed jämförbart 
beteende”. Benämningen ansågs dock inte tillräckligt täckande för alla de beteenden som 
rekvisitet i praktiken omfattade, och ersattes därför med “annat socialt nedbrytande beteende” 
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(Schlytter, 1999). I SOU 2015:71 innehållande förslag till ny LVU ges exempel på beteenden 
som anses motsvara ett “annat socialt nedbrytande beteende”, vilka är följande: 
 

att den unge begår något eller några enstaka allvarliga brott utan att man för den skull 
kan tala om brottslig verksamhet, att den unge vistas - annat än tillfälligt - i en s.k. 
knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö, att den unge prostituerar sig eller 
uppträder på en sexklubb [...] bruk av anabola steroider, rymningar, utförda sexuella 
övergrepp, skolfrånvaro, försök att återvända till hemmiljö där ungdomen utsätts för 
hedersrelaterat våld, dataspelsberoende (SOU:2015:71 s. 304) 

  
I propositionen (1989/90:28) till nuvarande LVU betonas i första hand de tre första exemplen, 
enstaka brott, vistelse i missbruksmiljö och prostitution, som ska utgöra grund för ett 
omhändertagande enligt LVU 3 § “annat socialt nedbrytande beteende”. Resterande sex 
beteenden har enligt rättspraxis också utgjort grund för ett omhändertagande, men har även 
bedömts olika beroende på vilken instans som avgör. Ett exempel återfinns i prejudicerande 
dom HFD 2015 ref. 7. Att en dom är prejudicerande innebär att den är vägledande i kommande 
rättsfall. HFD 2015 ref. 7 berör en ung flicka som vistas på hemligt ort på grund av 
hedersrelaterat våld i familjen. Flickan är omhändertagen enligt LVU 3 §. Flickan uppges vid 
enstaka tillfällen haft kontakt med familjen via sociala medier. På dessa grunder ansåg 
kammarrätten att ett omhändertagande enligt LVU 3 § var godtagbart då ungdomen försätter 
sig själv i fara genom att ha kontakt med familjen. Beteendet ansågs dock inte som annat socialt 
nedbrytande beteende i Högsta förvaltningsdomstolen och domen upphävdes. 
  
I skrivande stund finns utöver HFD 2015 ref. 7 tre andra prejudicerande domar gällande 
beteenden som går under rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Dessa berör misskötsel 
av livsviktig medicinering (HFD 2015, ref. 42), aggressivt och hotfullt beteende (RÅ 2000, ref. 
33) samt ungdom med ett visst beteende som följd av psykisk störning (RÅ 2010, ref. 24). 
Endast ett av dessa beteenden ansågs av högsta instans utgöra ett annat socialt nedbrytande 
beteende, vilket var ett aggressivt och hotfullt beteende. När det gäller psykiska störningar 
särskiljer högsta instans i prejudicerande dom (RÅ 2010, ref. 24) på beteenden som kan anses 
som en följd av psykisk störning respektive symptom på psykisk störning. Beteenden som är 
typiska symptom för psykiska funktionshinder anses inte utgöra ett annat socialt nedbrytande 
beteende. Regeringsrätten (nuvarande HFD) resonerade på följande vis: 

  
En psykisk störning hos den unge utgör i sig inte grund för vård enligt LVU … Enligt 
Regeringsrättens mening följer av vad som nu sagts att ett beteende som närmast kan 
betraktas som symtom på en psykisk störning inte utgör ett sådant socialt nedbrytande 
beteende som avses i 3 § LVU …. För att ett visst beteende ska karakteriseras som ett 
socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör krävas att det inte framstår som ett 
uttryck för den psykiska störningen utan i princip lika väl kan iakttas hos någon utan 
ett sådant funktionshinder (RÅ, 2010, ref. 24). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 Risk- och skyddsfaktorer 
 
I en studie genomförd år 2016 undersöktes riskfaktorer hos unga vuxna. Studiens huvudsakliga 
fynd är att det manliga könet har större relation till riskfaktorer än det kvinnliga. De riskfaktorer 
som är i fokus är bland annat alkohol- och drogvanor, användning av kondom samt antal 
sexpartners. Andra riskfaktorer som nämndes var fysisk aktivitet, BMI och matvanor 
(Kritsotakis, Psarrou, Vassilaki, Androulaki och Philalithis, 2016, s. 2099). Den gemensamma 
och huvudsakliga nämnaren hos både Wang et al., (2010) och Kritsotakis et al., (2016) är att 
det manliga könet engagerar sig mer i riskfyllda beteenden som sexuella aktiviteter, rökning, 
alkohol och drogvanor. Studierna visar dock ingenting om omgivningens påverkan och 
betydelse för riskfaktorer hos unga eller något om värderingar. 
 
En studie som behandlar attityder och värderingar är en svensk studie som undersökt 
tvångsomhändertagna ungdomars erfarenheter av omgivningens attityder och värderingar. 
Studien presenterar konkreta påståenden som att “killar som har haft många sexpartners 
förtjänar ett dåligt rykte” och “tjejer som har haft många partners förtjänar dåligt rykte”. De 
manliga respondenterna höll i större utsträckning med om det sistnämnda påståendet om 
kvinnors sexualitet och rykte, men inte att killar förtjänar ett dåligt rykte utifrån antalet 
sexpartners. Det föreligger en mer liberal syn på den manliga sexualiteten av de manliga 
respondenterna, och en mer konservativ syn på kvinnors sexualitet av de manliga 
respondenterna (Lindroth, Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2012). 
 
3.2 Normbrytande beteenden hos flickor och pojkar 
 
I Schlytters (1999) studie kritiserar hon lagen som könsneutral i praktiken och anser att könet 
har en betydelse i vad som anses som normbrytande eller ett ”avvikande beteende” för flickor 
och pojkar då ungdomarna omhändertas på olika grunder. Ericsson (1998) gjorde en studie i 
Norge på institution där omhändertagna ungdomar befann sig och hans slutsatser är liknande 
Schlytters (1999), att pojkars och flickors grunder för ett omhändertagande är olika. Vidare 
identifierar båda studierna att majoriteten av flickornas grunder handlar om sexualitet och ett 
ordval som görs är flickors ”översexualitet” som anses vara normbrytande. Pojkars grunder till 
ett omhändertagande bottnar i någon form av brottslighet, enstaka kriminella handlingar och 
utifrån att det finns en tanke kring att bryta en eventuell kriminell utveckling. Ingen pojke har 
omhändertagits eller placerats på grund av sitt sexuella beteende. Schlytter (1999) redogör i sin 
studie att pojkarnas sexualitet inte nämns i LVU-utredningarna eller i beslut för LVU förutom 
när det handlar om sexuella övergrepp. 
 
Ingela Kåhl (1995) studerade 20 barnavårdsutredningar i två kommuner. I studien visar Kåhl 
(1995) på att beskrivningen av pojkars och flickors egenskaper och beteenden beskrivs olika i 
utredningar och beslutsprotokoll. Flickornas utredningar analyserades mindre än pojkarnas då 
endast en beskrivning och kartläggning gjordes i flickans situation. I pojkarnas utredningar 
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framgick det en mer analyserad form genom att försöka förklara och framförallt förstå 
pojkarnas handlingar och situation. Vidare beskrivs pojkarnas yttre egenskaper, exempelvis att 
de är långa och starka och flickornas inre egenskaper beskrivs i utredningarna som lugna och 
stilla. ”När pojkar betraktas som aktiva subjekt kommer det också att finnas större utrymme 
för dem att agera och synas. När flickorna objektifieras riskerar detta att leda till att de tystnar” 
(Kåhl, 1995, s. 169). Kåhl (1995) uppger att pojkarna beskrivs som aktiva subjekt och att en 
passiv objektifiering sker i flickutredningarna vilket leder till att de tystas i utredningarna och 
inte får sina röster hörda i samma utsträckning som pojkarna. Att beskriva flickor och pojkar 
olika leder till att besluten för respektive kön då ser olika ut. 
 
En studie gjord av Laanemets och Kristiansen (2008) studerar institutionsvården för pojkar och 
flickor, mer specifikt Statens institutionsstyrelse (SiS), utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Forskarna beskriver att flickorna förklaras av personalen på SiS vara i ett högre skyddsbehov 
än pojkarna och att tjejernas problematik är komplex och svårare att förstå. Flickorna, till 
skillnad från pojkarna, är i behov av relationer inom vården och behöver mer samtal i form av 
stödsamtal. Stödsamtalen syftar då till att lyfta flickornas självkänsla och reflektion kring detta. 
Flickorna beskrivs vidare som ”ett inre kaos” av känslor och bär med sig mer inombords än 
pojkarna. Personalen på institutionen uppgav på att det är lättare att arbeta med och hantera 
pojkarna inom vården då pojkar är mer utåtagerande. Ericsson (1998), som även han utförde 
sin studie på en institution, visar att pojkarnas problem ansågs vara den enskilda handlingen, 
exempelvis en brottslig handling, medan flickornas problem var att de inte levde upp till 
könsstereotyper för hur flickor ska bete sig. 
 
Ponnert (2007) som i sin studie intervjuade socialsekreterare som arbetar med LVU-
utredningar lyfter hur socialsekreterarna anser det svårare att argumentera för flickors 
beteenden i en utredning då bevisen inte är lika synliga eller tydliga som hos pojkarna. 
Liknande beskrivs även i Ericssons (1998) studie, att flickors beteenden, handlingar, känslor 
är svårare att beskriva och förstå, samt förklara. Ponnert (2007) förklarar vidare i studien att 
beskrivningen av flickors och pojkar beteenden är svåra att förstå utifrån det som framkommit 
från intervjuerna. Författaren redogör för begreppen ”manifesta”- och ”otydliga symptom” då 
socialsekreterarna i hennes studie uttryckt att argumentationen för beredande av vård vilar på 
hur olika symptom beskrivs. Manifesta symptom är tydliga bevis i fysisk form, exempelvis 
blåmärken eller polisrapporter eller andra former så som skolk, missbruk, rymningar, 
kriminalitet samt att den unge vistas i riskmiljöer. Otydliga symptom beskrivs i Ponnerts (2007) 
analys som att socialsekreteraren försöker tolka den unges beteenden utifrån en psykologisk 
aspekt, exempelvis genom att vara omogen, manipulativ, lättledd, impulsiv, sakna insikt eller 
ha ett bekräftelsebehov. De otydliga symptomen är oftare tendenser hos flickor. Pojkars 
beteendeproblematik blir därmed enklare att bevisa då manifesta symptom uppvisas. 
 
Ponnert (2007) problematiserar möjligheten att vara objektiv i en LVU-utredning. Bevis som 
framkommer i LVU-processen ska vara objektiva och inte grunda sig i socialarbetarnas 
personliga värderingar och tolkningar. Författaren betonar att det är näst intill omöjligt att 
socialsekreterare fullständigt lyckas vara objektiva i ett samhälle fyllt med normer. Två 
fokusgrupper i studien lyfter svårigheten med att definiera kriterierna för det tredje rekvisitet 
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”annat socialt nedbrytande beteende” i beteendefallen (3 § LVU). Ur intervjuerna drar 
författaren slutsatsen att det krävs en inre moralisk övertygelse hos socialarbetare för en säker 
bedömning av LVU. En moralisk övertygelse ger en känsla av säkerhet att utredarna har gjort 
rätt bedömning. Subjektiva bedömningar anses därmed enligt Ponnert (2007) vara högst 
aktuella eftersom argumentationen bygger på delvis bevis och tydliga händelser, men även 
socialarbetarnas åsikter, bedömning och framför allt socialarbetarnas egen oro kring 
ungdomen.  
 
 
3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Vi sammanfattar härmed kort några av de centrala slutsatser som dragits utifrån forskningen. 
Vi kan av tidigare forskning utläsa att det föreligger könsskillnader i olika avseenden. Dels 
tenderar pojkar att i högre grad uppvisa riskfyllda beteenden som exempelvis alkohol- och 
drogvanor samt sexuellt riskfyllda beteenden (Wang et al., 2010; Kritsotakis et al., 2016), 
samtidigt som det sexuella beteendet hos pojkar sällan nämns i LVU-utredningar (Schlytter, 
1999). Ponnert (2007) redogjorde för begreppen manifesta och otydliga symptom och uppgav 
att det i flickornas fall oftast finns ett behov av att tolka flickans beteenden, till skillnad från 
pojkars som oftast är mer konkreta och tydliga. Vi kan även utifrån Lindroth et al., (2012) samt 
Ericsson (1998) konstatera att när det talas om kön är det oundvikligt att nämna normer, 
värderingar och attityder som påverkande faktorer. Dessa faktorer ter sig olika beroende på om 
det är en pojke eller flicka det berör, både inom myndighetsutövning och i samhället överlag. 
 
Utifrån tidigare forskning görs bedömningen att det finns studier som kan relateras till ämnet 
genuskonstruktioner i LVU-utredningar. Vad vi däremot saknar är främst svenska studier som 
i nutid berör socialnämndens beskrivningar av flickor och pojkar i LVU-utredningar, specifikt 
kring rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” 3 § LVU. De studier som vi närmast 
relaterar till föreliggande studie är Kåhl (1995) som studerar jämställdhet inom 
barnavårdsutredningar och Schlytter (1999) som studerar ifall LVU förhåller sig könsneutral. 
Dessa studier är av hög relevans men är enligt oss föråldrade varpå denna studie behövs. 
Föreliggande studie studerar utlåtanden från åren 2017 samt 2018 vilket kan säga oss något om 
ifall konstruktionen av genus i socialt arbete har förändrats över tid. Vidare är Kåhls (1995) 
samt Schlytters (1999) studier mest närliggande denna studie gällande val av ämne, vilket 
innebär att en identisk studie inte finns kring genuskonstruktioner i socialnämndens utlåtanden. 
Avsaknaden av studier gällande genuskonstruktioner i socialnämndens utlåtanden kring 3 § 
LVU “annat socialt nedbrytande beteende” motiverar föreliggande studie ytterligare. 
 
 
4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Då studiens syfte är att studera 
hur socialnämndens utlåtanden konstruerar genus i 3 § LVU ”annat socialt nedbrytande 
beteende”, anser vi att det socialkonstruktionistiska perspektivet är den teoribas som är mest 
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lämplig. I linje med socialkonstruktionismen har Hirdmans och Butlers genusteorier valts som 
stöd. Valet av perspektiv och teori ger oss möjligheten att föra en analys om huruvida 
socialnämnden konstruerar genus i sina utlåtanden. 
  
4.1 Socialkonstruktionism 
 
Den valda teoretiska utgångspunkten är det socialkonstruktionistiska perspektivet. Begreppet 
”social konstruktion” innebär att verkligheten och samhället är konstruerat av människor och 
inte minst i samspel människor sinsemellan. Tolkningar, erfarenheter och föreställningar 
formar verkligheten, och människan är den som ständigt återskapar verkligheten genom att att 
tolka, erfara och samspela med andra (Mattsson, 2015). Vivien Burr (2003) definierar 
perspektivet som ett samhällsvetenskapligt perspektiv som är kritiskt mot makt och kunskap i 
samhället. En grundläggande tanke är att ställa sig kritisk till den kunskap som anses vara 
självklar då det inte finns några självklara sanningar och vi måste ständigt ifrågasätta det vi 
människor tror att vi vet. Ytterligare ett nyckelantagande är att världen inte kan betraktas utifrån 
ett objektivt perspektiv utan att den istället är kulturellt och historiskt bestämd. Verkligheten 
är subjektiv eftersom människan ser och vidare konstruerar olika fenomen som hon stöter på. 
Ifrågasättandet av verkligheten sker eftersom människor konstruerar och kategoriserar 
verkligheten annorlunda beroende på kontext och tid. Barlebo Wenneberg (2001) beskriver att 
verkligheten inte härstammar från en sann natur och att en ”ren” kunskap inte existerar. Vidare 
beskriver Wenneberg (2001) att upplevelsen av verkligheten inte endast sker genom våra ögon, 
utan genom människors handlingar och språkbruk. Handlingar och språkbruk resulterar i en 
konstruktion av verkligheten, exempelvis sociala problem. Synen på att även språket är en 
konstruktion innebär att språket bidrar till att göra verkligheten begriplig för oss. Burr (2003) 
lyfter att kategorierna ”man” och ”kvinna” är en konstruktion och att det finns föreställningar 
utifrån normer om hur dessa två kategorier ska bete sig. Då det är människan som skapar 
verkligheten beroende på kontext och tid kan föreställningen av vad som är kvinnligt och 
manligt förändras. Då studiens teoretiska utgångspunkt ska gå i linje med den 
socialkonstruktionistiska teoribasen som är av kvalitativ form har vi valt genusteoretikerna 
Hirdman och Butler som har liknande ståndpunkt gällande att män och kvinnor är socialt 
konstruerade. 
 
4.2 Genusteorier 
 
Inledningsvis är begreppet “genus” idag ett införlivat begrepp som introducerades i Sverige 
under 1980-talet. Begreppet syftar till att beskriva och skilja på den sociala och den kulturella 
konstruktionen av kön från det biologiska könet. Vidare är syftet att definiera att relationer 
mellan könen ständigt är ett kulturellt och socialt skapande. Ett annat syfte är att förstå att 
”kvinna” och ”man” är någonting vi blir och ingenting vi föds till. Somliga genusteoretiker 
påstår att handlingar utförs av män och kvinnor på grund av vilka de är, medan andra påstår att 
män och kvinnor blir på grund av hur människan handlar (Mattsson, 2015). 
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Filosofen Judith Butler påstår i sin genusteori att människans kön görs genom språk och 
handling. Enligt Butler gör vi kön genom hur vi tolkar, talar, agerar och bemöter andra. Manligt 
och kvinnligt kan inte existera om inte vi människor pratar om och konstruerar det. Centralt 
hos Butler är att begreppet kön och genus inte särskiljs från varandra. Det naturliga eller det 
biologiska könet bestämmer inte människans identitet som kvinna och man, och är utan den 
normativa aspekten obetydligt och icke-existerande. Eftersom kön går att ”göra” kan kön 
innebära olika saker och göras på flertalet olika sätt (Mattsson, 2015; Laanemets & Kristiansen, 
2008). Butler lyfter sexualitetens betydelse för kön och genus och myntade ett välbekant 
begrepp som benämns som den heterosexuella matrisen. Huvudpoängen är att tanken om att 
heterosexualitet är den naturliga sexualiteten är konstruerad och normaliserad av oss 
människor. Vår konstruerade uppfattning om den biologiska mannen och kvinnan gör att vi 
konstruerar heterosexualiteten till det naturliga. Den heterosexuella matrisen belyser dock mer 
än den heteronormativa sexualiteten och tar vidare sikte på den normativa mannen och kvinnan. 
Förväntningarna om att män och kvinnor bör vara olika grundar sig i heterosexualiteten då de 
är två olikheter som dras till varandra vilket gör det naturligt för människan att anta att mannen 
och kvinnan bör vara olika. Olikheten mellan den konstruerade mannen och kvinnan kan yttra 
sig genom exempelvis kläder, kroppstyp och frisyr. På detta vis belyser Butler hur sexualiteten 
och den heterosexuella matrisen, konstruerar och reproducerar manligt och kvinnligt och vad 
som anses som normalt för respektive kön. På samma sätt begränsas individens 
handlingsutrymme utifrån dess kön då utgångspunkten är den heterosexuella matrisen. För att 
anses som normal krävs att individen lever upp till rådande normer och föreställningar då det 
är vi människor som tillsammans avgör vad som anses som normalt. Det innebär vidare att 
normalt är föränderligt då det är vi människor som bestämmer innebörden i att vara normal 
(Mattsson, 2015; Ambjörnsson, 2004; Sundhall, 2012; Butler, 2006). 
 
Gayle Rubin introducerade genusbegreppet i feministiska teorier med syfte att belysa 
skillnaden mellan kön och genus (Mattsson, 2015). Hon beskriver kön som det biologiska, och 
genus som det socialt konstruerade könet och särskiljer på så vis kön och genus. Hon diskuterar 
vidare genus i relation till politiska och ekonomiska faktorer i samhället.  Rubin beskriver att 
genus och dess innebörd måste ses i ett större sammanhang, som en organisatorisk process, för 
att tydliggöra det socialt konstruerade könet. Det är ett helt samhälleligt system som människan 
befinner sig i som konstruerar könet. Rubin påstår i sin genusteori att det är samhället i alla 
dess delar, exempelvis familjeliv, arbetsliv, juridik, ekonomi och dylikt, som ständigt 
reproducerar ett kvinnoförtryck och skillnader mellan kvinnor och män. Kopplingen till 
ekonomi och politik yttrar sig genom exempelvis särskilda arbetsuppgifter för kvinnor 
respektive män, som enligt Rubin innebär att samhället könskodar arbetet och på så sätt 
reproducerar könsnormer. En viktig ståndpunkt i Rubins teori är att genus är kulturellt betingat, 
det vill säga att det konstruerade könet skiljer sig åt beroende på kultur. Rubin uppmärksammar 
vidare sexualiteten som central i frågan om genus och illustrerar en så kallad “normal 
sexualitet”. Denna sexualitet är heteronormativ och bygger bland annat på att människan är 
heterosexuell, gift och monogam (Rubin, 2008). Rubins centrala utgångspunkt är 
sammanfattningsvis att det utöver det biologiska finns ett socialt konstruerat kön. Däremot 
saknar hennes teorier ett resonemang kring maktstrukturer och hierarkier i samhället, något 
som den svenska historikern Yvonne Hirdman (2003) var först i Sverige med att belysa.  
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Hirdman var den första kvinnan som presenterade begreppet genus i Sverige och menar precis 
som Rubin att genus är socialt och kulturellt betingat. Hirdman utvecklade vad hon kallar för 
ett genussystem, en teori som redogör för att kvinnan och mannen är skapade genom sociala 
konstruktioner (Mattsson, 2015). Hirdmans teori grundar sig på två principer som förklarar 
genussystemet, isärhållandet och hierarkin. Den första principen, isärhållandet, innebär att det 
som uppfattas som det ”kvinnliga” och det ”manliga” inte blandas ihop och isärhålls som 
dikotomer eller motsatspar till varandra. Det finns föreställningar kring vad som är manligt och 
kvinnligt, och män och kvinnor förknippas med särskilda arbetsuppgifter, intressen, ageranden 
och egenskaper. Den andra principen, hierarkin, förklaras som att mannen ses som normen och 
att denna norm värderas högt i samhället. Hierarkin bidrar till att kvinnan får en mindre roll i 
samhället och hamnar i underläge. Hirdman uppger att dessa två principer speglar och förklarar 
maktstrukturen i samhället och likt Butler menar Hirdman att dessa strukturer ständigt måste 
återskapas för att upprätthålla genussystemet och konstruktionen av manligt och kvinnligt. 
Kritiker menar att dessa två principer beskriver genus på en allt för basal nivå på grund av 
avsaknaden av intersektionella perspektiv om hur det skulle talas om maktordning och hierarki 
med faktorer som klass och etnicitet inblandade (Hirdman, 2003). 
 
Vidare formar Hirdman begreppet genuskontrakt som speglar en social ordning som på olika 
nivåer bibehåller genussystemet. Genuskontraktet visar på en överenskommelse som finns 
mellan könen kring vad som betraktas som manligt och kvinnligt och grundar sig i 
föreställningar och förväntningar kring man och kvinna. Likt Butlers ståndpunkter förhåller sig 
Hirdman till att man och kvinna inte är biologiskt betingat, utan socialt konstruerat. Det handlar 
dock inte endast om vad som förväntas av respektive kön, utan även hur könen förhåller sig till 
varandra. Hirdman förklarar hur många av de förväntningar som finns av ett visst kön ständigt 
styrks, upprätthålls och reproduceras på olika sätt. Biologiska faktorer används gärna som 
underlag för att rättfärdiga sociala strukturer, exempelvis att kvinnans naturligt betingade 
möjlighet att föda gör det rimligt att påstå att kvinnan bör vara på en viss plats, eller ha en viss 
roll vare sig det gäller familjeförhållanden, arbetsliv eller dylikt (Hirdman, 2003). Genom att 
ständigt upprätthålla dessa föreställningar och hålla överenskommelserna levande hävdar 
Hirdman (2003) att detta har skapat tankefigurer kring ”man” och ”kvinna”. Egenskaperna 
kring vad som betraktas som manligt och kvinnligt har kopplats till de biologiska könen och 
visar därmed en konstruktion av genus i relation till kön. Kvinnor och män beter sig och handlar 
utefter genuskontraktet som innefattar förväntningar, föreställningar och regler från alla nivåer 
i samhället. Det kan beskrivas som att män och kvinnor lever upp till sitt sociala kön i form av 
roller. 
 
En grundläggande ståndpunkt som återfinns hos samtliga teoretiker är att vi människor skapar, 
upprätthåller och reproducerar normer som ligger till grund för vad som anses som kvinnligt 
respektive manligt. Normerna är enligt teoretikerna och det socialkonstruktionistiska 
perspektivet kontextberoende och kulturellt betingade, vilket innebär att de är föränderliga 
genom tid och rum. Föreliggande studie blir på så vis kontextberoende och de konstruktioner 
som undersöks är aktuella här och nu, och kan se annorlunda ut ifall de undersöks i andra 
kontexter. Vidare innebär normernas föränderlighet att de slutsatser som dras i studien inte 
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nödvändigtvis behöver vara aktuella i framtiden. Rubin (1984) som införlivade genusbegreppet 
fokuserar på att belysa de olika roller individen förvärvar utifrån kön, varav Hirdman (2003) 
adderar en maktaspekt. Butler (2006) frångår Rubins och Hirdmans sätt att särskilja på kön och 
genus, och menar istället att kön och genus är samma sak, att kön endast är en social 
konstruktion oberoende av biologi. Av dessa tre har Hirdman och Butler valts ut som centrala 
teoretiker till grund för den analytiska diskussionen i uppsatsen. Varför just dessa två valdes ut 
beror på studiens syfte och frågeställningar. Vi är inte intresserade av språkliga konstruktioner 
utan av beskrivningar av de unga. Hirdmans diskussioner kring genuskontrakt och den manliga 
normen anser vi behövliga för att förstå varför vissa beteenden beskrivs mer accepterade hos 
det ena könet, och hur denna konstruktion upprätthålls genom socialnämndens utlåtanden. Vi 
anser vidare att för att få en så djupgående analys som möjligt bör vi inte begränsa oss till 
endast Hirdman och använder oss därför även av Butler. Då vi vill föra en diskussion kring hur 
socialnämnden utifrån sociala konstruktioner beskriver handlingarna hos pojkar respektive 
flickor är Butlers resonemang om den heterosexuella matrisen och normalitet användbara. 
Genom att applicera en teori kring normalitet möjliggör det för oss att visa kring vilka 
beteenden som betraktas som normala för vardera kön utifrån socialnämndens beskrivningar. 
 
 
5. METOD 
 
Studiens val av kvalitativa metoder kommer inledningsvis att presenteras i följande avsnitt och 
därefter följer en presentation kring studiens material, urval, analys, etiska överväganden och 
avslutningsvis tillförlitlighet. 
 
5.1 Val av metod 
 
Vid val av forskningsmetod i samhällsvetenskapliga studier brukar valet vara kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att använda sig utav kvalitativa 
forskningsmetoder när syftet är att förstå den sociala verkligheten eller om studien är 
tolkningsinriktad eller interpretativistisk. Vår studie grundar sig i kvalitativa metoder som 
anses vara det mest lämpliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare har en 
tematisk analys valts i relation till det socialkonstruktionistiska perspektivet då syftet är att 
studera huruvida ungdomar konstrueras i socialnämndens utlåtanden i domar. Den teoretiska 
utgångspunkten utgörs av Hirdmans och Butlers genusteorier, vilka kommer att användas som 
analysverktyg. 
  
För att sätta ord på vårt metodologiska tillvägagångssätt väljer vi att i enlighet med Bryman 
(2011) beskriva vår urvalsmetod som ett målinriktat urval av kvalitativ egenskap. Författaren 
beskriver det målinriktade urvalet som lämpligt för forskare som i motsats till ett slumpmässigt 
urval är ute efter respondenter anpassade efter de formulerade forskningsfrågorna, utvalda 
utifrån specifika egenskaper och kriterier. Som forskare bör en vara medveten om vilka kriterier 
som är lämpliga att utesluta och inkludera vid ett målinriktat urval. Föreliggande studie avser 
att studera konstruktionen av genus utifrån rättsfall. Som tidigare förklarat är det socialtjänsten 
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som utför en utredning kring den unge och den unges förhållanden. I de fall där LVU bedöms 
vara aktuellt är det socialnämnden som ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten där 
målet i sin tur prövas och även där socialtjänstens utredning presenteras. Det material som är 
relevant och lämpligt för att uppfylla studiens syfte är kriteriet rättsfall som prövat 3 § LVU 
med rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. En detaljerad beskrivning går att läsa i 
5.2.1 kring ytterligare kriterier och hur vi gick tillväga för att välja ut studiens material. Valet 
av rättsfall som material är främst för att det är lättillgängligt då rättsfallen är publicerade i 
rättsdatabasen ”Karnov” som vi har tillgång till via Örebro Universitet. Vidare är domarna 
redan sekretess- och menprövade och valet av rättsfall anses därför lämpligt som material. Vi 
förtydligar också att i rättsfallen finner vi vad socialnämnden har anfört utifrån socialtjänstens 
LVU-utredning, varav vi studerar konstruktionen av genus utifrån socialnämndens utlåtanden. 
Det fullständiga rättsfallet nyttjas alltså inte i studien, endast den del som avser socialnämndens 
utlåtanden. 
  
En tematisk analys är en av de vanligaste analysmetoderna som forskare använder sig av i 
kvalitativa forskningsstudier och kan vara olika utformad beroende på syftet och upplägget 
med studien. En tematisk analys handlar i sin helhet om att skapa teman och/eller subteman 
efter noggrann läsning av empirin som inhämtats och som ska analyseras i studien, vilket också 
kan benämnas som kodning. Det centrala i den tematiska analysen är att analysera vad som 
sägs i empirin och inte hur eller varför. Forskaren kan vara öppen för repetitioner, metaforer 
och analogier, övergångar, likheter och skillnader, saknade data, språkliga kopplingar och 
lokala typologier eller kategorier i texterna när teman ska skapas (Bryman, 2011). En tematisk 
analys som analysmetod valdes för att vi är intresserade av vad det är som skrivs i texterna 
kring vad ett socialt nedbrytande beteende är för respektive kön och hur detta i sin tur 
konstruerar genus. Den tematiska analysen gav oss möjligheten att dela in empirin i teman och 
subteman, och utifrån det analysera empirin med stöd av tidigare forskning samt Hirdmans och 
Butlers teorier som teoretisk utgångspunkt. 
 
5.2 Tillvägagångssätt 
  
5.2.1 Studiens empiri 
Den empiri som studien utgår ifrån är rättsfall som prövat 3 § LVU med rekvisitet ”annat socialt 
nedbrytande beteende”. Efter ett målstyrt urval fick vi fram tio domar, fem domar avseende 
flickor och fem domar avseende pojkar som prövats under åren 2017 och 2018 i förvaltningsrätt 
i Sverige. Nedan förklaras hur insamlingen av empirin gick till. 
  
Vi började med att gå in på Örebro Universitetsbibliotekets hemsida, därefter klickade vi oss 
vidare till ”databaser” och sökte efter rättsdatabasen Karnov. På universitetsbibliotekets 
hemsida framkommer att ”Karnov innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till 
rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter”. Vi ansåg därför att Karnov var en 
lämplig databas att söka våra rättsfall i samt att vi båda har tidigare erfarenhet av databasen. 
Innan sökningen bestämde vi oss för vilka avgränsningar sökorden skulle ha gällande lagrum, 
rekvisit, årtal, instans och geografiskt område. Resterande avgränsningar gjordes i databasens 
egna inklusion- och exklusionskriterier. Sökorden som användes syftade till att generera ett 
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resultat av rättsfall som endast behandlar ungdomar som blivit omhändertagna enligt 3 § LVU, 
utifrån tredje rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. I Karnovs egna inklusion- och 
exklusionskriterier kan rättskällor väljas och där valdes ”förvaltningsdomstolar” och vidare 
”förvaltningsrätterna”. Denna avgränsning gjordes av anledningen att det är förvaltningsrätten 
som första instans socialnämndens ansökan först når, varpå socialnämndens ansökan avslås 
eller beviljas. Rättsfall på högre instanser innebär att överklagan har gjorts och ansågs inte 
relevant i förhållande till vårt syfte, då vi endast hade i avsikt att studera socialnämndens 
utlåtanden som grundar sig i socialtjänstens utredning. Valet av geografiskt område kommer 
inte att presenteras med anledning att skydda de unga som är aktuella i rättsfallen och deras 
integritet. Vi anser heller inte att det påverkar varken studiens syfte eller resultat att den 
geografiska avgränsningen utelämnas i redovisning av studien, utan visar snarare en etisk 
medvetenhet, respekt och hänsyn till de barn och unga som varit aktuella i rättsfallen. Vidare 
valdes ”socialrätt” som inklusionskriterie då det är av relevans för ändamålet, och slutligen 
publiceringsdatum 2017 och 2018. Då vi önskade att ha så nya fall som möjligt sorterades 
rättsfallen efter ”nyast först”, och utifrån denna ordning började vi granska fallen i kronologisk 
ordning. 
  
Genom granskning av rättsfallen som presenterades i sökresultatet framkom även rättsfall som 
innehöll andra rekvisit inom 3 § LVU (beteendefall) samt 2 § LVU (miljöfall). Dessa rättsfall 
exkluderades genom granskningen då fokus låg på barn och unga som blivit omhändertagna 
endast enligt rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. Vi ansåg att fem domar 
avseende flickor och fem domar avseende pojkar skulle vara en rimlig mängd att ha som empiri 
i vår studie. De fem första pojkdomarna respektive flickdomarna valdes ut utifrån ordningen 
“nyast först” och kriteriet “annat “socialt nedbrytande beteende” som rekvisit. När de fem 
första domarna avseende flickor konstaterats blev resterande flickdomar irrelevanta för studien, 
och sökningen fortsatte efter domar avseende pojkar. Tanken var att rättsfallen skulle vara så 
nypublicerade som möjligt för att diskussionen kring dessa skulle vara så nära nutid som 
möjligt. Till en början valdes endast rättsfall från 2018, men under sökprocessen visade det sig 
att antalet domar avseende pojkar från 2018 som matchade våra kriterier inte var tillräckliga 
och därav adderades rättsfall från 2017 även i sökresultaten. Vi är medvetna om att en 
avgränsning utifrån kön kan väcka frågor kring könsidentitet hos de unga och att en viss kritik 
kan riktas mot att vi som inte känner till hur och vad dessa barn identifierar sig som gällande 
kön. Vi har tagit detta i beaktande och valt att utgå ifrån det juridiska könet som vi konstaterat 
genom att avläsa den unges personnummer. 
  
5.2.2 Analys av socialnämndens utlåtanden i rättsfall 
Efter att de tio rättsfallen valdes ut skrev vi ut handlingarna i pappersformat för att enklare 
kunna markera återkommande teman och granska socialnämnden utlåtanden. Genom en 
noggrann och upprepad läsning försökte vi hitta återkommande teman i texten. Efter första 
läsningen la vi märke till att någon form av psykisk ohälsa var återkommande och bestämde 
oss för att ”psykisk ohälsa” var ett tema som vi skulle ha med i analysen. Vid vidare läsning 
tog vi beslutet att en högläsning skulle ske tillsammans för att dela tankar och samsyn för att 
utgöra teman, varpå ytterligare två teman togs fram, ”umgänge och miljö” och ”normbrytande 
beteende”. Sammanfattningsvis landade vi i tre teman som är väsentliga och som analysen 
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bygger på. När de tre teman valdes ut strimlades rättsfallen på grund av säkerhetsskydd och 
istället hanterade vi dokumenten digitalt. Rättsfallen bevarades på ett lösenordsskyddat USB-
minne. Nedan beskrivs de tre teman som vi skapat och tanken bakom varje tema. 
  
1. Psykisk ohälsa. I detta tema ingår allt som berör neuropsykiatriska diagnoser och andra 

psykiatriska tillstånd och besvär. Dessa kan vara ADHD, trotssyndrom, depression, 
självskadebeteende och dåligt mående. Diagnoser uppges enligt Socialstyrelsen (2016) 
benämnas som allvarliga psykiatriska tillstånd, medan dåligt mående, eller nedsatt 
välbefinnande, beskrivs som psykiska besvär. 

2. Umgänge och miljö. Återkommande i texten var att en diskussion fördes kring vilket 
umgänge den unge har samt i vilka olika miljöer den unge vistas i. Det kan exempelvis 
handla om att den unge umgås med personer som är kända hos polisen eller missbrukar 
någon form av drog eller alkohol. Vidare exempel är att den unge vistas i miljöer där 
kriminalitet, misshandel, missbruk och försäljning av droger förekommer. Ytterligare 
innefattar detta temat den unges avvikelser som är återkommande i rättsfallen, då den unge 
exempelvis avviker från hemmet, placeringar, behandlingar, myndigheter och liknande. 

3.  Normbrytande beteenden. Det tredje temat innefattar beskrivningar av beteenden som 
utmärker och beskriver den unge som exempelvis utåtagerande genom att den unge är 
hotfull, aggressiv, våldsam och respektlös. Mer specifikt kan det röra sig om att den unge 
slår sönder saker så som inredning, hotar eller brukar våld mot personal, vårdnadshavare 
och andra tjänstemän. Val av benämning av tema grundar sig i Andershed och Andershed 
(2005) definition av vad ett normbrytande beteende är. Författarna beskriver att det handlar 
om ett beteende som bryter mot rådande regler och normer, exempelvis att vara aggressiv 
och utåtagerande mot människor och djur genom att hota och bruka våld, eller ”icke-
aggressiva normbrytande beteenden” såsom att stjäla saker, klotta, bryta mot 
vårdnadshavares regler. 

  
Studiens tre teman kommer framöver i studien att presenteras i tabellform (se 6.1). Syftet med 
tabellen är att ge en överblick kring hur socialnämnden beskriver den unges psykiska ohälsa, 
umgänge och miljö samt normbrytande beteende i deras utlåtanden för respektive kön. Dessa 
tre teman fungerar vidare som rubriker i avsnittet ”6. Resultat och analys” där det först sker en 
presentation av vilka ungdomar som faller inom vilket tema och sedan en analys kring det som 
lyfts i fallen, med stöd av Hirdman och Butlers genusteori samt tidigare forskning. Då vi av 
etiska skäl utelämnar vilka rättsfall vi analyserar och inte använder ungdomarnas riktiga namn 
har vi skapat fiktiva namn. För fallen avseende flickor är de fiktiva namnen Fanny, Nadja, Mia, 
Malin och Anna. För fallen avseende pojkar är de fiktiva namnen Oliver, Linus, Max, Josef 
och Aras. I tabellen, analysen och vid citering från fallen har ungdomarnas riktiga namn bytts 
ut till dessa fiktiva namn.  
 
5.3 Vår förförståelse 
 
Vi har i vår studie valt att använda oss utav socialkonstruktionismen som bas i den teoretiska 
utgångspunkten. Burr (2003) lyfter kritik mot perspektivet i form av att forskaren inte kan vara 
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neutral i sin studie. Författaren hävdar att forskaren är en bidragande faktor till det socialt 
konstruerade i studien utifrån val av ämne och metod. Detta grundar sig i att forskaren själv 
har en förförståelse kring fenomenet som är kulturellt och historiskt grundad. Forskare som har 
socialkonstruktionism som utgångspunkt bör förhålla sig till att studien är en konstruktion i 
sig.  
 
Utifrån vår förförståelse ser vi det möjligt att genuskonstruktioner förekommer i den 
utsträckning att pojkar och flickor beskrivs annorlunda vad gäller vissa beteenden. Vi använder 
oss vidare av genusteoretikerna Yvonne Hirdman och Judith Butler i vår teoretiska 
referensram. Eftersom båda dessa teoretiker har en feministisk utgångspunkt med fokus på 
maktstrukturer och att kvinnan ska inneha samma rättigheter som män, påverkar det oss på så 
vis att vi utgår ifrån att kvinnan är underställd. Det blir en del av vår förförståelse och kan ha 
en inverkan på vilka resultat vi förväntar oss och söker efter. Då vi alla människor har en 
relation till begreppet “kön” har vi som forskare en föreställning och erfarenhet kring hur en 
pojke och en flicka bör bete sig enligt rådande normer. Dessa föreställningar vi bär med oss 
har med säkerhet följt med oss i uppsatsarbetet. 
 
5.4 Forskningsetiska överväganden 
 
5.4.1 Forskningskravet 
Forskning är till för samhället och dess medborgare och ställer höga krav på forskaren gällande 
kvalité, väsentlighet och relevans. Som forskare hamnar en emellertid i en skärningspunkt 
mellan syftet med den forskning forskaren ämnar bedriva och den forskning som utifrån etiska 
principer är godkänd att bedriva. Det innebär att forskare ständigt måste ta ställning till ifall de 
val som tas forskningen är värda att göra i relation till samhällets medborgare och det skydd de 
har. En viktig etisk regel hos forskare är att tala sanning och öppet redovisa det material som 
har med studien att göra. Som författare till denna studie anser vi att det inte var etisk korrekt 
att öppet redovisa all form av material då det innefattar känsliga personuppgifter. Allt övrigt 
material har öppet redovisats så långt det går, och med hjälp av citat har vi försökt uppnå en 
hög grad av validitet. 
 
Vidare finns ett skydd som omfattar samhället och dess invånare som benämns som 
individskyddskravet. Kravet består av fyra principer vilka benämns som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av 
vardera princip och hur studien och vi som forskare förhåller oss till dessa. Samtlig information 
om dessa principer är inhämtad från Vetenskapsrådet (2017). 
 
5.4.2 Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 
Som forskare kan empirin inhämtas genom aktiva undersökningspersoner (ex. enkäter, 
intervjuer, observationer) eller passiva genom att inhämta information från redan existerande 
dokument om personer (ex. rättsfall) där forskaren inte är i direkt kontakt med personerna. I 
båda fall är informationskravet till för att de berörda personerna ska vara väl informerade om 
deras roll i studien, att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas 
utan konsekvenser. Det är naturligtvis lättare att informera en aktiv undersökningsperson 
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genom direkt kontakt med denne än som i vårt fall där undersökningspersonerna betraktas som 
passiva. I fall som efterliknar vår studie bör en bedömning göras om uppgifterna kring dessa 
personer är av värde att presenteras. Detta avgörs genom att resonera kring vilka konsekvenser 
nyttjandet av dessa uppgifter kan få för berörda personer. I föreliggande studie har vi inhämtat 
offentligt publicerat material i form av rättsfall. En utav de allmänna regler som finns gällande 
forskningsprocessen är strävan efter att inte skada människor. Materialet finns för allmänheten 
att inhämta som en offentlig handling. Trots att rättsfall är en offentlig handling anser vi det 
inte etiskt korrekt att dela med oss av information kring personuppgifter. Rättsfallen innehåller 
information om namn, personuppgifter till barn och vårdnadshavare, adress, särskilda 
utlåtanden och information om situationer och omständigheter som kan te sig extra känsliga 
för den unge och deras familjer. Att presentera sådan typ av information skulle hårdraget kunna 
tolkas som en form av “uthängning” av dessa personer. Inte heller fyller dessa uppgifter någon 
funktion i vår studie då fokus endast är socialnämndens utlåtanden kring den unges beteenden. 
 
Den andra principen, konfidentialitetskravet - “Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Möjligheten till att identifiera individerna i 
studiens utvalda rättsfall har vi anonymiserat genom att inga namn har nämnts. För att hålla 
koll på rättsfallen har respektive rättsfall förvarats på ett USB-minne som är lösenordsskyddat. 
Genom att utelämna personuppgifter och målnummer blir det möjligt att tillföra studien 
trovärdig och relevant empiri i form av autentiska rättsfall utan att orsaka direkt skada på någon 
av berörda parter. Den tredje principen, samtyckeskravet, innebär att samtycke ska inhämtas 
från undersökningspersoner. Detta är ett skydd för alla, men framför allt för barn då ett 
samtycke krävs från vårdnadshavare. Samtyckeskravet är i denna studie inte aktuellt att hämta 
in då samtyckeskravet i första hand gäller aktiva undersökningspersoner och det framgår att 
samtycke inte behöver efterfrågas i studier som dessa. Den fjärde och sista principen benämns 
som nyttjandekravet och berör att inhämtad information endast ska användas i forskningssyfte. 
Nyttjandekravet anses uppfyllt då empirin endast används för studiens ändamål. 
 
5.5 Studiens tillförlitlighet 
 
I kvalitativa studier används begreppet ”tillförlitlighet” som ett samlingsbegrepp för olika 
kriterier inom kvalitativ forskning. Tre delkriterier redogörs för i detta avsnitt, vilka är 
trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011). 
 
5.5.1 Trovärdighet 
Trovärdighet innebär att forskaren säkerställer att studien utförs enligt de regler som finns kring 
hur en studie ska gå till och att forskaren rapporterar resultatet till personer som har varit en del 
av studien (Bryman, 2011). Vi har i denna studie inga respondenter att förhålla oss till och på 
så vis heller inga att rapportera vårt resultat till. Empirin i denna studie i form av rättsfall är på 
ett sätt bekräftad och utgör redan en social verklighet, som vi gör ytterligare tolkningar av. 
 
5.5.2 Överförbarhet  
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Inom kvalitativa forskningsstudier används begreppet överförbarhet som innebär huruvida 
resultat kan vara användbara i liknande miljöer och situationer (Bryman, 2011). Strävan efter 
att förstå den sociala verkligheten på djupet i kvalitativa studier medför att generalisering av 
studiens resultat till en population inte är syftet. Då studien är begränsad till en mindre mängd 
empiri syftar den snarare till att analysera dessa mer djupgående. Det är tänkbart att liknande 
resultat kan framkomma om liknande studier görs i liknande kontexter, men föreliggande studie 
kan inte ligga till grund för att uttala sig om en hel population. 
 
5.5.3 Pålitlighet 
För att en studie ska anses som pålitlig bör forskaren ge en detaljerad redogörelse kring 
samtliga moment under studiens gång. Studien blir pålitlig på så vis att läsaren får större 
möjlighet att göra en likadan studie när en detaljerad beskrivning av genomförandet finns 
(Bryman, 2011). Vår studie kan från ett håll betraktas som mindre pålitlig då den utelämnar de 
exakta sökorden och rättsfallen som använts till grund för resultat och analys. Valet som 
gjordes att begränsa möjligheterna för andra att ta del av de exakta rättsfallen gjordes utifrån 
en etisk aspekt. Utöver detta har studien beskrivits så detaljerat som möjligt och kan betraktas 
som pålitlig med dess utförliga metodologiska genomgång. 
 

 
6. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av empiri och analys utefter rubriker, där 
rubrikerna representerar de tre utvalda teman som skapats genom den tematiska analysen. En 
analys förs kring genuskonstruktioner med stöd i Hirdmans och Butlers genusteorier samt 
tidigare forskning. Avsnittet ska besvara studiens syfte och frågeställningar. Citat utifrån de 
ungas fall kommer att användas i avsnittet. För att återigen tydliggöra representerar citaten 
socialnämndens utlåtanden som vi finner i LVU-domar. Ungdomarnas riktiga namn är utbytta 
till fiktiva namn som finns att ta del av i tabellen. I samtliga fall har förvaltningsrätten beviljat 
socialnämndens ansökan. Tabellen nedan visar på en översikt över fem fall avseende flickor 
och fem fall avseende pojkar i förhållande till utvalda teman. 
 

  
 

Psykisk ohälsa / mående Umgänge / miljö Normbrytande beteenden 

  
Fanny 

ADHD, trotssyndrom, depression, 
självskadebeteende 

Umgås med äldre personer där droger och 
alkohol förekommer. 

Brukat våld mot vårdnadshavare och 
tjänsteman, hotat närstående med 
tillhygge, 

Nadja Självskadebeteende Avvikit från placering, vistats i 
missbruksmiljöer 

Hotfull, våldsam, brukat våld, förstört 
inredning, brukat droger 

Mia   Avvikit från hem, vistas i destruktiva 
miljöer, umgås med äldre personer kända 
hos polisen, destruktiv relation med äldre 
pojkvän 

Utövat misshandel och missbrukat 
läkemedel 

Malin Neuropsykiatriska diagnoser Umgås i miljöer där drogförsäljning, bruk 
av narkotika och misshandel förekommer, 
ofta borta nattetid 

Brukat droger och alkohol 
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Anna Dåligt mående, självskadebeteende Avvikit från placering, vistats i riskfyllda 
miljöer 

Hotfull mot personal, våldsam, slagit 
sönder inredning, brukat droger, hotat 
om att skada sig själv 

        

Oliver ADHD, trotssyndrom   Våld med tillhyggen, hot om våld, 
våldsam, brukat droger, utfört 
brottsliga handlingar 

Linus     Följer inte regler, skadegörelse, 
hotfull, hamnar i slagsmål 

Max   Vistas i kriminella miljöer Brottsliga handlingar, slagit mot saker, 
hotfull mot personal 

Josef  Hotat om att skada sig själv Avvikit från samtliga placeringar, sovit 
utomhus, 

Hotfull, följer inte regler, brukat 
droger och alkohol 

Aras   Avvikit från placeringar och möten med 
myndigheter, vistas i kriminella och 
missbrukande miljöer, sovit utomhus 

Stulit dyrt föremål, slagit sönder 
inventarier, gjort vapen av olika 
föremål 

 
6.1 Tabell över studiens rättsfall 
 
6.2 Psykisk ohälsa 
 
Vi kan av tabellen utläsa att psykisk ohälsa återkommer i sex av tio fall. Fyra av dessa finns i 
domar avseende flickor och två avseende pojkar. Vad gäller pojkarnas domar lyfts 
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och trotssyndrom, och i ett fall en typ av självskada. 
I flickornas domar lyfts neuropsykiatriska diagnoser, men utöver detta även dåligt mående, 
depression och självskadebeteende. Värt att poängtera är att i RÅ 2010, ref. 24 uppges att 
psykiska funktionshinder eller symptom på psykiska funktionshinder inte ska ligga till grund 
för ett omhändertagande enligt LVU. I samtliga domar hänvisar förvaltningsrätten till RÅ 2010 
ref. 24 för att betona att den unges psykiska funktionsnedsättning inte ligger till grund för ett 
omhändertagande enligt LVU 3 §. 
 
Schlytter (1999) uppger i sin studie att psykisk ohälsa visar sig mer frekvent hos flickor. Vidare 
visar författaren att beteenden som självdestruktivitet och självskada anses som typiska 
“flickbeteenden”. Liknande tendenser gällande självskadebeteenden går att utläsa ur studiens 
utvalda fall, där självskada betonas i tre fall avseende flickor och endast i ett fall avseende 
pojkar. Fallen är Fanny, Nadja, Anna och Josef. Josefs fall är det enda fallet av samtliga fem 
domar avseende pojkar där socialnämnden lyfter någon form av självskada. Nämnden uppger 
att Josef 
 

… har även utsatt sig själv för fara, till exempel befann han sig uppe på ett tak 
och hotade polisen och att han skulle hoppa ned från taket. 

 
Beteendet beskrivs inte konkret som ett självskadebeteende, utan det påpekas att Josef utsatt 
sig själv för fara. Inga ytterligare utlåtanden görs kring självskada i Josefs fall. I Nadjas fall 
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framkommer det utifrån utlåtandet att Nadja har varit placerad utanför hemmet och har avvikit 
flertalet gånger. Det uppges att Nadja har en strategi att avvika från behandlingen och boendet, 
och nämnden uppger att hennes avvikanden är en form av självskadebeteende då hon flyr när 
hon mår dåligt. “Då hon avvikit från behandlingshemmen har hon utsatt sig för risker genom 
att ta droger och vistats i miljöer där andra tar droger”.  
 
I Annas fall uppges följande: 
 

Agerandet har eskalerat över tid och lett till att hon vid flertalet tillfällen skadat sig 
själv och andra [...] Anna beskrivs som identitetssökande och lättpåverkad med ett 
stort bekräftelsebehov. Detta visar sig inte minst i hennes dåliga mående där hon 
uttrycker detta genom att i perioder avvika och vistas i riskfyllda miljöer, uppge att 
hon tagit droger, självskada sig och agera ut med våld och hot om våld [...] när hon 
avvikit från placeringarna har hon sökt sig till olämpliga miljöer [...].  

 
I citatet ovan ser vi att socialnämnden lyfter Annas självskadebeteende. Av socialnämndens 
utlåtande kan vi utläsa att Annas sociala nedbrytande beteenden, varav ett är att hon skadar sig 
själv, tyder på ett dåligt mående. Utifrån hennes självskadebeteende i kombination med de 
andra beteenden som nämns i citatet, beskrivs hon i egenskaper som identitetssökande och 
lättpåverkad med ett stort bekräftelsebehov. Både Nadja och Anna vistas i missbruksmiljöer 
och avviker från boenden och placeringar och dessa beteenden beskrivs som ett 
självskadebeteende. Josef vistas också i missbruksmiljöer och avviker från sin placering. I hans 
fall beskrivs inte dessa beteenden som en form av självskadebeteende. Ericsson (1998) uppger 
i sin studie att pojkar oftast utför enskilda konkreta handlingar som sedan utgör deras 
problematik, medan flickornas problematik grundar sig i att de inte lever upp till de normer 
som finns för flickor. Den koppling som urskiljs utifrån denna studie är att i Josefs fall handlar 
det om ett konkret hot om att hoppa från ett tak, och det är inte förrän då socialnämnden 
betraktar det som en självskada. 
 
Utifrån Hirdmans (2003) andra logik i hennes genussystem där mannen ses som normen kan 
vi förstå skillnaden i beskrivningen som att det betraktas som mer skadligt för en flicka att 
vistas i missbruksmiljöer och avvika från placeringar. Det finns en skillnad i vad som anses 
vara ett normbrytande beteende för flickor och pojkar. Det beskrivs inte lika skadligt för Josef 
att avvika och vistas i missbruksmiljöer som för Nadja och Anna, där det beskrivs som ett 
självskadebeteende. Det handlar om att Josef som är pojke inte bryter mot normerna i samma 
utsträckning som Anna och Nadja då de är flickor och hans beteende beskrivs därför inte som 
självskadligt. En annan skillnad som går att se mellan Josefs fall och flickornas är att 
socialnämnden även lyfter flickornas konsekvenser av självskadebeteendet. I både Nadjas och 
Annas fall betonas att deras avvikelser från placeringarna leder till att de utsätter sig själva för 
risker när dom vistas i missbruksmiljöer och andra riskfyllda miljöer. Normer skapas, 
upprätthålls och bärs av oss människor och medför en skillnad mellan man och kvinna. I 
Hirdmans (2003) logik om isärhållandet mellan könen innebär det att tankefigurerna kring vad 
som är pojke och flicka förknippar särskilda beteenden med flickor respektive pojkar. Utifrån 
detta gör vi tolkningen att anledningen till att självskadebeteende lyfts i fler fall avseende 
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flickor är att tankefigurerna kring könen talar för att självskadebeteende förknippas med det 
kvinnliga könet. Detta innebär dock inte att denna typ av psykisk ohälsa är obetydlig eller icke-
existerande hos pojkar utan att det oftare beskrivs som ett självskadebeteende hos flickor. 
Vidare är ytterligare en tolkning att det inte ligger i normen för flickor att bete vistas i 
missbruksmiljöer och avvika och att dessa beteenden därför anses mer skadliga för flickan. 
 
Vidare belyser vi två fall som benämner psykiska funktionsnedsättningar i form av diagnoser 
hos en pojke och en flicka, vilka är ADHD och trotssyndrom. I båda fallen lyfter socialnämnden 
i sina utlåtanden sakkunnigas uttalanden om den unges diagnos i relation till den unges 
beteende. Vi inleder med att citera sakkunnig i Olivers dom: 
  

Det är viktigt att komma ihåg att våld och skadegörelse inte är talande för hans 
diagnoser … att beteendet inte beror på Olivers diagnoser utan på ett inadekvat 
bemötande av dessa från omgivningen.  
  

Oliver beskrivs av nämnden som en pojke med ett utåtagerande beteende. Det framkommer i 
utredningen att han är våldsam, hotfull och brukar droger och utför andra brottsliga handlingar. 
Nämnden betonar att Oliver behöver adekvat hjälp och stöd utifrån sina diagnoser men även 
utifrån hans beteende. Ett beteende som kan liknas med Olivers beteende återfinns i en dom 
avseende flickan Fanny. Fanny beskrivs som utåtagerande då hon brukat våld och varit hotfull, 
följer inte vårdnadshavarnas regler, samt att hon vistas i drog- och alkoholsammanhang. I 
nämndens utlåtande framkommer från sakkunnig i Fannys fall “att ADHD delvis kan förklara 
Fannys beteende, men att det inte tar bort hennes eget ansvar”. 
 
Utifrån de utdragna citaten från Olivers och Fannys fall kan vi utläsa en likhet och två skillnader 
i beskrivningen av Fannys och Olivers diagnoser. Den likhet som återfinns är de beteenden 
som identifierats hos Fanny och Oliver, det vill säga ett utåtagerande beteende samt vistelser i 
missbruksmiljöer. Kåhl (1995) har i sin studie undersökt skillnader i beskrivningar av flickors 
och pojkars beteenden i barnavårdsutredningar. Författaren kommer fram till att en skillnad i 
barnavårdsutredningar avseende pojkar respektive flickor är att i pojkarnas fall söks en 
förklaring till hans beteenden och handlingar i större utsträckning än hos flickorna. I flickornas 
fall sker endast en kartläggning av flickans handlande. Påståendet att man i pojkars fall söker 
förklaringar i större utsträckning uppenbarar sig i beskrivningarna om Fannys och Olivers 
psykiska funktionsnedsättningar i relation till deras beteenden. Utifrån det Kåhl (1995) 
beskriver i sin studie görs tolkningen att Olivers eget ansvar för hans handlande fråntas honom 
och att det istället förs över på hans omgivning som bemött hans diagnoser på ett otillräckligt 
sätt. I Fannys fall framgår att det är hon som bär ansvaret för hur hon handlar och beter sig. 
Trots att socialnämnden visar på att Fannys och Olivers beteende kan förklaras bortsett från 
deras diagnoser, förekommer det ändå en skillnad i beskrivningen från sakkunniga som är 
intressant att lyfta. Kåhl (1995) beskriver vidare flickorna som passiva objekt och hävdar att 
risken finns att flickorna tystas genom att de inte ges utrymme att få sina röster hörda i 
utredningar och liknande. Till skillnad från flickorna ges pojkarna ett större utrymme att få sina 
röster hörda och agera då de beskrivs som aktiva subjekt. Aktiva subjekt och passiva subjekt 
ter sig passande i Olivers och Fannys fall då vi uppfattar en mer utvidgad förklaring från 
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socialnämnden till Olivers beteende. Möjligheterna att söka ytterligare förklaringar till Fannys 
beteende begränsas, vilket i sin tur leder till att hon tystas. 
 
Med stöd i det vi kommit fram till utifrån studiens tema om psykisk ohälsa väljer vi att avsluta 
analysen kring psykisk ohälsa i form av en kortare sammanfattning. Att pojkar och flickor 
beskrivs olika framkommer tydligt i samtliga fall som presenterats i detta avsnitt. Vi kan utläsa 
att beskrivningar om självskadebeteenden och dåligt mående i större utsträckning förekommer 
hos flickor. Liknande slutsatser har både Schlytter (1999) och Ericsson (1998) uppgett i sina 
studier. Det socialkonstruktionistiska perspektivet och Hirdmans genusteori ger oss 
möjligheten att betrakta psykisk ohälsa som en social konstruktion. Som vi påpekat påstås det 
inte att dessa beteenden inte förekommer hos pojkar utan att de inte beskrivs som 
självskadebeteenden eller dåligt mående. Det är enligt norm ett flickbeteende och därav mer 
förekommande i beskrivningar av flickor. Vidare fördes ett resonemang kring hur ADHD 
beskrivs i relation till könet och visar på att flickan i det aktuella fallet anses bära ett större 
ansvar för sitt beteende än pojken trots att dessa två har liknande beteenden och liknande 
diagnos. Kåhls (1995) påståenden lyfts om aktiva subjekt och passiva objekt och vi uppger 
utifrån detta att flickan blir passiv och tystas när det konstateras att hon bär ansvaret för sitt 
handlande. Vad som anförts under detta avsnitt påstår vi vara socialt konstruerat, och att 
socialnämnden bidrar till denna konstruktion genom att oftare belysa “flickbeteenden” hos 
flickorna vilket gör att de vidare betraktas som flickbeteenden. Sammanfattningsvis menar vi 
att genus konstrueras i socialnämndens utlåtanden och att socialnämnden bidrar till denna 
konstruktion genom att belysa psykisk ohälsa som ett beteende hos flickorna i större 
utsträckning. 
 
6.3 Umgänge och miljö 
 
I Max dom lyfter socialnämnden att han umgås med vänner som skolkar och vistas i kriminella 
miljöer. Aras beskrivs ha påträffats i kriminella miljöer och missbruksmiljöer. I Fannys fall 
beskrivs hon vistas i alkohol- och drogmiljöer med äldre personer, och i Mias fall betonas hon 
umgås med äldre personer som är kända hos polisen. Det gemensamma i samtliga fyra fall är 
att den unge vistas i någon form av missbruksmiljö och/eller kriminell miljö. I Mias fall 
framställer socialnämnden följande: 
 

Mia bor på annan ort med sin 24-åriga pojkvän som utsätter henne för psykisk 
misshandel och kontroll [...] socialtjänsten har mottagit flera orosanmälningar från 
skolan avseende … och relationen med pojkvännen. [...] anmälningar från BUP har 
inkommit gällande hennes relation med pojkvännen. [...] Mia har uppgett att 
anledningen till misshandeln var att personen i fråga haft en relation med pojkvännen. 
[...] hon har tagit ett stort antal tabletter lugnande läkemedel och att det har att göra 
med problem i relationen med pojkvännen [...] pojkvännen är kontrollerande och 
manipulativ […]. 

 
Föregående citat ämnar belysa socialnämndens betoning på Mias relation med hennes äldre 
pojkvän. Utifrån citatet framgår att flertalet händelser relateras till Mias pojkvän. Pojkvännen 
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är äldre, kontrollerande och manipulativ och har påverkat henne i en sådan utsträckning att hon 
vid ett tillfälle misshandlat en annan flicka samt brukat lugnande medel på grund av 
relationsproblem med pojkvännen. Hirdmans (2003) teori om hierarkin grundar sig i att 
mannen betraktas som norm i samhället och att kvinnan får en mindre roll samt hamnar i 
underläge. Butler (2006) menar likt Hirdman att man och kvinna utgörs av normer och att det 
delvis är den heterosexuella matrisen som ligger till grund för normen kring man och kvinna. 
Vad som beskrivs i Mias fall är situationer där hennes pojkvän påverkat henne till enligt 
socialnämnden ett socialt nedbrytande beteende. En möjlig tolkning är att Mias beteende beror 
på hennes pojkvän, samtidigt som ansvaret för beteendet läggs på henne. Det är därav tänkbart 
att Mias socialt nedbrytande beteende inte hade existerat utan pojkvännens påverkan. Vårt syfte 
är visserligen inte att analysera huruvida Mias sociala nedbrytande beteende existerar utöver 
pojkvännen, utan snarare hur nämnden i detta utlåtande konstruerar mannen som norm. Utifrån 
Hirdmans syn på mannen som norm är ytterligare tolkning att pojkvännens beteende gentemot 
Mia konstrueras som mer acceptabelt genom att det är Mia som får konsekvenser för det 
beteende han utsätter henne för. Det är Mias beteende som ifrågasätts och hon anses avvika 
från samhällets grundläggande normer. Nämnden upprätthåller på så vis den konstruerade 
normen kring att flickan är lättpåverkad och lättledd som vi tidigare beskrivit utifrån Ponnerts 
(2007) studie. Butlers teori om den heterosexuella matrisen applicerar sig vidare rimlig i en 
analys om hur Mias handlingsutrymme begränsas. Som stöd till Butlers teori, och vår analys, 
hänvisas till Kåhls (1995) forskning som beskriver flickor som tystade, med mindre utrymme 
att göra sig hörda och synliga i barnavårdsutredningar. När socialnämnden beskriver att Mias 
beteende beror på pojkvännen söks inga ytterligare förklaringar. Mias handlingsutrymme 
begränsas genom att socialnämnden applicerat en förklaring till hennes beteende, och hennes 
möjligheter till att själv yttra sig begränsas. Mia blir på så vis passiv i utredningen där 
beskrivningen av hennes beteende endast förklaras vara en konsekvens av relationen med 
pojkvännen. 
 
Av citat i Fannys fall utläses att “hon har umgåtts med äldre personer där alkohol och droger 
förekommit”. Socialnämnden lägger vikt vid att umgänget är äldre än flickan. I Mias fall 
betonades den äldre pojkvännen men även att hon umgås med äldre personer som uppges vara 
mellan 21–28 år gamla och kända hos polisen. Den gemensamma nämnaren är att 
socialnämnden i både Mias och Fannys fall uppger en utförlig beskrivning av umgänget. Vidare 
redogör vi för två fall avseende pojkar, Aras och Max, som analyseras i relation till Mias och 
Fannys umgängesbeskrivningar. Max och Aras uppges vistas i liknande miljöer som Mia och 
Fanny. I Aras fall lyfter socialnämnden: 
 

[...] påträffats i olämpliga miljöer där det förekommer både missbruk och kriminalitet. 
Han har vid ett tillfälle tillsammans med andra ungdomar stulit en dyr högtalare. 

 
I Max fall:  
 

[...] han vistas i riskfyllda, kriminella miljöer och är inblandad i brottsliga handlingar 
med umgänget [...] umgås med vänner som gör olagliga saker… 
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Det som skiljer pojkarnas fall från flickornas i detta avseende är att umgänget i relation till 
miljön de vistas i inte beskrivs mer ingående. Inga specifika relationer, åldrar på umgänget och 
inga särskilda situationer som beskriver vart, hur eller när umgänget skett nämns. Den enda 
beskrivningen av umgänget som förekommer i både Max och Aras fall är det faktum att 
pojkarna tillsammans med umgänget utfört brottsliga handlingar. Skillnaden mellan pojkarnas 
och flickornas fall är att nämnden i Fannys och Mias fall redogör för att umgänget är äldre än 
flickan själv, åldersspannet i umgänget och att umgänget missbrukar samt är kända hos polisen. 
Liknande beskrivningar återfinns inte i Max och Aras fall. I och med att socialnämnden betonar 
ungdomarnas umgänge med äldre som en riskfaktor, gör vi tolkningen att det uttrycks en oro 
kring flickornas umgänge med äldre. Socialnämnden lägger vikt vid vilken ålder flickans 
umgänge har, till skillnad från pojkarna. 
 
I Ponnerts (2007) studie visar hon hur socialarbetarnas argumentation sker genom otydliga och 
manifesta symptom. Socialsekreterarna utgår ofta ifrån en psykologisk tolkning av den unge 
när de enligt Ponnert (2007) beskriver otydliga symptom. Otydliga symptom kan exempelvis 
handla om att flickor oftare tenderar att beskrivas som lättpåverkade, lättledda och 
impulsstyrda. Oron kring flickornas äldre umgänge kan tänkas uppstå utifrån att det föreligger 
en rädsla för att flickan blir utnyttjad, manipulerad eller på annat vis påverkad då oron tycks 
bottna i föreställningen om att flickan är lättpåverkad, lättledd och impulsstyrd utifrån Ponnert 
(2007). Likt Butlers (2006) resonemang om att individen utifrån kön bör leva upp till 
förväntningarna som finns för att hålla sig inom ramen för “normal” menar vi genom att som 
flicka umgås med äldre bryts normer kring vilka flickor bör umgås med och skapar förvirring 
samt oro. 
 
Bella, en annan flicka som umgås med personer som är kända för drogförsäljning har i 
föregående stycke inte tagits med då det inte återfinns ytterligare beskrivningar gällande ålder. 
I föreliggande stycke lyfts beskrivningar av Bellas miljö tillsammans med beskrivningar av 
pojken Aras. Socialnämnden lyfter att Bella 
 

vistas i riskfyllda och destruktiva miljöer med personer som är kända för 
drogförsäljning och där det förekommit misshandel och andra våldsbrott [...] ur Bellas 
utredning framkommer det att hon har ett socialt nedbrytande beteende som är 
eskalerande. 

 
Bella beskrivs ha ett socialt nedbrytande beteende då hon umgås med personer som säljer 
droger, vistas i riskfyllda miljöer samt brukar droger och alkohol. I Aras fall uppges det att   
 

han har påträffats av polis i olämpliga miljöer där det förekommer både missbruk och 
kriminalitet. 

 
Vi har i båda fall ett beteende som handlar om vistelser i en nästintill liknande miljö som för 
Bella beskrivs som riskfyllt och eskalerande och för Aras som olämpligt. Vi jämför fallen med 
varandra för att belysa vår uppfattning om hur den manliga normen konstrueras inom 
myndighetsutredningar. Bara den faktiska jämförelsen, att det finns något att jämföra, är i sig 
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en indikation på den rådande manliga normen. Det faktum att vi kan jämföra Bellas eskalerande 
beteende med Aras olämpliga visar på en skillnad, ett isärhållande av könen. Det visar också 
på att det finns normer att leva upp till som Hirdman (2003) menar gör det möjligt att särskilja 
och jämföra kön. Bellas vistelse i denna typ av miljö utgör ett “eskalerande” beteende som vi i 
detta fall uppfattar som ett allvarligt beteende som ökar, stiger och håller på att eskalera till 
något negativt. Aras som vistas i denna typ av miljö uppges vistas i en olämplig miljö, en 
förvisso negativ miljö, dock inte lika allvarligt som flickans eskalerande beteende. Lindroth et 
al., (2012) visar i sin studie att det råder en liberal syn på pojkars beteende i jämförelse med 
flickors. Visserligen kopplar författaren påståendet till synen på sexualitet, men det är inte 
orimligt att tänka sig att det förekommer en mer liberal syn på pojkars beteenden överlag. Det 
är i Aras och Bellas fall likadana beteenden det rör sig om men med helt olika benämningar 
beroende på om det är en flicka eller en pojke som utövar det. Laanemets och Kristiansen 
(2008) uppger att pojkar och flickor omhändertas på olika grunder då flickorna inte lever upp 
till könsstereotyper och pojkarna utför en brottslig handling. Precis som Hirdman (2003) 
beskriver hierarkin i sin teori påstår vi att socialnämnden i dessa två fall utgår ifrån de normer 
och principer som finns gällande pojkar och flickor. När flickan uppvisar ett beteende som inte 
förväntas av henne utifrån könsstereotyper så får det ett annat utfall än för pojken, det vill säga 
att hennes beteende betraktas som mer allvarligt och eskalerande. 
 
Våra centrala slutsaser utifrån denna analys är att socialt nedbrytande beteenden inom temat 
“umgänge och miljö” påvisar en högre acceptans när det gäller pojkar, vilket vi kopplar ihop 
med att flickor inte lever upp till könsstereotyper. I jämförelser kan vi utläsa att beteenden som 
flickor uppvisar beskrivs i allvarligare termer än när pojkar uppvisar dem, exempelvis 
“eskalerande” hos flickor och “olämpligt” hos pojkar gällande vistelser i missbruksmiljöer och 
kriminella miljöer. I flickornas fall uttrycker socialnämnden vidare en oro kring umgänge med 
äldre personer, vilket vi kopplar till vad vi ser som en sårbarhet hos flickan då hon utifrån 
tidigare forskning (Ponnert, 2007) tenderar att beskrivas som lättpåverkad, lättledd och 
impulsiv. Dessa slutsatser belyses med hjälp av Hirdman (2003) och Butler (2006), som styrker 
våra påståenden med teorier om hierarkin, isärhållandet och den heterosexuella matrisen. 
Genom den högre grad av acceptans för pojkar som vi tolkar ur socialnämndens utlåtanden 
ämnar vi att påvisa hur mannen ses som norm i samhället. Vi anför också att den manliga 
normen naturligt för med sig att flickor har mer att leva upp till utifrån könsstereotyper, och att 
detta yttrar sig genom att socialnämndens utlåtanden gärna lägger vikt vid könsstereotyper 
kring flickor. Våra tydligaste exempel på könsstereotyper är i utlåtanden kring Fannys och 
Mias umgänge med äldre personer, betoningen på Mias pojkvän som påverkande faktor i 
hennes socialt nedbrytande beteende och beskrivningen av Bellas eskalerande beteende. Vi vill 
påstå att socialnämnden reproducerar könsstereotyper, normer och föreställningar kring kön 
när de beskriver flickorna utifrån redan normativa föreställningar, och genom att de gör skillnad 
i beskrivningar av likadana beteenden hos de olika könen. 
 
6.4 Normbrytande beteenden 
 
Anna beskrivs som dramatisk, identitetssökande och lättpåverkad och är enligt socialnämnden 
i stort behov av bekräftelse. Hon har verbalt och fysiskt agerat ut i situationer då hon 
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exempelvis blivit tillrättavisad eller kritiserad, slagit sönder inredning och hotat personal. 
Nadja beskrivs bete sig liknande som Anna på följande vis: 
 

I samband med möten med socialtjänsten … agerade Nadja kraftigt genom att förstöra 
inredning samt hota, kasta saker och spotta på handläggaren [...] hon har vid flera 
tillfällen uppvisat ett aggressivt beteende där hon gett sig på personal, hotat och slagit 
sönder inredning ... Hon behöver vidare få stöd och hjälp i att få insikt i sin egen 
problematik samt få stöd i att hantera sitt kraftiga temperament. 

 
Vi kan inte utläsa något utlåtande från socialnämnden där beteenden som våldsutövning eller 
andra beteenden beskrivits på liknande vis hos pojkar. I samtliga fall avseende pojkar har de 
på något sätt varit utåtagerande, hotfulla och/eller våldsamma. Pojkarnas beteenden beskrivs i 
annorlunda termer jämfört med Anna och Nadja. Nedan följer utdrag från samtliga fem 
utlåtanden i fall avseende pojkar som visar hur beskrivningarna av pojkars normbrytande 
beteenden skiljer sig åt från Annas och Nadjas: 
 

… alltmer börjat uppvisa en dålig attityd och ett labilt temperament … uppger att Max 
när han blivit missnöjd över att inte få som han vill slagit mot saker och hållit en 
bestickkniv gåendes mot personal. 

 
… uppvisade Aras ett utåtagerande beteende genom att han slog sönder inventarier 
och gjorde vapen på diverse föremål. Det kom senare fram att han varit rädd…. 

 
Hans impulskontroll har radikalt försämrats och han visar låg tolerans mot regler … 
agerat verbalt och fysiskt hotfullt mot både polis, personal på HVB-hem och personer 
i familjehemmen. 

 
Oliver har ett utåtagerande beteende där våld med tillhyggen, hot om våld och dödande 
ingår. Han har verbalt och fysiskt hotat sina närstående och har även hotat tjänstemän. 
[...] Oliver saknar konsekvenstänkande och har inte förståelse för andras känslor. 

 
… omplacerats tio gånger ... på grund av sitt aggressiva och utagerande beteende. Han 
anpassar sig inte efter regler, hamnar i slagsmål, utför skadegörelse, hotar personal 
och medboende, respekterar varken vuxna eller andra ungdomar i boendena, är verbalt 
kränkande m.m. [...] Han har uppträtt så provokativt och hotfullt mot andra boende så 
att de har angripit honom fysiskt … skräms han inte av detta, utan är fortsatt inställd 
på att visa övriga ungdomar vem som är “bossen”. [...] svårt med sociala relationer 
och samspelet med andra människor [...] Linus har en oförmåga att hantera konflikter, 
hot och kraftiga humörsvängningar.  

 
Schlytter (1999) visar på att det finns typiska flick- och pojkbeteenden. Utifrån fallen kan 
missbruk och våldsutövning tänkas vara typiska pojkbeteenden då vi tolkar en högre grad av 
acceptans när pojkar utför dessa beteenden. Beskrivningar i pojkarnas fall ter sig enligt vår 
mening ursäktande och överseende, som att det våldsamma och hotfulla i pojkens beteende är 
något han inte råder över. Således har vi beteenden hos både flickor och pojkar som är varandra 
lika, men beskrivs på olika sätt. Denna olikhet i beskrivningen kan förstås som ett isärhållande 
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av de två könen, där den våldsamma och utåtagerande flickan är svag och behovsstyrd och låter 
sig styras av sitt bekräftelsebehov som gör att hon agerar som hon gör (jfr Hirdman, 2003). 
 
Det är även rimligt att tolka det som att flickans beteende grundar sig i henne själv och hennes 
känslor genom att hon exempelvis är dramatisk och identitetssökande. Pojkarnas beteenden 
grundar sig inte i deras känslor utan snarare impulser, svårigheter med samspel, rädsla, 
avsaknad av konsekvenstänk samt oförmåga att hantera konflikter. Denna tolkning återfinns 
hos Laanemets och Kristiansen (2008) som visar på att flickor är mer känslostyrda och i större 
behov av stöd med sin självkänsla, medan pojkar i motsättning till detta är utåtagerande. 
Flickorna uppges ha ett större behov av skydd än pojkar. För att förstå Laanemets och 
Kristiansens (2008) tolkning finner vi stöd i Butlers teori (Butler, 2006; Mattsson, 2015) om 
att göra kön utifrån hur vi tolkar andra, men också hur vi pratar om andra. När det talas om 
flickan som dramatisk och identitetssökande medan pojken beskrivs som någon med dålig 
attityd och ett labilt temperament eller impulsstyrd, är det just denna föreställning som skapas 
kring pojkar och flickor. Att pojkar och flickor är olika är konstruerat av oss människor, med 
utgångspunkt i den heterosexuella matrisen om att pojkar och flickor ska vara varandras 
olikheter. Vi kan förstå detta med stöd i Hirdmans (2003) teori om att de två könen isärhålls 
och att de genom att vara varandras motsatser upprätthåller de sociala könen pojke och flicka. 
Vi kan i nuvarande skede endast föreställa oss dessa fall utan beskrivningar om flickan som 
“identitetssökande” och pojken med “dålig attityd”, men utan dessa beskrivningar hade vi haft 
likadana fall med likadana beteenden oavsett om det är en pojke eller flicka som utför dem. 
Med denna föreställning kan vi förstå Butlers resonemang om att kön inte existerar utan att det 
är vi människor som gör kön. 
 
7. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt är syftet att lyfta det vi funnit i “resultat och analys” på ett generellt plan och föra 
en diskussion kring studiens mest centrala aspekter. Vidare förs en metoddiskussion samt 
studiens konsekvenser och vidare forskning. 
 
7.1 Slutsatser och studiens frågeställningar 
 
Fokus under arbetets gång har inte varit på språkliga konstruktioner i socialnämndens 
utlåtanden utan i vilka termer den unge beskrivs. På så vis begränsas studien då vi inte kan yttra 
oss om intentionen med beskrivningarna, men vi kan däremot belysa konsekvenser av dessa. 
Syftet med studien var att studera huruvida socialnämndens utlåtanden konstruerar genus i 3 § 
LVU avseende rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Vi vill lyfta hur de unga 
framställs och vilken bild som skapas av dem genom socialnämndens beskrivningar med stöd 
i genusteorier och tidigare forskning. Vår teoribas är socialkonstruktionism som innebär att 
verkligheten är socialt konstruerad av människan. I stora drag handlar våra slutsatser om 
typiska pojk- och flickbeteenden, graden av acceptans som skiljer sig åt mellan könen för olika 
beteenden, normalitet och handlingsutrymme.  
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Vad vi kan se i vår studie är att det främst föreligger en skillnad i beskrivningar av pojkars 
respektive flickors beteenden. Skillnader i beskrivningar kan utläsas i samtliga fall trots att 
beteenden som ungdomarna utför är varandra lika. Ett första exempel avser temat “psykisk 
ohälsa” där vi tydligt kan se beskrivningar i form av självskadebeteende hos flickor, men inte 
hos pojkar. Självskadebeteende har även visat sig vara en förklaring till andra beteenden i fall 
avseende flickor. Vi lyfte tidigare ett resonemang kring hur könen isärhålls genom att ha olika 
egenskaper kopplade till respektive kön, vilket vi menar visar sig tydligt i exemplet om 
självskadebeteende. Vi ser en tendens att det i flickornas fall läggs större vikt vid vilka hon 
umgås med utifrån deras ålder och bakgrund, beskrivningar som inte gjorts i pojkarnas fall. 
Utifrån denna slutsats finner vi stöd i Ponnerts (2007) studie kring tendenser i beskrivningar 
av flickor som lättledda och impulsiva, och kopplar det till varför det uttrycks oro som vi tolkar 
det kring när flickor umgås med äldre. Vidare finner vi en större acceptans i beskrivningen av 
missbruk och kriminalitet i fall avseende pojkar. Genom att pojkarnas beteende accepteras mer 
innebär det också att beteendet normaliseras i större utsträckning för pojkarna, och att deras 
handlingsutrymme vidgas. För flickor innebär det att de bör anpassa sig efter denna norm för 
att inte anses som avvikande, då det inte anses lika normalt för en flicka att uppvisa ett sådant 
beteende. Vi vill också påstå att flickornas handlingsutrymme begränsas då könsnormerna ter 
sig mer accepterande gentemot pojkar. Handlingsutrymmet begränsas ytterligare när 
socialnämnden som i exemplet Mia beskriver hennes beteende och handlingar som beroende 
av Mias pojkvän, och inga ytterligare förklaringar söks till beteendet. 
 
Wenneberg (2001) lyfter grundlagen som ett exempel på sociala konstruktioner och beskriver 
att grundlagen skapas utav av oss människor genom sociala processer och inte naturliga 
processer. Då vi utgår ifrån ovanstående författares definition kring att verkligheten är socialt 
konstruerad och genom exemplet att grundlagen är en skapad av oss människor, utgår vi som 
forskare i studien att ”annat socialt nedbrytande beteende” i LVU 3 § är en konstruktion. 
Rekvisitet säger någonting om vad som är acceptabelt och icke acceptabelt. Utifrån vår 
förförståelse tolkar vi att socialarbetarna, som utfört utredningen, har individuella värderingar, 
erfarenheter och föreställningar om genus och kön och bidrar därför till en konstruktion av 
genus. Socialarbetarens roll lyfter Ponnert (2007) upp som en viktig del i den konstruktionen 
av hur rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” framställs. Utifrån studiens tio rättsfall 
ser vi att socialnämndens utlåtanden bidrar till genuskonstruktioner i vad som bedöms vara ett 
socialt nedbrytande beteende. Vad vi i studien menar med pojk- och flickbeteenden handlar om 
att det råder en beskrivning av specifika beteenden som normaliserar beteendet för respektive 
kön och är ett resultat av sociala konstruktioner. På grund av skillnader i beskrivningar av 
psykisk ohälsa, umgänge och miljö samt normbrytande beteende mynnar det ut i föreställningar 
kring normalitet för flickor respektive pojkar. Vi vill betona att vårt resultat inte visar att flickor 
och pojkar blivit omhändertagna på olika grunder, eller att vissa typer av beteenden förbises 
eller inte tas upp beroende på vilket kön den unge har. Det vi snarare har kommit fram till är 
att skillnader i hur dessa beteenden beskrivs och framställs för respektive kön utgör ett 
upprätthållande av redan existerande normer och könsföreställningar. Vi vill beskriva det som 
en cirkulerande konstruktion där beskrivningarna av de unga kan tänkas vara influerade av 
rådande normer, samtidigt som de bidrar till att ett upprätthållande av könsföreställningar och 
föreställningar kring normalitet.  
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Vi påstår likt genusteoretikerna att det endast är människan som kan bryta föreställningarna 
kring kön och normalitet, då det är människan som skapar dem. I tidigare studier (Kåhl, 1995; 
Schlytter, 1999) undersöks inte de teman som denna studie undersöker, men liknande slutsatser 
dras kring att könet har en betydelse i utredningar gällande barn. Värt att ännu en gång betona 
är att de normer som råder idag kring flickors och pojkars beteenden inte behöver vara aktuella 
i framtiden då de kan komma att förändras. Vi vill påstå att normer kring kön alltid kommer att 
existera och påverka oss, men att vi kan förändra på vilket sätt. Vad som anses som normalt 
idag kan förändras i framtiden och på så sätt påverka hur vi ser på pojkar respektive flickor i 
utredningar. Vad vi vill komma fram till med hjälp av studiens analytiska fynd är att trots att 
normer förändras ser vi utifrån denna studie och tidigare studier att normer kring kön än idag 
har en betydande roll i utredningar. 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Då syftet med studien var att studera genuskonstruktioner ser vi valet av kvalitativa 
forskningsmetoder som lämpligt. Det socialkonstruktionistiska perspektivet som teoribas går i 
linje med syftet och frågeställningar då det är konstruktioner som är i fokus. Utifrån 
socialkonstruktionismen påverkas studiens val av frågeställningar, metoder och liknande 
utifrån den förförståelsen människan har då perspektivet grundar sig i subjektivitet. Då vi vill 
titta på genus påverkar det val av teorier i den mån att det endast är ett perspektiv av andra 
möjliga att se på hur socialnämnden konstruerar genus. Vid val av andra teoretiska 
utgångspunkter råder inget tvivel om att slutsatserna hade varit annorlunda. Valet av Yvonne 
Hirdman och Judith Butler som teoretiker är avgörande i studien då dessa teoretiker kan komma 
att föra oss i en viss riktning. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som berör bland annat 
kvinnans underlägsenhet, kan det tänkas ha påverkat oss genom att vi söker efter mönster som 
stödjer teoretikernas utgångspunkter. Vi har i studien utgått från teorierna snarare än ifrågasätt 
dem. Visserligen förekommer det i all forskning att forskaren kan styras av sina teorival, vilket 
gör det ännu viktigare att argumentera för och motivera sin empiri och analytiska fynd. 
Föreliggande studie hade kunnat bli mindre teoristyrd om den exempelvis efterfrågat även 
likheter i beskrivningar av pojkar och flickor och inte endast skillnader. Å andra sidan är 
studiens syfte att lyfta fram skillnader. Trots att likheter säkerligen skulle kunna återfinnas 
innebär det inte att skillnaderna försvinner. Vi ser vidare att vår förförståelse kring ämnet har 
påverkat utformningen av frågeställningar, val av teoribas, genusteorier samt analys. Vi kan 
omöjligt identifiera eller säga hur mycket eller vilken del som har påverkats mest utifrån vår 
förförståelse, men studien i sin helhet ses som en konstruktion. 
 
Tidigare forskning har varit användbar i den mån att stödja vissa tolkningar och 
argumentationer som gjorts. Tidigare forskning har främst varit utifrån liknande kontexter, 
exempelvis Schlytter (1999), Ponnert (2007), Ericsson (1998), Laanemets och Kristiansen 
(2008) vars studier är av relevans för denna studiens syfte. Val av analysmetod är den tematiska 
analysen som kritiseras för att utelämna kontexten och dess betydelse. Bryman (2011) 
beskriver att forskaren plockar ut centrala teman ur olika texter och att sammanhanget riskerar 
att förloras. Vi har genom en noggrann granskning beslutas oss för tre teman som berörts 
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genomgående i majoriteten av rättsfallen och lyft delar ur rättsfallen genom exempelvis citat 
som är relevanta för respektive tema. Socialnämndens utlåtanden är i rättsfallen utdrag av 
socialtjänstens utredning och innebär att delar av hela utredningen lyfts i utlåtandet. Vi är 
medvetna om att hela utredningen inte finns och delar i utlåtandet eventuellt kan tas ur kontext. 
Vårt syfte har varit att studera socialnämndens utlåtanden och beskrivningar av den unge och 
argumentationen kring varför den unge borde beredas vård enligt LVU. Intresset har varit att 
se hur dessa argumentationer konstruerar genus och vilka konsekvenser det kan leda till. 
 
7.3 Studiens konsekvenser och vidare forskning 
 
Vi närmar oss avslutet av denna studie med en diskussion kring genusföreställningar inom 
socialtjänsten och några ord om hur vi förhåller oss till lagstiftning. Vi föreslår även hur vidare 
forskning kring ämnet skulle kunna genomföras. 
 
Socialnämndens utlåtanden grundar sig i utredningar som socialsekreterare inom socialtjänsten 
författat. Vi frånkommer inte det faktum att socialsekreterare bär en förförståelse kring både 
genus och normbrytande beteenden, vilket per automatik innebär att socialsekreterarens 
subjektiva tankar har en betydande del i utredningen. Därför menar vi att det är avgörande för 
socialsekreterare att ha en hög medvetenhet kring genus och sociala konstruktioner för 
rättssäkerheten då det är socialsekreterarens utredning som slutligen bedöms i 
förvaltningsrätten. Vi tror på självreflektion som en central aspekt för att eliminera 
socialsekreterarens subjektiva påverkan i utredningen, men även att det är viktigt att i viss mån 
vara subjektiv då det trots allt är ett människobehandlande yrke som kräver en individuell 
bedömning av samtliga fall. En helt objektiv socialsekreterare är i praktiken inte möjlig, eller 
för den delen önskvärd. Vi menar snarare att det krävs en balans mellan det subjektiva och det 
objektiva. Ett förslag på vidare forskning kring ämnet skulle kunna vara en analys kring vilka 
frågor som ställs till den unge, och hur socialtjänsten genom frågor till den unge kan skapa 
samma förutsättningar för pojkar och flickor att yttra sig. Vår strävan är en rättvis beskrivning 
och bedömning av den unge som grundar sig i lagstiftning. Ett beteende ska inte förminskas, 
nonchaleras eller förstoras på basis av vilket kön den unge har. Det är vi människor som skapar 
och upprätthåller normer som sedan får konsekvenser i rättsliga sammanhang, och det är endast 
vi som kan bryta dem. 
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