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Abstract 

This study examines how gender is discursively constructed in decisions by the administrative 

court in Stockholm regarding the care of young persons act. Previous studies have shown a 

great division in how girls and boys in child welfare have been treated in Sweden. The aim of 

this study is to investigate whether gender is still a factor in judgments from the 

administrative court, examine how gender is constructed and to what consequences this can 

lead. The empirical material consists of six judgments from the administrative court. To 

analyze how gender is constructed a discourse analytic tool is used. One result is, contrary to 

previous studies, that boys’ sexual behaviour can also be considered a problem. The focus for 

boys’ sexual behaviour is, however, their actions towards others, while girls’ sexual behaviour 

is considered a danger towards themselves. The girls are also described in more detail and 

their anti-social behaviour is constructed as more severe, even though the boys are described 

to have more far-reaching problems. Boys do not seem to be cared for in time, which is 

contradictory to the care of young persons act. 

Nyckelord: LVU, kön, diskursanalys 

Key words: Care of young persons act, gender, discourse analysis  
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Inledning 

“Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken bör stå fast. Det innebär att 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet.” (Prop. 1993/94: 147, s. 15).  

Den 17 februari 1994 överlämnades en proposition angående Sveriges jämställdhetspolitik 

från dåvarande regering till riksdagen. De jämställdhetspolitiska mål som nämns ovan 

omfattar såväl flickor som pojkar i social barnavård. Vår forskningsgenomgång har belyst att 

rättsväsendet inte alltid lyckas med att leva upp till dessa premisser om jämställdhet. Flertalet 

studier har visat att flickor och pojkar behandlas olika, särskilt när det gäller tvångsvård, både 

inom själva vården men även av förvaltningsrätten i beslutandet om tvångsvård (jfr 

Andersson Vogel, 2012; Hamreby, 2004; Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 

2008; Lundström & Sallnäs, 2003; Schlytter, 1999; Ulmanen & Andersson, 2006).  

Förvaltningsrätten tillhör den offentliga makten och ska enligt andra paragrafen i 

Regeringsformen (SFS 2011:109) motverka diskriminering av människor på grund av kön. De 

har en särskild produktiv makt som rättsväsende i Sverige och hur de konstruerar kön 

påverkar hur diskursen om flickor och pojkar ser ut (jfr Foucault, 1987). Könsnormer ska inte 

ha betydelse inom juridiken och rättsväsendet ska arbeta för jämställdhet. Kan det vara så att 

rättsväsendet är blint för sin egen könsnormerande diskurs och vilka konsekvenser det får? 

Lagen som används för tvångsvård av ungdomar heter Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, förkortat LVU (SFS 1990:52). Då den forskning vi tagit del av främst 

undersökt könsskillnader i användandet av tredje paragrafen (3§) i denna lag väljer även vi att 

fokusera på denna paragraf, vilken handlar om ungdomens eget beteende. 3§ LVU lyder:  

 

“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.” (SFS 

1990:52).  

För att en ungdom ska kunna dömas till tvångsvård behöver flera kriterier uppfyllas. När det 

gäller tvångsvård behöver det först säkerställas att vård inte kan ges på frivillig väg, vilket 

framgår av 1§ LVU, och det måste även vara frågan om en påtaglig risk att den unges hälsa 

eller utveckling skadas, så som det nämns i 3§ LVU ovan. Utöver dessa två kriterier ska även 

ett eller fler av följande kriterier uppfyllas: missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Kriterierna kallas, med 

juridiska termer, för rekvisit och vi kommer att fokusera på rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende. 

Enligt förarbetet till LVU menas socialt nedbrytande beteende att den unge beter sig på ett 

sådant sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Exempel på detta är att den 

unge begår något eller några enstaka allvarliga brott utan att man för den skull kan tala om 

brottslig verksamhet. Vidare kan det vara fråga om att den unge vistas annat än tillfälligt i en 
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så kallad knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö eller att den unge prostituerar sig 

eller uppträder på sexklubb (Prop. 1989/90:28, s. 109). Som vi ser i denna proposition finns 

det exempel på vad som kan anses vara socialt nedbrytande beteende men då dessa är just 

exempel indikerar det att fler orsaker till omhändertaganden är aktuella.  

De lagtexter vi nämnt ovan är könsneutrala men ändå ser vi tydligt att det görs skillnad i 

omhändertagande av pojkar och flickor som påverkas av normer och stereotypa förväntningar 

om kön (jfr Schlytter, 1999). Normer är det “normala” eller godtagna beteendet i en social 

grupp (NE, 2016). De konstrueras i sociala processer och det är genom social interaktion som 

gemensamma sanningar och kunskaper skapas, vilket påverkar handlingsmönster som får 

konsekvenser och fortsätter att konstruera kunskap och sanning (Burr, 2015). Genom att 

förstå verkligheten på detta socialkonstruktionistiska sätt kommer vi att belysa hur stereotypa 

föreställningar om kön konstrueras i förvaltningsrättens beslut.  

Bakgrund 

Termer för att beskriva ungdomars sociala problem har skiftat historiskt, men en av de mest 

frekvent förekommande har varit vanart. Detta begrepp är det som idag mest kan liknas vid 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i 3§ LVU. Begreppet kom att användas av 

barnavårdsnämnderna ända in på 1960-talet, och allt mer frekvent i kombination med sexuellt 

beteende. Anledningen till det var den så kallade raggarparagrafens uppkomst år 1963, vilken 

gjorde det möjligt att omhänderta flickor för sexuell vanart. Paragrafens namn kom sig av att 

den främst gällde flickor som befann sig i raggarmiljöer och sexuell vanart var den vanligaste 

anledningen för placering av minderåriga flickor vid denna tidpunkt. Även om vanart i 

kombination med sexuellt beteende så småningom togs bort officiellt i lagtext fortsatte 

omhändertaganden av flickor på dessa premisser, med den skillnaden att sexuellt beteende 

inte nämndes utan doldes bakom andra formuleringar (Hamreby, 2004). 

De studier vi tagit del av visar att länsrätter (numera förvaltningsrätter) gjort skillnad på 

flickor och pojkar i bedömningen av behovet av tvångsvård. Enligt studierna har flickor och 

pojkar omhändertagits av olika anledningar beroende på deras kön. Tydligt framgår också att 

pojkar oftast omhändertagits för kriminalitet eller missbruk, medan flickors problematik 

oftare fallit in under rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende, exempelvis genom att de 

befunnit sig i olämpliga miljöer eller prostituerat sig (jfr Andersson Vogel, 2012; Hamreby, 

2004; Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 2008; Lundström & Sallnäs, 2003; 

Schlytter, 1999). Vi kommer även i vår studie visa liknande resultat om att flickor ska 

socialiseras in i sin roll som flicka medan pojkar konstrueras ha biologiska drifter som inte 

kan förändras. 

Studien som Schlytter (1999) gjort visar på väsentliga könsskillnader i användandet av 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Hon visar att länsrätterna använt rekvisitet för 

att besluta om tvångsvård för flickor på grunder som inte omnämnts i förarbetet och på ett sätt 

som de inte applicerat på pojkar. Vi menar att en så tydlig skillnad i behandling av pojkar och 

flickor gör att man missar problematik, till exempel att pojkar också prostituerar sig och 

utnyttjas sexuellt. Att missa så allvarlig problematik på grund av att man styrs av 

föreställnigar om kön leder till konsekvenser för de som inte fångas upp och bidrar till att 

pojkar och flickor inte blir jämlikt behandlade. 
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När vi själva studerade juridik under vår utbildning upptäckte vi att det fanns flickor som i 

LVU-domar beskrevs som sexuellt utåtagerande och att dessa ord inte dök upp när det gällde 

pojkar. Vi undrade därför om det fortfarande bara är flickor som problematiseras utifrån 

sexualitet och att eventuell liknande problematik förbises bland pojkar, vilket väckte intresset 

för denna studie. 

All forskning vi tagit del av som belyser könsnormer och könsskillnader har enbart 

problematiserat hur detta påverkar flickor och kvinnor. Det saknas forskning som 

problematiserar vilka konsekvenser ojämställd rättspraxis kan ha för pojkar.  

I ett kapitel i boken Barnrätt skriver Schlytter och Rexvid (2014) om pojkar i en 

hederskontext och hur de blir osynliga i tillämpningen av tvångsvård. Författarna skriver att 

pojkar i hederskontexten bli osynliga i jämförelse med pojkar med tydliga missbruksproblem 

och/eller brottslig verksamhet (Schlytter & Rexvid, 2014). Normer om kön påverkar alltså 

även pojkar, vilket vi avser att belysa i den här studien. 

Forskningsproblem 

Förvaltningsrättens beslut om tvångsvård av unga påverkar socialnämnders 

handlingsutrymme genom att deras beslut utgör vad som är gällande rätt och praxis. 

Socialnämnder ska när de ansöker om tvångsvård av unga se till rättsreglers innehåll och 

således rättspraxis. Om socialnämnden inte bygger sina ansökningar på, av förvaltningsrätten, 

redan accepterade föreställningar och tolkningar av lagen finns det risk att deras ansökningar 

inte blir godkända. Socialnämnden kan därför inte bryta mot samhällets och 

förvaltningsrättens könsstrukturer i sina ansökningar om tvångsvård utan att samtidigt riskera 

att den unge inte får den vård den behöver (jfr Schlytter, 1999). 

Det är således viktigt för de som arbetar med socialt arbete att det undersöks huruvida 

förvaltningsrätten gör skillnad på pojkar och flickor då det påverkar hur socialtjänsten och 

socialnämnden ser på pojkars och flickors beteenden och problem samt arbetar med 

tvångsvård för unga (jfr Schömer, 1999; Svensson, 1997). 

Pojkar och flickor som behandlas olika utifrån normer om deras kön riskerar att inte få sina 

behov tillgodosedda och problematik förbises (jfr Andersson Vogel, 2012; Hamreby, 2004; 

Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 2008; Ulmanen & Andersson, 2006).  

Forskning om könsskillnader i vård av unga är relativt daterad och då särskilt forskning om 

könsskillnader i förvaltningsrättens beslut om tvångsvård av unga. Då vårt samhälle och dess 

normer ständigt förändras ville vi undersöka om det kvarstod könsskillnader i 

förvaltningsrättens praxis inom detta område då vi menar att det är avgörande för flickors och 

pojkars möjligheter att få vård och att vara lika inför lagen. 

Den forskning vi tagit del av har främst problematiserat hur könsskillnader påverkar flickor 

och vi ser en lucka i diskussionen om hur det kan påverka pojkar. Vi har kunnat se att det 

kvarstår könsskillnader och vi kommer att diskutera resultaten utifrån vilka konsekvenser 

dessa könsskillnader kan få, främst för pojkar men även för flickor. 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att studera LVU-domar och med hjälp av diskursanalytisk metod och 

teori anlägga ett könsperspektiv på rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i 3§ LVU. 

Vi vill undersöka om det fortfarande finns könsskillnader i hur förvaltningsrätten tillämpar 

rekvisitet. Om skillnader fortfarande existerar avser vi diskutera vad detta kan innebära för 

pojkar och flickor med normbrytande beteende. 

Frågeställningar 

För att uppnå syftet med studien, ställer vi oss frågan; 

- Vilka beteenden innefattas i rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende och vilka 

beteenden och problematik uppmärksammas bland pojkar respektive flickor?  

Vi avser även att undersöka följande; 

- Hur konstruerar förvaltningsrätten flickor och pojkar i sina beslut om tvångsvård, vilka 

likheter och skillnader finns? 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att enbart undersöka beslut om tvångsvård av 

unga som grundats på rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende och som fattats av 

förvaltningsrätten i Stockholm. För att få tillgång till en stor mängd av förvaltningsrättens 

domar behövde vi besöka förvaltningsrättens lokaler. Vi valde därför av bekvämlighet att 

besöka den förvaltningsrätt som var närmast oss geografiskt, vilket påverkar våra möjligheter 

att generalisera resultaten till andra geografiska områden. 

Anledningen till att vi valt att undersöka just detta rekvisit är därför att det fanns 

uppseendeväckande skillnader i appliceringen av rekvisitet i den forskning vi tagit del av. 

Vidare avgränsningar av vårt empiriska material kommer att presenteras under rubriken urval. 
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Forskningsöversikt 

 

Nedan kommer vi att redogöra för vår sökprocess och de olika sökord vi använt oss av. Vi 

kommer sedan att presentera tidigare forskning i tre teman; könsperspektiv på social 

barnavård, könsperspektiv på tvångsvård och könsperspektiv på lagen. 

Sökprocess 

Vi har i vår sökning efter tidigare forskning ämnat få fram studier och artiklar som behandlar 

jämställdhet och könsskillnader gällande ungdomar i tillämpning av lag. Då vår studie avser 

att behandla könsskillnader i beslut om tvångsvård av unga med grund i 3§ LVU har vi valt 

att söka efter forskning som berör könsperspektiv inom vård av unga, tvångsvård av unga, 

socialt arbete med unga och tillämpning av lag gällande unga. Vi har även gjort sökningar för 

att hitta studier som använt samma metod och liknande teorier som vi avser att använda, 

nämligen diskursanalys, genus, kön och social konstruktion. 

 

För att finna relevant forskning och kartlägga fältet har vi använt oss av diverse databaser och 

använt oss av nedanstående sökord i en mängd olika konstellationer samt använt kriteriet peer 

review. Databaserna vi använt oss av är EDS, SWEPUB, Libris, Proquest Social Science och 

Google Scholar. De svenska sökorden som användes var: kön, genus, lag, rätt, lagstiftning, 

LVU, vård av unga, beteende, ungdomar, jämställdhet, praxis, social konstruktion, 

heteronormativitet, normer, diskursanalys, socialt arbete. De engelska sökorden som användes 

var: sex, gender, law, legislation or regulation, care of young persons act, child welfare, 

behavior, young or youth or adolescence, equality, practice, social construction, 

heteronormativity, norms, discourse analysis, social work. 

 

Genom sökningarna fick vi fram en hel del forskning som vi inte ansåg var relevant för oss. 

Vi sållade bort sådant som handlade om; andra paragrafer i LVU än 3§, sådant som främst 

berört föräldrar, forskning som inte berört genus eller kön, sådant som berört transsexualism 

och samkönade äktenskap. 

Generellt har våra sökningar genererat ett stort antal C-uppsatser som vi inte använt oss av i 

vår presentation av tidigare forskning. Däremot har vi kedjesökt i uppsatsernas referenslistor 

för att se om vi kunde hitta litteratur och forskning att använda oss av (jfr Lööf, 2005). Vi har 

genom dessa referenslistor och forskningsgenomgångar kunnat konstatera att det finns relativt 

lite forskning på området och att de flesta använt samma studier som grund för sina uppsatser. 

 

Vi har haft svårt att få fram internationell forskning gällande tvångsvård av ungdomar med 

fokus på kön, vi har därför breddat vår sökning av internationell forskning genom att utesluta 

sökord som berör unga, och då kunnat hitta studier om könsperspektiv på lagen rent generellt. 

Vi tror att svårigheten att hitta internationell forskning delvis kan bero på att LVU är en 

svensk lag, eller att omhändertaganden av unga eventuellt inte problematiseras utifrån kön på 

samma sätt i andra länder. Forskning som vi fått fram har funnits inom olika fält, både inom 

det sociala-, socialpolitiska- och juridiska fältet. 



6 

 

Könsperspektiv på social barnavård 

Vi kommer nu att presentera det första temat som berör den forskning vi hittat om 

könsskillnader inom den sociala barnavården. Studier inom det här temat har använt liknande 

textanalytiska metoder och kommit fram till liknande resultat. 

 

En studie vi tagit del av är Petra Ulmanens och Gunvor Anderssons (2006) 

litteraturgenomgång av forskning, statistik och undersökning av social barnavård mellan 

1993-2003. Syftet var att presentera och analysera den sociala barnavården ur ett 

könsperspektiv. De visar att könsskillnader i beteenden och behov främst skapas och 

återskapas genom att män och kvinnor som grupper har skilda förutsättningar i samhället 

(Ulmanen & Andersson, 2006). Detta är sällan avhängigt biologiska skillnader, utan 

förståelsen av dem (Lundström & Sallnäs, 2003). 

 

En avhandling som gjordes av Kerstin Hamreby (2004) hade som syfte att beskriva 

föreställningar om och betydelsen av kön i den sociala barnavården i Sverige från slutet av 

1800-talet till 1960-talet, samt analysera vad föreställningarna får för konsekvenser. Hon 

skriver att när man studerar sociala problem bland pojkar och flickor uppvisas olika 

innebörder av samma begrepp, men också olika typer av problem. Det blir som klarast när det 

görs kopplingar till kvinnlighet och manlighet och vad som kan anses vara en “riktig” flicka 

och en “riktig” pojke (Hamreby, 2004, s. 12). Det kan även liknas vid det Ulmanen och 

Andersson (2006) presenterar då det i deras studie framkom att vissa specifika problem 

betraktas som avvikande för flickor; tidig sexdebut och många sexpartners. Problemen har 

uppgetts som skäl till placering av flickor utanför hemmet, dock inte för pojkar. Detta 

kontrasteras av en upptäckt om ett samband mellan tidig sexdebut, många sexpartners och 

ungdomars problematik generellt. Dessa faktorer visas kunna vara bakgrundsproblem för både 

flickor och pojkar, men det är endast flickor som uppmärksammas för det (Ulmanen & 

Andersson, 2006). 

 

Flickor och pojkar har systematiskt behandlats olika i det sociala barnavårdssystemet. Vad 

som varit avvikande för flickor var inte på samma sätt avvikande för pojkar. Pojkars 

problematik sågs som ett problem sprunget ur yttre omständigheter, dock sågs grunden för 

pojkars beteende som något biologiskt; pojkar skulle vara handlingskraftiga och utåtriktade, 

drivna av sin sexualitet och drifter som inte är möjliga att tygla. I de fall pojkars sexualitet 

blev uppmärksammad handlade det om att de avvek från den heterosexuella ordningen, 

exempelvis i form av homosexualitet. För flickors del fanns en utbredd diskurs om hur en 

flicka skulle vara, och när en flicka på något sätt avvek från normen och blev föremål för 

ingripanden av myndigheter ställdes alltid frågor kring flickans sexualitet oavsett vilka 

normöverträdelser hon gjort. Vidare har vägen till ett normöverskridande varit betydligt 

kortare för flickor än för pojkar (jfr Hamreby, 2004; Lundström & Sallnäs, 2003). 

 

I en studie av kön kopplat till sociala problem under 1900-talet, anlägger Tommy Lundström 

och Marie Sallnäs (2003) ett socialpolitiskt perspektiv, vilket de skriver inte gjorts förut. De 

har även gjort en analys av klass och etnicitet, men ur ett rent könsperspektiv visar de samma 

resultat som Hamreby (2004); myndigheter har bedömt beteenden och utfört åtgärder olika 



7 

 

beroende på om det avsett en flicka eller en pojke, och flickorna har problematiserats utifrån 

sin sexualitet (jfr Hamreby, 2004; Lundström & Sallnäs, 2003). 

På området riktas även kritik mot tidigare forskning om social barnavård för bristen på ett 

könsperspektiv, och att de studier som faktiskt anlagt ett sådant har gjort det på flickor och 

väldigt sällan på pojkar (jfr Hamreby, 2004; Ulmanen & Andersson, 2006). En risk med det är 

att man då förstärker en manlig norm genom att flickorna jämförs med den outtalade 

pojknormen. Det blir även en nackdel för pojkarna, då det förstärker föreställningar om hur en 

pojke ska vara vilket kan leda till att pojkar som inte är som de ska riskerar att inte få sina 

behov tillgodosedda (Ulmanen & Andersson, 2006).  

 

Det finns en avsaknad på kunskap kring ämnet från det senaste decenniet då forskningen är 

relativt daterad, vilket vi förhåller oss kritiskt till då det kan vara svårt att generalisera 

resultaten till dagens samhälle då vår värld är i ständig förändring. 

En kvantitativ ansats på fältet har gjorts i en amerikansk studie där man använde data från Los 

Angeles County Probation Department och the Department of Children Family Services. 

Resultatet visade att flickor i större utsträckning än pojkar omfattats av social barnavård, men 

att det delvis kan bero på att pojkar i större utsträckning blir offer för kriminalvård istället. De 

gör en ansats till att förklara detta genom att man vill hålla flickor borta från gatan då de anses 

vara i större risk där, och att de då placeras i ett övervakat hem som exempelvis grupphem 

(Tam, Abrams, Freisthler & Ryan, 2016).    

 

Delsammanfattning 

Vad vi kunnat se i det här forskningstemat är att flickor och pojkar har behandlats och 

bemötts på olika sätt inom den sociala barnavården i Sverige utifrån en bild av att det finns 

och har funnits vissa typer av problem som gäller för flickor men som inte gäller för pojkar. 

Främst har det speglats i ett problematiserande av flickors sexualitet, vilket inte har varit fallet 

för pojkar. Vi kan se att det inte bara innebär begränsningar för flickor, utan även för pojkar 

då man missar viss problematik på grund av stereotypa normer om hur flickor och pojkar ska 

vara. Det har funnits en diskurs om att flickors problem varit sociala medan pojkars problem 

har varit biologiskt drivna och diskursen har inte ifrågasatts av de myndigheter som arbetat 

med ungdomarna. 

Denna forskning berör social barnavård från slutet på 1800-talet och fram till 2003. Det 

saknas därav forskning från de senaste 13 åren och som vi redan konstaterat är samhället 

föränderligt och mycket kan ha hunnit hända på dessa år. Vi avser att tillföra ny forskning 

som berör detta område.  

Könsperspektiv på tvångsvård 

Vi övergår nu till nästa tema som handlar om forskning på tvångsvård ur ett könsperspektiv. 

Studierna har bland annat haft fokus på hur ungdomar på institution har behandlats och 

bemötts, och vi kan se liknande mönster i de studier vi tagit del av. 

 

En studie på temat utfördes av Leili Laanemets och Arne Kristiansen (2008), vilken bestod av 

deltagande observationer och enkäter på utvalda institutioner som bedrivs av Statens 

institutionsstyrelse. Syftet var att analysera hur frågor om kön och genus hanteras, samt hur 
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flickor och pojkar bemöts. De fann bland annat skillnader i bemötandet genom att flickor 

bemöttes med mer aktsamhet och betraktades som skörare medan pojkarna behandlades mer 

rakt och auktoritärt. Vidare var toleransen för regelbrott lägre för pojkarna än för flickorna, 

och de fick sällan utrymme att uttrycka ledsamhet. Pojkarna kontrolleras för att inte skada 

andra, medan flickorna kontrolleras för att inte skada sig själva (Laanemets & Kristiansen, 

2008). Liknande resultat presenterar även Mats Hilte och Ingrid Claezon (2005) som utförde 

kvalitativa intervjuer med personal på två ungdomsinstitutioner. Flickorna beskrevs av 

personalen som mer svårarbetade och pojkar som mer raka och uppriktiga. Flickornas 

sexualitet problematiserades, de sågs som omoraliska förförerskor som skulle tyglas och 

pojkarna sågs som bokstavsbarn (Hilte & Claezon, 2005). Båda studierna lägger fram att 

behandling på institution vilar på en stereotyp diskurs av hur flickor och pojkar är. 

Tvångsvården har utformats utefter pojkar, varför flickorna jämförs med dem och blir de som 

avviker (jfr Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 2008). 

 

I en avhandling skriven av Maria Andersson Vogel (2012) studeras vilka ungdomarna är som 

placeras vid låsta ungdomshem och analyserar normbrytande beteende utifrån klass, kön och 

etnicitet. Detta dels genom enkäter och dels genom intervjuer med samordnare. Även hon tar 

upp att det mesta av forskningen om normbrytande beteende är gjord på pojkar, varför 

flickors problematik inte definieras lika starkt. I hennes studie visades också könsskillnader i 

grunderna på vilka ungdomarna omhändertagits enligt 3§ LVU. För pojkarna var kriminalitet 

vanligast och flickorna psykisk hälsa, samtidigt som hon påpekar att även pojkarna mår 

psykiskt dåligt. Vidare var det för flickorna vanligare att omhändertas med grund i rekvisitet 

annat socialt nedbrytande beteende. Hon skriver att det bereder väg för normativa 

bedömningar (Andersson Vogel, 2012). 

Delsammanfattning 

Precis som i föregående tema kan vi se samstämmighet i resultaten. Samtliga studier visar att 

behandlingen av ungdomar på institution präglats av stereotypa, traditionella föreställningar 

om pojkar och flickors problem och behov. Dessa föreställningar tänker vi kommer från 

normer som är tröga att ändra, och att de är skapade utifrån en utgångspunkt som funnits 

sedan länge om att män och kvinnor är olika. Utfallet av föreställningarna har visat sig på 

olika sätt, bland annat genom att en rak och auktoritär inställning till pojkarna, och en mer 

försiktig sådan till flickorna. Även anledningarna till omhändertaganden har skiljt sig åt 

mellan pojkar och flickor. Här kan vi se att ungdomarna inte är lika inför lagen trots att lagen 

tydligt säger att skillnad inte ska göras utifrån kön.  

Dessa studier tar upp skillnader mellan pojkar och flickor samt könsnormer, men det saknas 

en diskussion om vilka konsekvenser normerna har för ungdomar i samhället och de som 

eventuellt inte får vård. Vi avser att belysa risken med att unga faller mellan stolarna. 

Könsperspektiv på lagen 

Vårt sista tema sammanställer den forskning vi hittat om könsperspektiv på lagen. Då vi inte 

kunnat hitta speciellt många studier som berör just 3§ LVU har vi valt att även inkludera 

forskning om könsperspektiv på lagen rent generellt. Resultat som visar på att lagen skulle 

vara jämställd lyser med sin frånvaro både nationellt och internationellt. 
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En analys av föreställningen om rättsväsendet utifrån ett genusrelationsperspektiv med hjälp 

av rättsdogmatisk metod har gjorts av Eva-Maria Svensson (1997). Hon har i sin avhandling 

diskuterat diskrepansen mellan formell likhet och reell likhet mellan könen. Formell likhet 

mellan könen handlar om hur jämställdhet formuleras i lagtext och regler, medan reell likhet 

mellan könen handlar om hur jämställdhet ser ut i verkligheten och den faktiska relationen 

mellan kvinnor och män. Författaren lyfter upp problemet med att lagen eftersträvar 

könsneutralitet då man genom att inte omnämna kön osynliggör den ojämlika position som 

finns mellan könen. Ett resultat som presenteras är att en formellt könsneutral lagstiftning i 

text därför inte medverkar till att uppnå en reell jämställdhet i verkligheten mellan kvinnor 

och män. Författaren skriver även om att det finns ett samspel mellan samhällets normer och 

dess lagstiftning, vilket är kontextuellt föränderligt och påverkar hur rätten produceras och 

praktiskt tillämpas (Svensson, 1997). Vi menar att förvaltningsrätten, för att över huvudtaget 

kunna arbeta med jämställdhet, borde vara medvetna om hur föreställningar om kön påverkar 

deras arbete och de konsekvenser föreställningarna får. 

 

Samspelet mellan normer och lagstiftning visas också i en avhandling skriven av Eva 

Schömer (1999). Författaren undersöker jämställdhetslagens påverkan på enskilda 

arbetsplatser och i arbetsdomstolen. Studien är tvärvetenskaplig, det vill säga att hon både har 

använt sig av kvantitativ metod för att undersöka enkätsvar från olika arbetsplatser samt 

textanalys som metod för att tolka domstolsbeslut. Hon anlägger ett feministiskt perspektiv på 

denna studie och visar i sina resultat att sociala normer och tillämpning av lagen ständigt 

konstruerar genus, samt att genus även rekonstrueras på arbetsplatserna. Författaren skriver att 

jämställdhetslagen omöjligt kan skapa förändrade förhållanden för män och kvinnor i 

arbetslivet då den påverkas av sociala normer om att män och kvinnor är artskilda. Hon gör 

tydligt att jämställdhetsarbete kräver att genus synliggörs på fler områden än enbart inom 

familjerätten och arbetsrätten och summerar sin studie med att lagen legitimerar traditionella 

könsroller (Schömer, 1999). Likt Svenssons (1997) studie kritiserar även Schömer (1999) 

könsneutralitet i lagen för att osynliggöra kvinnors situationer. 

 

I linje med ovan nämnda forskning går även Astrid Schlytters (1999) studie i vilken hon 

analyserar och beskriver könsdifferentiering i rättspraxis, hur tillämpningen av 3§ LVU sker 

på olika sätt för flickor och pojkar. Främst har hon studerat rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende ur ett normkritiskt perspektiv. Till skillnad från ovan nämnda forskning 

använder Schlytter (1999) sig av begreppet kön istället för genus för att förklara de skillnader 

som görs i rättspraxis. Schlytter (1999) menar att skillnad görs på grund av biologiskt kön. 

Materialet i studien bestod av länsrättsdomar rörande 293 ungdomar som tolkades 

hermeneutiskt. Resultaten visar som Svenssons (1997) och Schömers (1999) studier att lagen 

(och rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende) inte är könsneutralt, utan att flickor och 

pojkar behandlas olika samt att det beror på normer kring dessa två kön. Pojknormerna 

beskrivs som mer tillåtande än flicknormerna. Hon uppger att flickor omhändertas utan grund, 

nästan hälften av flickdomarna hon studerat handlar om situationer som inte nämns i 

förarbetet till lagen. Schlytter (1999) beskriver även att flickor görs till bärare av problem som 
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de inte är ansvariga för genom att de omhändertas för att de utnyttjas sexuellt eller blir 

misshandlade. 

 

En av frågeställningarna från Schlytters (1999) studie rör flickornas eventuella 

diskriminering. Gemensamt för samtliga ovan nämnda studier är att de endast synliggör 

flickors och kvinnors särställning. Vi har i vår studie för avsikt att även synliggöra vilka 

konsekvenser eventuella könsskillnader i rättspraxis kan få för pojkar. 

Vi önskar också bidra med nytt material till detta forskningsområde då studierna är nära 20 år 

gamla, vilket påverkar resultatens generaliserbarhet till dagens samhälle eftersom de 

behandlar rättspraxis och könsnormer som är kontextbundna och föränderliga. 

 

En ny internationell studie visar på liknande mönster som ovanstående. Jeffrey Ward, Richard 

Hartley och Rob Tillyer (2016) redogör för deras studie som syftar till att kvantifiera bland 

annat könsskillnader i domstolsbeslut avseende strafflängd för narkotikabrott. Metoden som 

används är en nyutvecklad kvantitativ metod, vilken de applicerat på data om federala 

narkotikabrottslingar i USA. Resultaten visar att det görs skillnad på män och kvinnor 

avseende tilldelad strafflängd, rättspraxis är alltså inte könsneutral enligt denna studie. 

Författarna diskuterar eventuella orsakssamband mellan att kvinnor får kortare strafflängd än 

män och kopplar det till könsnormer – kvinnor har historiskt inte setts som farliga eller 

kriminellt aktiva (Ward, Hartley & Tillyer, 2016). 

Delsammanfattning 

Som vi just presenterat visar samtlig forskning om lagtexter och rättspraxis med 

könsperspektiv att det görs skillnad på män och kvinnor trots att både svensk och 

internationell lagstiftning uttryckligen förespråkar jämställdhet. Precis som vi redan nämnt har 

denna forskning utgått ifrån kön utifrån kvinnans särställning, inget fokus har givits 

konsekvenser av könsskillnaderna för män. Vi har för avsikt att minska denna kunskapslucka. 

I ovan nämnda forskning lyfts lagen fram som formellt jämställd men det speglas inte i en 

reell jämställdhet mellan könen, varken i arbetslivet eller i rättspraxis. Vi har inte kunnat hitta 

några studier som visar på att rättsväsendet i praktiken är jämställd för kvinnor och män.  
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Teoretiska perspektiv 

 

I avsnittet som följer ska vi presentera de teoretiska begrepp och perspektiv som kommer att 

ligga till grund för vår analys och tolkning. Då vår diskursanalytiska metod är könsneutral 

behöver vi en teori för att synliggöra hur kön konstrueras. Först presenteras därför den 

genusteori vi använder oss av, därefter beskriver vi vår socialkonstruktionistiska ansats och 

slutligen förklarar vi diskursbegreppet. 

Judith Butlers genusteori 

Som beskrivet i avsnittet om tidigare forskning har 3§ LVU kommit att användas på olika sätt 

för flickor och pojkar (jfr Schlytter, 1999). Dessutom har både tvångsvården och den sociala 

barnavården präglats av en syn på flickor och pojkar som innehavare av olika problematik 

som kräver olika bemötanden och behandling (jfr Hamreby, 2004; Laanemets & Kristiansen, 

2008). När vi angriper vårt forskningsproblem och undersöker hur kön kan konstrueras i 

förvaltningsrättens beslut om tvångsvård behöver vi en teori för att förstå kön. 

 

Vi diskuterade huruvida vi skulle använda oss av ett maskulinitetsperspektiv då vi delvis 

avser att lägga fokus på hur pojkar påverkas av eventuella könsskillnader. Fördelen med en 

maskulinitetsteori hade varit att specifik uppmärksamhet riktas mot pojkars situation då det är 

något vi saknat i tidigare forskning, men eftersom vi önskar diskutera könsskillnaders 

konsekvenser även för flickor valde vi istället Judith Butlers (1999) genusteori. Vi anser att 

hennes teori kan användas för ge en bredare förståelse för både flickors och pojkars situation, 

då hennes teori utgår ifrån att vi inte kan förstå det ena könet utan det andra. 

Butler (1999) skriver att det finns en utgångspunkt i samhället att kvinnor har kvinnliga 

kroppar och beter sig på ett typiskt feminint sätt och män har manliga kroppar och beter sig på 

ett typiskt maskulint sätt. I vår analys av de utvalda domarna är det uttryck för dessa 

föreställningar vi kommer att leta efter, alltså om det biologiska könet hos ungdomen får styra 

hur man talar om henne eller honom och vilka beteenden, behov och problem som binds till 

föreställningar om respektive kön.  

 

Flertalet genusforskare ger begreppet kön betydelsen av det biologiska könet, givet av 

naturen, och genus får betydelsen av det sociala könet, konstruerat kulturellt och språkligt. 

Butler (1999) kritiserar denna tolkning; att det biologiska könet är det primära och att det 

sekundära, genus, betraktas i förhållande till det primära könet. Hon förklarar att kön och 

genus står på samma diskursiva nivå, och att den kulturella konstruktionen genus inte är 

sprunget ur det biologiska könet (Butler, 1999). Att exempelvis vara man är lika mycket 

kopplat till ett könsorgan som till sociala handlingar och andra uttryck. 

 

Butler (1999) menar att vi hela tiden genom olika handlingar och språk konstruerar kön och 

att det är själva konstruktionen som upprätthåller föreställningar om kön, både på ett frivilligt 

och ofrivilligt plan. Hon kallar fenomenet för performativitet, och att vi gör det för att framstå 

som begripliga. De som inte vill foga sig stöts ut som obegripliga. Allt detta är en del av det 

hon kallar för den heterosexuella matrisen, vilken innebär ett förgivettagande om att män och 

kvinnor är varandras motsatser (Butler, 1999).  



12 

 

Hon lägger fram att hela vår värld genomsyras av en uppfattning om denna naturliga ordning. 

Författaren själv slår ett slag för att feminismen ska öppna upp för fler möjliga genusformer 

utan att på förhand avgöra vem som ska ha vilket genus. Hon skriver; 

 

“Om genuskonstruktionen istället antas vara radikalt oberoende av könet blir 

själva genus en fritt flytande artefakt varav följer att man och maskulin lika 

gärna kan beteckna en kvinnlig kropp som en manlig, och kvinna och feminin 

kan beteckna en manlig kropp lika gärna som en kvinnlig.” (Butler 1999, s. 56). 

 

Vi kopplar detta till det svenska rättssystemets arbete med jämställdhet. Det går inte att arbeta 

med jämställdhet utan att vara medveten om hur kön konstrueras och reproduceras för att 

kunna gå emot de normer som idag utgör ett hinder för jämställdhet. Det är viktigt att 

synliggöra att exempelvis typiskt kvinnligt kodade problem som prostitution även kan finnas 

bland män. För att kunna frångå normerna utan att bli utstött som obegriplig måste vi förstå 

våra egna föreställningar om kön och våga utmana dem.  

 

Genom den här teorin kan vi belysa hur förvaltningsrätten konstruerar kön genom språk, och 

därmed upprätthåller och återskapar stereotypa föreställningar om kön som de dömer utifrån. 

Vi har valt att använda begreppet kön genomgående i vår uppsats därför att de könsskillnader 

vi sett i tidigare forskning berott på det biologiska könet, samt att kön och genus går hand i 

hand och inte kan förstås utan den andre (jfr Butler, 1999). 

Socialkonstruktionism 

I denna uppsats blir det oundvikligt att anlägga ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då det 

går hand i hand med vår diskursanalytiska metod (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

studien kommer vi använda oss av Vivien Burrs (2015) socialkonstruktionistiska ram för att 

analysera vår empiri. 

 

Enligt Burr (2015) handlar socialkonstruktionism om en kritisk inställning till förgivettagen 

kunskap om världen som sprungen ur en objektiv observation. Man ska kritisera de 

utgångspunkter som anses vara självklara om hur världen är. Hon förklarar vidare att det sätt 

som vi kategoriserar ting och företeelser i omvärlden nödvändigtvis inte behöver vara 

förankrat i en allsmäktig sanning. Men om så är fallet, kan det ifrågasättas var kunskap 

faktiskt kommer från. Författaren förklarar att en socialkonstruktionist då skulle säga att vi 

människor skapar den emellan oss genom sociala processer, och framför allt genom språket. 

Språket har en viktig ställning inom socialkonstruktionism, vilket argumenteras för genom att 

peka på hur praktisk användning av språket leder till konsekvenser för människor. Ett 

exempel på detta är när en präst förklarar ett par till äkta makar får det praktiska 

konsekvenser, samt medför vissa skyldigheter (Burr, 2015). Ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv på vårt forskningsproblem öppnar således upp för att kunna studera hur 

förvaltningsrätten genom text och språk förmedlar kunskap om de ungdomar som beskrivs i 

domarna.  

 

Burr (2015) pekar även på att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv medför en syn om ett 
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samband mellan kunskap och social handling. En viss världsbild leder till en viss social 

handling och i sin tur leder denna sociala konstruktion av kunskap och sanning till sociala 

konsekvenser. Vidare beskriver författaren att det sättet på vilket vi förstår världen är 

historiskt och kulturellt förankrat, och kan alltså förändras eller återskapas över tid (Burr, 

2015). Det innebär att vår studies motiv kan stärkas mer. Vi har i tidigare forskning kunnat 

konstatera att det funnits en könsskillnad i tillämpandet av rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende i 3§ LVU, men eftersom sådant kan vara flytande över tid behöver vi 

studera på nytt för att se om det skett någon förändring. 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på vårt syfte och frågeställningar innebär således ett 

antagande om att förvaltningsrätten har makt att genom sina domar reproducera en världsbild, 

och därmed ungdomars beteendeproblematik. Detta får vidare konsekvenser för socialtjänsten 

och socialnämnden i deras handlingsutrymme, eftersom de jobbar utefter rättspraxis. Här ser 

vi ett exempel på hur den konstruktion av världen som ses som kunskap har att göra med 

maktstrukturer, vilket Burr (2015) också beskriver som en viktig del av 

socialkonstruktionism; förvaltningsrätten som offentlig makt konstruerar en eventuell skillnad 

mellan pojkar och flickor, vilken kommer påverka hur socialtjänsten ser på och behandlar 

ungdomar (jfr Burr, 2015). 

 

Det finns fördelar med att använda ett socialkonstruktionistiskt synsätt i vår studie, då vår 

frågeställning inte handlar om hur någonting är, utan om hur någonting konstrueras. Vidare 

finns ett fokus på språk inom teorin som stämmer väl överens med att analysera just texter. 

Svårigheten med denna teori blir för oss själva tolkningen av någon annans text. Vi kan aldrig 

veta exakt vad en annan person menar med den text den skrivit, eftersom vi inte är samma 

personer och kanske inte har samma förförståelse och utgångspunkter. Teorin medför en 

godtycklighet som är svår att komma från. Samtidigt är den här studien menad att vara en 

tolkning och ett bidrag till diskursen om hur pojkar och flickor konstrueras i 

förvaltningsrättens domar.  

Diskurs som begrepp 

Vårt syfte handlar om hur förvaltningsrätten konstruerar kön hos de ungdomar som utreds i de 

LVU-mål vi studerar, vilket kan förklaras vidare i att vi är intresserade av att utkristallisera 

hur diskursen om flickor och pojkar ser ut. 

Själva begreppet diskurs avser hur vi med hjälp av språket skapar representationer av 

verkligheten för att förstå vår omvärld. Dessa representationer är inte endast en avspegling av 

en existerande verklighet, utan de är med och skapar den (jfr Foucault, 1993). Språket är 

heller inte bara ett verktyg för att förmedla fakta om världen, utan det är som en maskin som 

konstituerar världen, och även sociala identiteter och relationer. Inom diskursen förs också 

strid, vilket bidrar till en möjlighet för diskursen att förändras men också reproduceras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Nationalencyklopedin (2016) har en mer allmän, 

användbar förklaring av begreppet växt fram;   

 

“Den bygger på uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks 

genom diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att 

vi är fångade i den.” (NE, 2016). 
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En diskurs är alltså det sättet på vilket vi förstår och talar om vår omvärld, olika saker, 

personer och företeelser. En diskurs behöver för den sakens skull inte vara någon sorts 

förklaring till hur något verkligen är, men vi är så pass styrda av diskurser att en sådan kan få 

oss att se på en viss sak som sanning. För att exemplifiera; om diskursen om ungdomar i 

förvaltningsrättens beslut ser olika ut när det kommer till pojkar och flickor kan dessa 

skillnader uppfattas som sanningen. Utan en diskurs om hur pojkar och flickor är kan man 

inte göra ett tvångsomhändertagande, eftersom diskurserna är produktiva och skapar 

föreställningar om vilka beteenden som anses vara problematiska (jfr Foucault, 1993). 

Foucault (2002) lyfter upp att diksurser har en sådan makt att de kan tygla sexuella 

handlingar. Man har till och med behandlat unga på institution på grund av diskurser om 

sexuellt beteende, vilket vi ser både i vår studie och historiskt (jfr Hilte & Claezon, 2005; 

Schlytter, 1999). 

Vi ansåg det av vikt att förtydliga begreppet diskurs då det kommer att användas en del i 

denna uppsats. Vi ville vara tydliga med vad vi avser med diskurs när vi nedan redogör för 

och använder oss av vår analysmetod med diskursiv ansats.  
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Metod och genomförande 

 

Vi kommer i det här avsnittet börja med att kort presentera metoden diskursanalys som 

paraplybegrepp för att sedan övergå till att presentera vår specifika diskursanalytiska metod 

diskurspsykologi. Vidare beskriver vi hur urvalet och tillvägagångssättet gått till, de olika 

stegen i analysprocessen samt resonemang kring reliabilitet, validitet och etiska 

frågeställningar. 

Den diskursanalytiska metoden 

Diskursanalys är ett paraplybegrepp för en analysmetod som tillsammans med teori och 

metod bildar en paketlösning och vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Vilken inriktning av diskursanalys som än används har den ett 

speciellt sätt att se på språket; det återger inte verkligheten på ett direkt plan, utan är med och 

formar den (jfr Bergström & Boréus, 2012). Ett diskursanalytiskt angreppssätt bygger ofta på 

premissen att vi får tillträde till världen genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskurspsykologi 

Metoden som vi kommer använda oss av för att analysera hur förvaltningsrätten konstruerar 

flickor och pojkar i beslut om tvångsvård är vad Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

benämner som diskurspsykologi. Diskurspsykologi är en diskursanalytisk metod som 

Jonathan Potter (1996) beskriver i sin bok Representing Reality. Metoden handlar om hur man 

kan förstå hur fakta konstrueras och hur olika beskrivningar görs mer eller mindre trovärdiga 

(Potter, 1996). 

Potter (1996) har hämtat element från språkkonstruktion, poststrukturalism och 

konversationsanalys. Han beskriver hur människors uppfattningar om världen styrs av språket 

de använder och att diskurser skapar beskrivningar av verkligheten som ses som naturliga och 

oproblematiska. Han ger dock kritik mot att man inom dessa områden missat att undersöka 

hur språket konstruerar verkligheten, varför vissa beskrivningar av verkligheten accepteras 

och andra inte. Frågan är således hur vissa beskrivningar konstrueras som fakta för oss, och 

det är något som diskurspsykologin kan ge en förklaring till. 

Kortfattat är utgångspunkten i metoden att det är i mänsklig praktik och interaktion som fakta 

konstrueras. Språket konstruerar verkligheten, språket är i sig själv konstruerat och människor 

skapar verkligheten genom tal och text (Potter, 1996). Författaren delar upp hur fakta 

konstrueras i olika moment. Momenten står dock inte var för sig och fungerar inte heller 

mekaniskt, utan de är kontextbundna. Faktakonstruktion ser därför olika ut i olika 

sammanhang. 

Vi kommer nedan att beskriva de olika moment som ingår i Potters analysmetod, men först 

kommer vi att förklara den bakomliggande retorik som finns i konstruktionsprocessen. 

Retorik 

Konstruktionen av fakta kan ses som retoriskt organiserad, med det menas att man kan titta 

på både hur fakta konstrueras och hur fakta bryts ned. Potter (1996) beskriver retorik som ett 

genomgående drag i hur människor interagerar och kommer fram till förståelse. 

När vi pratar om faktakonstruktion är fokus på relationen mellan en viss beskrivning och 

alternativa beskrivningar. Retoriken i detta handlar om hur en beskrivning motverkar 
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alternativa beskrivningar och hur en beskrivning organiseras för att motstå att motverkas. Man 

kan se det som att en beskrivning befinner sig på en skala av hur trovärdig den är och att man 

både kan konstruera beskrivningen att bli mer trovärdig och underminera beskrivningen för 

att göra den mindre trovärdig (Potter, 1996). 

 

För att förklara denna process använder Potter (1996) begreppet reification för att beskriva 

hur man konstruerar en beskrivning som sann och begreppet ironization för att beskriva hur 

man underminerar en beskrivning. Vi kommer att försöka beskriva processen utan dessa ord 

för att göra det mer läsvänligt. Ett exempel på att konstruera något som sant och att 

underminera en beskrivning är följande utdrag från en utav domarna rörande en flicka; 

 

-“XX anger själv att hon har bott hos en kamrat”. 

-“Vad hon själv anger om att hon har bott i en kamrats hem har hennes 

föräldrar och socialtjänst inte kunnat få bekräftat.” 

 

I första citatet konstrueras att flickan bott hos en kamrat och i andra citatet underminerar 

förvaltningsrätten denna beskrivning genom att skriva att det inte har kunnat bekräftas. Något 

som är speciellt med hur fakta konstrueras i vår studie är att samtliga domar är skrivna av 

förvaltningsrätten själv, vilket påverkar hur ungdomarnas beskrivningar lyfts upp. 

Förvaltningsrätten väljer hur domarna formuleras vilket påverkar ungdomarnas möjligheter att 

konstruera sina egna berättelser som sanna i texterna. 

Beskrivningar som konstruerar fakta 

Potter (1996) delar in beskrivningar i handlingsorienterade beskrivningar och epistemologiskt 

orienterade beskrivningar. Han menar att beskrivningar kan analyseras både genom vilka 

handlingar de utför eller bidrar till, och hur beskrivningar byggs upp till accepterade fakta. Vi 

kommer att fokusera på hur beskrivningar byggs upp till accepterade fakta genom att 

undersöka hur förvaltningsrätten skriver om ungdomarnas beteenden.  

Enligt Potter (1996) finns ett flertal moment som ingår i konstruktionen av fakta och 

processen att skapa trovärdiga beskrivningar. Vi kommer nu att presentera de moment vi 

kommer att använda oss av. Momenten har översatts till svenska, men Potters (1996) 

ursprungliga engelska titlar kommer nämnas inom parentes. 

Bestämdhet (Hierarchy of modalization) 

Detta moment förklarar hur bestämdhet i beskrivningar påverkar möjligheterna att 

underminera dem. Exempelvis krävs det mer ansträngning att underminera beskrivningen 

“Flickor är snälla” jämfört med beskrivningen “Flickor tros vara snälla”. Beskrivningar som 

är mer bestämda i sin formulering konstrueras som mer sanna och är svårare att argumentera 

emot. Om vi återvänder till citatet som vi använde ovan; 

 

-“XX anger själv att hon har bott hos en kamrat”. 

-“Vad hon själv anger om att hon har bott i en kamrats hem har hennes 

föräldrar och socialtjänst inte kunnat få bekräftat.” 

 



17 

 

Det här kan ses som en beskrivning av vem som säger något - “XX anger själv”, men om vi 

jämför det med en alternativ beskrivning “XX har bott hos en kamrat”, kan vi se hur denna 

ändring i formulering påverkar hur sann beskrivningen verkar vara. Den alternativa 

beskrivningen konstrueras som mer sann än det första citatet. Det första citatet lämnar 

utrymme för att underminera beskrivningen, vilket förvaltningsrätten sedan gör. 

Konstruktion av konsensus (Constructing corroboration and consensus) 

Konsensus och bekräftelse av en beskrivning konstrueras exempelvis genom att flera vittnen 

uppger samma sak. När flera personer bekräftar en beskrivning gör det beskrivningen mer 

trovärdig (Potter, 1996). Saknas det däremot personer som bekräftar en beskrivning gör det 

beskrivningen mindre trovärdig. Återigen kan vi koppla till utdraget vi nämnt ovan; 

 

-“XX anger själv att hon har bott hos en kamrat”. 

-“Vad hon själv anger om att hon har bott i en kamrats hem har hennes 

föräldrar och socialtjänst inte kunnat få bekräftat.” 

 

Här konstrueras att konsensus inte finns kring beskrivningen om att flickan skulle ha bott hos 

en kamrat, vilket gör flickans beskrivning av situationen mindre trovärdig. 

Kategoritillhörighet (Category entitlements) 

Vissa aktörer får tolkningsföreträde då de behandlas som berättigade att veta speciella saker. 

Till exempel ges en läkares beskrivning av en sjukdom större tilltro än en arkitekts på grund 

av en förförståelse av läkarens expertis inom området. För att exemplifiera kan vi titta på ett 

citat ur en dom där socialnämnden argumenterar för att en pojke ska tvångsvårdas och där 

pojken själv nekar till alla anklagelser om att han skulle ha ett socialt nedbrytande beteende; 

 

“Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta uppgifterna i nämndens 

utredning.” 

 

Trots att pojken själv säger att han inte gjort de saker han anklagas för går förvaltningsrätten 

helt på de beskrivningar som nämnden uppger. Det här är alltså ett exempel på hur nämndens 

uppgifter ges större tilltro än pojkens, vilket kan bero på att nämnden anses mer trovärdiga 

och berättigade att veta vad socialt nedbrytande beteende är. 

Detalj och narrativ (Detail and narrative) 

Detaljer är viktiga för konstruktionen av fakta, de kan göra en beskrivning mer trovärdig. 

Genom att använda detaljer skapas en bild av att beskrivningen kommer från någon som 

bevittnat situationen eller har god kännedom om den. Detaljerna behöver inte vara relevanta, 

utan enbart ge en visuell och trovärdig bild av en situation som får en att tro på den som 

berättar (Potter, 1996). 

Ett exempel på detta är från en dom som gäller en flicka, där domen inleds med denna 

beskrivning från socialnämnden; 

 

“XX bor tillsammans med sin mor och flera syskon. Hon aktualiserades hos 

socialtjänsten när hon var sex år gammal”. 
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Informationen ges ingen vidare betydelse i beslutet om tvångsvård men detaljerna ger en bild 

av att socialnämnden har en god inblick i vem flickan är och därav eventuellt har god insikt i 

flickans behov av vård. 

Potter (1996) refererar även till Latour och Pomerantz som båda styrker vikten av detaljer för 

att konstruera fakta genom att beskriva hur folk i dispyter ger mer detaljerade motiveringar 

för sina anspråk och använder mer tekniska beskrivningar. 

 

Vi kommer försöka urskilja alla dessa moment när vi undersöker vårt material och se hur de 

samverkar för att skapa en beskrivning av ungdomarna som ligger till grund för beslutande 

om tvångsvård. Beskrivningarna kommer sedan att jämföras mellan pojkarna och flickorna 

för att försöka urskilja likheter och skillnader i behandlingen av dem. 

Vi anser att denna metod lämpar sig väl för att uppnå vårt syfte med undersökningen, då vi 

med hjälp av de olika momenten som Potter (1996) beskriver kommer kunna förstå hur 

flickor och pojkar konstrueras i förvaltningsrättens beslut och därav kunna synliggöra 

eventuella könsskillnader. 

 

Genom vår studie kommer vi hela tiden ha ett socialkonstruktionistiskt perspektiv genom en 

utgångspunkt om att förvaltningsrätten konstruerar och reproducerar föreställningar om kön 

genom språk. Vi har med oss föreställningar om vad kön är som bygger på Butlers (1999) 

teori; att vi konstruerar kön genom språk, handlingar och beteenden. Vi kommer att närläsa de 

sex domar vi valt ut och med hjälp de moment Potter (1996) beskriver utläsa vad som 

konstrueras som sant för pojkar och flickor. Vi kommer även att analysera ordval och hur de 

påverkar diskursen om pojkar och flickor. Butlers (1999) teori är också bakgrunden till vår 

uppfattning om att vi inte kan förstå det ena könet utan det andra, därför kommer vi försöka 

kartlägga hur pojkar beskrivs samt hur flickor beskrivs för att sedan jämföra dem. Detta anser 

vi vara grundläggande för att kunna få förståelse för hur diskursen ser ut för pojkar respektive 

flickor.  
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Urval och tillvägagångssätt 

 

Vi har valt att undersöka domar från förvaltningsrätten i Stockholm, dels på grund av att den 

är närmare oss geografiskt och dels därför att vi tror att det kan finnas en mångfald i LVU-

domarna då förvaltningsrätten i Stockholm omfattar ett stort geografiskt område. När vi 

fortsatt skriver om förvaltningsrätten i vårt material syftar vi alltså på förvaltningsrätten i 

Stockholm. 

I telefonkontakt med förvaltningsrätten blev vi rekommenderade att besöka dem och gå 

igenom materialet på plats då det skulle vara svårt att maila allt material vi önskade gå 

igenom. På plats valde vi att undersöka domar från det senaste året av två anledningar, dels 

för att vi ville ha så nytt material som möjligt och dels för att de fanns tillgängliga hos 

förvaltningsrätten och därav inte behövde beställas upp från arkivet. Vid besöket gavs vi en 

lista över alla domar, rörande samtliga paragrafer i LVU, från det senaste året med start 

november 2015. Denna lista bestod av ungefär 700 domar och totalt gick vi igenom 346 av 

dessa. Av de 346 domarna valde vi ut 60 stycken som var relevanta för oss, 19 av dem 

berörde flickor och 41 gällde pojkar. Kriterierna för vår relevansbedömning var att domen 

skulle handla om 3§ LVU och beröra rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. De 

domar vi sållade bort var de som inte berörde rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende, 

de som handlade om 2§ LVU eller begränsning av besök i samband med LVU, avskrivningar 

av LVU-domar, upphörande av vård enligt LVU, förordnande av offentligt biträde samt beslut 

om omedelbart omhändertagande som saknade vidare motivering till beslutet. Domarna vi 

valde ut inkluderade både avslag och bifall. 

Vi började gå igenom från november 2015 och gick igenom fram till och med april 2016. Vi 

ansåg att vi då hade tillräckligt med material för vår studie och att empirin var tillräckligt 

grundläggande, därför är allt vårt material från detta tidsspann. Av de 346 mål vi gick igenom 

saknades 19 stycken, som eventuellt kunde ha varit relevanta för vår studie. Vi kategoriserar 

dem som bortfall. Den främsta anledningen till bortfallet var svårigheten att hitta överklagade 

domar. Denna svårighet grundade sig i att domarna var sorterade efter datumen då de 

avslutades och att personalen på expeditionen inte automatiskt hade tillgång till information 

om när överklagade domar blivit avslutade. Det gjorde att överklagade domar måste spåras 

manuellt, vilket gjorde dem svåra att hitta. Domar där överklagan fortfarande var aktuell var 

heller inte avslutade vilket gjorde att de inte gick att spåra alls. 

Avgränsning av urvalet 

Då vi ansåg att 60 domar var alltför många att analysera gjorde vi även ett urval utifrån dessa. 

Vi läste igenom samtliga 60 domar och valde ut tre domar som rörde flickor och tre domar 

som rörde pojkar. Eftersom domarna utgår ifrån en helhetssyn på individen är det många olika 

kombinationer av problematik som berörs i de olika domarna. 

För att kunna besvara frågeställningen om vilka beteenden som innefattas i rekvisitet annat 

socialt nedbrytande beteende har vi valt att välja ut domar som representerar samtliga av de 

olika beteenden som vi tolkar har legat till grund i besluten om tvångsvård. 

Urvalet har således varit strategiskt och utförts i tre steg. Det första steget var att sortera ut de 

domar som enbart berörde vård enligt 3§ LVU. Vi sorterade därför bort de domar som 
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kombinerade 2§ LVU (brister i omsorgen) och 3§ LVU då kombinationen påverkade 

möjligheten att urskilja den unges eget beteende. Vi sorterade även bort de domar då ansökan 

om vård avslagits då vi avser att fokusera på de beteenden som ligger till grund för att vård 

beviljas. 

Det andra steget innebar att tolka och koda vilka beteenden som ligger till grund för vård på 

grund av annat socialt nedbrytande beteende, vilket vi kommer att återkomma till, och det 

sista steget var att välja ut domar som omfattade samtliga omnämnda beteenden. 

Kodning 

Efter avgränsningarna återstod 43 domar, varav 32 stycken handlade om pojkar och 11 domar 

handlade om flickor. Därefter var vårt första steg i kodningsprocessen att läsa de 43 domarna 

ingående. För att skapa ordning i materialet markerade vi alla de beteenden och egenskaper 

hos ungdomarna som nämndes som motivering till tvångsomhändertagandet. Kodningen är 

inte kopplad till vår metod diskurspsykologi utan är vår egen tolkning av materialet. Vi såg att 

vissa benämningar av olika beteenden var väldigt vanligt förekommande så vi skapade 

koderna utifrån dessa. Benämningarna av beteendena blev till följande tio koder; Avviker, 

Missbruk, Våld, Miljö, Självskadebeteende, Sexuellt beteende, Skolgång, Vagabond, 

Brottslighet och Nätverk. Vi inkluderade sedan beteenden som vi ansåg beskrev samma sorts 

beteende fast med andra ord i koderna. Vi var öppna för att vi eventuellt kunde behöva tillföra 

fler koder, men det behövdes inte. I koderna ingår således ett flertal olika beteenden, vilka vi 

kommer att presentera i vårt resultat. 

 

När vi hade kodat samtliga domar antecknade vi vilka domar som omfattades av varje enskild 

kod. Vi valde sedan strategiskt ut tre pojkdomar och tre flickdomar för analys. För att få ett så 

representativt resultat som möjligt valde vi ut domar som tillsammans innefattade samtliga 

koder för pojkar respektive flickor. Genom våra anteckningar om vilka domar som omfattades 

av de olika koderna kunde vi se vilka koder/beteenden som var vanligast förekommande i 

domarna. Vi valde därför ut en pojkdom och en flickdom som kunde representera de 

vanligaste koderna bland pojkdomarna respektive flickdomarna. Utöver dessa valde vi sedan 

ut domar som tog upp de mindre vanligt förekommande koderna/beteendena för att få urvalet 

att omfatta samtliga koder för respektive kön. 

Reliabilitet och validitet 

Det har diskuterats i forskarvärlden angående begreppen reliabilitet och validitet i relation till 

kvalitativ forskning. När det kommer till just validitet, som i mångt om mycket rör mätning, 

har det frågats om validitet har betydelse överhuvudtaget för kvalitativa studier, eftersom de 

inte intresserar sig för mätning i så stor utsträckning. En ståndpunkt går ut på att man anpassar 

begreppen till kvalitativ forskning utan att ändra innebörden av dem, samt man lägger mindre 

vikt vid mätning (Bryman, 2011). 

Diskursanalys handlar inte om att försöka förstå varför människor gör si eller så eller hur 

verkligheten egentligen är. Forskarens utgångspunkt är att man aldrig kan nå verkligheten, 

utan det är diskursen i sig som är föremål för analysen. Det som är av intresse för en 

diskursanalytiker är de mönster som syns i de texter som studeras, och vilka konsekvenser den 
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sociala verkligheten får genom de framställningar diskursen ger (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

 

Vi vill förtydliga att vårt mål primärt inte handlar om i vilken utsträckning våra resultat kan 

generaliseras. Generaliserbarhet kallas även extern validitet och är ofta ett problem för 

kvalitativa forskare som likt oss inte eftersträvar det i sina studier (jfr Bryman, 2011). Det vi 

kan bidra med är att säga något om hur diskursen ser ut i just dessa fall, från denna 

förvaltningsrätt, och vad det eventuellt skulle kunna få för konsekvenser. Vi kan således inte 

säga något om att det ser likadant ut i Skåne eller Jämtland. Det vi kan göra är dock att 

säkerställa möjligheten för någon annan att replikera vår studie, så att man i sådant fall kan 

jämföra resultaten. Det kan göras med vad Bryman (2011) beskriver som thick descriptions, 

alltså fylliga beskrivningar av hur vi går tillväga. På så vis förser man andra forskare med 

information så att de kan avgöra hur pass överförbara resultaten är (Bryman, 2011). 

Vidare, för att möjliggöra en replikation, krävs det att vi är noggranna med att vara 

transparenta. En diskursanalys innehåller många steg och risken är stor att missa något 

(Bergström & Boréus, 2012). Täta, fylliga beskrivningar syftar också till att stärka 

möjligheten för någon annan att replikera vår studie. Replikation kan även kallas extern 

reliabilitet (Bryman, 2011). 

Att förklara hur vi tolkar de domar vi studerar och hur vi använder de diskursanalytiska 

begreppen är viktigt för intersubjektiviteten, eller intern reliabilitet. Om forskaren är tydlig 

med sin tolkning möjliggör det för någon annan att få samma resultat. Eftersom vi är två 

personer som genomför studien har vi diskuterat oss fram till gemensamma tolkningar av 

materialet (jfr Bergström & Boréus, 2012; Bryman, 2011). 

Reflexivitet 

Bland forskare som använder socialkonstruktionism som teorigrund är reflexivitet något som 

ofta läggs vikt vid. Begreppet handlar om att applicera sina teorier på den egna forskningen, 

och med det menas teorierna kring diskursiva konstruktioner. Det handlar om att 

medvetandegöra för sig själv och läsaren att ens studie också är en del av den diskursiva strid 

som förs på det aktuella fältet, och att denna inte är den enda möjliga framställningen av 

problemet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

För oss innebär reflexivitet att vi är medvetna om att vi inte kommer med en universell 

sanning i vårt resultat. Det vi kan göra är att tolka texten utifrån vår teori och metod, men 

skulle man välja att anlägga ett annat perspektiv på problematiken skulle en annan bild av det 

hela eventuellt framställas. Vi kan dock argumentera för att vi ska lägga stor vikt vid vår egen 

tolkning då vi bidrar med kunskap genom att vi använder oss av bestämda teorier och 

metoder. Tankar och överväganden kring reflexivitet gör att vi som forskare reflekterar kring 

vår egen roll som just forskare och vidare att vi drivs till att hela tiden motivera de val vi gör 

(jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi ska uppsatsen igenom sträva efter att vara tydliga 

i vad vi gör, varför vi gör det och vilken kunskap vi kan bidra med. 

Etiska reflektioner 

Det finns en problematik med diskursanalytiska studier genom att det är svårt att positionera 

sig utanför diskursen, då vi själva är med och förstärker den diskurs vi kritiserar (Bergström 
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& Boréus, 2012). När man arbetar med en diskurs på ett sådant här nära håll kan det också bli 

svårt att se dem som just socialt konstruerade diskurser. Vi måste vara uppmärksamma på vad 

som är vår egen kunskap och våra egna värderingar och att detta inte överskuggar analysen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I och med att den tidigare forskningen är så pass 

samstämmig och är en del av vår förförståelse kan det göra att vi har förväntningar på att vi 

kommer att se liknande resultat i vår studie. 

Vi är medvetna om att vi genom att ange målnummer kan göra undersökningen mer 

transparent, men vi har valt att inte inkludera dessa då vi anser att vi genom att ange 

målnummer indirekt skulle ge ut personuppgifterna till de vi undersöker. Vidare har vi 

reflekterat över att vi inte inhämtar samtycke på grund av att det är offentliga handlingar, 

vilket kan bli etiskt problematiskt eftersom de personer som undersöks inte är medvetna om 

att de blir undersökta. Här gör vi en avvägning i att forskningproblemet är viktigt att belysa 

samt att vi kommer att anonymisera domarna tillräckligt mycket för att det inte ska gå att 

utläsa vem de handlar om. 
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Resultat och analys 

 

Efter att ha valt ut vårt empiriska material kommer vi nu att presentera det i två delar utifrån 

våra frågeställningar. Då metoden diskurspsykologi innefattar tolkningar av de beskrivningar 

vi läser kommer vi även att innefatta analys av materialet i denna del.  

Vi kommer att presentera vår empiri genom citat från de domar som ingår i vårt urval, och det 

som vi beskriver utöver citaten är vår tolkning och analys av det som står i domarna. 

DEL 1 

 

Vi kommer att börja med att närmare förklara vilka beteenden som ingår i våra kodningar; 

Avviker, Missbruk, Våld, Miljö, Självskadebeteende, Sexuellt beteende, Skolgång, Vagabond, 

Brottslighet och Nätverk. Samtliga beteenden i kodningarna är sådana som vi anser att 

förvaltningsrätten beskriver som problematiska och ligger till grund för tvångsvård för annat 

socialt nedbrytande beteende. 

Därmed börjar vi med att presentera det resultat som rör frågeställningen; Vilka beteenden 

innefattas i rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende och vilka beteenden och 

problematik uppmärksammas bland pojkar respektive flickor? 

Vi avser att presentera detta väldigt övergripande då vi i andra delen av resultatet kommer 

fördjupa oss mer i de olika beteendena när vi ska försöka besvara vår andra frågeställning. Då 

återkommer vi även närmare till hur vi använt oss av de olika momenten i vår metod 

diskurspsykologi och kommer att koppla resultaten till vår genusteori och tidigare forskning. 

Avviker 

De beteenden som ingår i denna kod är förvaltningsrättens beskrivningar av att den unge 

avviker hemifrån eller avviker från vårdboenden, genom exempelvis rymning. Att avvika från 

vårdboenden uppmärksammas inte lika ofta bland pojkar som bland flickor och att avvika 

hemifrån uppmärksammas inte alls bland pojkarna. 

Missbruk 

Med missbruk menas användning av beroendeframkallande medel vilket varierar mellan 

användning av alkohol, cannabis, amfetamin, bensodiazepiner, ecstasy, tradol eller subutex i 

olika konstellationer och i olika omfattning. Användandet av beroendeframkallande medel 

uppmärksammas både bland pojkar och flickor och vi upplever att det är vanligt 

förekommande i denna sorts LVU-ärenden. Vanligast är användande av alkohol och/eller 

cannabis. Användning av beroendeframkallande medel beskrivs dock mindre detaljerat i 

domar som rör pojkar än i domar som rör flickor, exempelvis anges inte specifika substanser 

lika ofta eller omfattningen av användandet. 

Våld 

I denna kod samlade vi alla beteenden som var relaterade till våld på olika sätt. Det innefattar 

hot, konflikter, aggressivt och utåtagerande beteenden samt misshandel, både när den unge 

utsätter andra för misshandel och när den unge själv blivit utsatt för misshandel. Alla dessa 

beteenden uppmärksammas både bland pojkar och flickor men i olika utsträckning och olika 

detaljerat. Vår upplevelse är att pojkarna utför handlingar som är mer våldsamma jämfört med 
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flickorna men att det knappt lyfts upp eller beskrivs. Att bli utsatt för misshandel nämns 

enbart bland flickor, vilket ligger i linje med Schlytters (1999) forskning om att flickor bereds 

tvångsvård på grund av andras beteenden mot dem. 

Miljö 

Vi har i den här koden samlat beteenden som har att göra med att den unge vistas i olämpliga 

miljöer och/eller med olämpligt umgänge. Det här uppmärksammas både bland pojkar och 

flickor. Den vanligaste motiveringen i domarna är att miljöerna eller umgänget påverkar den 

unge att bete sig på ett socialt nedbrytande sätt, men i vissa fall gällande flickor 

uppmärksammas även att flickan utsätter sig för risker att bli utnyttjad eller misshandlad av 

andra genom miljöerna eller umgänget hon vistas med. Liknande resonemang förs inte bland 

pojkar. 

Självskadebeteende 

I denna kod inkluderas beteenden där den unge beskrivs ha ett självskadebeteende, till 

exempel att den unge skär sig. Självskadebeteende omnämns både bland pojkar och flickor 

och relateras oftast till någon form av psykisk ohälsa som exempelvis ångest. Problematiken 

upplever vi dock är relativt ovanlig i denna typ av LVU-ärenden. 

Sexuellt beteende 

De beteenden som inkluderas i denna kod är sexuella beteenden som förvaltningsrätten lyfter 

upp som avvikande, såsom prostitution, gränsöverskridande och gränslöst sexuellt beteende. 

Vi har kunnat se att det här uppmärksammas lika ofta bland pojkar och flickor, men vi ser en 

skillnad i hur beteendena beskrivs vilket vi kommer att återkomma till senare. 

Skolgång 

Denna kod innefattar brister i skolgången på olika sätt vilket beskrivs som att ungdomen inte 

är inskriven på en skola, brister i skolan, inte har en fungerande skolgång, har hög frånvaro 

och/eller skolkar. Problematiken beskrivs på liknande sätt för pojkar som för flickor men tas 

upp mindre ofta bland pojkar. 

Vagabond 

När vi läste igenom allt material vi samlat in märkte vi att förvaltningsrätten nämnde 

“vagabonderande beteende”. Det blev en kod som innefattade när den unge beskrevs ha 

vagabonderat, haft ett vagabonderande beteende och/eller levt ett kringflackande liv. Vi 

upplever att det uppmärksammas oftare bland pojkar än bland flickor, dock förklaras det inte 

vidare vad det innebär, varken för pojkar eller för flickor. 

Brottslighet 

I denna kod har vi inkluderat beteenden som beskrivs som brottsliga; snatteri, falskt larm, 

mordförsök och brott mot barn. Beteendena uppmärksammas både bland pojkar och flickor 

men är mer vanligt förekommande bland pojkar. Vi upplever även att de brott pojkarna 

misstänks för är mycket grövre än de flickorna misstänks för och att pojkarnas brott beskrivs 

mindre detaljerat än flickornas. 
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Nätverk 

Denna kod innefattar beskrivningar av den unges nätverk som bristande, vilket vi enbart 

kunnat se i domar rörande pojkar. Det är inte speciellt vanligt förekommande men 

uppmärksammas hos ett fåtal ensamkommande pojkar som beviljas vård på grund av annat 

socialt nedbrytande beteende. 

 

Sammanfattningsvis är alltså ovanstående beteenden grund för omhändertagande enligt annat 

socialt nedbrytande beteende. Beteendena står dock inte så fritt som vi har presenterat de 

ovan utan de ligger tillsammans som grund för tvångsvård i olika konstellationer. Exempelvis 

omhändertogs en pojke för enbart fyra beteenden; missbruk, sexuellt beteende, brottslighet 

och nätverk, medan en annan pojke blev omhändertagen för ett antal andra beteenden.   

DEL 2 

 

Innan vi övergår till att besvara vår andra frågeställning kommer vi nu ge en historisk 

sammanfattning av könsnormer i den svenska sociala barnavården. Eftersom en del av vårt 

syfte är att undersöka om det fortfarande finns skillnader i hur pojkar och flickor behandlas, 

anser vi att det kan vara fruktbart att tydliggöra hur skillnaderna sett ut tidigare. Vi kommer 

att använda detta som bakgrund och koppla det till vad vårt resultat och analys visar. 

 

Historisk sammanfattning 

Det verkar inte råda något tvivel om att det har förekommit skillnader i hur pojkar och flickor 

har blivit behandlade när det kommer till barnavård och tvångsvård. Under hela 1900-talet har 

det funnits olika normer för hur pojkar och flickor ska vara. Det har också gjorts gällande att i 

de fall pojkar och flickor haft liknande problematik så har det legat olika innebörder av 

samma problematik beroende på ungdomens kön. Skillnader har gjorts utifrån det biologiska 

könet, eller i vart fall utifrån förståelsen av det (jfr Hamreby, 2004; Lundström & Sallnäs, 

2003; Schlytter, 1999).  

 

Vidare har också olika problem kopplats till pojkar respektive flickor, speciellt när det har 

talats om vad som kan ha anses vara en riktig pojke eller en riktig flicka. Ett genomgående 

tema har mycket tydligt varit ett problematiserande av flickors sexualitet. På 60-talet kom det 

till och med en lag för att kunna omhänderta flickor för vad man kallade för sexuell vanart, i 

folkmun kallades denna lag för raggarparagrafen. Trots att den sedermera togs bort officiellt i 

lagtext fortsatte ifrågasättandet av flickors sexuella beteende. Så fort en flicka avvikit från 

diskursen kring hur hon skulle vara och därmed blev föremål för myndigheter ställdes frågor 

kring hennes sexualitet.  

Flickor har dessutom fått bära ansvar för andras beteenden mot dem genom att de har blivit 

omhändertagna för att de utnyttjats sexuellt eller blivit misshandlade (Schlytter, 1999). 

Diskursen kring pojkar handlade mer om en syn som vi skulle kunna likna vid talesättet “boys 

will be boys”, det vill säga att pojkar förväntas bete sig dåligt och ansvarslöst. Medan 

flickorna till varje pris skulle tyglas ansågs detta vara en svårt att göra för pojkarna, då deras 

problematik låg i biologiska drifter som var omöjliga att tygla. De gånger pojkar 

problematiserades utifrån sin sexualitet handlade det i stort om att de avvek från den 
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heterosexuella diskursen. Ett genomgående tema har också varit att pojkars väg till ett 

normbrytande beteende varit längre än vad den varit för flickor (Hamreby, 2004).  

 

Att diverse problem är olika vanligt förekommande för pojkar respektive flickor har fortsatt 

vara en överhängande faktor när det kommer till att placera ungdomar, även i modernare 

tider. Just flickors sexualitet har följt med som ett föremål för problematisering, och det har 

visats att tidig sexdebut och många sexpartners på senare år har angivits som skäl för 

placering av flickor. Så har inte fallet varit för pojkar, trots att det uppvisas samband mellan 

ungdomars problem generellt och tidig sexdebut och många sexpartners (Ulmanen & 

Andersson, 2006).  

 

När det kommer till just LVU-ärenden har det varit vanligare att pojkar omhändertagits för 

rekvisiten i lagen som rör missbruk och kriminalitet och att flickor omhändertagits för 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Vidare har flickor tvångsvårdats på grunder 

som inte nämns i förarbetet och som inte appliceras på pojkar. Pojknormerna har även fortsatt 

varit mer tillåtande än flicknormerna, gränsen för att omhänderta flickor har dragits i ett 

tidigare skede än den gjorts för pojkar (jfr Andersson Vogel, 2012; Schlytter 1999). 

Det har också visats att inom själva tvångsvården har det gått att urskilja skillnader i hur 

pojkar och flickor blir bemötta och behandlade, och att det finns en stereotyp diskurs av hur 

flickor och pojkar är. Även på institutioner har flickor i mångt om mycket setts som att de haft 

problem med sin sexualitet, att de varit omoraliska och varit tvungna att tyglas. Pojkar har 

beskrivits som bokstavsbarn, således återigen sprunget ur något biologiskt och 

okontrollerbart. Vidare har pojkar kontrollerats för att inte skada andra, medan det för flickor 

har handlat om att de ska kontrolleras för att inte skada sig själva (Hilte & Claezon, 2005; 

Laanemets & Kristiansen, 2008). 

Att den sociala barnavården och tvångsvård av ungdomar sett ut på det här sättet har varit 

föremål för problematisering, men i nästan alla fallen utifrån flickornas perspektiv och vad det 

betyder för dem. Vad detta innebär för pojkarna har inte diskuterats i samma utsträckning alls, 

vilket bland annat leder till att pojkar som norm förstärks och flickor blir de som jämförs med 

dem och därmed de som avviker. Förutom att det ganska naturligt blir en nackdel för flickor 

kan det bli detsamma för de pojkar som inte är som en pojke ska, och därmed inte får sina 

behov tillgodosedda (jfr Hamreby, 2004; Hilte & Claezon, 2005; Laanemets & Kristiansen, 

2008; Ulmanen & Andersson, 2006). 

Trots att vi i Sverige antagit en jämställdhetslag och därigenom uppmärksammat frågan 

verkar den inte har fått den genomslagskraft man önskat på detta område. Vi kan se historiskt 

att rättsväsendet eventuellt inte sett de könsdiskurser som de reproducerat i praktiken när de 

behandlat pojkar och flickor olika, trots en könsneutral lagstiftning.  

 

Vi kommer nu att gå in djupare på hur de beteenden som vi redogjorde för i del 1 beskrivs av 

förvaltningsrätten och vilka likheter och skillnader som finns i hur pojkar och flickor beskrivs. 

Detta kommer vi att presentera utifrån nio olika teman;  

Olika grad av brottsdetaljer, Våld, konflikt och aggressioner som normbrytande, 

Ungdomarnas personliga egenskaper, Kontroll av ungdomarnas liv, Nätverk, Användande av 
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beroendeframkallande medel, Vikten av fungerande skolgång, Sexuellt avvikande beteende 

och Pojkar fångas inte upp i tid. 

Våra teman skapade vi utifrån de likheter och skillnader mellan pojkar och flickor som vi såg 

i texterna. Dessa likheter och skillnader har vi tolkat utifrån vår förståelse av diskurser om 

kön. Nedan följer således en presentation av vårt resultat utifrån frågeställningen; Hur 

konstruerar förvaltningsrätten pojkar och flickor i sina beslut om tvångsvård, vilka likheter 

och skillnader finns?  

 

Olika grad av brottsdetaljer 

Vi ser en återkommande skillnad i hur pojkars och flickors brott beskrivs i domarna. I 

pojkdomarna nämns endast brotten väldigt kortfattat, utan detaljer om vad de har gjort. 

Flickdomarna är däremot mycket mer detaljerade, det beskrivs vad de gjort, varför de gjort 

det och hur de gjort det. 

I ett exempel från en av pojkdomarna anför nämnden utan vidare motivering; 

“Han är misstänkt för två allvarliga brott som inte kan bagatelliseras. XX nekar dock till 

dessa anklagelser”. Vilka brotten är och hur de sett ut framgår inte. Misstanken om dessa 

allvarliga brott nämns endast en gång till i hela målet och återigen utan beskrivande detaljer. 

I en dom rörande en flicka påbörjar nämnden sitt anförande med att skriva att hon begått 

“brottsliga handlingar”. Flickan svarar: 

“Hon erkänner att hon har snattat ett par skor för att få mammans uppmärksamhet.” Vidare 

nämns återigen att det under hösten och vintern 2015 kommit in ”ett flertal anmälningar från 

polisen angående XX, gällande bland annat misstanke om olaga hot då XX ska ha hotat en 

annan elev i skolan, misstanke om stöld, falskt larm samt ofredande och ringa misshandel.” 

Flickans brott konstrueras som ett allvarligt problem genom det moment Potter (1996) 

beskriver som detalj och narrativ då förvaltningsrätten återger hennes brott mer detaljerat, och 

brotten ges större utrymme. Vidare använder de sig också vad Potter (1996) beskriver som 

konstruktion av konsensus genom att förtydliga att ett flertal polisanmälningar inkommit mot 

henne. Jämför detta med den aktuella pojkdomen där beskrivningen av brotten nästan helt 

saknas. Vår tolkning är att pojkens brottslighet därigenom konstrueras som mindre allvarlig.  

 

I domarna konstrueras en könsdiskurs som lyder att flickor som begår brott är mer 

normbrytande än pojkar som gör detsamma. Med andra ord ligger det i samma linje som 

Schlytters (1999) forskning där hon beskrev det som att pojknormer är mer tillåtande än 

flicknormer. Pojkar får tillåtelse att gå längre i sin problematik innan de fångas upp, vilket vi 

tror kan leda till att det blir svårare för dem att bryta dessa mönster. Vidare anser vi att det 

skickar en signal om att det är tillåtet för pojkar att begå småbrott, medan det inte är tillåtet för 

flickor att göra det. Vi tycker att pojken som nämns i domen ovan borde kunnat fångats upp 

tidigare, innan han begick två brott som inte kan bagatelliseras. Vi frågar oss hur många 

pojkar det finns i vårt samhälle som begår småbrott utan att få hjälp i tid. Skulle pojkarna 

fångas upp lika tidigt som flickorna skulle kanske grövre brott kunna förhindras i ett längre 

perspektiv.  
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Våld, konflikt och aggressioner som normbrytande 

Våld och konflikter beskrivs endast kort i två pojkdomar och ges inget större utrymme, till 

skillnad från samtliga flickdomar där våld och konflikter beskrivs mycket mer detaljerat som 

normbrytande. 

Det som tas upp angående en av pojkarna och konflikter är; 

“Han har ständigt hamnat i konflikter i skolan och har bland annat haft svårigheter med 

konsekvenstänkande och impulsivitet.” Här kan vi se att förvaltningsrätten använder sig av 

Potters (1996) moment bestämdhet i sina beskrivningar som konstruerar situationen som sann. 

Det används förvisso detaljer som förklarar hans beteende, som att han har svårigheter med 

konsekvenstänkande och impulsivitet, men om vi jämför det med ett utdrag från en flickdom, 

blir skillnader i detaljer tydlig; 

“Mamman uppgav att XX under en konflikt dem emellan hade hotat henne, slagit henne med 

knytnävarna och gett henne örfilar samt dragit henne i håret. Vid det aktuella tillfället 

tillkallades polis till hemmet av XX. Polisen rapporterade att mor och dotter vid det tillfället 

anklagade varandra för att slåss och att båda uppvisade ett antal blåmärken och rivmärken 

efter slagsmål med varandra.”  

Beskrivningarna om våld och konflikter skiljer sig mycket åt mellan pojkar och flickor. En 

beskrivning av en flickas aggressiva beteende som vi fann lite extra uppseendeväckande var i 

en dom där flickan bedömdes inte kunna bo kvar på ett HVB-hem “på grund av att det 

uppstod bråk och slagsmål kring henne.” Här blandas flickan in i beskrivningar om våldsamt 

beteende som inte tydligt handlar om henne och hon konstrueras som ansvarig för andras 

handlingar. Det här är ingenting som tas upp bland pojkar. Vi kan alltså se att Schlytters 

(1999) studie fortfarande är aktuell i detta avseende, att flickor fortsatt får stå till svars för 

andras ageranden. Vår uppfattning är att det är mindre normbrytande för pojkar att bete sig 

aggressivt än för flickor, återigen genom mindre detaljerade beskrivningar och att det ges 

mindre utrymme i pojkarnas domar jämfört med flickornas.  

 

Det framställs som att pojkarna i våra domar inte är aggressiva, trots att det nämns att de 

begått flera allvarliga våldsbrott. Vi drar en parallell till Hamrebys (2004) studie där hon 

förklarar att pojkars problematik setts som något biologiskt och omöjligt att tygla. Vi 

reflekterar kring om det hänger kvar, att det finns en förgivettagen åsikt om att pojkar är 

aggressiva i grunden, att det är något naturligt som inte går att tygla och inte heller behöver 

beskrivas då det inte är lika normbrytande som om en flicka är det. Vi tolkar det som en 

underliggande tanke om att ”boys will be boys”, att det skickas en signal om att det till viss 

del är acceptabelt för pojkar att uttrycka sig genom aggressivitet och att det eventuellt är ett 

godkänt sätt för dem att kommunicera på. Hur förvaltningsrätten skriver i domarna tror vi 

återskapar en norm om hur en pojke är och den mall som pojkar ska passa in i (jfr Butler, 

1999). Det blir dels ett problem för de som inte passar in i normen men det leder även till att 

pojkar fråntas ansvar för sina handlingar på grund av sitt kön (jfr Ulmanen & Andersson, 

2006). Det här tänker vi eventuellt kan leda till att pojkar inte får samma möjligheter att 

utveckla andra sätt att hantera situationer på. I en studie vi tagit del av beskrevs att pojkar på 

institution inte gavs möjlighet att uttrycka ledsamhet, och kanske är det så det kommer att 

förbli om man håller fast vid att pojkar är aggressiva som norm (jfr Laanemets & Kristiansen, 

2008). 
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Ungdomarnas personliga egenskaper 

Under denna rubrik har vi samlat beteenden och egenskaper som vi tolkar inte ingår i grunden 

för rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende, men som ändå nämns för att beskriva den 

unge på ett positivt eller negativt sätt. Här kan vi tydligt se att förvaltningsrätten konstruerar 

olika normer för pojkar och flickor. 

Generellt i pojkdomarna nedvärderas pojkarnas förmåga att reflektera över och hantera sin 

situation. Vi tar ett exempel från en av pojkdomarna där nämnden anför att; 

“Hans samtycke bedöms dock inte som tillförlitligt då han uppvisar en bristande insikt om 

allvaret i sitt beteende.” Vidare beskrivs han som att han har “svårigheter i 

konsekvenstänkande”. Pojken själv säger att han samtycker till vård, att han förstår allvaret i 

sin situation, samt att han inte kan återkalla sitt samtycke i ett senare skede. Trots detta lyder 

förvaltningsrättens bedömning; 

“Förvaltningsrätten anser dock, mot bakgrund av vad som framkommit i målet, att den 

behövliga vården inte kan garanteras på frivillig väg (…) XX har också under utredningens 

gång gett uttryck för bristande insikt i sin situation.” Här ser vi ett exempel på Potters (1996) 

moment kategoritillhörighet, då nämnden ges tolkningsföreträde i frågan. Pojken konstrueras 

som oförmögen att förstå sin situation helt, och hans utsago undermineras. Det här är alltså ett 

sätt som fortfarande används för att beskriva pojkar, likt hur pojkar beskrevs som 

bokstavsbarn inom tvångsvården tidigare (jfr Hilte & Claezon, 2005). Vår uppfattning är att 

om man inte har några förväntningar på att att pojkar kan förstå sitt eget beteende kanske man 

inte kan förvänta sig att de ska kunna förändra sitt beteende heller. Vi menar att det finns en 

koppling mellan förväntningar och prestationer. Om förvaltningsrätten konstruerar att 

pojkarna inte kan förstå sina handlingar kan det leda till ett internaliserande av denna tanke 

och pojkarna själva tror att de inte är kapabla att varken förstå eller förändra sitt beteende. 

 

Ännu ett sätt som förvaltningsrätten beskriver en pojke på är; 

“Han har även börjat utveckla en kriminell identitet och visar en tydlig attraktion till den 

kriminella livsstilen.” Detta skrivs med bestämdhet, vilket gör att det konstrueras som sant. 

Avsaknad av detaljer kring vad som menas med en kriminell identitet gör att vi uppfattar det 

som något vedertaget. Vi tolkar kriminell identitet som en negativ egenskap, och trots att det 

på flera ställen i detalj beskrivs vad flickor begått för brott lyfts denna egenskap inte upp för 

dem.  

 

Ett beteende som är relaterat till annat socialt nedbrytande beteende är “självskadebeteende”, 

vilket inte omnämns så mycket i domarna. Vi har två domar i vårt urval som rör en flicka och 

en pojke som uppvisat “självskadebeteende”. Vad det är beskrivs inte närmare i pojkdomen 

men beskrivs i flickdomen som att hon “skär sig” och “verkar inte bry sig om sig själv.” 

Anledningen till att vi väljer att presentera beteendet här är bland annat på grund av citatet 

“verkar inte bry sig om sig själv”, då vi ser en koppling till vilka egenskaper pojkar och 

flickor ska ha. Att det tas upp som ett normbrytande beteende att flickan inte verkar bry sig 

om sig själv  tyder på en norm om att hon borde bry sig om sig själv. Att det inte tas upp hos 

någon pojke skulle kunna indikera att det inte är av lika stor vikt för pojkar och att det inte 

ingår i de normer som finns om hur pojkar ska vara.  
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I flickdomarna kan vi se en beskrivning av att flickorna har “bristande självkänsla”, och att 

det är något negativt, destruktivt och styrker behov av vård. Detta är unikt för hur flickor 

beskrivs och tas upp i flera domar, men nämns aldrig i pojkdomarna. En flickas mamma 

försöker vid ett tillfälle underminera beskrivningen att dottern behöver vård genom citatet att 

“fortsatt tvångsvård kommer att förstöra XXs självkänsla.” Att förvaltningsrätten väljer att 

lyfta fram det konstruerar flickors behov av självkänsla som norm och vi reagerar på att 

självkänsla inte är något som diskuteras i pojkarnas domar. Det indikerar att självkänsla inte 

verkar vara viktigt att diskutera när det gäller pojkar och vi tolkar att det är något som tas för 

givet att pojkar har. Vi tror att det kan leda till att man missar pojkar som har en dålig 

självkänsla och inte får samma möjligheter att prata om det då det eventuellt upplevs vara 

normbrytande. 

 

Vi kan se ännu en konstruktion av kön genom hur förvaltningsrätten beskriver att flickor 

förhåller sig till utsatta regler. Flickorna beskrivs som att de inte går att “tala till rätta”, “har 

slutat att lyssna på vuxnas gränssättning”, “gör som hon vill”, “betett sig respektlöst” samt 

“varit nonchalanta mot vuxna i deras omgivning”. Detta är unikt för hur flickor beskrivs och 

kan exemplifieras genom citatet; 

“XX mamma har uttryckt oro för att XX inte lyssnar på henne och inte följer utsatta regler, 

utan gör som hon vill. Även XXs bröder och morbror uttrycker stor oro över XXs beteende. 

De menar att hon inte följer samhällets eller familjens regler och att hon inte visar respekt för 

vuxna.” Det här är ett exempel på hur förvaltningsrätten genom konstruktion av konsensus 

och detaljer förstärker flickans beteende som sant och problematiskt. Liknande beskrivningar 

lyser med sin frånvaro i pojkarnas domar. Vi kan se att det är tydligt normbrytande för flickor 

att bete sig på sätten angivna i citaten, men är uppenbarligen inte normbrytande nog i 

pojkarnas domar för att lyftas upp. Vi utgår ifrån att även pojkarna bryter mot regler då de 

anges ha begått ett flertal allvarliga brott, men att det alltså på något sätt ingår i diskursen om 

hur pojkar är och tillåts vara (jfr Butler, 1999). 

 

Vidare ser vi att förvaltningsrätten även konstruerar stereotyper om flickor genom att lyfta 

upp positiva och önskvärda beteenden. Exempelvis lyfts denna beskrivning från en mamma 

upp; 

“Hon anser att XX har återgått till att vara den änglalika flickan som hon var för knappt ett 

år sedan.” Samma flicka beskrivs även av personalen på ett boende som; 

“Trevlig mot både personal och kamrater (...) Förvaltningsrätten noterar att XX under tiden 

på ungdomshemmet har uppvisat en positiv utveckling och även förbättrat relationen med sin 

mamma.” Några likvärdiga beskrivningar tas inte upp i någon dom rörande pojkar. Vi kan se 

att pojkar inte konstrueras på samma sätt som flickor, utan att det finns mycket tydligare 

ramar för hur flickor ska/inte ska bete sig. I och med denna avsaknad av beskrivningar om 

pojkarna tydliggörs att pojkar och deras beteenden uppfattas som norm (jfr Hilte & Claezon, 

2005; Laanemets & Kristiansen, 2008; Ulmanen & Andersson, 2006). 

 

Det vi kan se är att förvaltningsrätten konstruerar en diskurs om flickor och att 

förvaltningsrätten inte lyfter upp samma aspekter som viktigt för pojkar. Vi får ingen 



31 

 

uppfattning från förvaltningsrätten om hur en pojke ska vara, mer än att det är negativt att ha 

en kriminell livsstil. Däremot verkar det ligga nära till hands att ifrågasätta deras tanke- och 

reflektionsförmåga. 

Kontroll av ungdomarnas liv 

Vi har i detta tema samlat beskrivningar av den unges miljö och umgänge. Att den unge 

avviker från vårdboenden eller hemifrån inkluderas även här. Återigen kan vi se att pojkar och 

flickor lyfts fram på olika sätt, samt att det saknas vidare beskrivningar av pojkarnas 

situationer i jämförelse med flickornas. 

 

När förvaltningsrätten beskriver att pojkar avviker beskrivs det endast kort och övergripande, 

exempelvis; “Han har avvikit vid flera tillfällen från de tillfälliga boenden där han varit 

placerad. XX har vagabonderat och vistats i olämpliga miljöer.” 

Det kan vi jämföra med ett betydligt större intresse för vart flickorna har varit när de avvikit 

och vem de har umgåtts med; 

“XX har avvikit från hemmet vid ett flertal tillfällen och under flera veckor. Det är oklart var 

och hos vem hon har vistats när hon varit försvunnen (…) XX anger själv att hon har bott hos 

en kamrat när hon är avviken och att det bara har blivit så att denna kamrats föräldrar inte 

har kontaktat hennes egna föräldrar. Att avvika på detta sätt är ett mycket oroande beteende 

för en flicka i XX ålder och hon utsätter sig själv för stora risker.” 

Vi kan även jämföra den bristfälliga beskrivningen av pojkens situation med ytterligare ett 

citat i en flickdom; 

“När hon inte vistats i hemmet eller på HVB så har hon mestadels umgåtts med missbrukare i 

åldern 30 till 40 år.” Ålder på den unges umgänge har aldrig poängterats bland pojkarna vid 

något tillfälle. Det närmsta vi kommer en beskrivning av en pojkes umgänge är att en pojke 

har “ett felaktigt umgänge”. Vi upplever att förvaltningsrätten inte oroar sig för vad pojkar 

kan utsättas för genom sitt umgänge i samma utsträckning som flickor. Det tolkar vi som att 

flickor ses som offer medan pojkar är kapabla att hantera riskfyllda situationer. 

 

Något som vi upptäckt är hur förvaltningsrätten konstruerar hur den unge påverkas av 

umgänget. Exempelvis anförs i en pojkdom att; 

“Den vård XX är i behov av bör bedrivas på ett HVB-hem beläget på avstånd från Stockholm 

för att han ska få möjlighet att bryta med de destruktiva miljöer han normalt sett befinner sig 

i.” Det framgår vidare att det är han själv som har ett destruktivt beteende som behöver 

hejdas. Pojken behöver alltså vård på grund av sitt eget beteende, jämfört med följande citat i 

en flickdom där flickan motiveras behöva vård på grund av andras beteenden; 

“Förvaltningsrätten anser att hon genom umgänget i dessa kretsar (…) riskerar att utnyttjas 

och utsättas för misshandel.” 

I Laanemets & Kristiansens (2008) studie har vi sett att pojkar främst har kontrollerats för att 

inte skada andra. Flickor har däremot omhändertagits på grund av andras beteenden mot dem 

(Schlytter, 1999). Vi uppfattar det som att förvaltningsrätten inte oroar sig för att pojkar också 

kan bli utsatta för misshandel av dem de umgås med eller riskerar att utnyttjas. Vi tolkar att 

det handlar om en föreställning om att pojkar kan försvara sig själva och inte behöver skyddas 

på samma sätt som flickor, som till skillnad från pojkar ses som mer försvarslösa mot sin 
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omgivning (jfr Butler, 1999). Genom att inte se pojkar som utsatta på samma sätt tror vi att 

man missar det våld som pojkar utsätts för. Sedan är frågan om någon ung ska behöva stå till 

svars för vad andra gör mot dem, men om det finns ett syfte med att ge vård till den som blir 

utsatt av andra bör rimligtvis även pojkar ges möjlighet att ta del av den vården. Att fortsätta 

konstruera pojkar som om det inte finns en risk för dem att bli utnyttjade eller misshandlade 

anser vi även kan leda till ett upprätthållande av ett stigma för de som faktiskt blir utsatta. Det 

blir svårare att tala om och kanske till och med uppfattas som något som pojkar förväntas 

hantera själva och inte behöver vård för.  

 

En likhet som vi kan se i domarna är hur “att vagabondera” beskrivs. Det beskrivs som ett 

socialt nedbrytande beteende och konstrueras som något problematiskt och riskfyllt för både 

pojkar och flickor, men vad det är får vi ingen tydlig förklaring till. Vi tolkar att beteendet inte 

konstrueras specifikt i förhållande till kön.  

Nätverk 

Det här temat rör den unges nätverk och familj. Föräldrar ges olika mycket utrymme i 

domarna men både pojkar och flickor beskrivs ha behov av vuxenstöd. Något som är specifikt 

för pojkar är att vissa beskrivs ha en avsaknad av nätverk. 

I en pojkdom anges bland annat som grund för socialt nedbrytande beteende att; 

“XX saknar vårdnadshavare, släkt eller annat tryggt nätverk i Sverige. XX står således för 

närvarande utan vårdnadshavare som kan se till att han får den omsorg han är i behov av.” 

Detta skrivs under rubriken socialt nedbrytande beteende i domen, vilket tydliggör att 

förvaltningsrätten använder det som del i motiveringen för omhändertagande enligt rekvisitet. 

Pojken konstrueras genom bestämda och detaljerade beskrivningar att han står utan nätverk, 

och att det är en grund för att han ska tvångsomhändertas. På liknande vis beskrivs en annan 

pojke där förvaltningsrätten anger flertalet anledningar till omhändertagandet och tillägger; 

“Till detta kommer att han saknar vårdnadshavare (...) vilket gör hans situation än mer 

utsatt.”  

Det här är något som enbart tas upp bland pojkarna, dock framgår det av domarna att båda 

pojkarna är ensamkommande barn så det är troligen inte direkt relaterat till kön utan nämns 

främst på grund av andra omständigheter. Men vi vill ändå poängtera detta, då det inte är 

något som nämns i förarbetet. Tidigare studier har visat att det varit flickor som blivit 

omhändertagna för beteenden utan grund i förarbetet, men vi ser alltså i vår studie att det 

numera även gäller pojkar (jfr Schlytter, 1999).  

 

Något som vi reagerar över är att avsaknad av nätverk inte är ett beteende i sig, men att det 

ändå är en bidragande faktor till att de omhändertas. Dessutom är det något som är närmare 

kopplat till brister i omsorgen vilket borde relateras till ett omhändertagande enligt 2§ LVU 

som berör omsorg och vårdnad. Vi kan se att förvaltningsrätten här vidgar betydelsen av 

annat socialt nedbrytande beteende. Även om pojkarna är i behov av vård så är det 

problematiskt att de får stå till svars för att de saknar vårdnadshavare, vilket är något som 

ligger bortom deras kontroll. 
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I de fall där vårdnadshavare finns ges föräldrarna olika mycket utrymme i pojkdomarna och 

flickdomarna. I den pojkdom där pojken har vårdnadshavare citeras mamman och pappan kort 

endast i början på domen medan föräldrar till flickorna ges utrymme att yttra sig vid flera 

tillfällen i domarna. Föräldrarna till pojken ges mindre än hälften så mycket utrymme som 

flickornas föräldrar och de beskriver mindre ingående vad deras son gjort för att behöva vård 

jämfört med flickorna. Hur det här konstruerar kön kopplar vi till att förvaltningsrätten 

tidigare lyft upp vikten för flickor att ha en god relation till sina föräldrar. Genom att pojkens 

föräldrar ges mindre utrymme uppfattar vi att relationen till föräldrarna konstrueras som 

mindre viktig. I tidigare forskning har vi presenterat att könsskillnader i beteenden och behov 

reproduceras genom att män och kvinnor som grupper har skilda förutsättningar i samhället, 

och att det görs tydligast när det handlar om vad som kan anses vara en riktig pojke eller 

flicka (jfr Hamreby, 2004; Ulmanen & Andersson, 2006). Vi drar en parallell till en gammal 

normativ föreställning om att kvinnor är de som ska styra hemförhållandena, och är den som 

håller samman familj och vänner (jfr Butler, 1999). Vi tolkar det faktum att flickans relation 

till föräldrarna konstrueras som viktig kan grundas i en sådan gammal normativ 

könsuppfattning. 

Användande av beroendeframkallande medel 

När det kommer till alkohol- och droganvändande kan vi se att det är ett beteende som 

problematiseras hos både pojkar och flickor, men omfattningen kan variera. 

Förvaltningsrätten lyfter exempelvis upp; “han har även ett misstänkt drog- och 

alkoholmissbruk.” Beteendet beskrivs utan specifika detaljer, ges väldigt lite plats i domen 

och nämns nästan i förbifarten vilket konstruerar problemet som mindre allvarligt trots att det 

nämns som ett missbruk. Vi kan jämföra det med en beskrivning från en flickdom;  

“Vad gäller misstankarna om att XX använder droger så förnekar hon detta men bekräftar att 

hon testades positivt för cannabis när hon flyttades till det låsta Paragraf 12-hemmet. Hon 

anger att detta berodde på att hon tvingats röka hasch på HVB-hemmet. Även [om] det skulle 

vara så att XX enbart har testat droger vid ett tillfälle så är detta oroande och ska ses i 

kombination med att hon har bekräftat att hon umgås i kretsar där det används droger.” Här 

framgår med bestämda och detaljrika beskrivningar att även om en flicka endast använt 

droger vid ett enstaka tillfälle så är det ett nedbrytande beteende och ett allvarligt sådant. Vi 

ser alltså ännu en faktor i dessa domar som i likhet med Schlytters (1999) studie bidrar till att 

pojknormer konstrueras som mer tillåtande än flicknormer.  

 

I en av pojkdomarna nämns endast en gång att han tidigare använt droger; 

“Eftersom nämnden har en mycket begränsad kännedom om XX sedan tidigare och att XX 

själv uppgett att han har haft en missbruksproblematik när han bodde i Iran finns det 

anledning att tro att han som nyanländ ensamkommande barn befinner sig i en påfrestande 

livssituation.” Vi vill lyfta fram det här citatet då vi anser det vara uppseendeväckande att 

förvaltningsrätten tar hänsyn till beteenden som pojken uppvisat i ett annat land, vi 

ifrågasätter om det verkligen är relevant att ta med som grund för omhändertagande, speciellt 

eftersom de uppger att de har begränsad kännedom om honom. Vi tror att det snarare har en 

koppling till att han är ensamkommande framför hans kön, och att man vill omhänderta 

honom på grund av en övergripande problematik. Med hänsyn till det resonemang som förts 
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angående ensamkommandes avsaknad av vårdnadshavare i kombination med vad vi ser här, 

anser vi att denna lag i dagsläget inte är anpassad till omhändertagande av ensamkommande. 

Vikten av fungerande skolgång 

I samtliga domar tas skolgången upp som viktig. Vi har inte kunnat se några större skillnader i 

hur förvaltningsrätten beskriver bristande skolgång hos pojkar respektive flickor annat än att 

det nämns något mer sällan bland pojkar. Vi kommer därför att presentera de likheter vi kan 

se. 

Ett exempel från en pojkdom är; 

“Under de senaste två åren har flertalet orosanmälningar inkommit till socialtjänsten från 

polis respektive skolverksamhet gällande XX utveckling. Han har ständigt hamnat i konflikter 

i skolan och han har bl. a. haft svårigheter med konsekvenstänkande och impulsivitet. 

Situationen har successivt förvärrats då han även börjat skolka från lektioner.” Vi kan se att 

förvaltningsrätten konstruerar pojkens brister i skolan genom konsensus och bestämdhet. 

På ett liknande sätt beskrivs en flickas bristande skolgång; 

“XXs skola har uttryckt oro över XX beteende och negativa utveckling de senaste terminerna. 

Enligt skolan är XX och hennes kamrater nonchalanta mot vuxna i deras omgivning och hon 

har långtgående konflikter med andra elever på skolan.” Flickan konstrueras ha en negativ 

utveckling utifrån dessa beskrivna konflikter i skolan. I citatet kan vi dock inte se samma 

konsensus och bestämdhet som i pojkdomen, men liknande sätt att konstruera pojkars 

bristande skolgång återkommer i andra flickdomar. Förvaltningsrätten använder sig alltså av 

konsensus och bestämda beskrivningar både bland flickor och pojkar på liknande sätt gällande 

bristande skolgång som ett normbrytande beteende. 

Sexuellt avvikande beteende 

Något som tidigare forskning har visat är att flickor har problematiserats utifrån sexuellt 

beteende (jfr Hamreby; 2004, Hilte & Claezon; 2005, Lundström & Sallnäs; 2003, Ulmanen 

& Andersson; 2006). Ett resultat vi fått fram i vår studie är att det även är aktuellt för pojkar, 

dock på ett annat sätt. Vi har i vårt urval en pojkdom och en flickdom där sexuellt beteende 

tas upp. 

I pojkdomen anförs; 

“XX är dessutom misstänkt för flera allvarliga brott mot person begångna mot barn i Sverige. 

I samtal med socialtjänsten har XX medgivit gränsöverskridande sexuellt beteende.” Genom 

bland annat den här formuleringen kan vi tolka att det handlar om ett sexuellt beteende mot 

annan person, medan flickans beteende är riktat mot henne själv; hon beskrivs ha ett “sexuellt 

gränslöst beteende. Det är ostridigt att XX under sensommaren 2015 åtminstone två gånger 

prostituerat sig.” Förvaltningsrätten presenterar flickans beteende mer detaljerat genom vad 

hon gjort, hur många gånger och när. Vi får inte alls samma information angående pojkens 

beteende. Då det läggs mindre fokus på att beskriva pojkens sexuella beteende konstrueras det 

som ett mindre normbrytande beteende jämfört med flickan. Ännu en anledning till att vi 

uppfattar problematiken som mindre allvarlig för pojken än för flickan är på grund av 

ordvalen. Om vi jämför beskrivningarna “gränsöverskridande” och “gränslöst” så är ordet 

“gränslöst” som används för flickan, mer absolut och bestämt och indikerar ett kraftigare 

övertramp jämfört med ”gränsöverskridande”. 
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Som vi sett i Hamrebys (2004) studie har pojkars sexuella beteende endast varit ett problem i 

de fall de avvek från den heterosexuella ordningen. Vi ser i vår studie att sexuellt beteende nu 

har börjat inkluderas för pojkar på ett annat sätt, men vi upplever att det enbart konstrueras 

som ett problem för honom när det blir ett problem för andra. Att pojkars sexuella handlingar 

uppfattas på det här sättet men att flickor fortsatt blir omhändertagna för prostitution kan vi 

koppla forskning som visat att flickor omhändertas för vad andra gör mot dem (Schlytter, 

1999). Vidare ser vi att det fortfarande finns tendenser till att det läggs olika innebörder för 

samma problematik beroende på om det gäller en flicka eller en pojke (Hamreby, 2004).  

Vi ser att det finns en uppfattning om att pojkars sexualitet riktas mot andra, vilket kan 

innebära att somliga pojkar faller mellan stolarna. Vi menar att det även finns unga pojkar 

som utnyttjas sexuellt genom exempelvis prostitution. Om man utgår från att pojkar inte har 

samma problematik som flickor beskrivs ha finns det en risk att vissa inte får sina behov av 

vård tillgodosedda. Detta förstärker en mansnorm som begränsar inte bara flickors liv, utan 

även pojkars (jfr Ulmanen & Andersson, 2006). 

Pojkar fångas inte upp i tid 

Något som vi uppmärksammat särskilt är en vidare användning av förarbetet till LVU i 

flickornas domar. Följande utdrag från förarbetet nämns i två av flickdomarna; 

“De ingripanden som behövs ska komma till stånd i ett såpass tidigt skede, att det ännu är 

möjligt att bryta en destruktiv utveckling som annars kan väntas kräva återkommande och 

mer långtgående myndighetsåtgärder (prop. 1989/90:28, s. 67).” Att gripa in i tid omnämns 

inte alls i pojkdomarna. 

Vi tror att det kan bero på att dessa pojkars problematik är såpass långtgående att det inte rör 

sig om ett tidigt ingripande, vilket vi upplever som motstridigt mot förarbetet. Genom att 

förvaltningsrätten enbart nämner detta bland flickorna och inte bland pojkarna så konstrueras 

att pojkarna eventuellt inte är i samma behov av att fångas upp tidigt. Vi kan koppla det till 

Schlytters (1999) studie som visat att pojknormerna är mer tillåtande än flicknormerna, då 

pojkarna inte anses bryta mot normer lika tidigt som flickorna. 

 

Som ännu ett exempel på det här kan vi lyfta fram hur brottslighet beskrivs mellan pojkar och 

flickor där brotten verkar vara allvarligare bland pojkar. En av pojkarna beskrivs nämligen ha 

spenderat tid i fängelse, jämfört med en flicka som; 

“Erkänner att hon har snattat ett par skor för att få mammans uppmärksamhet.” Det här 

säger oss att problematiken eventuellt är mer allvarlig för pojkar och att beteenden får gå olika 

långt innan ungdomen omhändertas beroende på kön.  Att vägen till ett normbrytande 

beteende varit kortare för flickor än för pojkar beksrivs även i Hamrebys (2004) studie. 

Vi upplever att denna ojämställda användning av förarbetet ovan skapar en rättsosäkerhet då 

pojkar inte får tillgång till den vård de eventuellt behöver i tid. Det är alltså tydligt att 

tillämpning av en formellt jämställd lagtext fortfarande inte lett till en reell jämställdhet 

mellan könen, vilket ligger i linje med både svensk och internationell forskning (jfr Hamreby, 

2004; Schlytter, 1999; Schlytter & Rexvid, 2014; Schömer, 1999; Svensson, 1997; Tam, 

Abrams, Freisthler & Ryan, 2016; Ward, Hartley & Tillyer, 2016). 
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Sammanfattande analys 

Som vi har sett ovan så är det liknande beteenden för både pojkar och flickor som innefattas 

inom rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Vi ser dock att det inryms olika 

betydelser av samma begrepp för pojkar och flickor, samt att vägen till ett normöverskridande 

beteende är mycket längre för pojkar än för flickor. Det framhävs framför allt genom starkare 

argumentation och mer detaljrika beskrivningar av flickors beteenden. För pojkarna blir en 

konsekvens att de inte fångas upp i tid, vilket strider mot vad som står i förarbetet om att 

ungdomar ska fångas upp i tid för att förhindra alltför omfattande myndighetsingripanden. 

Pojkar konstrueras även med egenskaper som inte ifrågasätts som normbrytande till exempel 

aggressivitet och även att de inte är kapabla att reflektera över sitt eget beteende, vilket vi 

kopplar till talesättet ”boys will be boys”. Flickor tidigare har blivit omhändertagna för saker 

som inte finns i förarbetet vilket numera även gäller pojkar. Vi ser även indikationer på att 

pojkar omhändertas för att skydda andra medan flickor behöver omhändertas för att skydda 

dem själva. Detta har alltså fortfarande inte förändrats. Kortfattat kan vi beskriva det som att 

pojkar ses som biologiska varelser med beteenden som inte kan tyglas medan flickor är 

sociala varelser som ska socialiseras in i strikta ramar. 

Vi önskar återkoppla till förarbetet som vi nämnde i början av denna studie; 

“Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken bör stå fast. Det innebär att 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet” (Prop. 1993/94: 147, s. 15). 

I vår studie kan vi se att bedömningarna av vård inte är jämställda och vi saknar reflektioner 

kring detta. Det är som om förvaltningsrätten utgår ifrån att de rent objektivt bedömer 

beteenden, men i själva verket bedömer de kön utifrån normer som de återskapar år efter år. 

Vi reflekterar kring om förvaltningsrätten formas av en föreställning om att vi är jämställda i 

Sverige och därför inte ser den reproduktion av diskurser om kön som de bidrar med. Dessa 

könsdiskurser anser vi utgör ett hinder för fortsatt jämställdhetsarbete och bidrar till att pojkar 

och flickor fortfarande inte har samma möjligheter att få sina behov tillgodosedda. 
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Diskussion 

Som vi tagit upp i vårt forskningsproblem funderade vi på ifall det finns en risk att pojkar och 

flickor faller mellan stolarna och inte får den vård de eventuellt behöver. Vi har kunnat se att 

förvaltningsrätten motiverat tvångsvård av ungdomar på olika sätt beroende på deras kön. Då 

det är praxis påverkar det socialnämndernas ansökningar om tvångsvård eftersom de behöver 

förhålla sig till vad som är gällande rätt. Vi tror även att det i förlängningen påverkar hur 

socialarbetare arbetar med ungdomar då könsnormer tenderar att genomsyra allt vi gör utan 

att vi är medvetna om det. Med detta menar vi att det faktiskt finns en risk att många 

ungdomar inte får den vård de behöver och att det styrs av förvaltningsrättens föreställningar 

om kön. Förvaltningsrätten är självklart inte ensamma i att påverka arbetet med ungdomar 

men för att normer ska förändras och samhället bli mer jämställt krävs det att rättsväsendet  

medvetandegör de könsdiskurser som reproduceras och börjar tillämpa en reell jämställdhet i 

praxis. 

I vår studie har vi kunnat se att förvaltningsrättens praxis inte är jämställd, utan att pojkar och 

flickor behandlas olika. Med vår metod, diskurspsykologi, har vi kunnat gå in på djupet och 

se hur könsnormer konstrueras och reproduceras genom att undersöka språket som använts. 

Vi har synliggjort diskurser som råder, men har även genom den här studien varit med och 

förstärkt de könsdiskurser som vi avsett att kritisera. Det har varit svårt att positionera sig 

utanför den diskurs som vi själva ingår i och vi kan aldrig vara helt opartiska. Det är därför 

viktigt att poängtera att studien är baserad på våra egna tolkningar av förvaltningsrättens 

domar. När vi har läst domarna har vi gjort tolkningar av innehållet i texterna som påverkats 

av våra egna föreställningar. Exempelvis har vi letat efter beskrivningar som bekräftat eller 

gått emot våra egna föreställningar. Vi har därför försökt att vara tydliga med hur vi tolkar 

domarna och hur vi använt oss av de moment som Potter (1996) beskriver, vilket styrker 

möjligheten för andra att genomföra studien med liknande resultat. 

Vår förförståelse av detta ämne kan även ha påverkat resultaten då vi läste mycket forskning 

innan vi utförde studien. Våra tolkningar av domarna kan alltså ha påverkats av de resultat vi 

sett i tidigare studier, men vi har även hela tiden gjort jämförelser med tidigare forskning 

vilket kan ha lett till att vi missat något som ingen har uppmärksammat.  

Även om våra tolkningar påverkat våra resultat så är de grundläggande för vår studie. Vi ska 

lägga stor vikt vid vår egen tolkning då vi bidrar med kunskap genom att just intressera oss 

för de mönster som vi anser visas i texterna. 

Metoden har påverkat våra möjligheter att generalisera resultaten, vilket ofta är ett problem 

för de som utför kvalitativ forskning. Generaliserbarheten har även påverkats av att vi har 

gjort denna studie på ett begränsat geografiskt område och på ett begränsat antal domar. 

Domarna är dock utvalda för att vara ett så rikt empiriskt material som möjligt för att kunna 

ringa in de rådande diskurserna, och vi anser ändå att en tydlig könsdiskurs framgår i denna 

studie. Något som styrker våra resultat är samstämmigheten med tidigare forskning. Det enda 

som skiljer sig åt är att vi har kunnat se att även pojkar omhändertas för beteenden som inte 

nämns i förarbetet till LVU och även problematiseras utifrån sexuellt beteende. 

För att kunna studera texter behövde vi en metod med utrymme för tolkning. Hade vi gjort en 

kvantitativ studie hade vi kunnat mäta saker på ett helt annat sätt, exempelvis hade vi kunnat 

synliggöra att sexuellt beteende problematiseras både bland pojkar och flickor och eventuellt 
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kunnat generalisera detta. Dock hade vi då missat skillnaderna i hur beteendet beskrivs och 

därmed haft svårigheter i att belysa könsskillnader. 

Vi har använt oss av Butlers (1999) genusteori för att förstå vad kön är och hur det tas i 

uttryck. En annan teori som hade kunnat vara applicerbar är maskulinitetsteori, vilket hade 

kunnat ge studien en annan vinkling. Med en maskulinitetsteori hade vi kunnat belysa pojkar 

på ett annat sätt och göra längre dragningar till vilka konsekvenser könsskillnader skulle 

innebära för dem. Butler (1999) beskriver dock att man inte kan förstå det ena könet utan en 

förståelse av det andra, vilket vi håller med om. För oss hade en maskulinitetsteori uteslutit 

flickor på ett sätt som vi inte önskat göra. Butlers (1999) genusteori har därför varit väldigt 

användbar i denna studie för att belysa skillnader mellan hur pojkar och flickor konstruerats. 

Fortsatt forskning 

Enligt Schlytters (1999) studie har det tidigare enbart varit flickor som blivit omhändertagna 

för beteenden som inte omnämnts i förarbetet till LVU. Vi har i vår studie sett att 

förvaltningsrätten även breddat betydelsen av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 

för pojkar. Troligtvis är denna breddning inte enbart kopplad till kön utan snarare kopplat till 

det faktum att pojkarna varit ensamkommande barn. Vi menar alltså att vi kan se att 3§ LVU 

börjat användas för att omhänderta ensamkommande pojkar bland annat på grund av att de 

saknar nätverk och vårdnadshavare. Som vi nämnt i vårt resultat har vi reagerat på att 

avsaknad av nätverk inte är ett beteende i sig, och då 3§ LVU används för att omhänderta 

ungdomar på grund av beteendeproblematik anser vi att avsaknad av nätverk rimligtvis inte 

kan läggas den unge till last på det sätt som nu verkar bli praxis. Vi har resonerat kring att en 

breddning av 2§ LVU som berör brister i omsorgen eventuellt vore mer lämplig för sådana 

omhändertaganden, men då vi vet väldigt lite om tvångsomhändertagande av 

ensamkommande ungdomar skulle vi vilja se fortsatt forskning på området. 3§ LVU upplever 

vi i dagsläget inte är anpassad för omhändertagande av ensamkommande och vi funderar på 

vad det kan få för konsekvenser.   
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