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ABSTRACT 

 

The intention with the study is to describe the home and life conditions for boys at the age 

range between 13 to 18 year, who has been under custody according to the § 2 LVU. 

 

The empiric is 21 real court cases, judged in Stockholm and to Stockholm counted surround-

ings 2006, in which the range of the boys were representative. 

 

A text analyze method is used to execute the study. The study penetrates the life situation of 

the caregiver and how their situation affects the boy and the boys actions. 

 

The total conclusion of the study, based on an ecological evolution perspective, is that life-

situation of the caregiver affects the boys and the boys actions. 

 

The boys are affected negatively by the situation of their caregivers, and according to the 

study, the boys have established own problems, like difficulties in school, criminality, or other 

psychological diagnoses. They are also often exposed to physical or psychological violence 

by the caregiver. Additionally the conclusion is that the caregiver neglect the boys in many 

other ways, prior themselves and their needs before the boys. 
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Inledning 

Pojkars och unga mäns asociala beteenden (missbruk och våld) är ofta rubriker i massmedia. I 

detta perspektiv betraktas pojkar och unga män som ”gärningsmän” i förhållande till andra, 

med andra ord ses de som problembärarna. Vi vill i denna uppsats studera tonåriga pojkars 

villkor ur ett helt annat perspektiv, nämligen deras villkor och deras livssituation som följd av 

brister hos vårdnadshavaren. Detta gör vi genom en granskning av domar där det är aktuellt 

att göra ett omhändertagande med stöd av 2 § LVU för pojkarna i åldrarna 13-18 år, det vill 

säga de fall där miljön runt pojken är den bidragande orsaken till ett omhändertagande. Do-

marna är från 2006 och från Stockholms län. 

Domarna är inhämtade inom ramen för studien ”De professionellas möte med flickor som 

utsätts för kränkningar i hederns namn”, som bedrivs vid FoU Nordväst Stockholm. Ett av 

syftena med denna undersökning är att få en uppfattning om omfång och karaktär av vad som 

i regeringsdokument benämns som hedersrelaterat våld och förtryck framförallt för flickor. 

Detta betyder att hedersproblematiken också är av intresse för vår studie av pojkar, men den 

är inte i fokus. 

Vår ansats är framförallt beskrivande, nämligen att beskriva de aktuella tonåriga pojkarnas 

hemförhållanden och sociala situation så som dessa framkommer i de LVU domar vi studerar. 

Även om vårt material är rättsligt, gör vi ingen rättsvetenskaplig studie. Domarnas text analy-

seras via kriterier som är utvalda av oss för att ge en bild av hur hemförhållandena och livssi-

tuationerna ser ut ur pojkarnas perspektiv. Kriterierna rör dels relationen vårdnadshavare-

pojke, så som misshandel, brister i omsorgen och otillbörligt utnyttjande och dels förhållan-

den som kan hänföras till vårdnadshavaren själv, så som missbruk. Hårsman (1997) menar att 

vårdnadshavarens omsorgsförmåga och egna hälsa i hög grad påverkar hur barnet eller den 

unges egna psykiska hälsa, utveckling och förmåga att exempelvis ta till sig information i 

skolan ser ut, något som vi finner intressant att studera.  
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva 13-18- åriga tonårspojkars hemförhållanden och livssitu-

ation så som dessa framkommer i domar där det är aktuellt med ett omhändertagande med 

stöd av 2 § LVU. Vidare är syftet att undersöka om hedersrelaterade orsaker kan föregå om-

händertagandet. 

Frågeställningar 

Vad består bristerna i hemförhållandena utav sett utifrån pojkens livssituation?  

Utsätts pojken för misshandel, i så fall av vilket slag och i vilken omfattning?  

Har vårdnadshavaren en egen problematik, i så fall hur yttrar den sig? 

Kan vi se hedersrelaterade problem i domarna? 

Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att omfatta pojkar i åldersspannet 13 till 18 år för att få ett hanterbart 

material. Vidare omfattar studien bara fall som rör Stockholms län under år 2006 samt de do-

mar då pojkarna blev omhändertagna enligt § 2 LVU. I domarna finns flera utsagor att förhål-

la sig till men studien har sin utgångspunkt i pojkarnas version.  

Följande faktorer har inte beaktats närmare i studien och är således inte heller del i resultatet. 

 

 föräldrarnas etnicitet såsom religion och traditioner 

 bostadssituation  

 bostadsort inom Stockholm 

Studien skulle tendera att bli för omfattande om dessa faktorer skulle vägas in, därför har de 

utelämnats om de inte direkt påverkat själva omhändertagandet. 

Förförståelse 

Innan studien hade vi en bild av att LVU, lagen om vård av unga, tillämpades i stor utsträck-

ning och vi trodde att pojkar med invandrarbakgrund skulle vara överrepresenterade vid ett 

omhändertagande. Vi trodde att pojkarna ofta själva bar skulden till det inträffade och att för-

äldrarna var människor med ekonomiska och sociala problem. Vidare trodde vi också att poj-

karna var bråkiga och oroliga med en stark självbevarelsedrift och att alla avskydde sociala 

myndigheterna. Liksom den bild som förmedlas i massmedia förväntade vi oss att pojkarna 

till stor del själva var delaktiga i omhändertagandet. 
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Centrala begrepp 

Barnets bästa: Enligt FN:s konvention ska barnets bästa komma i främsta rummet. Alla 

åtgärder som rör barn ska komma i främsta rummet. (FN:s konvention, artikel 3). Barnet har 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för någon form av kroppslig bestraffning eller någon 

annan kränkande behandling. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnets behov blir 

tillgodosedda, det vill säga barnets bästa (Sveriges lagar, 2005c). 

LVU: Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, reglerar åtgärder och beslut som 

riktar sig till barn och unga när det föreligger en påtaglig risk för att deras hälsa och utveck-

ling skadas (prop.2002/03:53). LVU lagen tillämpas när behövlig vård inte kan ges barnet 

med samtycke av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna (Sveriges lagar, 2005a). 

2 § LVU: Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbör-

ligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (Sveriges lagar, 2005b). Vård enligt 2 § 

LVU beslutas för barn under 18 år och upphör att gälla när barnet fyller 18 år. Den vanligaste 

orsaken till att 2 § LVU tillämpas, det vill säga brister i hemmiljön, är att det finns ett miss-

bruk hos föräldrarna (Socialstyrelsen, 2007). 

Fysisk misshandel: Enligt 3 kap. 5 § BrB föreligger misshandel om någon tillfogar en annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant 

tillstånd (SOSFS 1997:15). 

Psykisk misshandel: När barnet hindras från att utveckla en positiv självbild genom att vård-

nadshavarna upplever barnet negativt, kränker barnet, avvisar barnet, hotar barnet eller om det 

förekommer våld mellan de vuxna inför barnet (prop.2002/03:53). 

Otillbörligt utnyttjande: Avser i första hand sexuell utnyttjande av barnet men kan också 

handla om barn som får ta ett för stort ansvar i hemmet (SOSFS 1997:15).  

Brister i omsorgen: Barn behöver trygghet, stimulans och engagerade vårdnadshavare för att 

inte fara illa. Exempel på brister i omsorgen är när missbruk föreligger hos vårdnadshavaren 

eller psykisk sjukdom. Kan också handla om att barnets hygien inte ses efter eller att barnet 

inte får den läkarvård den är i behov av (SOSFS 1997:15). 

Annat förhållande i hemmet: När annan en vårdnadshavaren utsätter barnet för missförhål-

lande till exempel vårdnadshavarens sambo dock ligger ansvaret hos vårdnadshavaren då 

denne ska se till att barnet inte utsätts för vanvård eller övergrepp (SOSFS 1997:15). 

Vårdnadshavare: Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdna-

den, det vill säga är juridiskt ansvariga för ett barn. Antingen kan det vara en eller båda för-

äldrarna, eller en person utsedd av domstol. Vårdnaden består till dess att barnet fyller 18 år 

eller före denna tidpunkt om barnet ingår äktenskap (Sveriges lagar, 2005d). 

Etnicitet: Att känna samhörighet och att kunna identifiera sig med en grupp av samma et-

niska ursprung, samma kultur och samma hudfärg (Eriksen, 1998 ; Sveriges Riksdag, 2003). 
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Kunskapsläge 

Missbruk hos förälder 

Det finns inga riktiga uppgifter enligt Socialstyrelsen på hur många barn det är som lever i 

familjer med ett missbruk däremot kan man få information, med hänvisning till socialstyrel-

sen, om att det handlar om 200 000 barn. Denna siffra är inte helt korrekt då den utgår från en 

amerikansk studie där man räknar på att 10 % av befolkningen har ett missbruk 

(Socialstyrelsen, 2007), detta är dock inget vi kan diskutera närmare inom ramen för vår stu-

die.  

Det finns inga tydliga tecken på att barn lever i familjer med missbruk dock är det vanligt att 

se tecken på missförhållanden genom olika symptom hos barnen, exempelvis att de visar de-

pression, att de är utagerande, självdestruktiva, ängsliga det vill säga en samlad mängd olika 

beteendestörningar (Socialstyrelsen, 2007; Alkoholkommittén, 2004). Barnens symptom är en 

konsekvens av föräldrarnas missbruk då missbruket leder till beteendeförändring hos föräld-

rarna. Reaktionerna mot barnen kan bland annat vara likgiltighet, avskärmning, kränkning 

eller paranoia (Alkoholkommittén, 2004). Enligt Alkoholkommittén (2004) och Socialstyrel-

sen (2007) reagerar barn till missbrukare på olika sätt, vilket beror på olika faktorer, som till 

exempel barnets egenskaper, ålder, familjedynamiken, tillgång till stödinsatser och vuxnas 

beteende. 

Barns självkänsla utvecklas i samspel med föräldrar. På så sätt menar Bengtsson & Gavelin 

(2004) lär sig barnen vem man är, hur man ska vara och bete sig mot andra. Föräldrar med 

missbruksproblematik har inte förmåga att lära ut detta till barnen. Då barnen inte får hjälp i 

att hantera känslor leder det till att de inte kan skilja på vrede, sorg, förtvivlan, ilska och be-

svikelse utan allting blir en enda röra för dem (Bengtsson & Gavelin, 2004). Detta påpekar 

även alkoholkommittén (2004) då de beskriver att barnen väljer att inte berätta för någon ut-

omstående om missbruket då de inte tror att andra kan hjälpa dem. Barnen får skuldkänslor, 

negativ självbild, de känner sig svikna samt förnekar sina känslor. Barn till missbrukare får 

oftast klara sig själva, de får ingen vägledning genom livet och har inte lärt sig gränser 

(Bengtsson & Gavelin, 2004). Vidare menar alkoholkommittén (2004) att utagerande barn 

kan bete sig som de gör för att de vill dra uppmärksamheten till sig, och alkoholkommittén 

menar vidare att det är viktigt att vara medveten om att vissa av de utagerande barnens bete-

ende är grundlagt av vårdnadshavarens missbruk. De barn som är självdestruktiva eller utage-

rande är de som omgivningen lägger märke till medan de tysta och vaksamma barnen är de 

omgivningen minst lägger märke till.   

Bengtsson & Gavelin (2004) menar att barn till missbrukare har oftast svårt att koncentrera 

sig i och med att de ofta tar på sig ansvaret för föräldrarnas missbruk samt att deras uppväxt är 

präglad utav hög stressnivå som i sin tur leder till skolproblem. Studier visar att barn till 

missbrukare oftast själva utvecklar ett drogberoende och utvecklar psykisk och fysisk ohälsa. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att inte alla barn till missbrukare far illa (Alkoholkommit-

tén, 2004). Missbruksproblem förekommer i alla samhällsklasser och miljöer (Socialstyrelsen, 

2007). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Det finns skillnader som spelar roll för barnets utveckling om mamma, pappa eller om båda är 

missbrukare. Är det en mamma som missbrukar är hon oftast ensam vårdnadshavare för bar-

net vilket betyder att barnet är ensamt och tas om hand av en berusad förälder vilket leder till 

större risk för vanvård (Alkoholkommittén, 2004). Om det däremot är pappan som missbrukar 

bor barnet oftast hos mamman. Mamman tar då på sig ett stort ansvar för att skydda barnet 

från missbruket vilket kan leda till att hon inte har kraft, ork och tid över för barnet (Alkohol-

kommittén, 2004). Om båda föräldrarna missbrukar är det stor risk att barnet råkar ut för van-

vård samt övergrepp (Alkoholkommittén, 2004).   

Psykisk sjukdom hos förälder 

Socialstyrelsen (Sos rapport 1999:11) skriver att långvarig psykisk sjukdom hos förälder ofta 

leder till brister i omsorgen om barnet. Barn behöver vuxna som bryr sig om hur de har det 

och som klarar av att visa nyanserade känslor för barnet och sätta åldersrelaterade gränser, 

något som Fahrman (1993) menar är svårt för en förälder med en psykisk sjukdom. Ofta har 

dessa föräldrar inte förmågan att se barnets grundläggande behov av kärlek, omsorg och om-

vårdnad och de brister ofta också i förmågan att tolka och handla utefter de signaler barnet 

sänder ut (Skerfving; 2005; Hårsman 1997). I familjer med psykisk sjukdom är skilsmässor, 

uppbrott i form av exempelvis ständiga flyttar och separationer, familjevåld och relationspro-

blem vanligare än hos familjer där psykisk sjukdom inte förekommer, och Skerfving (2005) 

och Killén (1994) menar att föräldrarna ofta tenderar att applicera sitt dåliga mående på bar-

nen vilket kan innebära att de drar in barnen i konflikter i stället för att försöka hålla dem 

utanför. 

Barn som lever med en psykiskt sjuk förälder löper stor risk att själv få en störd psykosocial 

utveckling, att få egna psykiska problem, att utveckla ett aggressivt och/eller avvikande bete-

ende samt halka efter i exempelvis skolan. Andra problem som förälderns sjukdom kan åsam-

ka barnet är en känsla av otrygghet, svårighet att knyta an känslomässigt till någon människa, 

bristande koncentrationsförmåga och inlärningsproblem (Skerfving, 1996; Socialstyrelsen, 

1999) Barnets utveckling är beroende av relationen till föräldrarna och att dessa klarar av om-

sorgen om barnet, både emotionellt och materiellt. De barn som möts med ett aggressivt eller 

fientligt förhållningssätt från föräldrarna, eller blir misshandlade till följd av förälderns sjuk-

dom, löper störst risk att själva utvecklas ogynnsamt och i stället utveckla en egen depression 

menar Skerfving (1996). Att barnet i dessa fall också ofta svarar med att bli aggressiva och 

utagerande kan av föräldrarna tolkas som att barnen själva har gjort sig förtjänta av behand-

lingen, och den onda cirkeln är i rullning (Socialstyrelsen, 1999).  

Socialstyrelsen (1999) är noga med att poängtera att en psykisk sjukdom inte innebär att en 

förälder automatiskt blir en olämplig vårdnadshavare, utan menar att psykiskt sjuka ibland 

kan må bättre och då kan vara kapabla att ta hand om sina barn. Killén (1994) håller inte rik-

tigt med utan menar i stället att den psykiskt sjuka föräldern är bättre på att ibland dölja sina 

symptom, men att de finns kvar i grunden. För barn till psykiskt sjuka är det extra viktigt med 

ett nätverk, något som försvåras av att psykiskt sjuka inte sällan isolerar sig från yttervärlden 

(Killén, 1994).  
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Barn som ber om hjälp ska tas på allvar menar Socialstyrelsen (1999). Barn är lojala mot sina 

föräldrar och tror ofta att de kommer att bli av med det stöd de eventuellt har från föräldern 

om de ber om hjälp. Vanligt är att barnen spelar oberörda utåt in i det längsta (Socialstyrelsen, 

1999). 

Misshandel av unga 

Förbudet mot aga kom till i Sverige år 1979, 1982 förstärktes lagen ytterligare och lades un-

der allmänt åtal (Våld mot barn, 2007). Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick i uppdrag av re-

geringen, år 2006, att genomföra en kartläggning av barns erfarenheter av kroppslig bestraff-

ning. Kartläggningen vänder sig till föräldrar och skolbarn. Syftet med kartläggningen är att i 

tid kunna anpassa förebyggande insatser mot kroppslig bestraffning av barn. De kom fram till 

att den starkaste faktorn för våld mot barn är familjers svaga ekonomiska resurser, det vill 

säga familjer med låg socioekonomisk status, samtidigt är barn som blivit diagnostiserade 

som hyperaktiva till exempel ADHD mer utsatta och i familjer där det förekommer våld mel-

lan föräldrarna eller de vuxna är risken större att barnet också utsatts för våld (Våld mot barn, 

2007; Socialstyrelsen, 2002).  

Det finns olika slags barnmisshandel, Fahrman (1993) delar in barnmisshandel i fem olika 

kategorier. Dessa är aktiv fysisk misshandel, passiv fysisk misshandel, aktiv psykisk miss-

handel, passiv psykisk misshandel och sexuell misshandel. Fysisk misshandel är lättare att 

påvisa, exempelvis via blåmärken och svullnader. En förälder som utsätter sitt barn för fysisk 

misshandel har oftast själv blivit utsatt av det som barn (Fahrman, 1993). Passiv fysisk miss-

handel handlar om vanvård så som barnets hygien, läkarbesök med mera. Att en förälder ut-

sätter sitt barn för vanvård kan bero på flera orsaker, det kan exempelvis vara en förälder som 

inte har förmågan på grund av förståndshandikapp eller så sätter föräldern sig själv och sina 

behov i främsta rummet (Fahrman, 1993). Aktiv psykisk misshandel sker oftast mer kontinu-

erligt än andra former av misshandel och handlar om att barnet blir känslomässigt avvisat utav 

föräldrarna, vilket Klefbeck och Ogden (2003) menar är en ytterst svår form av misshandel 

som kan leda till att barnet växer upp och utvecklas ogynnsamt. Barnet får låg självkänsla och 

uppfattar sig själv som värdelös och elak (Fahrman, 1993; Klefbeck & Ogden 2003). Fahrman 

(1993) menar att föräldrar som utsätter sina barn för aktiv psykisk misshandel har oftast själva 

blivit utsatta för det som barn. Passiv psykisk misshandel handlar enligt samma författare om 

familjer där det ständigt pågår bråk mellan de vuxna eller föräldrar som inte pratar mer var-

andra. Barnet blir då inte sett på grund av att föräldrarna har så mycket med sitt. Det kan även 

röra sig om familjer som vill släta över bråken mellan de vuxna genom tystnad eller genom att 

visa en fasad av glädje. Barnet lär sig då inte att hantera ilska eller andra beteenden genom att 

föräldrarna döljer eller avvisar det (Fahrman,1993). Det är viktigt att barnen får ge uttryck för 

sina tankar och känslor då de annars riskerar att drabbas av fysiska eller psykiska hälsorisker 

(Socialstyrelsen, 2002). Killén (1993) menar att barn som ständigt utsätts för psykisk miss-

handel förlorar kraften att leka och lära, istället har de ofta konstant ångest och känner rädsla 

inför varje ny dag. Detta innebär i förlängningen att barnets utveckling hämmas och barnen 

kommer att förlora mark gentemot sina jämnåriga i exempelvis skolan. 

Enligt Fahrman (1993) är det i regel mamman som står för barnmisshandeln och anledningen 

till det är att mamman är den som oftast tar hand om barnet under dagtid då pappan arbetar 
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Om mamman då inte är trygg i sig själv och mår dåligt psykiskt kan det bli påfrestande för 

henne med ett skrikande barn. Fahrman (1993) menar att risken är större att mamman använ-

der våld mot barnet om hon själv blev utsatt för det som barn, om hon blivit misshandlad utav 

mannen, om mamman saknar ett socialtnätverk eller om hon saknar självkänsla. Barn som 

utsetts för misshandel kan bland annat utveckla depression, de kan bli apatiska, aggressiva 

och otrygga.  

Unga som bevittnat våld 

Barn och unga som bevittnar våld eller utsätts för våld lär sig att våld är något som vuxna kan 

använda för att nå upp till sitt syfte (Socialstyrelsen, 2002). Barn som växer upp i familjer där 

mamman misshandlas far väldigt illa, många familjer låtsas eller förnekar att det förekommit 

våld inför barnen vilket får konsekvenser för barnen på så sätt att de gömmer sina känslor, de 

blir tystlåtna och de tar oftast på sig skulden att mamman blir misshandlad eller att det blivit 

bråk i familjen (Socialstyrelsen, 2002). Vidare utvecklar barnen skräckkänslor då de blir räd-

da att förlora mamman. De unga utvecklar bland annat symptom som aggressivitet, beteende 

problem, depression, ångest, låg självkänsla samt koncentrationssvårigheter dock är det vik-

tigt att komma ihåg att vissa barn inte får några symptom alls men kan då istället få problem i 

vuxen ålder eller i ungdomen i form av att de få svårt att anpassa sig i situationer (Socialsty-

relsen, 2002). Andra faktorer som påverkar barnets reaktion eller vilka symptom barnet ut-

vecklar beror bland annat på barnets närhet till våldet, barnets personlighet, barnets ålder och 

vilken grad av våld som förekommer i familjen (Socialstyrelsen, 2002).  

Risken att barn utsetts för misshandel är mycket större i familjer där mamman själv utsatts för 

det och det går också att finna samband mellan kvinnomisshandel och sexuella övergrepp 

(Socialstyrelsen, 2002; Fahrman,1993). 

Barn och unga som bevittnar våld kan utveckla posttraumatisk stressyndrom, för att få den 

diagnosen ska vissa kriterier vara uppfyllda. Enligt Socialstyrelsens (2002) rapport är det svårt 

att ställa diagnosen posttraumatisk stressyndrom då många av symptomen, såsom orolig 

sömn, lättskrämdhet och koncentrationssvårigheter går att finna även på ADHD.  

Hedersförtryck 

Hederstänkande innebär att kollektivets bästa sätts framför individens egna behov eller önsk-

ningar. Gruppens anseende är det viktiga och dess heder måste försvaras, vilket innebär att 

individerna, framförallt kvinnorna i kollektivet, ska noga passas för att inte överträda grup-

pens normer eller regler. Dessa grupper är oftast patriarkalt strukturerade där männen och 

pojkarna förväntas ha kontroll över kvinnorna och flickorna, och främst över deras sexualitet. 

Att leva i ett system där kollektivet styr kan för pojkar innebära att de får utföra handlingar i 

hederns namn som de egentligen inte alls vill men blir tvungna att utföra efter påtryckningar 

från andra män i släkten, skriver Schlytter, (2004), och vägrar de kan de också bli ett offer för 

kollektivet i forma av exempelvis utstötning ur kollektivet (Länsstyrelsen Västmanland 2006). 

Att leva sitt liv i skuggan av ett hedersförtryck behöver inte nödvändigtvis innebära fysiskt 

våld, även om det självklart förekommer. Psykiskt vardagsvåld är ett annat sätt att stävja den 
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unge på. Det kan för den unge innebära att vardagen begränsas i form av förbud att träffa 

vänner efter skolan, att han eller hon måste gå direkt hem från skolan, i förekommande fall för 

att hjälpa till vilket innebär att fritiden begränsas. Det kan också innebära att föräldrarna söker 

igenom kläder eller personliga tillhörigheter, läser sms, kallar barnen för öknamn såsom 

”smuts” eller ”skam för familjen”. Många unga vet också att föräldrarna kommer att välja 

deras framtida partner. De unga vågar inte heller uttrycka sina tankar fritt eller protestera då 

de fruktar konsekvenskerna av att säga mot kollektivet (Länsstyrelsen Östergötland 2007; 

Skåne 2007; Länsstyrelsen Västmanland 2006). 

Brist på identifikation och delaktighet i det svenska samhället kan vara en del av förklarings-

grunden till att dessa strukturer kan fortsätta i Sverige. Mönster som kanske inte alls var så 

starka i hemlandet har visat sig ha en tendens att förstärkas i det nya landet då känslan kan 

vara att traditionerna är det enda som förbinder familjen med hemlandet (Länsstyrelsen Ös-

tergötland 2007; Skåne 2007).  
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Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att använda oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv då vi i vår 

analys tittar på hur olika faktorer, såsom miljö och familjesituationen,  i den unge pojkens 

omgivning påverkar honom. Det utvecklingsekologiska perspektivets utgångspunkt är att alla 

beståndsdelar såsom miljö, omgivning och relationer bidrar till hur en individ påverkas. Inom 

utvecklingsekologin finns olika strukturer; mikro-, meso-, exo- och makronivå som alla sam-

verkar för barnets utveckling (se figur 1). 

 

Figur 1. (Meeuwisse & Swärd, 2002) 

Utvecklingsekologiska perspektivet 

Det utvecklingsekologiska perspektivet tillkom som en reaktion på utvecklingspsykologiska 

perspektiv där människans utveckling sågs enbart utifrån individen. Bronfenbrenner (1979) 

ville med sin utvecklingsekologiska teori påvisa att utvecklingen sker i ett sammanhang, i ett 

samspel och i interaktion mellan olika omgivande faktorer (Meeuwisse & Swärd, 2002; Klef-

beck & Ogden, 2003). 

Viktigt i det ekologiska perspektivet är helheten och sammanhanget i barns utveckling samt 

förståelsen för hur miljön och omgivningen påverkar beteendet (Klefbeck & Ogden, 2003).  

Meuweese & Swärd (2002) skriver att det finns vissa riskfaktorer såsom exempelvis fattig-

dom, våld i hemmet och arbetslöshet som ökar risken för att barn ska fara illa, och författarna 

menar att ju fler riskfaktorer det finns i en familj ju större risk för att barnet far illa. Men även 

om dessa riskfaktorer finns så har vissa barn bättre förutsättningar att klara sig bra därför att 

de exempelvis har social kompetens och/eller gott självförtroende. Detta i kombination med 

skyddande faktorer i omgivningen såsom en god relation med en annan vuxen eller skolan 

ökar barnets förutsättningar för en gynnsam uppväxt.  
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Definitionen på det utvecklingsekologiska perspektivet lyder:  

”En progressiv ömsesidig anpassning mellan barn i utveckling och den föränderliga miljö 

som omger det. Utvecklingsprocessen påverkas av sociala relationer som uppstår i och mel-

lan de olika miljösammanhangen men också av de större sociala sammanhang som dessa 

ingår i” (Klefbeck & Ogden, 2003). 

Mikronivå 

Närmast barnet, som är själva kärnan i teorin, finns mikrosystemet. Det är där barnet får de 

flesta erfarenheterna och skapar sin verklighet. Barnets mikronivå består mestadels av dess 

närmiljö såsom familj, kamrater, skola och så vidare och där skapas interaktioner mellan des-

sa (Meuweese & Swärd, 2002). I mikronivån finns inte bara individer utan även händelser och 

barnets aktiviteter. Alla deltagare har olika roller, arbetsfördelningar och funktioner som till-

sammans bidrar till hur barnet kommer att påverkas och utvecklas menar Klefbeck & Ogden 

(2003). Relationer knyter samman de sociala systemen, vilket kan innebära att exempelvis 

inte bara relationen mellan mor och barn påverkar samspelet dem emellan, utan också deras 

respektive relation till fadern kan spela in i mor -barn relationen, den så kallade tredje partens 

närvaro. I en socialt isolerad familj kan barnet få för få att förhålla sig till och därmed för få 

människor att relatera till och lära av. Å andra sidan kan ett för stort och ombytligt umgänge 

innebära att barnet inte klarar av att förhålla sig till alla och därmed förlorar referensramarna 

(Klefbeck & Ogden, 2003). 

Hur barnets familj klarar av att förmedla emotionell trygghet är den viktigaste faktorn i mik-

rosystemet skriver Klefbeck & Ogden (2003). Ett stimulerande klimat för barnet bygger på att 

barnet får leka, lära, ta emot kärlek och omsorg samt att relationerna är varaktiga och ömsesi-

diga. Den allvarligaste riskfaktorn för att barnet ska utvecklas ogynnsamt är om barnet blir 

avvisat utan vårdnadshavaren. Barnet får då en känsla av att vara oönskad och stå i vägen för 

vårdnadshavaren menar Klefbeck & Ogden (2003), men också oengagerade föräldrar som inte 

har förmåga att reagera på barnet och dess behov kan bidra till ogynnsam utveckling. 

Mesonivå 

På mesonivå finner vi interaktionen mellan närmiljöerna i mikrosystemet. För ett barn i skol-

åldern består mesosystemet mestadels av relationen mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön 

skriver Klefbeck & Ogden (2003). Mesosystemet tillskrivs en viktig funktion i barnets upp-

växt då den står för utvecklingsmöjligheter eller risker, som exempel föräldrarnas engage-

mang/oengagemang i skola, i sina barns kamrater och fritidsmiljö. En engagerad förälder tar 

del av sitt barns vardag medan den oengagerade föräldern kanske inte ens vet vart barnet är 

efter skolan.  Ett mesosystem som fungerar kännetecknas av goda relationer mellan de olika 

mikrosystemen (Klefbeck & Ogden, 2003). När barnet förflyttar sig exempelvis mellan hem-

met och skolan så kallas det för en ekologisk övergång och det brukar innebära att barnet blir 

tillfälligt marginaliserat och sårbart. Extra viktigt är då vilka känslor barnet omges av och hur 

övergången sker, och där är vårdnadshavarens engagemang viktigt för att inte barnet ska ta 

skada (Klefbeck & Ogden, 2003). 
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Exonivå 

Här finns de förhållanden som barnet inte har direktkontakt med, exempelvis vårdnadshava-

rens arbetsplats, kommunen eller lokalpolitik. Dessa faktorer påverkar dock barnet indirekt 

(Klefbeck & Ogden, 2003; Socialstyrelsen 2006) exempelvis om vårdnadshavaren blir arbets-

lös vilket då kan få konsekvenser för barnet i form av lägre levnadsförhållanden eller ned-

stämda vårdnadshavare, kommunala beslut om nedskärningar i budgeten vilket kan påverka 

skolans resurser och så vidare.  

Makronivå 

Här återfinns samhällets övergripande normer och värderingar på en nationell nivå och därför 

har vi valt att inte beröra denna nivå vidare eftersom vår studie ligger inom de övriga nivåer-

na. 
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Metod 

Då vi studerat samtliga 21 länsrättsdomar från 2006 i Stockholms län som berör pojkar mellan 

13 till 18 år och där följden blev ett 2 § LVU är detta en totalundersökning. Domarna är mel-

lan 7-16 sidor långa och består av länsrättens utsaga av målet som är baserat på socialtjänstens 

ansökan om vård med stöd av 2 § LVU, vilket i sin tur består av socialnämndens utredning 

och eventuella bilagor till denna. Vidare hålls en muntlig förhandling där parterna eller deras 

ombud hörs. I domarna finns flera utsagor att förhålla sig till kring det inträffade, dock har vi 

utgått från pojkarnas version. 

Vi har valt att använda oss av en textanalytisk, dock inte rättslig metod där domarnas text ana-

lyseras via kriterier. Kriterierna, det vill säga begreppen, är delvis hämtade från lagen, exem-

pelvis de kriterier som ingår i 2 § LVU så som fysisk eller psykisk misshandel, men innehållet 

i kriterierna har vi beskrivit utifrån forskningen, det vill säga kunskapsläget. Mot denna bak-

grund är vår studie rättssociologisk
1
. Metoden passade vårt syfte bäst då vi kunde söka svaren 

i texten. Vi har i förväg valt ut de kriterier vi ska arbeta efter när vi analyserat domarna och 

kriterierna är utvalda för att kunna spegla både pojkens och vårdnadshavarens situation då 

dessa har gått att finna i de flesta domar. Vi kommer att studera om vi kan se något samband 

mellan pojkarnas uppväxtmiljö och hur deras situation och liv ser ut för att se om vi kan sätta 

det i relation till vår teori, som är det utvecklingsekologiska perspektivet.  

De kriterier vi valt att arbeta utifrån är: 

 Vårdnadshavares missbruk; alkohol, narkotika, tablettmissbruk och spelmissbruk  

 Vårdnadshavares psykisk sjukdom ur barnets perspektiv; hur vårdnadshavarens sjuk-

dom påverkar barnet. 

 Vårdnadshavares misshandel av barnet. Såväl fysisk som psykisk misshandel och även 

vanvård är av intresse. Här återfinns även unga som bevittnat våld. 

 Hedersrelaterat våld; ur ett pojkperspektiv 

Utgångspunkten var till en början att undersöka om hedersrelaterade faktorer kunde vara or-

saken till ett § 2 LVU, men efter att ha studerat domarna visade det sig att den utgångspunk-

ten inte var rimlig då endast en hedersrelaterad dom återfanns. 

Litteratursökning 

Initialt hämtades litteratur från skolans bibliotek, Södertörns Högskolas bibliotek, Libris, Go-

ogle och Diva. Vi har även fått rapporter och litteratur från vår handledare Astrid Schlytter. 

Problematiken var att hitta böcker om ungdomar, då den mesta litteraturen behandlade barn. 

                                                 

1
 Hur samhället påverkar rätten och hur gällande rätt kan påverka samhällets normer och värderingar (Hollander, 

2004). 
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Litteraturen beskrev ofta pojkarnas egna sociala förmåga och beteende, och inte som vi öns-

kade, hur vårdnadshavarnas beteende påverkade pojkarnas situation. Av denna anledning ut-

gick vi ifrån litteratur som handlade om barndomen och hur uppväxten tedde sig i familjer där 

vårdnadshavarna hade egen problematik, så som psykisk sjukdom, missbruk med mera. Litte-

raturen användes ur ett helhetsperspektiv och på ett könsneutralt sätt. De sökord vi har använt 

oss av är; Pojkdomar, Vanvård, Missbruk vårdnadshavare; Psykisk sjukdom vårdnadshavare; 

Heder pojkar; § 2 omhändertagande pojkar; Brister i omsorgen; Våld i hemmet; Barn som 

bevittnat våld; Pojkar ungdomar misär, Ungdomar uppväxtförhållanden; Hemmiljö förutsätt-

ningar.  

Datamaterialet 

Insamlad data är rättsfall rörande § 2 LVU på pojkar i Stockholms län år 2006. Domarna är 

hämtade från länsrätten i Stockholm och ligger som del i en studie
2
 som Astrid Schlytter be-

driver. På dessa domar har vi gjort en rättsociologisk textanalys. För att ett omhändertagande 

mot vårdnadshavarnas vilja, LVU, ska kunna tas krävs det beslut av två instanser. Det innebär 

att socialtjänsten mot bakgrund av en utredning fattar beslut huruvida villkoren för et omhän-

dertagande med stöd av 2 § LVU föreligger. Kommer den fram till att det gör det, ansöker den 

hos Länsrätten om att få göra ett tvångsomhändertagande av den unge. Länsrätten tar i sin tur 

ställning till socialnämndens ansökan. Detta gör den mot bakgrund av dels ansökan, dels en 

muntlig förhandling där parterna hörs.   

Bearbetning av materialet 

Materialet delades upp mellan författarna och följdes av enskilda studier och observationer 

kring vilka en dialog kring materialet och observationerna hölls. Resultatet presenterades för 

vår handledare under en öppen dialog. 

Domarna återanalyserades och resultatet fördes in i en matris och tabeller som fick ligga till 

grund för fortsatta diskussioner och den egentliga analysen. Analysen krävde flera genom-

gångar innan svar på våra frågeställningar utkristalliserade sig. 

Teman 

Tidigare under avsnitt kunskapsläge har fem olika teman förklarats, vilka utgör de egentliga 

begreppen till analysen och frågeställningarna. 

Dessa teman är: 

 Missbruk hos förälder 

 Psykisk sjukdom hos förälder   

 Misshandel av unga  

 Unga som bevittnat våld  

                                                 

2
 De professionellas möte med flickor som utsätts för kränkningar i hederns namn 
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 Hedersförtryck 

Utifrån satta förutsättningar för studien analyserades domarna, varvid det framkom att det 

fanns klara underteman till de fem tidigare angivna, nämligen; 

 Barn som bevittnat våld 

 Misshandel; Vem utför misshandeln mot pojken, fysisk misshandel och psykisk miss-

handel 

 Brister i omsorgen 

 Vårdnadshavarens situation 

 Missbruk hos vårdnadshavare 

 Psykisk eller fysisk sjukdom hos vårdnadshavare 

 Heder 

 Följder för pojken och dennes situation 

Dessa i sin tur analyserades och fördes in i olika tabeller med hjälp av utvecklingsekologiska 

perspektivet och ur ett rättssociologiskt perspektiv.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Att en undersökning har god forskningsdesign innebär att både den externa validiteten och 

den interna validiteten, är väl genomarbetade och skulle hålla måttet vid en granskning av 

undersökningen (Elofsson, 2004).  

Den externa validiteten kan beskrivas som att man testar om resultatet stämmer med vad man 

kan förvänta sig. Den interna är undersökningens hållbarhet inom själva undersökningen. I 

korthet kan sägas att validitet är att vara uppmärksam på om man mäter det man avser att 

mäta och lägger ner tid på att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina uppgifter och därigenom 

bidrar det till högre validitet.(Kvale, 1997) 

Studien är en teorikonsumerande internvaliditets undersökning, vilket Esaiasson et.al (2004) 

beskriver som en undersökning där fallet är det som undersöks samt det är den interna validi-

teten som står i fokus. Intern validitet handlar om situationen dvs. om mina slutsatser från till 

exempel intervjun är trovärdiga eller inte. Att det är en teorikonsumerande undersökning 

styrks av att studien behandlar faktorer som spelar in i pojkarnas omhändertagande, vilka pro-

blem vårdnadshavarna har och hur pojkarnas livsvillkor ser ut enligt de avgränsningar som är 

satta under avsnitt avgränsningar.  
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Undersökningens validitet är god då en textanalys gjorts baserad på domar vars innehåll inte 

kunnat påverkas eller ändras, det vill säga färdiga utsagor ligger till grund för analysen. Un-

dersökningen är en totalunderökning, det vill säga alla domar från Stockholms län under 2006 

är inhämtade. Underökningen är dock inte representativ då den är begränsad på så sätt att det 

bara är uppgifter från ett år och ett område, Stockholms län, som vi bearbetat. Dock bör näm-

nas att validiteten kan sänkas då faktorer såsom minnesfel eller faktafel i uppgifter av den som 

yttrar sig i domarna kan påverka resultatets validitet, något som inte varit möjlighet att kon-

trollera i denna studie genom att exempelvis att ställa följdfrågor. Man bör också beakta att en 

pressande domstolsprocess kan göra att människor glömmer, inte vill eller av andra skäl upp-

ger felaktiga uppgifter, något som vi haft i åtanke när domarna analyserats. 

Validiteten påverkas även av kvantiteten på det material som ska analyseras (Kvale,1997). 

Undersökning skulle naturligtvis ha kunnat innehålla fler domar, kanske från andra län och 

miljöer, men avgränsningen till domar i Stockholm 2006 svarar väl mot en hög analysvalidi-

tet. 

Det är viktigt att metoden tar fram det du vill undersöka dvs. att metoden leder fram till rätt 

resultat. Det handlar om hela processen och att kontrollera resultatens trovärdighet och att 

ifrågasätta om det som sägs är sant, enligt Kvale (1997). 

Reliabilitet 

Brister i reliabiliteten uppstår när den som skriver rapporten brister i noggrannhet, oftast un-

der datainsamlingsproceduren och då via exempelvis slarv- eller slumpfel (Esaiasson et.al, 

2004). För att få en hög reliabilitet, sanningshalt, i undersökningen krävs alltså en frånvaro av 

systematiska slarv- eller slumpfel (Esaiasson et.al, 2004).  

Elofsson (2004) skriver att det enklaste för att testa reliabiliteten är att göra re-tester, det vill 

säga att man frågar om det som är oklart, vilket inte kunnat göras i denna studie då domarna 

var färdiga utskrivna dokument. Då det dock kan förkomma fel i utskrifterna har dessa sökts 

genom grundlig objektiv bearbetning av domarna. När något verkade motsägelsefullt i texten 

analyserades vad som låg till grund för motsägelsen och felaktigheten. Domarna har lästs flera 

gånger för att hitta sådant som kan sänka reliabiliteten innan uppgifter förts in i matrisen för 

att säkra reliabiliteten i resultatet. Den färdiga matrisen har noga jämförts med domarna så att 

relevant och betydelsefull fakta finns med för att ytterligare säkra resultatets reliabilitet. Reli-

abiliteten i uppsatsen är hög då alla som vill kan gå in och kontrollera resultatet i och med att 

domarna är offentligt material samtidigt som det finns en tydlighet i vilka kriterier som an-

vänts. 

Generaliserbarhet 

Endast i undantagsfall kan forskning ge allmängiltiga resultat skriver Malterud (1998). Vi 

tycker inte att vår studie kan göra anspråk på att ha hög generaliserbarhet beroende på att stu-

dien inte är representativ på grund av att endast domarna under ett år, 2006, och ett område, 

Stockholm, är analyserade. Däremot kan studien få betydelse utanför sig själv, som ett fall, 

genom att andra liknande studier görs.  
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Etiska överväganden 

För att undvika igenkännande av personer har noga kontroller gjorts att namn eller nummer på 

domarna inte angivits i studien. Hänsyn har också tagits till hur djupt man kan analysera det 

som står i domarna, hur mycket som ska läsas in i det de utsatta människorna berättar. Vi tror 

att det kan vara lätt att överanalysera och lägga in egna värderingar och tankar i det som står i 

domarna, men intentionen har varit att vara så objektiv som möjligt. Ibland fanns det personer 

som i domarna förnekade det inträffade, och i de fallen fick ställning tas till personens trovär-

dighet och hur mycket vikt som kunde läggas på utsagan.  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i fem delar. I den första delen tar vi upp relationen mellan 

vårdnadshavaren och barnet, framförallt vårdnadshavarens handlanden gentemot barnet som 

fysiskt och psykisk misshandel. I den andra delen beskriver vi vårdnadshavarens brister i om-

sorgen, både emotionellt och materiellt. Under rubriken vårdnadshavarens situation beskrivs 

hur vårdnadshavarens livssituation ser ut, fokus ligger på den problematik som vårdnadshava-

ren har, exempelvis missbruk. I den fjärde delen tar vi upp heder. Även om denna del är kort 

tar vi upp denna problematik i en egen del eftersom detta är en av frågeställningarna. I den 

femte och avslutande delen ges en beskrivning av hur livet ser ut för pojkarna samt vilka följ-

der vi tror oss se till följd av vårdnadshavarens omsorgsbrister.  

Resultaten presenteras i löpande text i kombination med tabeller, som vi valt att använda oss 

av för att ge en överskådlig blick av situationen. I de fall tabeller inte används är det för att de 

inte gav en överskådlig blick och valdes därför bort. Resultatredovisningen börjar med en 

individfaktatabell som innehåller information om pojkens respektive vårdnadshavarens situa-

tion.  

Individfaktatabell 

Ålder 

pojkar 

Vårdnadshavare  

E=ensam  

Problematik hos 

vårdnadshavare 

Pojke bevittnar 

våld 

Pojke utsatt för 

fysiskt misshandel  

Pojke utsatt 

för psykisk 

misshandel 

Problematik 

hos pojken 

16 E  X X X X 

14 E X X X X X 

13 E  X X  X 

15  X  X  X 

15 E X X   X 

14 E X X X X X 

13  X X X  X 

17&15 E X X X X X 

15 E X   X  

15 E     X 

14    X X X 

15  X  X X X 
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Summering av individfaktatabellen 

71 % av pojkarna har vårdnadshavare som inte lever tillsammans. 67 % av vårdnadshavarna 

har egen problematik, exempelvis missbruk eller psykisk sjukdom. 57 % av pojkarna har be-

vittnat våld mellan vuxna i sin närhet. 76 % av pojkarna har utsatts för fysiskt misshandel och 

71 % har utsatts för psykisk misshandel. Hela 95 % av pojkarna har en egen problematik ex-

empelvis en diagnos eller koncentrationssvårigheter.  

Något som inte finns med i individfaktatabellen, men som ändå är intressant, är att 48 % av 

pojkarna har svenska föräldrar medan 38 % har utländska föräldrar. 9 % av pojkarna har en 

förälder med utländsk härkomst och en av pojkarna, 5 %, är statslös. 

Del 1. Våld 

Barn som bevittnar våld 

Vi kan efter att ha studerat domarna konstatera att fysiskt våld mellan vuxna i pojkarnas när-

het är vanligt. I 12 av de 21 domarna, vilket motsvarar 57 %, kan vi se att våld förekommer 

omkring pojken. I sju av dessa 12 fall lider vårdnadshavaren av någon psykisk sjukdom. I alla 

12 domar där pojken tvingas bevittna våld mellan vårdnadshavarna blir pojken själv också 

utsatt för våld av något slag. 

15 E X X X X  

13   X X X X 

15 E  X X X X 

15 E X     

15 E X  X X X 

16 E   X X X 

13 E X X X X X 

14 E X X  X X 

14  X  X X X 

Totalt 

22 st. 

Totalt 

15 st. 

Totalt 

14 st. 

Totalt 

12 st. 

Totalt 

16 st. 

Totalt 

15 st. 

Totalt 

18 st. 
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Främst är det pappan som misshandlar mamman, men det förekommer också att mamman är 

lika våldsam som pappan. Det är också vanligt att en ny partner är den som misshandlar poj-

kens vårdnadshavare.  

I fyra av domarna, 19 %, står den nya partnern för misshandeln av företrädesvis mamman. De 

pojkar som lever i denna situation har innan vårdnadshavarnas separation ibland tvingas be-

vittna våld mellan dem, och går alltså från en situation där någon eller båda av vårdnadsha-

varna misshandlas till att misshandeln fortsätter med den nya partnern.  

Sällan verkar vårdnadshavaren göra något för att hålla pojken borta från att bevittna misshan-

deln, utan de tvingas istället bevittna våldet som ibland har pågått under hela pojkens uppväxt, 

och ibland kommit in i bilden när en ny partner gjort entré i vårdnadshavarens liv. 

Flera av pojkarna tvingas bevittna våld efter att någon eller båda vårdnadshavarna druckit 

alkohol. En pojke, vars pappa hittat en ny sambo, blir varje helg, året runt, tvungen att åka 

med pappan och den nya sambon i deras husvagn. Under helgen dricker pappan och sambon 

hårt och det brukar sluta med att de slåss och bråkar, något som pojken tvingas bevittna.  

Psykiska besvär förekommer också relativt ofta hos dessa vårdnadshavare som misshandlar 

eller misshandlas. I sju av de tolv fallen, 58 %, har någon av vårdnadshavarna psykiska pro-

blem.  

Misshandel 

I de 21 domar som vi har studerat fann vi att pojkarna ofta blir utsatta både för fysisk och 

psykisk misshandel utav vårdnadshavaren. Sammantaget blev det 31 olika händelser i de 21 

domarna som vi rubricerade som antingen fysisk eller psykisk misshandel. I 16 av domarna 

blev pojken utsatt för fysisk misshandel och i 15 av domarna blev pojken misshandlad psy-

kiskt. I inte mindre än tio av domarna anges att pojken misshandlades både psykiskt och fy-

siskt. 

Tablå 1. Vem utför misshandeln?  

 

Antal domar där enbart 

mamma misshandlar fysiskt 

och/eller psykiskt 

Antal domar då enbart pappa 

misshandlar fysiskt och/eller 

psykiskt 

Antal domar då båda vård-

nadshavarna misshandlar 

fysiskt och/eller psykiskt 

13 av totalt 31 misshandels-

fall (42 %) 
17 av totalt 31 misshandels-

fall (55 %) 
1 av 31 totala misshandelsfall 

(3 %) 

Dessa siffror visar att det finns en övervikt av att det är pappan som misshandlar pojkarna 

mest, detta trots att det är vanligast förekommande att pojken bor med mamman. I nio fall bor 
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pojken med sin mamma, i fem fall bor han med sin pappa. Att det ändå mest är pappan som 

misshandlar vill vi förklara genom att det i de sex fall där pojken bor med båda vårdnadsha-

varna blir han i fyra av fallen misshandlad på något sätt av sin pappa. 

Tablå 2. Fysisk misshandel av pojkarna 

 

Antal domar där 

pojken utsätts för 

fysisk misshandel 

Antal domar där 

pappan miss-

handlar fysiskt 

Antal domar då 

mamman miss-

handlar fysiskt 

16 av 21domar 

(68 %) 

9 av 16 (60 %) 

 

7 av 16 (40 %) 

Fysiskt våld mot pojkarna är mer regel än undantag i deras vardag. I inte mindre än 16 av de 

21 studerade domarna utsätts pojken för fysiskt våld av något slag, och i nästan hälften, i 40 

% av fallen, är det mamman som är ansvarig för misshandeln. I två av domarna kunde vi se 

att en ny partner också deltog i misshandeln. 

 

 

Hur ofta utsätts pojkarna för fysisk misshandel 

 

Daglig misshan-

del 

Varje vecka 

 

 

Regelbundet, 

ofta sedan barn-

domen 

Någon gång 

ibland 

Okänd uppgift 

3 av 16 pojkar 

(19 %) 

4 av 16 pojkar 

(25 %) 

2av 16 pojkar 

(12,5 %) 

2 av 16 pojkar 

(12,5 %) 

5 av 16 pojkar 

(31 %) 

Tabellen visar att det är vanligt att pojkarna blir misshandlade flera gånger i veckan, tre av de 

sexton misshandlade pojkarna uppger att de blir misshandlade på daglig basis och fyra av 

pojkarna blir misshandlade en eller flera gånger varje vecka. Mest vanlig, i 31 % av fallen, är 

dock att det av någon anledning inte framkommer i domen hur ofta pojken blir fysiskt miss-

handlad.  
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Hur pappor misshandlar fysiskt 

En 15-årig pojke berättar för rätten att han utsätts för våld av sin pappa som nyper, slår och 

drar honom i håret. Denna form av våld, främst nyp och att dra pojken i håret, står att finna i 

ett antal av domarna, och ofta är det pappan som utsätter sonen för denna form av misshandel. 

En av fäderna har inför pojkens kamrater, på plats i skolan, gått fram till pojken och helt soni-

ka dragit honom i örat och håret för att uttrycka sitt missnöje med honom. Samma 15-åring 

vittnar om att han i hemmet utsätts för mer grovt våld i form av sparkar och slag, speciellt 

våldsam blir pappan om sonen vågar sig på att protestera eller ifrågasätta något omkring pap-

pan. En annan pojke, 13 år och lätt förståndshandikappad, berättar för domstolen att han ut-

sätts för våld från pappan i form av slag på stjärten, ryggen och benen. Alarmerande i pojkens 

berättelse är historien han berättar om att pappan brukar röra hans könsorgan när de badar 

tillsammans, detta har rätten dock inte kunnat styrka men vi tycker det är viktigt att belysa att 

möjligheten att pojken utsatts för sexuellt ofredande finns. 

Mest vanligt är att papporna använder sina händer och knytnävar som tillhygge. En pojke, 15 

år, blir regelbundet misshandlad av pappan som använder knytnävarna för att slå honom på 

armar och ben, medan en pappa till en 14-åring använder knytnävarna i ”uppfostringssyfte”. 

En pojke, 15 år, blir ofta slagen med knytnävar när pappans humör ändras till det sämre, ofta 

blir denne pojke också örfilad eller dragen i öronen. Pojkarna vittnar om att deras kroppar 

brukar ömma och vara täckta av blåmärken. 

Även grövre våld från papporna förekommer i domarna. En av pojkarna som berättade att 

hans pappa slog honom med knytnävarna berättade också att han även brukar bli utsatt för 

våld med tillhyggen. Tillhyggena kan skifta i karaktär, exempelvis kan det röra sig om käppar 

eller rullade tidningar. En annan 15-årig pojke berättar att han ibland fått kläder sönderrivna 

av sin pappa i samband med misshandeln. En av papporna har i missnöje över sin sons betyg 

sparkat och slagit sonen i huvudet samt bränt honom på spisen genom att hålla fast hans hand 

på den heta plattan. Samma pappa brukar också ge sonen slag i nacken. Denne pappa menar 

att de sociala myndigheterna i sina försök att hjälpa pojken misskrediterar människor från 

hans kultur och han kallar dem för ”cancersvulst”.  

Hur mammor misshandlar fysiskt 

Ett syskonpar har sedan barnsben blivit misshandlade av mamman genom att hon nyper och 

sparkar dem, gärna när de ligger ner. Misshandeln har observerats av pappan, som levde sepa-

rerad från mamman, men han har trots detta inte gjort något för att hjälpa sina söner. En annan 

mamma har tryckt upp sin 15-åring mot en stolpe för att ”lugna ner honom”, hon förnekar 

bestämt att detta ska betraktas som misshandel. Flera fall finns där mamman drar pojken i 

håret, nyper eller ger örfilar, ofta har misshandeln pågått sedan barnsben enligt pojkarna. 

 I de grövre fallen av misshandel från mammans håll kan vi bland annat berätta om mamman 

som misshandlar sin 16-årige döve son genom att exempelvis använda de tillhyggen som 

finns till hands, ofta en käpp eller avbrutet bordsben. De dagar mamman inte använder till-

hyggen använder hon i stället en öppen handflata eller knytnäve. Det förekommer även att 

mamman biter pojken.  
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En 14-årig pojke blev slagen i huvudet av sin mamma då hon tappat humöret efter att hon 

enligt egen utsago blivit provocerad av pojken. Vidare brukar denna mamma misshandla poj-

ken regelbundet, ofta med tillhyggen, exempelvis kvastskaft. 

En annan form av misshandel som flera av mammorna utsätter sina pojkar för är den att av 

olika skäl låta bli att ge nödvändig medicin till pojken. Detta hände exempelvis en 16-årig 

pojke som lider av en tillväxthämmande sjukdom som gör det livsnödvändigt med medicin. 

Mamman lät ändå bli att hämta ut pojkens medicin med den följden att pojkens tillväxt häm-

mades. Andra pojkar behöver exempelvis medicin för sina neuropsykiatriska besvär, vilket 

vissa mammor inte bryr sig om att ge pojkarna. 

Det skiljer sig lite mellan pappornas sätt att misshandla och mammornas. Båda parter använ-

der sig av knytnävar och händer, och ingen av parterna drar sig för att använda tillhyggen. Det 

som vi kan se skiljer parterna lite åt är att det ser ut som om papporna sparkar sönerna oftare 

än vad mammorna gör.  
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Psykisk misshandel av pojkarna 

 

Antal domar där poj-

ken utsätts för psy-

kisk misshandel av 

verbalt slag 

Antal domar där 

mamma utsätter poj-

ken för psykisk miss-

handel av verbalt slag   

Antal domar där pap-

pa utsätter pojken för 

psykisk misshandel 

av verbalt slag   

Antal domar där nå-

gon annan utsätter 

pojken för psykisk 

misshandel av verbalt 

slag 

15 av totalt 21 (71 %) 6 av 15 (40 %) 8 av 15 (54 %) 1 av totalt 15 (6 %) 

Tabellen har begränsats till att gälla psykisk misshandel av verbalt slag, det vill säga omfatta 

de fall där mamman eller pappan med ord misshandlar sin son psykiskt. Även andra mer 

svårdefinierade former av psykisk misshandel finns representerade i domarna. Då de är av 

skiftande karaktär är det svårt att åskådliggöra misshandeln i tabellform. 

71 % av alla pojkar blir utsatta för psykiskt våld av verbalt slag, siffrorna skulle skjuta i väg 

mer om vi tagit med de andra fallen av psykisk misshandel. Den psykiska verbala misshan-

deln fördelas, liksom den fysiska misshandeln, ganska jämt mellan vårdnadshavarna, men en 

lätt övervikt för pappa finns även här. Viktigt att notera är att i samband med den psykiska 

misshandeln förekommer också ofta fysisk misshandel mot pojkarna. 

Hur pappor misshandlar psykiskt 

I flera av fallen kan vi se att pappan hotar att skicka iväg pojken om han inte uppfyller de för-

väntade målen som kan vara exempelvis skolbetyg eller uppförande. Papporna drar sig heller 

inte för att förklara för pojken att de inte är önskvärda hemma längre. En pojke, 14 år, har av 

pappa blivit hotad att bli utslängd hemifrån och det har hänt att pappan tagit sonen till polisen 

och lämnat kvar honom där med motiveringen att han inte orkar mer och inte längre vill ha 

honom. Verbala hot, skrik och bråk är vanliga, speciellt om papporna inte får sin vilja igenom. 

En av pojkarna, 15 år, berättar i domen om att hans pappa oanmäld brukar komma in i hans 

rum när han har vänner där och skrika och bråka med honom. Pojken lever under hemförhål-

landen där han aldrig i förväg vet vad som utlöser faderns ilska. I ett av de fall som vi valt att 

kalla lite mer glidande återfinns en 15-årig pojke vars pappa av någon okänd anledning plöts-

ligt dök upp på pojkens skola och misshandlade och skrek åt honom inför hans kompisar. Ett 

annat fall av den icke verbala sorten är pojken, också han 15 år, som bara har två omgångar 

kläder att byta med. Till följd av detta blir han kallad för ”luffare” av skolkamraterna, hånad 

och utstött. Denna pojkes pappa hotar också verbalt med att döda pojken om denne väljer att 

flytta till mamma.  

En pojke, 18 år, blir av sin pappa kallad för ”dum åsna”, ”dum i huvudet” och diverse andra 

kränkande namn. Pappan säger även att han är den värsta sonen någonsin, att han hatar honom 

och att han tycker det är synd att anti - aga lagen finns i Sverige. Pappan har även anklagat 
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pojken för brott som han inte begått. På den mer glidande skalan kan vi notera att pojken inte 

får träffa sina vänner, lever tätt ihop med föräldrarna vilket omöjliggör ett privatliv samt 

tvingas passa upp på sin pappa genom att exempelvis räcka honom vatten fast det finns på en 

armslängds avstånd från pappan. 

Att använda pojken som tillhygge i konflikter med den andra vårdnadshavaren är också van-

ligt. Pojken tvingas in i de vuxnas konflikt och får ofta höra hemska saker om vad som ska 

hända dem om de tar den andre vårdnadshavarens parti. Pappan till en 15-årig pojke hotar att 

döda honom om han flyttar till mamman. Andra sätt som är vanliga är att pappan säger ned-

värderande och kränkande saker om mamman inför pojken och i vissa fall mamman.  

Hur mammor misshandlar psykiskt 

Också bland mammorna är det vanligt med hot, bråk och skrik och att pojkarna tvingas in i 

konflikter mellan de vuxna. 

 En mamma, vars 15-årige son också blir kraftigt fysiskt misshandlad av pappa, anser att pap-

pans misshandel är berättigad och att pojken får skylla sig själv. Mamman brukar själv straffa 

pojken genom att skrika åt honom, eller frysa ut och ignorera honom, ibland under flera dagar 

i sträck. 

En pojke, 14 år, får bära ansvaret för sin mammas dåliga psykiska mående då hon projicerar 

detta på honom och menar att han är ansvarig för hur hon mår, utan honom inga bekymmer 

och därmed inget dåligt mående. Pojken har i samband med mammans utbrott fått söka hjälp 

på en närbelägen krog då han inte vågade vara hemma med mamman.  

En annan mamma brukar få utbrott och ligga på golvet hemma i lägenheten och gråta och 

skrika ”slå mig inte” medan hennes barn, 17 och 15 år, tittade på. Dessa utbrott kulminerade i 

att mamman kallade på polis. Samma mamma brukar kalla sina barn ”knarkarungar” och krä-

ver delad vårdnad av pojkarna fast pappan är missbrukare och bostadslös. Pappan brukar med 

mammans goda minne köra sina pojkar fast han saknar körkort. Pojkarna blev tidigare ofta 

indragna i konflikter mellan föräldrarna. Också en 14-årig pojke har det på ungefär samma 

sätt då hans mamma ligger på ett barns nivå vad det gäller att tygla sina känslor; hon gråter, 

skriker och lever ut framför pojken samt är labil och lynnig i humöret. Denne pojke får rätta 

sitt liv efter moderns mående och tvingas ofta vara vaken hela nätter då modern festar och 

spelar hög musik utan att ta hänsyn till pojken. 

Ett grovt fall av psykisk misshandel är det en mamma till en 16-årig döv pojke utsätter honom 

för. Mamman hotar att hugga pojken med sax om han inte lyder, hon väcker honom mitt i 

nätterna för att han ska uträtta ärenden åt henne och hon vägrar att lära sig teckenspråk då hon 

hävdar att sonen visst kan höra. I den glidande skalan av psykisk misshandel finns ett fall där 

mamman talar till pojken, på kreol, ett språk som pojken inte klarar av att läsa på läppar Den-

na mamma blir arg och aggressiv om hon inte får sin vilja igenom och kränker pojken med 

nedvärderande ord och handlingar.  
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Andra misshandlare 

Det fall som ligger mest utanför ramarna för studien för vem som misshandlar psykiskt, är 

fallet med den 15 årige statslösa pojken. Pojken har under fem års tid levt under press på 

grund av att hans utvisningsbeslut när som helst kan verkställas. Det är endast det faktum att 

hans papper inte är i ordning som stoppar utvisningen. I detta fall är det staten som bär skul-

den för att pojken far illa psykiskt. Pojken vill stanna i landet men vet egentligen inget om 

framtiden. 

Del 2. Brister i omsorgen 

Brister i omsorgen  

Listan på hur vårdnadshavaren brister i omsorg kan göras lång. Detta beror till stor del på att 

fallen vi studerar rör § 2 LVU omhändertagande, vilket utgår från brister i omvårdnaden. I 

flertalet av domarna brister vårdnadshavaren på ett flertal sätt, ofta både emotionellt och ma-

teriellt, nedan följer exempel; 

Gränser och regler 

Att vårdnadshavarna inte kan sätta gränser, hålla strukturer eller rutiner är en av de vanligast 

förekommande bristerna. Det kan exempelvis röra sig om att pojken inte får tider att passa, 

inga regler att följa eller att familjen saknar normer som pojken kan ha som riktmärke. En 

pappa, vars pojke bor i familjehem, menade att det var bra att pojken bodde i familjehemmet 

så att han lärde sig normer och regler. Pappan erkände att han inte klarade av gränssättningen 

utan lät pojken sköta sig själv. Dessa faktorer skapar otrygghet hos pojkarna, vilket står att 

läsa i flera domar t ex känslomässiga störningar och anknytningsproblem. 

Vi kan se i domarna att pojkarna som ofta har levt under obefintliga regler och strukturer sak-

nar vuxenstöd och förebilder den dag de ska frigöra sig från vårdnadshavarna, vilket medför 

konflikter med vårdnadshavarna som saknar förmågan att vägleda pojken in i vuxenvärlden 

Kärlekslösa hem 

Kärlekslösa hem där vårdnadshavarna inte förmår visa känslor för pojkarna - såsom att kra-

mas eller tala om att de är älskade - förekommer också frekvent. Vanligt förekommande i 

dessa hem är att pojkarna blir hånade och får glåpord kastade efter sig. 

Mat 

Att pojkarna får mat på regelbundna tider är inte en självklarhet, inte ens att de får någon mat 

alls kan tas för givet. Maten som pojkarna serveras uppges också ofta vara näringsfattig. En 

pojke, 14 år, menar att det enda han får att äta hos pappan är skräpmat, och då serveras mid-

dagen gärna klockan nio på kvällen.  En annan pojke, 15 år, berättar att hans pappa brukar 
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försvinna på nätter och att han då kan få vara utan mat långa perioder. Ytterligare en pojke 

brukar få matpaket med sig hem från skolan då de uppmärksammat att han är utsvulten.  

Hygien 

Att hygienen eller tandhälsan inte sköts på pojkarna är också vanligt. En pojke 14 år, har så 

dåliga tänder att det är aktuellt att dra ur ett flertal. Samma pojke har också dålig kroppshygi-

en, luktar illa och har smutsiga kläder. Precis samma problem med tänderna och hygienen har 

en 13-årig pojke, och gemensamt för dessa två är att de inte verkar veta hur man sköter om 

sina tänder eller hur man rengör kroppen –vårdnadshavarna har aldrig visat dessa pojkar hur 

de ska göra. En av pojkarna, 15 år, har endast två omgångar kläder att byta med, kläder som 

dessutom är urvuxna sedan länge. Denne pojke får inte duscha hemma hos pappan utan skol-

personal har, till pappans ilska, fått lära pojken hur det går till att ta en dusch. Samma problem 

står att finna i flera av domarna, vårdnadshavarna låter sina pojkar gå i för små, smutsiga eller 

trasiga kläder. En pojke, 13 år gammal, har vårdnadshavare som inte ser, eller snarare accep-

terar, att pojken har vuxit utan de köper för små kläder och leksaker för ett betydligt mindre 

barn åt honom.  

Egna behov före 

Flera av vårdnadshavarna prioriterar sina egna behov före pojkarnas. En mamma låter till ex-

empel bli att hämta ut sonens livsnödvändiga medicin trots att sjukhuset hjälpt henne att få 

fram pengar till medicinen via fonder. I stället undviker hon sjukhusets och myndigheternas 

påringningar. Mamman missbrukar narkotika, är vräkningshotad på grund av hyresskulder 

och har ingen el i lägenheten. 

Instabil miljö 

I flera av fallen har pojkarna haft en ostabil uppväxt med ett flertal flyttar, ofta mellan olika 

partners till vårdnadshavaren. Ibland har någon av de vuxna missbrukat och pojkarna har 

tvingats leva mitt i det. För många pojkar har skolgången blivit besvärlig på grund av många 

flyttar och i flera av domarna står att vårdnadshavaren inte har kontakt med skolan av olika 

skäl. Så är fallet med en 15-årig pojke vars mamma inte längre vill ha kontakt med skolan på 

grund av att hon på eget bevåg sagt ifrån sig ansvaret för pojken. En annan mamma, vars son 

är 13 år, vägrar att skicka sonen till skolan där han erbjudits en plats då hon anser att hon vill 

ha en annan skola åt pojken. För andra, som exempelvis den 15 årige pojke tar sig skolpro-

blemen uttryck i att vårdnadshavren inte ser att pojken har speciella behov utan nekar till extra 

hjälp eller stöd. 

Rädsla och utstötning 

En pojke har vid ett antal tillfällen fått springa ner på den lokala puben för att hämta hjälp då 

vårdnadshavaren lever runt i lägenheten och pojken är rädd för att vara hemma. Flera pojkar 

bär på en rädsla för vårdnadshavaren, speciellt eftersom det verkar vara slumpen som avgör 

vad som gör att vårdnadshavaren tappar humöret. 
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Ibland vet ena vårdnadshavaren om att pojken far illa när han är hos den andra vårdnadshava-

ren utan att han eller hon gör något åt det. Så är exempelvis fallet med 15-åringen vars mam-

ma veta om hur svårt han haft det hos pappan, där aga och psykisk misshandel regelbundet 

förekommit och inte agerat. En annan mamma insisterade på delad vårdnad med pojkarnas 

pappa fast han missbrukar och är bostadslös. Denna mamma brukade även regelbundet kasta 

ut pojkarna utan vare sig mat, pengar eller telefon.  

Tidigt ansvar 

Förekommande är också att pojkarna tvingas växa upp för tidigt och ta för stor ansvar redan i 

tidiga tonåren. En 15-årig pojke tvingas ta hand om sin åldriga farmor, en annan får ta ansvar 

för hemmet och ytterligare en annan tvingas ofta passa sina småsyskon. Vi kan se i domarna 

att pojkarna som ofta har levt under obefintliga regler och strukturer saknar vuxenstöd och 

förebilder den dag de ska frigöra sig från vårdnadshavarna, vilket medför konflikter med 

vårdnadshavarna som saknar förmågan att vägleda pojken in i vuxenvärlden. 

Del 3. Vårdnadshavarens situation 

Vårdnadshavarens situation  

 

Antal domar där 

vårdnadshavaren 

har egen proble-

matik  

Varav missbruk Varav psykisk 

ohälsa 

16 av 21, 76 % 10 av 16, 63 % 6 av 16, 37 % 

Tabellen visar att vårdnadshavaren i 76 % av fallen har en egen problematik i form av miss-

bruk eller psykisk ohälsa. Med missbruk menar vi allt i domarna förekommande missbruk 

såsom alkohol, narkotika och spelmissbruk. . I tre av de 16 fallen, 19 %, har vårdnadshavaren 

både missbruksproblem och psykisk sjukdom. 

Det finns ytterligare faktorer med i bilden, exempelvis så är en dålig ekonomi förekommande 

i fyra av fallen, vårdnadshavaren är i dessa fall arbetslös. Anmärkningsvärt är att pojken i des-

sa fall blir utsatt för våld i tre fall. Fysisk sjukdom är också vanligt hos vårdnadshavarna, och 

dessa faktorer beskriver vi mer ingående i texten nedan.  

 I 15 av domarna, 71 %, är vårdnadshavaren ensamstående i den meningen att de biologiska 

vårdnadshavarna inte längre lever tillsammans och i nio av fallen, 60 %, bor pojken med 

mamman och i fem fall, 33 %, bor han med pappan. I det sista fallet bor pojken med sin far-

mor. 
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Vårdnadshavarens missbruk och levnadsförhållanden  

I nästan hälften av domarna, 10 fall, har vårdnadshavarna problem med missbruk av något 

slag. Ofta är missbruket alkoholrelaterat men även andra missbruk förekommer, såsom tablet-

ter, spel eller tyngre droger. I nio av dessa fall, 90 % har pojkarna själva utvecklat en beteen-

destörning, koncentrationsproblem, aggressivt beteende eller har en diagnos av typen ADHD 

eller Tourettes syndrom. 

En pojke, 13 år, har en mamma som har haft många män av vilka några missbrukat. Även 

hennes bror tillåts komma hem till dem och missbruka alkohol och trakassera dem. Mammans 

ekonomi har havererat, hon har stora skulder och bor väldigt trångt tillsammans med 13-

åringen, hans fyra syskon, sambon samt en tidigare sambo som är pappa till 13-åringen. 

Mammans barn, hon har ytterligare två vilka är omhändertagna, har fyra olika pappor. På 

grund av hennes ekonomiska situation och de missbrukande männen så är familjen ofta 

tvungna att flytta, ibland från den ena dagen till den andra. I ungefär liknande situation är 

mamman till en annan 13-åring. Mamman missbrukar alkohol och missköter ekonomin så att 

familjen nu står inför ett vräkningshot.  

En annan mamma väljer att köpa alkohol framför att betala sina räkningar som hon i stället 

klipper sönder. Denna mamma har också ett spelmissbruk och bor med en man som missbru-

kar alkohol. Det är mycket bråk och konflikter mellan sambon och mamman. Bråk mellan de 

vuxna är vanligt förekommande även i andra domar. 

I ett annat fall med en 14-årig pojke är det pappan som missbrukar alkohol. Han brukar sitta 

på den lokala puben och det händer att pojken får leda honom därifrån. Pappan är arbetslös 

och har druckit inför möten med exempelvis de sociala myndigheterna men hävdar att hans 

konsumtion är normal. En 13-årig pojke har en pappa som missbrukar alkohol på helger då 

han och hans nya sambo brukar festa loss rejält med den följden att de blir otrevliga och elaka 

mot pojken. Denna pojke vill heller inte bo hos mamma eftersom hennes nya sambo också är 

elak mot pojken. Det är relativt vanligt i domarna att vårdnadshavarens nya sambo eller part-

ner också missbrukar alkohol tillsammans med vårdnadshavaren. 

Vad det gäller de fem gifta paren så är det så att i två av fallen, 33 %, missbrukar både mam-

man och pappan alkohol medan i ett av fallen, 17 % missbrukar endast den ena, i det fallet var 

pappan den som missbrukade.  

Tyngre droger förekommer också. En pappa missbrukar både alkohol och narkotika. Pappan 

är bostadslös men sönerna, 15 och 17 år, brukar ändå vara tvungen att träffa honom regelbun-

det då mamman kräver detta. Umgänget sker då hemma hos kamrater till pappan. En mamma 

missbrukar narkotika och ska avtjäna ett fängelsestraff på grund av narkotikabrott. Mamman, 

vars son är 15 år, umgås i missbrukskretsar och är ruinerad. Denna mamma är även misstänkt 

för att ha stulit på jobbet och bor i en lägenhet där elen är avstängd och värden hotar med 

vräkning. 

En annan mamma, som har en 14-årig pojke, missbrukar både alkohol och tar droger, främst i 

form av tabletter. Pojken får ofta se mamman berusad. Denna mamma har en lång historia av 

att bo med män av vilka en del missbrukat och misshandlat henne, mamman har därför sekre-

tesskyddade uppgifter och hävdar att missbruket beror på hennes ångest inför situationen. 
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Mamman har periodvis varit bostadslös och pojken har under vissa perioder inte varit inskri-

ven i skolan. 

Psykisk eller fysisk sjukdom hos vårdnadshavare 

Psykisk ohälsa är relativt vanligt bland vårdnadshavarna. I tolv av domarna, 57 %, lider någon 

av vårdnadshavarna av psykisk ohälsa.  I sex av dessa fall, 50 %, har pojken problem i skolan, 

exempelvis så kan det röra sig om koncentrationsproblem eller en neuropsykiatrisk diagnos. 

Andra var aggressiva eller utagerande gentemot lärare och andra elever. 

 Mamman som skulle avtjäna ett fängelsestraff i redogörelsen ovan lider även av psykisk 

ohälsa. Hon mår dåligt över att hon inte förmår ta tag i sitt liv och hjälpa sin 15-åriga son som 

lider av en fysisk sjukdom, men menar samtidigt att sonens sjukdom är orsaken till att hon 

mår dåligt psykiskt då påfrestningen blivit för stor. I stället avskärmar hon sig mot yttervälden 

och vägrar att ha kontakt med myndigheter, skola och sjukhus. 

En pappa bor ensam med den 15-årige sonen och hans två halvsyskon. Då pappan saknar nät-

verk i Sverige har situationen blivit honom övermäktig och han har hamnat i ett läge där han 

mår dåligt psykiskt. Pappan är halvtidssjukskriven. Han låter sitt heta humör gå ut över poj-

ken och hans syster och har själv förslagit familjehemsplacering men är ambivalent i detta och 

ändrar sig från ena dagen till den andra om placeringarna.  

En 15-årig pojkes mamma lider av depression och borderline personlighet samt har svårt att 

styra sina impulser. Denna mamma har problem i relationen med sin nya sambo och tycks ha 

en förmåga att glömma bort barnens behov och låta sina behov komma först, vilket inte alls är 

speciellt ovanligt i domarna.  

Mamman till en 14-årig pojke lider av ångestproblematik, fobier och troligtvis ADHD. 

Mamman kan helt plötsligt kasta sig på golvet och skrika och gråta på ett litet barns nivå inför 

pojken.  

Fysisk sjukdom hos vårdnadshavarna kan försvåra livet för pojkarna. En pojke, 14 år, vars 

pappa missbrukar alkohol och misshandlar honom, har inget stöd från sin mamma på grund av 

hennes sjukdom. I stället tvingas pojken ta ett stort ansvar hemma och hjälpa till att vårda 

mamman. En annan mamma vars son är 13 år, är lätt förståndshandikappad och har svårt att 

se sonens behov av omvårdnad. Pojken har även problem i exempelvis skolan men mamman 

kan inte acceptera detta och hjälpa honom till den hjälp han behöver. 

Andra orsaker till vårdnadshavarens situation 

Här kan vi exempelvis nämna fallet med mamman som efter år av misshandel från makens 

sida och otaliga försök att bryta upp äntligen kommer iväg från mannen. Men då mamman är 

en svag person med låg självkänsla och med en intelligens under genomsnittet slutar det alltid 

med att hon återvänder till mannen som misshandlar henne fysiskt och psykiskt eftersom hans 

makt över henne är stor.  
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Del 4. Heder 

Vi har i ett av fallen eventuellt kunnat se att pojken är utsatt för hedersrelaterat förtryck. Poj-

ken är starkt begränsad i sin vardag, måste gå direkt hem från skolan och lever tätt ihop med 

övriga familjen. Han får inte träffa sina kamrater som han önskar och han tvingas passa upp 

på sin pappa, exempelvis så får han servera pappan vatten fast vattnet finns på en armslängds 

avstånd från pappan. Pojken får inget tack för detta utan hjälpsamheten belönas ofta genom att 

pappan förolämpar och kränker honom. Exempelvis så kan pappan säga att han är sämst av 

alla söner och att han ska döda pojken om denne inte börjar lyda och bli en bättre son, vilket 

också inkluderar att han gör bättre från sig i skolan. Pojken vågar inte protestera mot behand-

lingen av rädsla för att situationen då förvärras. Fadern pratar om sin religion och sin kultur 

som den enda gällande och tycker att Sveriges anti- aga lagar är av ondo men drar sig ändå 

inte för att grovt misshandla pojken fysiskt. Pojkens mamma står bakom sin man och menar 

att pojken ska be pappan om ursäkt när pappan så kräver, oavsett hur situationen sett ut. 

Även i två andra domar har vi funderat på om det kan röra sig om heder men kommit fram till 

att för lite information finns för att påstå att det är hedersrelaterat. Därmed inte sagt att heder 

inte förekommer i dessa fall. 

Del 5. Följder för pojken och dennes situation 

I hela 20 domar, 95 % kan vi se att pojken har egna problem som exempelvis neuropsykiat-

riskt funktionshinder, problem av olika art i skolan, problem i det sociala samspelet eller egen 

kriminalitet. Flera av dessa problem tolkar vi som en direkt följd av vårdnadshavarens brister 

och situation. 

I 16 av domarna, 76 %, finns en problematik i skolan, exempelvis koncentrationsproblem, 

dyslexi eller skolk. Fyra är diagnostiserade som ADHD eller Tourettes syndrom. I ytterligare 

fyra domar är pojken under utredning för en eventuell neuropsykiatrisk diagnos.  

 I sex av domarna, 30 %, är pojken kriminellt belastad. I de tio fall då vårdnadshavaren har ett 

missbruk har samtliga pojkar problem med exempelvis koncentrationen, att lära in eller har ett 

utagerande beteende. Även våldhandlingar mot familjen förekommer, exempelvis i form av 

hot eller misshandel. 

Många av pojkarna har stora koncentrationsproblem och kunskapsluckor vilket medför att de 

ligger efter sin årsklass i skolan. Så är fallet med den statslöse pojke som tvingats flytta gång 

på gång då hans vårdnadshavare flyttat runt mellan olika boenden. Denne pojke har också 

inlärningsproblem och trolig neuropsykiatrisk diagnos. I skolan upplevs han som stökig och 

kräver en extra personal. Pojken fabulerar mycket för att gynna sig själv och saknar förmåga 

att knyta an till eller samspela med andra, vilket vi också kan se är ett vanligt problem för 

många andra pojkar i andra domar. Denne pojke är rastlös och upplevs ha en uppmärksam-

hetsstörning. Han umgås också i kriminella kretsar och har stulit men hävdar nu att han slutat 

med brott. 

Flera av pojkarna har svårt att följa gränser och normer. Ibland bor pojkarna på institution 

eller på resursskola och har där fått lära sig att rätta sig efter de normer som råder där, något 
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som vissa pojkar klarar bra och andra mindre bra. En pojke, 15 år, har svårt att rätta sig efter 

de regler som skolan sätter upp. Han går på resursskolan bara för att andra vill det men önskar 

i själva verket att han får börja i sin vanliga skola igen. Tyvärr verkar det tämligen otroligt då 

pojken är anklagad för två våldtäkter och knappt törs gå ut i hemkommunen där han är hotad 

med stryk av andra gäng. Pojken är också misstänkt för mordbrand och misshandel. Han sak-

nar empatisk förmåga och är socialt inkompetent samt dricker ofta alkohol och är ute på nät-

terna.. Pojken tror att han själv kan klara upp situationen utan att någon annan behöver lägga 

sig i. En annan 13-årig pojke är också han anmäld för att ha handskats vårdslöst med eld, och 

denne pojke bär på självdestruktiva tankar och har uttryckt att han vill skada sig själv och 

andra. Han är rädd socialt och får raseriutbrott. Också han umgås i kriminella kretsar. 

Att klara upp situationen själv vill också en annan av 15-åring göra. Denna pojke saknar insikt 

i sitt problem som främst är att han inte klarar av att leva innanför normer och gränser utan 

ständigt testar gränserna, bland annat i skolan. Han är lättstressad och har svårt att knyta an 

till någon samt har ett flyktbeteende. Hans bror, 17 år, har ungefär samma diagnos med ett 

tillägg av trolig ADHD och problem i skolan, vilket inte brodern bedöms ha, förutom att han 

skolkar 60 % av tiden.  

En pojke, 14 år, bor på sin skola. Han hotar, hånar och mobbar svagare personer och persona-

len uppfattar att han sällan skrattar av glädje men desto oftare av skadeglädje. Också denne 

pojke har kriminella band och ägnar fritiden åt att träna upp sina händer så att de blir starka 

inför kommande slagsmål. Tidigare har han medverkat i knivslagsmål och rån. Han pratar 

gärna om kriminella gärningar. Pojken har koncentrationsproblem, svårt att lära in och troli-

gen ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos.  

En annan pojke som går till attack mot klasskamraterna är en 13-årig pojke som går i resurs-

skola. Han har i vredesmod rispat en klasskamrat med en såg på halsen. Pojken hotar också 

mamman hemma, vilket fler pojkar gör i andra domar. Pojken har överlag ett aggressivt bete-

ende i skolan och hemma och är utagerande. Han är socialt inkompetent och har snattat. Poj-

ken oroar sig ofta i skolan över sin mamma och har ofta ont i magen. Han har hög frånvaro i 

skolan på grund av att han får ta hand om sina syskon, vilket också gör honom trött i skolan, 

och upplevs som okoncentrerad och bråkig och är långt efter de andra i klassen trots att han är 

normalbegåvad.  

En annan pojke som hotar klasskamrater är en 14-åring. Han är också kriminellt belastad och 

anmäld för olaga hot, stöld och misshandel. Han är självmordsbenägen och skadar sig själv på 

olika sätt. Pojken har bristande impulskontroll och kan inte följa gränser. Pojken tar droger, 

något som också flera andra av pojkarna i domarna gör. Denne pojke har också hotat familjen.  

En 15-årig pojke är aggressiv har ett självdestruktivt beteende, koncentrationssvårigheter och 

gråter mycket. Pojken verkar må dåligt psykiskt och har svag självkänsla, vilket är fallet ock-

så med en 14-årig pojke. Denne pojke har stora kunskapsluckor och är diagnostiserad med 

ADHD. Pojken har tal- och språkförseningar och bär på ilska, sorg och oro. Pojken har svårt 

att uttrycka det han känner och skyddar mamman till varje pris. Han har svag självkänsla och 

upplevs som splittrad. En 14-årig pojke är ledsen, nedstämd och orolig över sin situation, vil-

ket inte är ovanligt i domarna. Han är periodvis svårt deprimerad och har ett funktionshinder 

vilket gör honom mer desperat i jakten på trygghet och uppmärksamhet, han har ibland uppvi-
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sat ett utagerande beteende. En annan 18-årig pojke beskrivs också som deprimerad och 

självmordsbenägen. Pojken sover dåligt och är inte godkänd i alla kärnämnen på grund av 

situationen hemma som förhindrar honom att koncentrera sig på skolan. 

Flera av pojkarna beskrivs som destruktiva och livliga med koncentrationsproblem och svå-

righeter att lära in. Så är fallet med en 13-årig pojke som förutom ovanstående har svårt att 

etablera djupare kontakter med andra. Pojken tar gärna till våld i konflikter och saknar själv-

kontroll, vilket är återkommande hos pojkarna. Pojken är svagt begåvad och har diagnosen 

ADHD samt autism. En 14-årig pojke har diagnoserna Tourettes syndrom och dyslexi, dess-

utom har han koncentrationssvårigheter, svårt att ta in information och nedsatt empatisk för-

måga, vilket också är vanligt förekommande bland pojkarna. Vanlig är också att pojkarna 

beskrivs som osäkra och trygghetssökande, en pojke har exempelvis i sin jakt på trygghet pra-

tat med allt och alla och försökt få kontakt med vuxna, något som grannarna till slut reagerade 

på och kontaktade sociala myndigheterna.  

En 15-årig pojke är fascinerad av farliga saker och har ett självdestruktivt beteende med sui-

cidala tankar och uttalade hot om självmord, hot som också förekommer i fler av domarna. 

Pojken är aggressiv och våldsam och slår gärna sönder saker i vredesutbrott. Han brister i 

känslomässig och psykisk utveckling och har fått barnpsykiatrisk vård. Hans bekräftelsebehov 

är stort och han hotar personalen på skolan. Pojken medicineras och har diagnosen autism. 

Fall där pojken har fysisk sjukdom finns. En pojke, 16 år, lider av en tillväxtsjukdom som 

kräver mediciner, vilka mamman prioriterar bort till förmån för egna behov. Följden blir att 

pojken inte växer och inte kan gå i skolan och därmed tappar mark mot sina jämnåriga kamra-

ter. 
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Analys av resultatet 

Meeuwisse och Svärd (2002) beskriver att det är viktigt i det utvecklingsekologiska perspek-

tivet att se helheten och sammanhanget i barnets utveckling samt att ha en förståelse för hur 

miljön och omgivningen påverkar barnet. De fortsätter med att förklara att det finns vissa risk-

faktorer såsom fattigdom, våld i hemmet och arbetslöshet som ökar risken för att barn och 

unga ska fara illa. Vi har under arbetet med resultatet sett att dessa påstående till stor del 

stämmer och vi kommer att ge exempel på detta i den fortsatta analysen.  

Våld 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2006) menar att den största faktorn för våld mot barn och 

unga är familjers svaga ekonomi. Flera av pojkarna, fyra stycken, levde under svåra ekono-

miska förhållanden, det kunde ibland vara så illa att exempelvis elen var avstängd eller att 

pojken inte fick nödvändig medicin på grund av att pengarna prioriterades till annat. Våld mot 

pojken förekom i tre av dessa fall, vilket motsvarar 75 %, och därmed stämmer överrens med 

det Allmänna Barnhuset påstår. I familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna är det 

vanligt att barnet självt blir utsatt för våld (Socialstyrelsen, 2002) vilket vi också kunde kon-

statera genom att vi såg att i de 12 domar där föräldrarna utövade våld mot varandra blev även 

pojken utsatt för våld i någon form, antingen fysisk eller psykiskt, eller båda delarna.   

Fahrman (1993) menar att en förälder som utsätter sitt barn för aktiv psykisk misshandel i 

form av exempelvis vanvård ofta har någon form av förståndshandikapp. Vi kunde se detta 

faktum i två av domarna då mammorna var den som utsatte pojken för vanvård och samtidigt 

var förståndshandikappade. En annan bidragande orsak till vanvården är, enligt Fahrman 

(2002), att föräldern sätter sig själv i främsta rummet, och vi har sett flera skrämmande exem-

pel på detta. Pojken som inte fick sin medicin på grund av att mamma prioriterade droger är 

ett exempel, ett annat är mamman som tvingade upp sin son mitt i nätterna för att han skulle 

uträtta ärenden åt henne. Ett annat är pojken vars mamma inte hämtade ut medicinen åt ho-

nom trots att han behövde den för att kunna växa ordentligt, och samtidigt gjorde hon sig 

osynlig för myndigheterna. Detta fick till följd att pojken inte kunde gå i skolan då han på 

grund av vanvården var i dåligt fysiskt skick. Klefbeck och Ogden (2003) skriver att aktiv 

psykisk misshandel ofta innebär att barnet eller den unge blir avvisad känslomässigt av sina 

vårdnadshavare, och detta menar författarna är en ytterst svår form av misshandel som kan 

leda till att barnet växer upp och utvecklas ogynnsamt. Dessa barn har ofta ångest och känner 

rädsla inför varje ny dag menar Killén (1993). I ett antal av domarna kunde vi se att barnen 

bar på en ångest som ibland tog sig allvarliga former, exempelvis var några av pojkarna 

självmordsbenägna medan andra skadade sig själva, något som också kan tyda på en depres-

sion, vilket Fahrman (1993) menar är vanligt bland barn och unga som utsätts för misshandel. 

Några av pojkarna var rädda för sina vårdnadshavare och vågade inte uttrycka det de kände på 

grund av rädslan att råka ännu mer illa ut, något som gör att den unge riskerar att drabbas av 

fysiska eller psykiska besvär enligt Socialstyrelsen (2002). Detta påstående stämmer väl över-

rens med de symptom dessa pojkar uppvisar då de bland annat är otrygga, och i ett par fall, 

var drabbad av en kronisk värk i magen, symptom som vi kopplar samman med vårdnadsha-

varens misshandel av pojken. 

Att bli utsatt för misshandel och ständigt bära på ångest gör i förlängningen att barnet eller 

den unges utveckling hämmas och barnet eller den unge riskerar förlora kunskapsmässigt 

gentemot sina jämnåriga i skolan, skriver Killén (1993). Vi såg att i inte mindre än 16 av do-
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marna har pojkarna problem i skolan, ofta är dessa problem så grava att pojkarna ligger långt 

efter sina jämnåriga och ofta hör problemen ihop med koncentrationsproblem, vilket Social-

styrelsen (2002) menar är ett vanligt förekommande fenomen.  

Fahrman (1993) hävdar att det oftast är mamman som står för misshandeln och hennes för-

klaring till detta är att mamman är den som mestadels tar hand om barnet eller den unge, åt-

minstone på dagtid. Vi fann att detta påstående inte riktigt stämmer i vår undersökning. Av de 

totalt 31 olika tillfällen av misshandel (både psykisk och fysisk) vi fann i de 21 domarna så 

stod mamman för 13 av fallen medan pappan stod för 17 av fallen. Det som är anmärknings-

värt med detta är att det är vanligare att pojken bor med sin mamma i de fall vårdnadshavarna 

är separerade, i nio fall bor pojken med mamma och i endast fem fall bor han med pappan. 

Vår förklaring på att det ändå är pappan som står för mesta misshandeln är att i de sex fall 

pojken bor med båda vårdnadshavarna misshandlas pojken i fyra av sin pappa. 

Barn och unga som bevittnar våld eller utsätts för våld lär sig att det är något som vuxna tar 

till för att få sin vilja igenom (Socialstyrelsen, 2002). Unga som bevittnar eller utsätts för detta 

utvecklar ofta symptom som aggressivitet, beteendestörningar, depression ångest, låg själv-

känsla och koncentrationssvårigheter. Vi har sett att de 12 pojkar som bevittnat våld ofta mår 

väldigt dåligt och har stora koncentrationsproblem, ofta är aggressiva och har svårt att anpassa 

sig i situationer, något som Socialstyrelsen (2002) också nämner som en vanlig påföljd efter 

att ha blivit utsatt för misshandel, vilket 11 av dessa pojkar också blivit. Vi har dessutom sett 

att flera av dessa 12 pojkar, sex stycken, har utvecklat ett  kriminellt och ofta våldsamt bete-

ende, något som vi tolkar som en reaktion på våldet de utsatts för. Dessa pojkar är ofta ag-

gressiva mot lärare och andra elever i skolan och har ibland en tendens att trycka ner andra, 

svagare elever, något som vi tror kan bero på att de försöker att förbättra sin självkänsla ge-

nom att försöka få någon att må ännu sämre än vad de gör. Barn och unga som utsätts för våld 

utvecklar ofta stressymptom och har ofta sömnsvårigheter, lider av överspändhet och koncent-

rationsproblem (Socialstyrelsen, 2002), vilket vi har sett förekommer i flertalet av domarna. I 

10 av de 12 domarna har vi sett att pojkarna har problem med att koncentrera sig i skolan eller 

har andra skolrelaterade problem som exempelvis svårigheter att lära in, vilket får till följd att 

pojken kommer efter i skolarbetet. Andra problem som unga människor kan drabbas av efter 

att ha blivit misshandlade eller bevittnat våld är att de kan få svårt att anpassa sig i olika situa-

tioner (Socialstyrelsen, 2002), vilket exempelvis är fallet med flera av pojkarna som har svårt 

att följa normer och gränssättningar, vilket vårdnadshavarna inte har haft förmåga att ge dem. 

Psykisk sjukdom 

Barn och unga behöver vuxna som kan sätta åldersadekvata gränser och som kan visa känslor 

för dem och bry sig om dem, något som är extra svårt för föräldrar med psykiska besvär (So-

cialstyrelsen1999). I de flesta av domarna, oavsett om vårdnadshavaren hade psykiska besvär 

eller inte, klarade föräldrarna inte av detta, gränserna var flytande och pojkarna hade inga 

regler att rätta sig efter. En pappa uttryckte att han tyckte det var bra att pojken fick lära sig 

gränser och normer i familjehemmet eftersom han själv var oförmögen till detta. I familjer där 

psykisk sjukdom finns hos vårdnadshavaren har denne ofta svårt att se barnets grundläggande 

behov av kärlek, omsorg och omvårdnad, och föräldrarna brister ofta också i förmåga att tolka 

barnet eller den unges signaler (Hårsman,1997). Vi har sett flera exempel på att detta stäm-

mer, bland annat i fallet med pojken vars mamma kastade sig på golvet och skrek som ett barn 

och tvingade pojken att titta på och därmed drog in pojke i något som han egentligen skulle ha 

sluppit bevittna, eller mamman som led av depression och förbisåg sin pojkes behov och inte 

lät honom gå till skolan och därmed förvägrade honom utbildning. Många är de fall där vård-
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nadshavarna inte heller lärt sina pojkar att sköta hygienen eller tänderna, eller gett dem kläder 

att byta om med. Ofta har mat fattats för pojkarna, vilket också är ett grundläggande behov. 

 Föräldrar med psykisk ohälsa tenderar att applicera sitt dåliga mående på barnet eller den 

unge vilket kan innebära att de drar in barnet eller den unge i sina konflikter i stället för att 

lösa dem själva skriver Killén (1994) Vi har sett att i sju av de tolv förekommande fallen av 

psykisk ohälsa bland vårdnadshavare förekommer bråk mellan vårdnadshavaren och någon 

mer vuxen, exempelvis ny sambo eller den andre vårdnadshavaren. Vi har också förstått att 

pojkarna ibland får ta konsekvenserna av vårdnadshavarens dåliga mående, ett exempel är 

pojken vars mamma menar att sonens sjukdom är orsak till hennes psykiska besvär då hon 

menar att hon inte orkar med situationen. Att vårdnadshavarna sällan bemödar sig om att hålla 

pojkarna utanför sina konflikter är också ett faktum i domarna.  

Barn som lever med en psykiskt sjuk vårdnadshavare och bemöts med ett aggressivt och av-

vikande förhållningssätt av vårdnadshavaren riskerar att själv få en störd utveckling och att 

själv utveckla ett aggressivt, problematiskt eller avvikande beteende i skolan (Skerfing, 1996). 

I de 12 domar där det förekommer psykisk sjukdom hos vårdnadshavaren har vi sett att söner-

na i sex av fallen har stora problem i skolan, exempelvis så har de koncentrationsproblem 

eller svårigheter att lära in eller så har de problem i de sociala relationerna och uppfattas som 

aggressiva och hotfulla. Barn som svarar med att själva bli hotfulla och aggressiva får ofta 

själva skulden för sitt beteende, de är, enligt vårdnadshavaren, så besvärliga och förtjänar 

därmed ingen bättre behandling (Skerfing, 1996). En av pojkarna i domarna fick ofta höra av 

sin mamma att han förtjänade att få stryk av pappan, han förtjänade det eftersom han inte 

gjorde som pappan ville. Det förekommer också att pojkarna på grund av vårdnadshavarens 

beteende har depressioner, något som Fahrman (1993) hävdar är vanligt hos dessa ungdomar. 

Missbruk hos förälder 

Barn och unga som lever i familjer där missbruk förekommer uppvisar ofta depression, är 

utagerande, självdestruktiva och ängsliga (Socialstyrelsen, 2007, Alkoholkomittén, 2004). I 

domarna hittade vi tio fall där vårdnadshavaren missbrukade alkohol, tabletter, narkotika eller 

hade ett spelmissbruk. I nio av fallen hade pojkarna ett beteende som kan betecknas som ut-

agerande, rastlöst, självdestruktivt eller så hade de koncentrationsproblem och/eller en neuro-

psykiatrisk diagnos. Vi kan se att ofta har pojkarna flera av dessa problem, något som Social-

styrelsen (2007) också menar är vanligt, och vi ser att vårdnadshavaren inte reagerar och för-

söker stödja dem när de mår dåligt. I stället brukar vårdnadshavaren reagera med avskärm-

ning, likgiltighet eller kränkning mot sina barn (Alkoholkomittén, 2004). I domarna har vi sett 

exempel på hur vårdnadshavare kränker sina pojkar, exempelvis genom att kalla dem ök-

namn, genom att inte ge dem kläder passande för åldern, eller genom att misshandla dem inför 

kamrater. Vi har också sett exempel på hur vårdnadshavaren reagerar med likgiltighet fast han 

eller hon vet att pojken utsätts för exempelvis fara, som i exemplet med pojken som fick åka 

med sin missbrukande och körkortslöse far med sin mammas tillåtelse. Vårdnadshavarna av-

skärmar sig från pojkarna på olika sätt, mest har vi sett att det brister känslomässigt och poj-

karna verkar överlag sakna någon som finns där för dem. Detta kan i sin tur leda till att poj-

karna får skuldkänslor, att de känner sig svikna och att de ständigt oroar sig för sin mamma 

eller pappa (Bengtsson & Gavelin, 2004). I en av domarna fick en pojke hjälpa sin pappa hem 

från krogen på helgerna, vi tror att det kan bero på att han kände sig orolig för sin pappa och 

fick skuldkänslor om han inte hjälpte till.  
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Barn till missbrukare får ofta klara sig själva. De saknar vägledning och får ingen hjälp i hur 

man ska bete sig eller tolka sina känslor, något som gör att de inte kan skilja på vrede, sorg, 

förtvivlan, ilska och besvikelse, utan allt blir en enda stor känslostorm för barnen och ungdo-

marna (Bengtsson & Gavelin, 2004). Vi ser att samtliga pojkar som har missbrukande föräld-

rar har ett beteende som kan betecknas som avvikande. Det kan röra sig om att de hotar eller 

slår sina föräldrar, att de är utagerande i skolan, har koncentrationsproblem, kunskapsluckor 

och att han är eller har varit kriminell. Att pojkarna har svårt att koncentrera sig beror ofta på 

att barn och unga tar på sig ett ansvar för vårdnadshavarens missbruk och att uppväxten präg-

las av hög stressnivå, vilket i sin tur leder till dåliga skolresultat (Alkoholkommitén, 2004), 

något som pojkarna i domarna ofta uppvisar.  

Heder 

Att leva i ett hedersförtryck behöver inte bara innebära att den utsatte blir misshandlad fysiskt, 

utan psykiskt vardagsvåld är ett annat sätt att stävja den unge på. Psykiskt vardagsvåld kan 

vara exempelvis att bli hånad eller vara tvungen att passa upp på någon annan i familjen. 

(Länsstyrelsen Östergötland 2007, Länsstyrelsen Skåne 2007, Länsstyrelsen Västmanland 

2006).  

Den pojke som vi tror var utsatt för hedersrelaterat våld blev utsatt för både fysiskt och psy-

kiskt våld. Han blev grovt misshandlad av sin pappa, bland annat så blev han bränd på handen 

då hans pappa höll fast handen på spisplattan. Han blev också förolämpad och kallad öknamn 

såsom ”åsna” och ”dumhuvud”. Pojken måste gå direkt hem från skolan och fick inte träffa 

några vänner, han var tvungen att passa upp på sin pappa. Inte heller vågade han protestera 

mot behandlingen då han visste att han då skulle råka ännu mer illa ut, och de ovan nämnda 

händelserna anses också vara en varningsklocka för ett hedersförtryck enligt Länsstyrelsen i 

Östergötland 2007, Länsstyrelsen i Skåne 2007, Länsstyrelsen i Västmanland 2006.  Pojkens 

mamma stod bakom sin man och stöttade inte pojken, utan bad i stället att denne skulle be 

pappan om ursäkt även om det inträffade inte var pojkens fel. Schlytter (2004) skriver om att 

leva i en hederskultur innebär att utföra handlingar i hederns namn, handlingar som personen i 

fråga kanske inte alls vill men blir tvungna att utföra för att inte själva riskera att bli utstötta 

ur familjen. Vi tänker oss att mammans beteende i detta fall kan ha något med det resone-

manget att göra, mamman törs inte protestera av rädsla för egen del. 

Utvecklingsekologiska perspektivet 

Det utvecklingsekologiska perspektivet kom till som en reaktion på att människan tidigare 

setts som ensam bärare av sin utveckling. Teorin vill visa att utvecklingen sker i ett samman-

hang, i ett samspel och i interaktion med de omgivande faktorerna. I analysens första del 

nämnde vi Meuweeses & Svärds (2003) tes om att vissa faktorer såsom fattigdom och våld i 

hemmet ökar risken för att barn och unga ska råka illa ut. Vi har sett att denna teori stämmer 

och att barn som har vårdnadshavare som av någon anledning inte klarar av omsorgen av sina 

barn så gott som alltid, eller i 95 % av fallen i domarna, har ett avvikande beteende i form av 

exempelvis beteendestörningar, koncentrationsproblem och svårigheter i skolan. Pojkarna har 

i flera fall en diagnos av typer ADHD eller Tourettes syndrom, och flera av pojkarna var un-

der utredning hos BUP för en eventuell diagnos. Utifrån teorin tolkas detta som att förutsätt-

ningarna för att utvecklas gynnsamt till stor del beror på den miljö och de människor som den 

unge växer upp med. Vi såg i domarna att alla de nämnda riskfaktorerna ofta fanns med i poj-

karnas miljö, och att uppväxten präglades av detta.  
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Barnet eller den unges mikronivå består till största delen av familj, kamrater och skola. Det är 

här barnet eller den unge skapar sin verklighet, skriver Bronfenbrenner (1979). Alla deltagare 

har roller som sammantaget bidrar till barnet eller den unges mående. Ett stimulerande klimat 

för barnet eller den unge innebär att denne får leka, lära, ta emot kärlek och omsorg samt att 

relationerna är varaktiga, detta för att barnet eller den unge kan utvecklas gynnsamt. (Klef-

beck & Ogden, 2003). För pojkarna i domarna saknades dessa förutsättningar. I tio fall var 

vårdnadshavaren missbrukare av något slag och i sex av fallen var vårdnadshavaren psykiskt 

sjuk, ibland i kombination med missbruk. Flera av pojkarna, sex stycken, hade sina vänner i 

kriminella kretsar och i 16 av domarna hade pojken problem i skolan. Mikronivån för dessa 

pojkar består alltså till stor del av en misslyckad skolgång, vänner i kriminella gäng eller inga 

vänner alls och vårdnadshavare som sviker. Med mikronivån i tankarna ser vi att pojkar med 

dessa förutsättningar har oddsen emot sig att må bra, särskilt som den största riskfaktorn för 

att barn och unga kan utvecklas ogynnsamt är att de blir avvisade utav vårdnadshavaren vilket 

ger dem en känsla av att vara oönskade och vara i vägen. (Klefbeck & Ogden, 2003).  För 

pojkarna i domarna var det mer regel än undantag att vårdnadshavaren avvisade dem genom 

att mer tänka på sig själv och inte ge dem kärlek.  

På det Bronfenbrenner (1979) kallar mesonivå hittar vi interaktionen mellan närmiljöerna i 

mikrosystemet. För dessa pojkar består mesosystemet mestadels av relationen mellan hem-

met, skolan och fritidsmiljön. Mesonivån är viktig för den unges utveckling då exempelvis 

vårdnadshavarens engagemang i skolan och i barnets fritidssituation återfinns här. En engage-

rad förälder tar del av den unges vardag i skolan och vet vilka kamrater och vilka fritidssys-

selsättningar den unge har (Klefbeck & Ogden, 2003).  Efter att vi läst domarna så har vi sett 

att samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan ibland brister. Det kan vara genom att vård-

nadshavaren inte ser pojkens speciella behov, eller att vårdnadshavaren helt enkelt inte vill ha 

kontakt med skolan. Ett fall var vårdnadshavaren som inte lät sin son gå i skolan alls. Vi kan 

också ana att vårdnadshavarna inte vet var deras söner håller hus eller med vilka de umgås. 

När den unge ska byta miljö, exempelvis börja i eller byta skola, är den unge tillfälligt margi-

naliserad och extra sårbar vilket innebär att den unge behöver mycket stöd från vårdnadshava-

ren. Denna övergång kalls för ekologisk övergång (Klefbeck & Ogden, 2003). I de fall där 

vårdnadshavaren inte skötte kontakten med skolan har vi svårt att se att pojken fick någon 

hjälp eller stöd med i övergångarna. Eftersom så många av pojkarna har problem i skolan så 

tror vi att den hjälp pojken fått för att ta sig över sina ekologiska övergångar varit synnerligen 

liten. Mesonivån tolkas som att oengagemanget från vårdnadshavarens sida bidrar till att för-

svåra pojkens livssituation och möjligheter att lyckas i livet.  

På exonivå hittar vi sådana förhållanden som barnet eller den unge inte har direktkontakt med, 

exempelvis vårdnadshavarens arbetsplats. Dessa faktorer påverkar barnet indirekt exempelvis 

genom att om vårdnadshavaren blir arbetslös så påverkas barnet kanske genom lägre levnads-

förhållanden. I fyra av fallen kunde vi se att pojken levde under fattiga förhållanden där vård-

nadshavaren på grund av olika orsaker var arbetslös, och i tre av dessa fall utsattes pojken för 

misshandel i någon form. I flera fall levde pojkarna under dåliga ekonomiska förhållanden 

men huruvida vårdnadshavaren var arbetslös eller prioriterade annat framgick inte alltid i do-

marna.  

Vår slutsats blir efter att ha studerat det utvecklingsekologiska perspektivet att alla faktorer i 

barnet eller den unges miljö påverkar hur livet kommer att te sig. Vi har sett att dåliga hem-

förhållanden med vårdnadshavare som av olika anledningar inte finns tillgängliga för pojken 

orsakar denne problem i övriga livet, exempelvis i skolan, vilket utvecklingsekologiska teorin 

påvisar. 
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Sammanfattning och Slutdiskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka vad bristerna i hemförhållandena består i. Efter att 

ha studerat 21 domar tycker vi att vi kan se ett mönster i vårdnadshavarens beteende och i vad 

beteendet leder till för pojkarna, vilket var en av frågeställningarna. Vi tycker att vi har hittat 

svaren på frågeställningarna och kunnat besvara dem på ett relevant sätt. Som en bonus har vi 

har fått veta mycket mer om hur dessa pojkars vardag har sett ut innan de blev omhändertag-

na.  

Under studiens gång har det klart utkristalliserats att pojkarna som vi studerat levde under 

svåra förhållanden. Pojkarnas vårdnadshavare klarade för det mesta inte av den vardagliga 

omsorgen av pojkarna utan de stod utan mat, omsorg och kärlek. Ofta missbrukade vårdnad-

shavaren, var psykiskt sjuk eller hade problem med ekonomin. Det som var mest skrämmande 

att se var att det förekom så otroligt mycket våld i relationen pojke – vårdnadshavare och mel-

lan vuxna i pojkens närhet. Antingen vi pratar psykiskt eller fysiskt våld var våldet ofta grovt. 

Vi tycker oss se att vårdnadshavaren för över sitt eget dåliga mående på barnet och verkar ta 

ut aggressioner på pojken, som reagerade genom att exempelvis misslyckas i skolan eller ge-

nom att bli utagerade, exempelvis i kontakten med vårdnadshavarna vilket har lett till att vissa 

pojkar har utvecklat ett kriminellt beteende. Vi såg att detta kunde leda till en ond spiral där 

vårdnadshavarna kunde rättfärdiga sitt beteende med att pojken hade förtjänat det, vilket vi 

tror i sin tur leder till att möjligheten för pojken och vårdnadshavaren att bygga en relation 

helt spolieras utan professionell hjälp. 

Pojkarnas situation var till följd av vårdnadshavarnas bristande förmåga, ofta rörig och deras 

vardag kantad av dåligt mående. Alla pojkar utom en hade egna problem i form av exempel-

vis koncentrationsproblem, aggressivitet eller depression. I skolan var många av dessa pojkar 

långt efter andra i samma årskull, mycket beroende på koncentrationsproblem, dyslexi eller 

skolk. Vi tolkar detta som direkt följd av vårdnadshavarnas bristande föräldraförmåga. Vi 

tycker att vår teori väl tar upp det vi sett, att miljön runt en ung människa och att engage-

manget från vårdnadshavaren är av stor vikt för utvecklingen för en ung människa. I vår kun-

skapsöversikt har vi också fått bekräftat att vårdnadshavarens situation och engagemang är av 

avgörande betydelse för pojkarnas utveckling.  

Vi har också sett att många av pojkarna har en diagnos av typen ADHD eller är under utred-

ning för en eventuell diagnos. Vi tror att hemmiljön spelar stor roll i om en neuropsykiatrisk 

sjukdom ska slå ut i full blom eller om den kan hållas på en lägre nivå. Dessa pojkar har inget 

stöd hemifrån och får därför inte den hjälp ett barn med ett funktionshinder behöver för att 

kunna fungera något så när i vardagen. Konsekvensen blir därför, tror vi, att funktionshindret 

kan blomma ut för fullt och pojken upplevs som stökig och bråkig i skolan, där funktionshind-

ret inte tillåter honom att prestera, vilket i sin tur kan leda till ett beteende som avviker betyd-

ligt mer än om pojken hade haft stöd hemifrån för att lära sig bemästra problemet på bästa 

sätt. 

Vi skulle också undersöka om det kunde finnas hederstänkande inblandat i pojkarnas situa-

tion, och i vår studie fann vi ett exempel på detta, ett exempel som väl överrensstämmer med 

det vi påvisat i kunskapsläget. Det är naturligtvis omöjligt att med denna relativt lilla under-



44 

sökning, och med bara ett konstaterat fall, påstå att heder drabbar pojkar lika ofta som flickor, 

men vi vill ändå peka på att det förekommer. Vi fann också ett fall där pappan eventuellt ut-

nyttjade sonen sexuellt, något liksom hedersfallet naturligtvis är alarmerande och allvarligt. 

Vi har också sett att 48 % pojkarna som blir omhändertagna är av svensk härkomst medan 38 

% är av utländsk, något som motsäger vår förförståelse. Något annat som vi reagerat på är att 

det i samtliga fall så har socialtjänsten varit inblandad i ett tidigare skede i pojkens liv, och vi 

frågar oss om livet hade kunnat se annorlunda ut för dessa pojkar om insatsen kommit lite 

tidigare.  

Den textanalytiska metod som vi har använt har passat vårt syfte väl. Vi har haft färdiga texter 

att utläsa och tolka svaren från vilket tagit bort stressen som kan infinna sig i en intervjusitua-

tion. Också riskfaktorn att fråga fel frågor och få fel svar, eller att svaren inte är så genom-

tänkta, minskar vid en textanalys, tänker vi. Till nackdelarna med metoden hör att vi inte har 

kunnat få kompletterande svar när vi undrat något, vi har fått förlita oss på det andra skrivit 

och att vi har haft flera utsagor att ta hänsyn till i domarna då det ofta är så att pojken säger en 

sak och vårdnadshavaren en annan. Nu valde vi att arbeta utifrån pojkens utsaga, men om vi i 

stället hade tagit ställning till vårdnadshavarens utsaga skulle utgången med all säkerhet ha 

blivit en helt annan.  

Vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka varför inga 2 § LVU har tagits i vissa av 

Stockholms kommuner och stadsdelar, exempelvis Lidingö, Danderyd och Östermalm. Finns 

det inga problem av sådan art i kommunerna, eller har de ett annat sätt att arbeta?  

Det skulle också vara intressant att om några år göra en studie där pojkarna i denna studie får 

komma till tals och berätta hur deras liv är nu jämfört med innan LVU beslutet. Har livet för-

ändrats åt något håll?  

Ett sista förslag är att titta på hur vårdnadshavarnas liv förändrats efter att pojken fick flytta. 

Har det varit en väckarklocka, eller fortsätter livet som vanligt? 
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