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Abstract 

Authors: Mats Strandberg, Melissa Yasmine 

Title: LVU in a gender perspective 

Supervisor: Torbjörn Bildtgård 

The aim of the study learn about if the court assesses boys and girls on an equal basis, or if there 

are norms of gender constructed in society that appears in the Administrative Court of Appeal. 

And we want to find out how norms, in this field, are different between boys and girls. We used 

the judgments of the Administrative Court of Appeal and went through the descriptions of the 

girls and boys. What basis was used in the judgment of LVU, to do this, we used discourse 

analysis. We summarized all judgments and then described the outcome of each requirement in 

LVU, we categorized the results for three requirements, other socially destructive behavior, 

criminal activity and abuse. Quote was taken from the judges to prove our result. The results were 

then analyzed by two theories, gender theory and theory of social constructivism. There, we 

showed what standards have emerged through our analysis and it is explained by the theories and 

previous research. We concluded that the Administrative Court of Appeal judge based on gender 

norms in the society. Finally, we discuss our results and what ideas and issues that have emerged 

during the study. 

Key words: Gender, LVU, norms, requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   6	  

1. Inledning 
Samhället är uppbyggt på normer och lagar, samtidigt som lagarna återspeglar hur samhället ser ut 

idag. Det kan tyckas att Sverige har kommit långt i jämlikhetsfrågan 2014 jämfört med andra 

länder i världen. Dock måste det ses ur vår kontext och i relation till hur vårt samhälle sett ut och 

sedan utvecklats. “Lagarna återspeglar ett samhälles mansdominans och upprätthåller de sociala 

skillnaderna mellan könen” (MacKinnon, 1991). I Sverige har vi en lång väg kvar för jämlikhet 

mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Rättsväsendet påverkas av normer, historiska, sociala 

och kulturella förhållanden. Det är inte alltid märkbart att de sociala normerna i samhället styr hur 

lagtexten ska tolkas. Även om lagtexten kan anses vara rättvis och objektiv, får vi inte glömma att 

det är människor bakom den som tolkar lagen. När rätten konstituerades hade kön en tydlig 

relevans inom flera områden, ett exempel på detta är kvinnors rösträtt. Numera råder en 

medvetenhet kring ojämlika maktförhållanden mellan könen. Trots att det finns en medvetenhet 

anses rättssubjektet fortfarande vara en könlös individ (Svensson, 1997). Därför tycker vi att det 

är intressant att analysera domar ur ett genusperspektiv. 

1.1 Bakgrund 
Samhällets normer påverkar alla individer. De påverkar hur man ska bete sig, och vad som 

förväntas av en individ. Vi har märkt att det också verkar spela in i vårt rättsväsende och därför 

har vi bestämt oss för att vi vill granska rättsfall där pojkar och flickor dömts till LVU.  I vår 

studie vill vi undersöka om domar gällande pojkar och flickor har bedömts lika och om det finns 

skillnad på rekvisiten, det vill säga villkoren till domen beroende på kön. Vi vill ta reda på om det 

finns genusskillnader i bedömningarna eller normer som kan vara avgörande för utgången av en 

dom. För att på bästa sätt få vårda människor som är i behov av vård måste det ha skett korrekta 

bedömningar som inte gjorts på fördomar eller andra orättvisor. Samtidigt är det viktigt att 

medvetandegöra rådande skillnader mellan könen för att kunna motarbeta dessa skillnader. 

1.2 Problemformulering 
Det finns genusskillnader i många områden och platser, såsom arbetsplatsen, skolan, i hemmet 

och så vidare. I vårt framtida yrke kommer vi möta många olika människor. Det är viktigt att se 

på samhället ur våra socionomglasögon och kunna genomskåda normer kring genusskillnader. 

Normer är dock något som är så starkt förankrat att det blir svårt att alltid genomskåda.  

Vi är båda intresserade av att arbeta med ungdomar och därför är det intressant för oss att 

undersöka om det finns genusskillnader i rättssystemet gällande bedömningen i LVU domar om 
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pojkar och flickor. Även att se vilka normer vi kan se inom rättsväsendet som är en avspegling 

från normer i samhället. Genom att läsa och undersöka domarna vill vi se om könsnormer skapas. 

Vi vill också ta reda på vilka grunder som rätten dömer pojkar och flickors riskbeteenden och om 

vi kan se skillnader i dessa grunder. Staten vill minska på klyftorna mellan könen. Det skapas hela 

tiden nya lagar och riktlinjer för att minska på klyftorna. Därför är det av stor vikt det sker en 

granskning av rättsystemet som har som syfte att skildra synen på rätt och fel. Att bli 

uppmärksammad på skillnaderna i bedömningar skulle kunna medvetandegöra människor som 

arbetar inom socialtjänsten, rättsväsendet och även de som ska ge vård åt flickor/pojkar om att 

normer även existerar inom rättsväsendet och därigenom kunna förändra mot ett jämlikare 

samhälle. 

2. Syfte 
Syftet med vår studie är att ur ett genusperspektiv undersöka om det råder genusskillnader i 

bedömningar enligt 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vi vill 

veta om rättssystemet bedömer pojkar och flickor på lika grunder, eller om det råder könsnormer i 

bedömningar av domar.   

2.1 Frågeställningar 
·      Finns det skillnader i rättens beskrivning av pojkar och flickor i domar enligt 3§ LVU? 

·      Om så är fallet på vilket vis uttrycker sig dessa skillnader? 

·   Vilka könsnormer kan vi påträffa i domar gällande LVU? 

2.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien genom att använda oss av handlingar och rättsfall från 

kammarrätten som är en allmän förvaltningsdomstol vars uppgift är att lösa tvister mellan 

exempelvis personer och organisationer. Kammarrätten är en andra instans, den första instansen är 

Förvaltningsrätten. Anledningen till att vi valde kammarrättens domar var att vi ansåg att vi får 

mer underlag och det blir två instansers bedömningar istället för att endast granska 

förvaltningsrättens domar. Vi har även valt att avgränsa oss till att inhämta rättsfall från 

Stockholms område. För att lättare se skillnader på det vi vill få fram med frågeställningarna, 

alltså könsnormer gällande pojkar och flickor i samhället och synen på dessa i bedömningar ansåg 

vi att det var rimligast att välja rättsfall utifrån 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
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vård av unga: 3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 

eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

2.3 Begreppsdefinition 
Genus – Se beskrivning under första stycket ”Hirdmans genusteori”. 

Barn – En person under 18 år (Barnkonventionen och 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen) 

Rekvisit – Ett rekvisit är en förutsättning eller ett krav som ska vara uppfyllt för att en rättsföljd 

ska kunna tillämpas. I LVU 3§ finns det tre rekvisit. Det först rekvisitet är ”missbruk av 

beroendeframkallande medel”, det andra är ”brottslig verksamhet” och det tredje är ”annat socialt 

nedbrytande beteende” I det sistnämnda finns det ett tolkningsutrymme beroende på 

omständigheter och andra faktorer (Thunved & Clevesköld, 2010) 

LVU - LVU är en förkortning på Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Lagen tillämpas när vård inte kan tillgodoses frivilligt enligt Socialtjänstlagen. LVU är en 

skyddslag för barn och unga och är en tvångslag för att vårda eller skydda den unge, antingen mot 

vårdnadshavare eller mot sina egna handlingar (Thunved & Clevesköld, 2010). 

Annat socialt nedbrytande beteende - I förarbeten (RÅ 2000 ref. 33) för LVU framgår det vad 

som menas med annat socialt nedbrytande beteende. Där nämns det att annat socialt nedbrytande 

beteende kan vara när den unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer på ett 

vis som kan leda till påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Ett exempel är om den unge 

vistas i miljöer som anses vara riskfyllda, en så kallad knarkarkvart som är en missbruksmiljö, 

eller att den unge prostituerar sig. Eftersom det är denna definition lagen framhäver när rätten 

bedömer. Vi kommer att syfta till den förklaringen när vi talat om socialt nedbrytande beteende 

(Thunved & Clevesköld, 2010). 

De andra rekvisiten brottslig verksamhet och missbruk av beroendeframkallande medel står det 

förklarat vad det kan gälla. I den förstnämnda gäller det upprepade brott som är av mindre 

allvarlig karaktär eller allvarligare brott som misshandel och övergrepp. Det ska visa på 

missanpassning till samhället samt att vårdbehovet för den unge ska vara avgörande (Flodström 

Nilsson, 2004). Det andra rekvisitet ovan ska handla om vilket preparat som används, hur ofta, 

storleken på konsumtionen och vilka konsekvenser som användandet av preparatet fått. 

Ungdomar som missbrukar utsätter sig för en större risk både socialt och fysiskt än äldre samt att 

flickor generellt utvecklar ett beroende snabbare än pojkar (Ibid). De två rekvisiten är även 
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intressanta att titta på om det finns normskillnader på hur man ser på flickor respektive pojkar 

gällande brott och missbruk och i vissa fall kan detta vara berättigat då vi vet flickor är känsligare 

för beroende rent fysiskt. 

Samtycke till vården är en annan del av LVU som kan vara intressant att studera, dock så lämnar 

vi det i denna studie på grund av tidsbegränsningen. Där kan det ena könet verka mer trovärdigt 

vad det gäller samtycke till vård eller tvärtom. Detta tas upp av Flodström & Nilsson att under 1 § 

LVU ska barnets inställning till vård klarläggas. Man ska beakta den unges ålder och mognad. 

Den unge ska få komma till tals och uttrycka sin åsikt vilket i slutändan ska vägas in och 

redovisas i bedömningen till domen (Flodström Nilsson, 2004). Är barnet under 15 år ska man 

komma överens om vård under frivilliga former med barnet och dennes vårdnadshavare. Över 15 

år ska man alltid inhämta samtycke från ungdomen. Kan inte detta uppfyllas blir det istället tal om 

LVU (Ibid). 

Kammarrätten- Kammarrätten är en andra instans vid tvister mellan privatpersoner, organisationer 

och företag. Den första instansen kallas för förvaltningsrätten vars främsta uppgift är att 

handlägga mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. När man överklagar ett 

beslut som exempelvis gjorts av en myndighet som socialtjänsten, överklagar man till 

förvaltningsrätten. Är man inte nöjd med beslutet, överklagas det till kammarrätten. Den tredje 

instansen är högsta förvaltningsdomstolen där överklaganden från Sveriges fyra kammarrätter 

kommer till (http://www.domstol.se) 

 

3. Litteraturgenomgång 
För att få tillgång till litteratur rörande vårt ämne har vi sökt i Gävle Högskolas databaser; Libris 

och DiVA. Sökorden vi använde oss av var:  

• LVU 

• LVU genus 

• Annat socialt nedbrytande beteende 

• Genus 

• Rätt, kön, rekvisit, 3§  

• Kön och juridik.  

Sökningen på LVU genus gav en träff på Astrid Schlytters, Kön och juridik i socialt arbete: 

tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå. Vi har sökt i socialstyrelsens publikationer, där vi 



	   10	  

fann Barnens rätt och LVU – om barn i rättsprocessen. I en hemsida socialvetenskap.se fann vi 

Om kravet på oskuld, en studie av flickors respektive pojkars föreställningar. På samma hemsida 

fann vi Astrid Schlytters artikel Kvinnokroppen som text. Hennes studier är väldigt viktiga för vår 

studie då hon är fil.dr. i rättssociologi och har forskat inom ämnet för vår studie. Vi vill se om de 

normer vi eventuellt finner skiljer sig från de som Schlytter beskrivit. 

3.1 Tidigare forskning  
Vi har valt att rikta fokus på forskning kring hur fenomen beskrivs och förklaras inom 

rättsväsendet och i övriga samhället. Tanken är att vi kommer använda det i vår uppsats för att 

finna normer och könsspecifika beskrivningar i de domar vi granskar. Frågor som tidigare 

forskning har tagit upp och som vi anser är viktiga för kommande arbete är; hur samhällets 

normer påverkar vår syn på könsnormer och på vilket sätt detta uttrycker sig. Vilken syn som 

ungdomar har visat sig ha till sexualitet i förhållande till genus, vilket kan spegla hur pojkar och 

flickor beskrivs inom rättsväsendet. Vi vill även se hur socialt nedbrytande beteende förklaras i 

tidigare forskning och vilka resultat som framkommer gällande socialt nedbrytande beteende, 

vilka de vanligaste orsakerna är till att detta leder till LVU-domar. Vi vill söka mönster för att se 

hur samhället ser på olika beteenden mellan könen och om dessa mönster också kan finnas inom 

rättssystemet. Nedan har vi sorterat in de viktigaste delarna vi hittat i tidigare forskning och 

sammanställt dess syfte, metoder för inhämtande av material, vilka resultat som framkommit och 

hur detta är relevant för oss. Avgränsningen vi gjort i sökandet är att hålla oss till forskning som 

inte är äldre än 1980 för att få så aktuell forskning som möjligt då normer och rättssystemet är 

under ständig förändring, samt forskning som handlar om genus i rätten och normer kopplade till 

genus.  

3.1.1 Annat socialt nedbrytande beteende  

Annat socialt nedbrytande beteende kommer vi här nedan presentera då det kan låta som ett 

otydligt begrepp. Det är inte lika tydligt som de andra rekvisiten i LVU såsom exempelvis 3 § 

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

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

socialt nedbrytande beteende.”. “Brottslig verksamhet” och “missbruk av beroendeframkallande 

medel” är mer konkreta än “socialt nedbrytande beteende”. Vi är intresserade av just detta 

rekvisit, då vi upplever att det kan ge rätten mer tolkningsutrymme om vad “ett socialt 

nedbrytande beteende” är och om pojkar och flickor döms till vård av LVU av samma 

motiveringar eller olika.  
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I tidigare forskning nedan tas det upp några saker som anses höra till socialt nedbrytande beteende 

och det är viktigt för oss att veta vilka beteenden som inkluderas i detta. Ämnen som rör 

sexualiteten verkar viktig inom detta område då det tas upp i flertalet studier. Det har även visat 

sig att det är centralt ämne i tidigare domar.  Vi kommer nedan att gå igenom två olika studier 

som tar upp normer kring sexualitet hos flickor samt pojkar.  

3.1.2 Barnet i rättsprocessen  

Barnets rätt och LVU, “Om barnet i rättsprocessen” av Socialstyrelsen skriver om 1993 års domar 

i fyra förvaltningsrätter och i samtliga fyra kammarrätter. Domarna gällde fall där socialtjänsten 

ansökt om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Denna studie är en kvantitativ uppföljning av den gamla granskningen. Syftet med uppföljningen 

är att undersöka om det skett några förändringar av bestämmelser som utgår från 

barnkonventionens artiklar om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, och om detta har 

införts i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i LVU. Resultatet av uppföljningen har sedan 

överlämnats till barnskyddsutredningen.  
 

Urval av domar och uppgifter från socialstyrelsen har inhämtats och består sammanlagt av 243 

domar om beredande av vård enligt 2 § och 3 § LVU från fyra av landets 23 kammarrätter. 

Undersökningen omfattar samtliga mål under år 2008 vid kammarrätterna i Norrbottens, 

Gävleborgs och Jönköpings län. Vid kammarrätten i Stockholms län gjorde socialstyrelsen ett 

slumpmässigt urval av hälften av domarna. Valet av kammarrätt är samma som i undersökningen 

från 1993 (Socialstyrelsen, 2009). De finns i olika regioner och är olika stora, både vad gäller 

befolkningsunderlag och antalet kommuner i ansvarsområdet. Utifrån domarna sammanställer 

socialstyrelsen uppgifter om kommunen, beslut om omedelbart omhändertagande, barnets ålder 

och kön, ansökningsgrund samt huruvida rätten bifallit eller avslagit ansökan. Eftersom det mest 

relevanta för oss är kön, ålder och hur socialt nedbrytande beteende beskrivs läggs fokus på 

resultatet kring detta (Socialstyrelsen, 2009).   

Socialstyrelsen beskriver ett annat socialt nedbrytande beteende med att den unges beteende är 

avvikande från samhällets grundläggande normer på ett vis som kan leda till en påtaglig risk för 

den unges hälsa eller utveckling. Socialnämnden ska göra en helhetsbedömning av den unges 

situation i relation till hans eller hennes ålder (Socialstyrelsen, 2009). Resultatet visar att annat 

socialt nedbrytande beteende var den vanligaste orsaken till LVU ofta kombinerat med andra 

rekvisit. Den vanligaste beskrivningen var den unges situation med problem som rymningar, 

aggressivitet och skolk, inte sällan angavs samtidigt missbruk och brottslighet som ett socialt 
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nedbrytande beteende när de andra rekvisiten inte kunde styrkas var för sig (Socialstyrelsen, 

2009).  

Skillnaden med denna studie är att de undersöker hela LVU och att de inte undersöker om det 

råder könsnormer inom rättsväsendets bedömningar av LVU. Vi kommer också att använda 

domar för att göra vårt arbete men den väsentliga skillnaden mellan vår studie och denna är att vi 

lägger fokus på vilka resonemang som förs för att påvisa annat socialt beteende. Om 

resonemangen ser lika ut för både flickor och pojkar. Precis som studien har vi också valt domar 

från kammarrätten.   
 

Den andra studien Om kravet på oskuld, en studie av flickors respektive pojkars föreställningar av 

Mariet Ghadimi visar det sig att sexualitet spelat stor roll i flertalet domar under rekvisitet annat 

socialt nedbrytande beteende. Undersökningen kring ungdomars sexualitet har visat att det råder 

skillnader mellan flickor och pojkar om hur normer om sexualitet ser ut (Ghadimi, 2007). Det 

finns vissa normer som till viss mån uttrycker sig lika för båda könen och som används vid 

diskussioner om sexualitet. Men i praktiken finns det andra normer som styr olika handlingar som 

flickor och pojkar gör. De senare normerna anses vara könsspecifika (Ghadimi, 2007). Trots att 

det finns en eftersträvan som säger att båda könen framförallt bör utöva sin sexualitet i en 

romantisk relation är det fortfarande mer accepterat för pojkar än flickor att ha sex utanför en 

eventuell kärleksrelation. Trots att flickor idag skiljer mellan kärlek och sex mer än tidigare finns 

det ändå en förväntan i samhället om att de inte ska agera därefter (Ibid). Det finns indikationer på 

att föreställningar om könsspecifika normer runt sexualitet är under förändring och att det sker en 

klar minskning av den tidigare starka kopplingen mellan kärlek och sex (Ibid). 
 

För oss blir det också intressant att se vad våra valda domar beskriver för annat socialt 

nedbrytande beteende. Vilken roll spelar synen på sexualitet i vårt samhälle och vilka normer 

inom detta kan vi finna.  

3.1.2 Jämställdhet  

Det skrivs och talas ofta om ojämlikhet mellan könen och mycket uttalas utifrån det som är 

ojämnställt. Men vad är jämställdhet egentligen? Innebär det att pojkar och flickor, män och 

kvinnor ska ha exakta villkor, ha precis samma behov och därför ska de också ha samma vård 

inom socialtjänsten? 

I Proposition 1993/94:147 står det om regeringens mål för jämnställdhetspolitiken, att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Vilket också gäller inom den 

sociala barnavården.   
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I “Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003. En litteraturgenomgång” diskuterar 

författarna Petra Ulmanen och Gunvor Andersson om det finns könsskillnader gällande pojkar 

och flickors sociala problem.  Och om socialtjänsten i utredningar och insatser bedömer och ger 

olika insatser för pojkar och flickor.  Det är inte alltid jämställt, pojkar och flickor har inte alltid 

samma villkor inom social barnavård. Inom social barnavård är det viktigt att vara medveten och 

ha kunskap om de olika villkoren för att kunna arbeta bort dem (Ulmanen, Andersson, 2006). Att 

det ska vara jämställt behöver inte betyda att flickor och pojkar måste få samma insatser. Oftast 

ser behoven olika ut och är individuella, flickor och pojkar kan också ha olika behov av metoder 

och insatser utifrån både samhälleliga förhållanden och sina egna föreställningar om kön. Det är 

inte jämställdhet att “tvinga” fram lika insatser för pojkar och flickor inom social barnavård 

(Socialstyrelsen, 2004). 
 

I den svenska jämställdhetspolitiken finns flera könsneutrala lagar för att främja män och kvinnors 

rätt att påverka samhället och att utvecklas efter sina förutsättningar (Ullmanen, Andersson, 

2006). I Sverige idag kan det tyckas råda jämställdhet rent formellt. I lagboken görs inga 

könsskillnader.  Lagstiftningen mot könsdiskriminering har som syfte att åstadkomma ett 

samhälle där sådana skillnader inte existerar. Lika behandling mellan könen anses som en 

självklarhet men är ofta kopplat till rådande system. Vad som anses “lika” kan analyseras genom 

lagar, umgängesregler, internationella konventioner och könsdiskriminerande sociala system 

(Ibid). Det finns här en möjlighet att diskriminering kan verka genom traditionellt accepterade 

föreställningar om kön som tillämpningen använder sig av (ibid). 
 

Vi kommer att diskutera i diskussionsdelen om vilka fördelar respektive nackdelar vi tror att 

normer kan ha i beslut inom rättsväsendet.  Eftersom det finns tidigare studier visar att det finns 

könsskillnader i bedömningen gällande vård av unga ökar vår förförståelse om att det även sker 

inom rättsväsendet. Det är viktigt för oss att ha kunskap om olika könsskillnader för att det ska 

vara möjligt att upptäcka dem i kammarrättens domar på samma vis som det är viktigt att de lyfts 

fram till rättsväsendet så att det kan arbeta för jämställdhet. Kunskapen ökar medvetenheten och 

medvetenheten i sin tur leder till att det blir rättvist.  Jämställdhet är något som vi tycker är 

intressant för vår uppsats då vi letar just dessa traditionellt accepterade normer som kan påverka 

domar, men som samtidigt är svåra att upptäcka då de är just traditionellt accepterade. Att känna 

till detta om jämställdhet och könsskillnader gör att vi lättare upptäcker om det råder 

jämlikhet och könsskillnader i domarna i vår studie. 
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3.1.3 Normer mellan könen  

En central del av vår studie handlar om annat socialt nedbrytande beteende. Därför är det viktigt 

för oss att förstå vad detta uttryck kan innebära och hur de skiljer sig mellan könen, samt vilka 

föreställningar eller fördomar som finns bland flickor och pojkar. 

Ghadimi behandlar detta område i sin egen studie “Om kravet på oskuld”. Det huvudsakliga syftet 

med studien är att undersöka ungdomars föreställning om betydelsen av oskuld för flickor 

respektive pojkar, och att studera mönster och olikheter från elevernas bakgrund gällande kön 

samt etnicitet. Studien har använt sig av en enkätundersökning bland 93 elever i årskurs sju till nio 

från fyra kommunala grundskolor. Enkätundersökningen ligger till grund för ett större 

forskningsprojekt där denna artikel är en av flera studier om ungdomars egna föreställningar och 

upplevelser av förhållande i hemmet, skolan och på fritiden (Ghadimi, 2007). 

Ghadimi visar att både flickor och pojkar i tonåren omhändertogs i vissa fall på grund av 

missförhållanden i hemmet, men andelen flickor var större. I åldern 14–15 år var det ovanligt för 

flickorna i det undersökta materialet att enbart fått en ansökan om vård enbart på grund av sitt 

eget destruktiva beteende. I de något högre åldrarna var det nästan lika många flickor som pojkar 

som ansågs ha behov av vård med anledning av socialt nedbrytande beteende eller ett missbruk 

(Ghadimi, 2007).  

Enkätundersökningen visar att flickor i stor utsträckning har uppfattningen av att båda könen ska 

värderas efter samma måttstock. Ett fåtal flickor instämmer i att det ena könet bör vara oskuld 

men inte det andra. Detta resultat kan tolkas som att flickorna vill ge uttryck för en protest och 

därmed ta avstånd från rådande könsrollsförväntningar. Till skillnad från flickorna visar svaren 

bland pojkarna att en högre andel instämmer att endast tjejer ska vara oskuld än omvänt. Inom vår 

studie blir dessa undersökningar viktiga då de visar på en vilja till förändring av synen mellan 

könen, att det finns en önskan flickor om att behandlas lika som pojkar, samtidigt som det finns en 

ovilja bland pojkar och att låta detta ske (Ghadimi, 2007).  
 

Astrid Schlytter bygger i sin artikel ”Kvinnokroppen som text” på sin studie Kön och juridik i 

socialt arbete: tillämpning av 3 § LVU på länsrättsnivå. Hon menar att det finns en skillnad i 

rättens ideal av lika inför lagen och könsneutralitet i rätten som inte framträder i praxis. Utifrån 

sin studie tolkar Schlytter det som värderingar och normer i samhället som står utanför 

rättssystemet, alltså något som är väldigt starkt förankrat i samhället och i våra föreställningar. 

Hon väljer i sin studie att använda begreppet kön och inte genus då hon anser att det inte passar in 

i sammanhanget. Enligt den rättsliga ideologin ska pojkar och flickor behandlas lika inför lagen, 

men så är inte fallet (Schlytter, 2000).  För att unga ska få tvångsvård enligt 3 § LVU förutsätts en 

påtaglig risk att den unge utsätter sin hälsa och utveckling för fara. Ett sådant normbrott kan vara 
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alkohol- och drogmissbruk, brottslig verksamhet och ”ett annat socialt nedbrytande beteende”. 

Schlytter undersöker domar från länsrätten (numera förvaltningsrätten) från år 1994 och har en 

urvalsgrupp på ungdomar mellan 13-17 år. Hon undersöker 293 domar varav 209 (71 %) gällande 

pojkar och 84 (29 %) flickor.  Det rekvisit som är mest förekommande är just ”annat socialt 

nedbrytande beteende” som är av större betydelse i flickornas domar än för pojkarnas, 62 (74 %) 

flickor och 117 (56 %) pojkar. Dock är pojkarnas antal större i brottsrekvisitet. Schlytter 

undersöker de fall där ungdomarna fått vård enbart på grund av ett socialt nedbrytande beteende. 

Där ingår 21 ungdomar, 20 flickor och 1 pojke. Detta menar hon säger mycket om att rätten ser på 

flickors och pojkars sociala problematik annorlunda. Hon refererar till Gustav Jonssons studie 

”Flickor på glid” från 1977, där det framkommer att den största anledningen till flickors 

omhändertagande var sexuellt leverne och för pojkar brottslig verksamhet. Flickors sexualitet ses 

på ett annat sätt än pojkars. När flickor är sexuellt aktiva kan många gånger utsätta de för fara 

men för pojkar anses det inte farligt för deras hälsa att vara sexuellt aktiva (Schlytter, 2000). 

Skillnaderna är tydliga även vid missbruk. Pojkar bedöms kunna konsumera en större del alkohol, 

för dem blev det först ett problem/missbruk då det konsumerades utöver helger eller skollov, 

alltså ansågs det vara missbruk om de konsumerade på vardagar också. För flickor räckte det för 

att bedömas som problematiskt redan vid konsumtion under helger och skollov. Vidare belyser 

Schlytter skillnader i hur missbruket fastställs. När det gäller alkohol är det den faktiska 

konsumtionen som dokumenteras hos pojkar medan i flickornas fall var det inte konsumtionen av 

alkohol i sig som var avgörande utan bland annat att hon uppträder provokativt, blir misshandlar 

eller har samlag med flera pojkar (Schlytter, 2000). Schlytter kommer fram till att rekvisitet ”ett 

annat socialt nedbrytande beteende” inte tillämpas på ett könsneutralt vis.  
 

För att besvara vår tredje frågeställning har vi denna grund, det vill säga skillnader mellan 

bedömningar år 1994. Vi ska försöka ta reda på om dessa fortfarande råder eller om det har 

jämnat ut sig. Det är viktigt för vår studie att se sådana mönster i domarna gällande pojkar och 

flickors beteende och om rätten gör skillnader i sådana beteenden. Vi har detta som grund och det 

blir en förförståelse då man ändå ser domarna utifrån olika perspektiv. Men vår egen förförståelse 

och det vi läst om i tidigare forskning är ny kunskap och påverkar vår syn.  

4. Teoretiska perspektiv 
Vi vill undersöka om rådande könsnormer påverkar bedömningen av LVU fall gällande pojkar 

och flickor. Vi har valt att göra en kvalitativ studie och valt socialkonstruktivistisk och Hirdmans 
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genusteori då dessa teorier på ett bra sätt ger förklaringar till hur man ser på verkligheten, 

skillnader mellan kön och hur normer skapas och upprätthålls. 

4.1 Socialkonstruktivismen 
Socialkonstruktivismen är intressant då vi tänker oss att teorin förklarar hur rätten resonerar i sina 

bedömningar av LVU, hur könsnormer utanför påverkar och om könsnormer konstrueras i de 

domar vi läser. Teorin beskriver hur vår livsvärld skapas genom ett socialt samspel mellan 

människor. Människans förståelse för olika fenomen som anses vara självklara och naturliga 

skapas i själva verket av oss själva genom olika processer som samspel och kommunikation i det 

samhälle vi lever i (Payne, 2008). Detta synsätt har sitt ursprung ur fenomenologi och sociologi 

som senare vidareutvecklades av Berger och Luckmann på 1970-talet (Ibid). 

Vi ska ta upp fyra angreppssätt som (Burr, 1995) diskuterar kring social konstruktivism. Om hur 

konstruktionen skapas inom olika områden. En kritisk inställning till självklar kunskap är social 

konstruktivism som tillbakavisar idén om att vår kunskap är en direkt spegelbild av verkligheten, 

söker inte efter någon objektivt ”sann” kunskap. All kunskap är beroende av våra perspektiv och 

intressen. Det är därför av vikt att forskaren redogör för var han eller hon står i förhållande till sitt 

undersökningsområde (Burr, 1995). Historisk och kulturell specificitet där kunskapen har en 

kulturell påverkan och vi skall inte tro att våra sätt att förstå, att bara för att vi ser på saker på ett 

visst sätt måste vara det enda sanna. Det sätt som vi förstår och hanterar verkligheten på är en 

produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar av hur världen ser ut (Ibid).  

Kunskap produceras och upprätthålls i sociala processer, detta visar de sätt om hur vi förstår 

världen och att de är resultat av den vardagliga interaktionen mellan människor. Det som vi 

uppfattar som ”sanning” är inte en produkt av objektiva observationer av verkligheten, utan av 

sociala processer och som ständigt är pågående mellan människor (Burr, 1995). Ett exempel kan 

vara hur man ska hälsa på varandra. Detta förändras beroende på situation och tidsepok. För 

mindre än hundra år sedan i Sverige hälsade män med att buga och kvinnor med att niga. Idag är 

det vanligare med kramar och handslag, i andra länder med kindpussar. Samband mellan kunskap 

och social handling beskriver de sätt som vi agerar på och förutsätter olika former av kunskap. 

Sociala världsbilder leder därför till olika handlingar inom det sociala, samtidigt som en bestämd 

världsbild innebär att ett visst slag av handlingar framstår som förnuftiga, medan andra former 

verkar otänkbara eller oacceptabla (Ibid). I ett tydligt exempel för att förstå konstruktivismen kan 

man använda kön. Socialkonstruktivister menar att kön är en social konstruktion på det sättet att 

samhället kategoriserar kön till man och kvinna. Dessa två begrepp har skapats genom att bli 

tilldelade olika roller och förväntningar som i samhället kommer att ses som självklarheter. 
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Likadant fungerar det med normer, det vill säga det vi anser vara det normala och accepterade i 

samhället (Allwood & Erikson, 2010).  

Bourdieu använder sig av termen habitus som innebär att olika grupper av människors sätt att leva 

skiljer de från andra grupper.  Könshabitus innebär att kvinnor har införlivat ett tankemönster av 

att de är underordnade män. Könshabitus är svårt att bryta i praktisk handling eftersom det är så 

starkt förankrat i oss (Bourdieu, 1999). 

Bourdieu talar om androcentrismens heteronomi. Och menar att det yttersta beviset på mäns 

överordning är att det är naturligt och behöver inte rättfärdigas. Kvinnor ses som objekt som 

förutsätts ha vissa kvinnliga egenskaper som är skapade utifrån den manliga dominansens 

förväntningar. De varseblivna egenskaperna sätter kvinnan i en kroppslig osäkerhet. Egenskaper 

som är definition av kvinnlighet är ödmjukhet, sympatisk och snäll. Detta reproduceras genom 

den manliga dominansen. Kvinnor som bryter mot den kvinnliga beskrivningen dvs agerar 

intellektuellt, visar på makt eller är lesbiska kan ses som normbrytande och utmanar männens rätt 

till makt (Bourdieu 1999). 

Socialkonstruktivism i vår studie 

Socialkonstruktionismen är en utgångspunkt för den diskursanalytiska metoden som vi kommer 

att använda. De fyra angreppssätten från Burr ligger till stor grund för diskursanalysen där man 

diskuterar att diskursen skapar den sociala världen och betydelsen av denna som hela tiden är 

under förändring på grund av språkets instabilitet och kapacitet att förändras. Människor använder 

diskurser för att framställa sig själva och världen på ett speciellt vis i den sociala interaktionen.  

4.2 Hirdmans genusteori 

För att kunna analysera och diskutera genusskillnader har vi valt att använda oss av Hirdmans 

genusteori. Hon använder sig av genus för att komma ifrån begreppet “könsroll och socialt kön” 

hon menar att kön också kan vara kulturellt. Hon anser inte att genussystemet är någon egentlig 

teori utan som en beskrivning om könens olika förhållanden (Hirdman, 1988). Hirdman bryter ner 

begreppet genus och väljer att problematisera och understryka begreppet för att sedan göra det 

användbart (Hirdman, 2007). Vi kommer först att ge en beskrivning om hur Hirdman förklarar de 

kvinnliga och manliga normer som råder.  

Ett antagande grundar sig på biologiska antagandet och kommer från den Darwinistiska 

förståelsen, att mannen är stark och kvinnan svag. Mannen beskrivs som genspridare, polygam 

och ibland våldsam i sina sexuella handlingar medan kvinnan ses som monogam och 
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manipulerande för att få mannen att ta hand om henne och barnen (Hirdman, 2008). En annan 

teori, där mannen är transcendens och kvinnan är immanens. Vilket betyder att kvinnan är 

varande, det historiska golvet och nödvändig. Kvinnan har som enda uppgift att föda barn. 

Mannen är det görande, det är han som har hand om familjen och “gör” historia (ibid). 

Ett annat antagande är det psykologiska som använder “isärhållningen” mellan könen baserat på 

Freud. Hirdman nämner maskulinums första lag, att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man 

är därmed att vara normbärande. Det anses skamligt för män att kopplas till olika beteenden och 

ageranden som kan kopplas till kvinnor.  Genus finns i saker, kläder och annan rekvisita 

(Hirdman, 2008). 

Genussystem ska förstås ses som ett nätverk av fenomen, processer, föreställningar och 

förväntningar som i sin tur ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter. Systemet 

fungerar som en ordningsstruktur för könen. Könsordningen har blivit grunden för sociala, 

ekonomiska och politiska ordningar (Hirdman, 2007). Dessa idéer och mönster är väldigt svåra att 

bryta sig loss ifrån eftersom de är så starka och följt med oss sedan flera epoker tillbaka i tiden. Vi 

föds in i kulturella tankemönster om vad man och kvinna är och vad som definierar könsmönstren 

inom kärlek, arbete, relevant - missbruk, socialt nedbrytande beteende och kriminalitet (Hirdman, 

2001). Tankemönstren har funnits kvar genom genuskontrakt som ärvs från den ena generationen 

till den andra. Mönstren finns på tre olika plan i samhället. Genom social integration, alltså hur 

arbetsdelningen ska se ut mellan män och kvinnor. Genom socialisering, som handlar om hur män 

och kvinnor blir lärda att vara, exempelvis att flickor ska vara mer skötsamma och blyga och att 

killar ska vara bråkiga. Mannen ska vara stark och det är tabu för en man att gråta. Flickor 

uppmuntras till att förändras och pojkar blir accepterade för hur de redan är (Hirdman, 2001). 

Förtrycken förklaras ofta av två processer, ett är det historiska, vardagliga och sociobiologiska 

”tänket”, samt att det finns en biologisk grund med “den onde mannen”. Den andra processen 

kommer från att det är isärhållningen som gör att den manliga normen legitimeras  (Hirdman, 

2001). 

Genusteori i vår studie  

Vi ska analysera rättsfall som gäller pojkar och flickor som blivit dömda för vård enligt LVU.  Vi 

anser därför att genusteori är en viktig teori att ha med i studien för att kunna analysera om det 

finns könsnormer i domarna. Frågor vi ställer oss när vi läser om genusteorin är.  Hur ser det ut 

inom rättsväsendet? På vilket vis upprätthålls isärhållandet? Vilka psykologiska, sociala och 
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kulturella faktorer är det som underlättar detta isärhållande? Detta försöker vi ta reda på i resultat, 

analys och diskutera om könsnormerna i diskussionsdelen. 

 

5. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med diskursanalys som metod. Genom rättssociologins 

glasögon vill vi se hur beskrivningar av kön kommer till uttryck i LVU domarna.  Då vi vill 

undersöka samhället, dess normer och hur de påverkar rätten, ansåg vi att rättssociologisk metod 

var passande för att förstå vilka värderingar som ligger till grund för olika domar. 

5.1 Urval 

Vi har i vår studie valt att granska könsnormer i domar där pojkar och flickor dömts till vård med 

hjälp av LVU 3§. Domarna finns i första hand hos förvaltningsrätten som är den första instansen 

för förvaltningsbesvär. Domarna sökte vi fram genom målsnummer som skickades till oss av 

kammarrätten. Vi valde avgörande domar från kammarrätten som är den andra instansen. 

Överklaganden från förvaltningsrätten skickas till kammarrätten. Vi tänkte först slumpa cirka tio 

domar och välja åtta av de, fyra som gäller flickor och fyra som gäller pojkar. För att få tag på 

domarna kontaktade vi kammarrätten och beställde 15 domar som vi fick elektroniskt, skickade 

till vår mail. Alla domar var LVU fall som gällde 2§ LVU. De handlade om föräldrarnas bristande 

omvårdnad och är inte relevanta för vår studie. Vi kontaktade kammarrätten återigen och 

berättade att vi behövde avgörande domar som gäller 3§ LVU. De meddelade att de inte kunde 

leta i varje enskild dom, då det inte finns ett register med innehåll i. Vi begav oss till 

kammarrätten i Stockholm för att få mer insyn i hur vi kunde gå vidare. Vi fick tag på 

målsnummer på alla domar från 2013 och dagens datum. Vi gick igenom cirka 200 målsnummer. 

Vi hittade 20 domar som gällde 3§ LVU. 13 gällde pojkar och sju gällde flickor. Då detta var för 

stort antal för vår studie bestämde oss för att söka i de domar som gällde liknande beteenden för 

pojkar och flickor för att kunna göra genusjämförelser av domarna. Vi valde fyra domar som 

rörde flickor och fyra domar rörde pojkar. 

5.2 Rättssociologiskt perspektiv 
Rätten används som ett skydd för den enskilde mot statens maktutövning men också som skydd 

för staten för att kunna legitimera och förändra den rådande samhällsordningen.  
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Rättssociologin använder normer som undersökningsobjekt och hämtar inspiration från juridiken 

för att få kunskap och förståelse för hur samhällets alla normer är uppbyggda (Hollander, Alexius 

Borgström, 2005). Metoden ska med empirisk och teoretisk forskning förklara de omständigheter 

som har gjort att vi har det rättsystem som vi har.  Empirin kan inhämtas genom olika metoder 

som diskursanalys, innehållsanalys eller olika intervjuundersökningar (Ibid).  Våra lagar visar 

vilka intressen och maktförhållanden som råder och ger upphov till nya intressekonstellationer. 

Kunskap kan skapas olika beroende på syfte och kontext (Hollander, Alexius Borgström, 2005).  

Inom rättssociologin studeras hur rätten verkar i det omgivande samhället och förklara varför den 

agerar som den gör. Uppdraget ska vara att skapa en överenskommelse mellan dagens 

samhällsnormer och beteende som ett medel för lösa konflikter mellan medborgare mot varandra 

eller mot offentliga organ (Hollander, Alexius Borgström, 2005). 

Rättssociologisk perspektiv i vår studie  

Rättssociologisk metod lämpar sig för vår studie eftersom den ser på lagen med externa 

utgångspunkter, ett utifrånperspektiv, som ser på rätten genom samhällets normer (Ibid). Det 

rättssociologiska perspektivet har vi använt oss av vid analys av länsrättens bedömningar av de 

LVU- domar som valts. Vi är medvetna om att vår tidigare kunskap kan påverka oss i 

analysarbetet. Den förförståelse som vi har är att vi tror att bedömningar sker olika mellan flickor 

och pojkar. Främst tänker vi oss att det är i den sexuella beskrivning det kan bli tydligt, att fokus 

läggs på flickors beteenden. 

5.3 Diskursanalys 
I en diskursanalys är det inte centralt att ta reda på vad som egentligen menas med en text eller ett 

material, eller hur saker och ting egentligen ligger till. Det ända centrala som finns och är viktigt 

är språket. När vi använder språket, tolkar vi vår omvärld. (Jörgensen & Phillips, 2000). Vi skapar 

olika diskurser genom att avgränsa den värld vi lever i. Diskurserna använder vi för att beskriva 

olika delar av den världen. Det finns inga totala sanningar, därför är det meningslöst att leta efter 

bakomliggande outtalade sanningar om verkligheter. Det vi kan söka är de diskurser som råder i 

samhället för att förklara (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Vi utgick specifikt med vad som sagts och skrivits i domarna). Vi analyserade vilka språkliga 

mönster och vilka beskrivningar som gjorts i argumentationen för domen samt diskussionen 

mellan parterna. Vi analyserade hur flickorna och pojkarna framställs i texten av de olika 

domarna. Hur använder sig domstolarna av lagarna för att beskriva icke accepterade normer och 
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beteenden beroende på genus? Diskursanalys används vanligtvis inte som det enda angreppssättet, 

utan brukar kombineras med andra teorier och perspektiv. Vi har därför valt att använda oss av 

genusteori och socialkonstruktivismen för att få en helhet i diskursanalysen. Texten skapar olika 

konstruktioner som vi letar efter och de kan vara olika beroende på kön. 

Strukturen som kommer att användas bottnar i att ordna in alla valda problemområden som är 

socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. I vissa fall kommer vi också göra 

underkategorier till dessa. Verktygen som används är problem - orsak - lösning. Orsaken kan i 

detta fall mer ses som grund till rättens bedömning. Vi ska beskriva vilka grunder som domstolen 

använder i sin motivering till beslutet och vad orsakerna är till dessa, för att sedan undersöka vad 

de har för lösningar på problematiken (Bergström & Boréus, 2009). Problemen måste kunna 

förklaras för att de ska ge mening och lösningarna ska rättfärdigas beroende på hur problemen är 

formulerade (Ibid). 

5.4 Validitet 
Enligt Kvale är en slutsats giltig om den är korrekt härledd från sina grunder och argumenten 

hållbara, välgrundade, försvarbara, och övertygande. Inom samhällsvetenskapen gäller det att man 

undersöker vad man påstått sig undersöka (Kvale, 2009). 

I den kvalitativa forskningen med mindre urval är det främsta man strävar efter hög intern 

validitet, detta gör vi genom att göra noggranna och detaljerade undersökningar. Det är viktigt att 

fallbeskrivningen är innehållsrik och att man har förmågan att analysera data, att man fångar in 

det man har för avsikt att fånga in. Vi har kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat det vi får 

fram genom våra domar och förklarat så att läsaren ska lätt kunna bilda sig en bild av de fenomen 

som beskrivits, kategoriserats och analyserats (Larsson, 2005). 

För att uppnå högre validitet har vi kopplat alla studiens delar till syftet och frågeställningarna. Ett 

exempel på det är att vi kategoriserat domarna så att vi lättare kan se mönster och om vi kan se 

könsnormer i domarna. Vi har ett kritiskt förhållningssätt till vårt empiriska material och i vår 

diskussionsdel. I vår studie beskriver vi noga fenomen som normer och kön som är centrala för 

studien samt tillvägagångssättet med metodval. Vi använder oss av, utifrån frågeställningarna, de 

mest relevanta citaten från domarna och jämför dem med varandra (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Nästa steg är att kunna förklara analysen noggrant genom socialkonstuktivistisk teori och 

genusteori så att det blir förståeligt för läsaren. Detta genom att vi använder vårt empiriska 

material och binder det till detaljerade redogörelser mellan våra påståenden och specifika 
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textutdrag eller citat. En förhoppning är också att analysen ska leda fram till nya förklaringar som 

vi inte redan känt till (Ibid). 

Då vi valt att studera LVU i ett genusperspektiv och använder oss av hypoteser om att 

samhällsnormer kan påverka rätten är det viktigt att vi kan definiera och förstå LVU samt 

samhällsnormer. För att öka validiteten har vi därför valt att definiera flera begrepp enligt tidigare 

forskning. Vi försöker att förklara och systematiskt argumentera för våra begrepp som normer, 

LVU, socialt nedbrytande beteende. Vår metod i detta fall diskursanalys kombinerat med 

rättssociologin. Vi beskriver vår metod. Detta för att läsaren ska kunna förstå för och nackdelar 

med hur vi resonerar. I och med detta minskar vi risken för bristande kvalitet på vårt arbete 

(Jörgensen & Phillips, 2000). 

5.5 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur pålitliga och tillförlitliga mätningarna i studien är (Larsson, 2005). En 

del forskare anser att det finns svårigheter vid mätning av tillförlitlighet när det gäller kvalitativa 

studier.  Vi anser att det är viktigt att läsaren förstår tydligt hur studien genomförts. 

I syfte att öka reliabiliteten i vår studie arbetar vi metodiskt genom att ha en god tidsplan. 

Eftersom reliabiliteten rör tillförlitligheten i metoden har vi undvikit selektivitet i granskningen, 

vid tolkningen av materialet. Båda författarna har läst domarna noggrant och valt de delar som är 

relevanta för studien.  

Vi använder kodat vårt material för att få en bättre överblick som också blir lättare att förstå för 

läsaren (Jörgensen & Phillips, 2000).  

5.6 Generaliserbarhet 

Induktion innebär att kunna generalisera genom konkreta exempel (Payne, 2008). Kan vi hitta 

flera exempel i vår studie som visar på att olika normer används för flickor eller pojkar kan vi 

anta att det är så bland andra liknande domar (Ibid).  

För att komma åt en större population bör man fundera på frågor kring extern validitet. Inom den 

generaliserande samhällsvetenskapen skall man då besvara två olika frågor. Vad är det generella 

fenomen vi söker? Varför har vi valt att studera just detta konkreta fall? En följdfrågakan vara ;Är 

vi säkra på att validiteten kan användas för att kunna generalisera om fenomenet ifråga? Ett sätt 

för att vi ska kunna öka möjligheten till extern validitet är att vi diskuterar könsnormer utifrån 

tidigare studier och teorier. 
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5.7 Etik            

Forskningen måste ta hänsyn till individers skydd och får inte sätta individer i fara eller skada de 

psykisk, fysiskt eller genom kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Människor som deltar i 

forskning ska skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Dock ställs forskningskravet 

emot individskyddskravet varandra, vilka hänsyn som ska tas måste bedömmas av forskaren 

beroende på risker som negativa konsekvenser för deltagarna i studien och hur viktig 

kunskapstillskottet är för forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). I individskyddskravet finns fyra 

huvudkrav, informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Vi 

ska granska domar som vi kommer att skriva ut från kammarrätten. Undersökningsdeltagarna 

medverkar inte aktivt i vår studie utan de domar vi har är offentliga handlingar. (Vetenskapsrådet, 

2002) Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att de domar som vi inhämtat från 

kammarrätten ska hanteras varsamt. Trots att det är offentliga handlingar vi har att göra med anser 

vi inte att det är etiskt riktigt att lämna ut namn i studien. Vi har ändrat namnen på personerna i 

domarna. Uppgifter om deltagare tas från redan existerande myndighetsregister. Därför behöver 

inte samtycke efterfrågas. Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Att det 

inte ska gå att identifiera informanter i studien. I enlighet med nyttjandekravet kommer uppgifter 

som rör enskilda individer inte att användas eller lånas ut för icke-vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Materialet har endast använts till vår studie och ska sedan förstöras när 

studien är slutförd. 

6. Resultat och analys 
Avsnittet är uppdelat efter varje rekvisit. Vi börjar resultatdelen med att sammanfatta vår egen 

slutsats där vi funnit mönster och skillnader mellan pojkar och flickor i domarna. Dessa kommer 

att presenteras i text, bilder och tabeller. Under varje rekvisit har vi skrivit om pojkar och flickor 

för sig. Vi börjar först med missbruk sedan kriminalitet och därefter annat socialt nedbrytande 

beteende som har två underkategorier, aggressivt beteende och destruktivt beteende. I analysdelen 

tolkar vi analysen utifrån Hirdmans genusteori och socialkonstruktivism. Jämförelser mellan 

könen kommer att göras med tidigare forskning. Vi förklarar och beskriver hur könsnormer 

konstrueras i domarna. 
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Vi börjar med en bild nedan som sammanfattar hur socialt nedbrytande beteende konstrueras för 

pojkar och flickor enligt vårt resultat. 

 

 

Figur 1: Bilden visar det vi har funnit av de typiska drag som rättsväsendet lägger vikt vid hos de olika könen. Det gör att 

könsnormer konstrueras och upprätthålls. Vi har sett mönster där flickor är ett hot mot sig själv och sin hälsa medan pojkar är 

utåtagerande och söker spänning och därför ett hot mot samhället. 

6.1 Redovisning av kammarrättsdomar 
I denna del kommer vi att beskriva det mest relevanta för vår studie av vad utredningarna tar upp, 

pojkarnas och flickornas åsikter samt den slutliga bedömningen från domstolen. Till hjälp 

kommer vi att använda våra analysverktyg vilket innebär att vi studerar hur rättsväsendet 

beskriver problemen, orsakerna till bedömningen och hur och om vården av pojkarna och 

flickorna ska ske. Vi kommer att skildra rättens bedömningar utifrån den socialkonstruktivistiska 

ansatsen. Vi kommer att ha fokus på hur könsnormer konstrueras i domarna som gäller 3§ LVU. 

Alltså om normer skiljer sig för pojkar och flickor i bedömningen.  

Vi kategoriserar först flickornas domar och efter det pojkarnas utifrån de rekvisit de blivit dömda 

till vård enligt 3§ LVU. Anledningen till uppdelningen är att det blir mer jämförbart när en pojke 

och flicka har blivit dömd på likartade rekvisit, det vill säga missbruk, kriminalitet, annat socialt 

nedbrytande beteende som vi delat in i aggressivt beteende och destruktivt beteende. Vi tänker oss 

att studien får högre validitet genom att jämföra så detaljerat som möjligt efter de grunder 

ungdomarna blivit dömda. 
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6.1.2 Presentation av domar 

Dom 4 

Fallet handlar om Sara som överklagar förvaltningsrättens dom och menar att hon vet att hon har 

ett socialt nedbrytande beteende men vill ha vård på frivillig väg. Hon mår mycket bättre och har 

inte längre självmordstankar. Enligt utredningen har hon ett självskadebeteende och ville ta sitt liv 

flera gånger. Rätten anser dock att Sara inte är stabil nog ännu eftersom hon fått chansen till 

frivillig vård men gav inte vården en chans. 

Dom 5 

Handlar om Louise som vill ha vård på frivillig väg då hon anser att hennes beteende förbättrats 

och hon är fri från droger. Hon vet att hon behöver hjälp men vill inte vara låst. Nämnden är 

negativ till vård på frivillig väg. Louise har ett problem med att snabbt ändra åsikt och är 

impulsiv. Hon har växlande motivation och är oftast negativ till allt som föreslås.  Hon har haft ett 

omfattande missbruk av narkotika och destruktivt beteende. Hon nekas vård då kammarrätten 

anser att hon inte är redo för vård på frivillig väg. 

Dom 6 

Handlar om Johan som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.  Han anser att han 

inte har ett vårdbehov då han menar att anledningen till hans agerande på boendet varit på grund 

av att han blivit provocerad. Han har använt narkotika vid enstaka tillfällen men i samband med 

att han inte kunde sova. Johan vill ha vård på frivillig väg. Nämnden beskriver Johan som 

våldsam och att han använt droger ett flertal gånger. Han har visat två positiva drogtester och 

uppvisar ett socialt nedbrytande beteende, därmed nekar kammarrätten vård på frivillig väg. 

Dom 11 

Fallet handlar om Ida vars mamma överklagat och anser att hon inte har ett sådant vårdbehov som 

inte kan ges frivilligt. Ida har på grund av missbruk och socialt nedbrytande beteende fått vård. 

Hon har blivit utsatt för övergrepp och uppvisat ett självskadebeteende. Hon har försatt sig i 

livsfarliga situationer då hon har rymt och försökt ta sitt liv. Kammarrätten anser att Ida inte kan 

få vård genom frivilliga insatser. 
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Dom 15 

Johanna överklagar förvaltningsrättens dom om att hon har ett socialt nedbrytande beteende. 

Johanna har varit i kontakt med en man vid namn Gillis som hon lärt känna genom en 

antimobbningsida via facebook. Hon har rymt från boendet, men det på grund av att ingen lyssnat 

på henne. Hon menar att hon inte har kontakt med mannen längre. Anledningen till domen är 

avvikandet från boendet och att Johanna varit med denne man Gillis, under två månader. Hon har 

även försökt ta sitt liv. Hon har blivit utredd för Aspberger syndrom men har ingen insikt i 

diagnosen. Hon nekas vård på frivillig väg. 

Dom 17 

Handlar om Dan som överklagar förvaltningsrättens dom. Han anser att han inte har ett socialt 

nedbrytande beteende. Det är bara enstaka brott som förekommit. Dan vill flytta till ett HVB hem 

(hem för vård eller boende). Men enligt rätten vistas han i riskfyllda miljöer och umgås med 

kompisar som begår brott. Han verkar inte ångra sina brott. I en del brott har det även varit vapen 

inblandade. Han har heller inte gått klart skolan och har ingen annan sysselsättning. Rätten ser 

allvarligt på det och bedömer därför att vård inte kan ges på frivillig väg. 

Dom 18 

Denna dom handlar om Ahmed som överklagar det omedelbara omhändertagandet. Han menar att 

han inte har använt droger eller umgåtts med olämpliga personer. Ahmed hade åkt till en annan 

stad utan att berätta för sina föräldrar. Föräldrarna är oroliga över att Ahmed använder droger och 

alkohol och det finns misstankar om att han säljer droger och sex då han befunnit sig hos några 

andra som gör det. På dessa grunder beslutar rätten att Ahmed ska fortsätta vård enligt LVU och 

nekar överklagan. 

Dom 19 

Fallet handlar om Tony som kommit till Sverige i egenskap av ensamkommande 

flyktingbarn.  Han överklagar förvaltningsrättens dom då han menar att han inte visar ett socialt 

nedbrytande beteende. Han har placerats vid flera boende och det har inte fungerat bra. Tony 

menar att konflikterna uppstått på grund av att hemmen inte varit anpassade till hans behov 

eftersom det varit brist på kulturell och språklig kompetens då han endast talar persiska. Han är 

bara dömd för ett brott. Men nämnden håller inte med och menar att han struntar i skolan och 

även de regler och rutiner som finns. Han har också haft aggressionsutbrott flera gånger både mot 

personal och mot andra ungdomar på boendet. Han har även varit berusad och avvikit från 



	   27	  

boendet. Han har också hotat att skada sig själv och andra. Rätten finner att det föreligger ett 

socialt nedbrytande beteende och avslår överklagan. 

 

6.2 Missbruk 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

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

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

annat socialt nedbrytande beteende. 

Som vi läser i lagen är rekvisitet missbruk, missbruk av beroendeframkallande medel. Till det hör 

till exempel narkotika och alkohol. I de åtta domar vi valt innehåller fyra domar rekvisitet 

missbruk. Dessa presenteras nedan och innehåller två pojkar och två flickor. Vi kommer nedan 

först att beskriva de fyra domarna som vi delat upp efter kön där vi förklarar vad vi ser i domen 

och där vi valt ut viktiga citat för att visa och styrka vår studie. Sedan kommer vi presentera det vi 

kommit fram till i resultatet på missbruk. Därefter börjar analysarbetet av missbruk. 

Kön Antal Fallnummer 

Flickor 2 5, 11, 

Pojkar 2 6, 18 

6.2.1 Resultat 

Pojkar 

I dom 6 ser vi ett exempel på hur pojkens beteende framställs utifrån att han brukat droger vid 

upprepade tillfällen. Det socialt nedbrytande beteendet är ett resultat av missbruket. 

Johan har angett att de droger som tagits har varit för självmedicinering. Rätten lägger ingen 

vidare vikt vid detta uttalande. Förvaltningsrätten beskriver Johans handlingar och tar upp att han 

två gånger testats positivt för narkotika och menar att de därmed har bevis på att han använt 

narkotika. De går på socialnämndens inställning och menar att Johan fortfarande behöver vård 

enligt LVU. Fler rekvisit ligger också till grund för detta. 
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Citat från socialnämndens utredning, dom 6: 

“Johan uppvisar ett socialt nedbrytande beteende, vilket grundar sig i kriminella handlingar samt 

två positiva drogtester, föreligger” 

I dom 18 läser vi att det finns en oro för att pojken brukar droger och dessutom säljer droger. 

Vännerna beskrivs vara en fara för honom då han lättare kan få tag i droger i deras sällskap och 

dessutom kan börja sälja själv. Fokus i domen ligger på rädslan för att han ska bruka droger. 

“De misstänker att han befinner sig bland vänner som säljer droger och att han på så sätt får tag 

på egna droger.” 

Citat från nämndens utredning, dom 18:  

De vet att Ahmed befunnit sig hos ett par som säljer droger och sex. De har fått indikationer från 

andra om att Ahmed använder droger och de har själva sett honom påverkad.” 

Flickor 

I dom 5 beskrivs Louise som en flicka med allvarligt missbruk av alla slag. Hon har mått psykiskt 

dåligt och på grund av det använt sig av droger. I domen ser vi att det finns en oro för att detta ska 

förvärras när Louise umgås med andra som missbrukar. Det talas också om en pojkvän som har 

dåligt inflytande på henne. Louise försvarar sig genom att hon inte längre har kontakt med 

pojkvännen och andra olämpliga personer. Vi tolkar det som att de också har ett missbruk. Citaten 

visar på hur en ond cirkel skapas där flickan först mår dåligt och missbrukar. Missbruket i sig 

leder till att hon mår ännu sämre. 

Citat från Konsultläkaren,  dom 5:   

“Hon har haft en slitsam period med missbruk av alla slag. (Louise har ett blandmissbruk av 

amfetamin, THC, opiater, subutex, benzodiazepiner mm.) 

“Missbruket har haft allvarliga konsekvenser för henne eftersom det har påverkat hennes fysiska 

och psykiska hälsa mycket negativt. 

I dom 11 läser vi om att Ida har rymt under kraftiga ångestattacker och sedan fått tillgång till 

droger och missbrukat gas och alkohol. Flickan beskrivs ha psykiska problem som leder till att 

hon missbrukar. 

Nämndens utredning av dom 11: 
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“Hon har också missbrukat gas och alkohol under rymningarna. Rymningarna har vid flera 

tillfallen skett vid kraftiga ångestattacker då hon inte har kunnat styra sig själv.” 

 

6.2.2 Sammanfattning av resultat  

 

 

 

 

 

Figur2: Översiktlig bild av diskursen kring pojkar och flickors socialt nedbrytande beteende 

I domarna beskrivs pojkarnas beteenden kring missbruket. Bland annat att det är oroväckande på 

grund av låg ålder och vikten läggs vid vad pojkarna gjort. En bakgrundsorsak till missbruket som 

vi kan se är att en pojke kommit som ensamkommande flyktingbarn och haft en del problem med 

droger. 

Att pojken varit ensamkommande flyktingbarn beskrivs i domen som en möjlig orsak till 

beteendet. Den psykiska hälsan påtalas inte kring drogerna utan man gör konstaterandet att 

pojkarna använt narkotika vilket är ett av rekvisiten i 3§ LVU för att beredas vård. Intressant är 

även att en pojke använt droger och setts påverkad. Trots att han själv uppgav att det var i 

självmedicinerande syfte lades inget ytterligare fokus vid det uttalandet. Vi ser en tydlig 

könsskillnad. I domarna konstrueras pojkarnas missbruksbeteende genom bruket i sig, som ofta 

uppkommer av dåligt umgänge. Det i sin tur leder till kriminella handlingar. En ond cirkel skapas 

enligt figuren ovan. Samhället vill främst skydda sig själva från kriminaliteten som kan uppstå. 

Flickornas missbruksbeteende konstrueras som något som är ett resultat av psykisk ohälsa. Även 

här bildas en ond cirkel där missbruksbeteendet sedan leder till ännu sämre psykisk ohälsa. I den 

tidigare forskningen har vi också kunnat läsa att Schlytter påpekar skillnaden i hur man 

dokumenterar missbruket. Bland pojkar är det den faktiska konsumtionen som är avgörande 

(Schlytter, 2000). 

Bland flickorna beskrivs det att de setts påverkade samt att det konstateras att de brukat flera 

narkotiska preparat. I ett läkarutlåtande i domen beskrivs det hur en flicka haft en jobbig period 

och att missbruket haft allvarliga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan.  Det beskrivs 
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ett mindre bruk av gas och alkohol som är kopplade till rymningar och kraftiga ångestattacker. I 

utredningen förklaras missbruket av psykisk ohälsa. Det blir således tydligt att skillnaderna vi 

upptäcker är att flickor diskuteras utefter sin psykiska hälsa i betydligt större grad än pojkar och 

att bland pojkarna konstateras det att ett missbruk förekommer men att det är olämpligt på grund 

av den låga åldern och risken att falla in i kriminalitet. Bland flickorna beskrivs i större grad 

tidigare problem som förklarar varför ett missbruk finns vilket inte alls får lika stort utrymme 

kring pojkarna. 

6.2.3 Analys 

Tolkning utifrån genusteori och socialkonstruktionismen 

I de rättsfall där personerna blivit dömda till vård grundat på rekvisitet missbruk finns en tydlig 

bild av hur pojkar och flickor framställs av rätten. Då missbruket till stor del beskrivs som en 

effekt av psykisk ohälsa hos flickorna men inte hos pojkarna rekonstrueras normer om att flickan 

är psykiskt svag och pojken starkare. Genom språket som används av rätten, där de använder 

orden “flicka” och ”pojke” samtidigt som de beskriver dess beteenden, upprätthålls och förstärks 

det sociala könets identiteter (Burr, 2003). I detta fall beskrivs flickorna ha en bakgrund med 

psykiska problem, alltså något negativt och som ses som en svaghet. 

Pojkarna däremot tillskrivs andra egenskaper, de beskrivs sällan utifrån sitt psykiska mående utan 

mer att handlingen i sig och att samhället måste skyddas mot dessa. Missbruket anses inte vara en 

svaghet utan snarare som ett spänningssökande eller att dåligt umgänge föreligger (Schlytter, 

2000) 

Utredningarna och domstolarnas beskrivningar skiljer sig mellan könen. Både pojkar och flickor 

uppvisar ett missbruk som kan kopplas till tidigare psykisk ohälsa. Att detta inte påtalas hos båda 

könen kan förklaras genom genusteorin och dikotomin, isärhållandets tabu, att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas ihop. Att pojken gör samma sak som flickan skiljs genom att skapa 

olika orsaker till liknande eller samma agerande (Hirdman, 2008). En pojke ska enligt 

könsstereotyper inte visa samma psykiska svaghet som en flicka. 

Diskriminering kan verka genom traditionellt accepterade föreställningar om kön som 

rättsväsendet tillämpar. Det blir svårt för oss som lever i samma kultur att upptäcka en viss typ av 

diskriminering då vi är omgivna av normer som vi historiskt själva skapat och underkastat oss 

(Mark, 2007). Då vi lever med dessa blir det svårt att kritiskt granska dem och se de med ett 

utifrånperspektiv. Eftersom rättsväsendet är samhällets vägledning till vad som är rätt och fel 

upprätthåller det och konstruerar könsnormerna. Det som är diskriminering i en kultur behöver 
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nödvändigtvis inte vara det i en annan. Det som vi uppfattar som ”sanning”, är inte en produkt av 

objektiva observationer av verkligheten, utan av sociala processer och som ständigt är pågående 

mellan människor (Burr, 1995). Det framkommer flera exempel av citat i domarna som betonar 

flickors psykiska hälsa som problematisk för dem själva då det leder till problem som missbruk. 

Pojkarnas ageranden anses problematiska dels för dem själva men framförallt utåt mot samhället 

då missbruket beskrivs leda till kriminalitet. Således kan det konstateras att domarna skapar 

sanningar om att missbruk är något flickorna måste skyddas från för att förbättra deras välmående 

och psykiska hälsa. Sanningen blir också att samhället måste skyddas från pojkars missbruk då det 

leder till kriminalitet och lösningen blir att få bort missbruket från pojkarna och bryta det dåliga 

umgänget. 

Flickors egenskaper framkommer tydligt med beskrivningar att den psykiska hälsan är dålig eller 

kommer att skadas. Genom språket rekonstruerar rättsväsendet könsnormer, (Burr, 2003) som vi 

tidigare nämnt är ett av dessa att flickors svaghet ligger i det mentala. Detta resonemang stärks 

också genom genusteorin som beskriver att mannen i samhället framställs som stark och kvinnan 

svag (Hirdman, 2007). I resultatet av domarna märker vi att det ofta finns bakgrundsorsaker som 

för flickors missbruk. Enligt genuskontraktet är en förklaring att flickor anses lydiga till naturen 

och därför behövs det förklaringar till deras beteende när denna norm inte följs. Det anses inte 

naturligt “för att vara en flicka” att agera samhällsbrytande (Hirdman, 2007).   

“Johan har använt droger och angett att det varit självmedicinering.” 

Detta är ett citat från dom 6 som inte beaktas närmare i domen eller utredningen och kan förklaras 

genom ett klassiskt sätt att se på pojkar. Genom genuskontraktet, att de framförallt beskrivs som 

bråkiga eller oåtkomliga och pojkar ska inte förknippas med svaghet.   

6.3 Annat socialt nedbrytande beteende: 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

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

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

annat socialt nedbrytande beteende. 

Annat socialt nedbrytande beteende kan vara när den unges beteende avviker från samhällets 

grundläggande normer på ett vis som kan leda till påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling 

(Thunved & Clevesköld, 2010). Det kan handla om att den unge vistas i miljöer som anses vara 

riskfyllda, till exempel en så kallad knarkarkvart som är en missbruksmiljö, eller att den unge 
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prostituerar sig. Eftersom det är denna definition lagen framhäver och det är ut efter detta som 

rätten ska ge sina domar kommer vi att syfta på denna förklaring när vi talar om socialt 

nedbrytande beteende (Thunved & Clevesköld, 2010). 

Vi har valt att kategorisera in annat socialt nedbrytande beteende i två delar som vi anser vara 

typiska för våra fall. Den ena kategorin kallar vi destruktivt beteende som handlar om personer 

som vistas i olämpliga miljöer och med olämpliga personer samt när ett direkt självskadebeteende 

råder. Den andra kategorin kallar vi aggressivt beteende. Den innehåller beteenden som är 

utåtagerande och aggressiva att det bryter mot samhällets normer. 

I de åtta domar vi valt, innehåller sju domar rekvisitet destruktivt beteende och tre rekvisitet 

aggressivt beteende. Dessa presenteras nedan. Under rubriken destruktivt beteende finns domar 

gällande pojkar och fyra flickor, i rekvisitet aggressivt beteende är det en flicka och två pojkar. 

Först beskriver vi de sju respektive tre domarna som vi delat in efter kön. Vi förklarar det vi ser i 

domen och vi har valt ut viktiga citat för att visa och styrka vår studie. Efter detta kommer vi att 

presentera det vi kommit fram till i resultatet av båda rekvisiten. Sist analyserar vi också resultatet 

av båda rekvisiten. 

Kön Antal Fallnummer Destruktivt beteende Aggressivt beteende 

Flickor 4 5, 11, 15, 4 4, 11, 15, 5 5 

Pojkar 4 17, 18, 19, 6 18, 17, 19 6, 19 

 

6.3.1 Resultat av destruktivt beteende 

Pojkar 

I dom 18 är det centrala att pojken setts påverkad och man vet att han varit med personer som 

säljer droger. Det är Ahmeds bruk av droger och olämpliga umgänge som ligger i fokus för hur 

rätten beskriver socialt nedbrytande beteende. Rätten är orolig för att hans beteende kan leda 

honom till större missbruk och fastna i ett dåligt umgänge. 

Citat från föräldrarna i nämndens utredning, dom 18:  
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“De vet att Ahmed befunnit sig hos ett par som säljer droger och sex.” 

“Föräldrarna berättar att Ahmed lämnade hemmet i Östersund för några veckor sedan för att åka 

till Skellefteå där han umgås med äldre vänner.” 

I dom 17 uppvisar Dan ett destruktivt beteende som gör att han kan råka illa ut själv men även 

skada andra, rätten visar att det finns en rädsla för att Dan kan komma att vara en fara för 

samhället. I domen beskrivs det att Dan inte har insikt i sin problematik eftersom han inte ångrar 

det han gjort mot andra och han visar ingen insikt vad det betyder att vara ett brottsoffer. Även att 

han gillar tanken att utföra brott. Dan har tidigare inte följt sin vårdplanering och blev därmed mer 

involverad i brottsliga och farliga sammanhang. 

Citat från nämndens utredning, dom 17: 

“Han uppvisar en fascination för brott” 

”Vid ett tillfälle har Dan själv blivit misshandlad. Han uttalar ingen ångest över vad han gjort 

och han verkar inte förstå vad det innebär att vara ett brottsoffer.” 

I dom 19 beskriver Tony själv i vad problemet ligger, han menar att det är bristen på förståelse 

från skolan och språkproblem som gör att han har ett destruktivt beteende. Maria Ungdom skriver 

också i ett utlåtande att hans bruk av alkohol beror på ångest. Rätten beskriver att Tonys 

destruktiva beteende främst ligger i att han flera gånger kommit hem sent eller inte kommit hem 

alls, att han inte har struktur i sin vardag. Han har gripits berusad och haft många konflikter med 

andra ungdomar på boendet. Även att han är misstänkt för stöld. Hans psykiska problem får lite 

plats av rätten. 

Citat från nämndens utredning, dom 19: 

“Tony är misstänkt för stöld den 10 juni i år. Han var på Stadium tillsammans med en kamrat och 

blev påkommen med en väska med kläder.” 

Citat från kammarrätten: 

“Tony har efter förvaltningsrättens förhandling fortsatt att komma hem sent på kvällarna och har 

ibland inte kommit hem alls.” 

Flickor 
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Dom 5 som handlar om Louise där har hon och rätten delade åsikter om hur hon hanterar sina 

känslor. Rätten anser att hennes pojkvän är olämplig för henne och även hennes andra vänner hon 

umgås med.  Utredningen tar upp flera exempel på den psykiska statusen men även hur hennes 

fysiska hälsa ser ut. Enligt flickan så mår hon inte lika dåligt som rätten beskriver. I domen läser 

vi att hon gjort vissa framsteg men att hon mår så pass psykiskt dåligt och har fortfarande ett 

självskadebeteende. Hon har två diagnoser och sköter inte sina medicineringar. Därför vill de 

fortsätta domen enligt LVU. 

Citat från nämndens utredning, dom 5: 

“Louise har ett psykiskt funktionshinder med två-fastställda diagnoser. Hon varken sköter sin 

medicinering för detta eller tar emot nödvändig hjälp. Hon har även ätstörningar och ett 

självskadebeteende.” 

”Hon har dessutom gått ner mycket i vikt och är i fysiskt dåligt skick” 

I dom 15 har Johanna och rätten olika syn på hur god kontakten med Gillis varit för henne. Samt 

hur allvarliga hennes socialt nedbrytande beteende varit angående ätstörningar. Sammantaget 

verkar de överens om att problem finns och att hon inte mår bra. Utredningen beskriver mer 

detaljerat ätstörningar och isolering. Psykiska hälsan är central samt faran att hamna i utsatta 

situationer, således är det dessa delar som används av rätten för att beskriva det destruktiva 

beteendet. 

Citat från nämndens utredning, dom 15:   

”Johanna har tidvis varit tillbakadragen och isolerat sig. Hon har även hoppat över en del 

måltider.” 

“Den 12 december 2012 avvek Johanna från ... och var borta till den 10 februari 2013. Samtidigt 

som hon avvek skickade hon ett avskedsvykort till Kerstin som antydde självmord.” 

“Rymningarna har vid flera tillfallen skett vid kraftiga ångestattacker då hon inte har kunnat 

styra sig själv. Hon har då försatt sig i livsfarliga situationer. Hon har under placeringstiden 

försökt att ta sitt liv två gånger.” 

I dom 4 som handlar om Sara finns ett uttalat självskadebeteende som pågått under lång tid. 

Nämnden och Sara tar båda upp att hon har problem med sina tidigare trauman i form av 

övergrepp samt att hon lider av suicidtankar och har även försökt göra verklighet av detta. 
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Centralt i domen är hennes psykiska hälsa. På senare tid verkar det som att Sara, enligt henne 

själv, mognat och arbetar för att komma till rätta med sina problem. 

Citat från nämndens utredning, dom 4:  

“Sara har ett pågående självskadebeteende och har under lång tid uttryck suicidtankar.” 

“Skolkuratorn har ofta kontaktat socialtjänsten och uttryckt oro efter sina samtalsträffar med 

Sara. Psykologen har sedan augusti 2012 försökt genomföra en traumabehandling i anledning av 

övergrepp som Sara utsatts för.” 

6.3.2 Resultat av aggressivt beteende 

Pojkar 

I dom 6 läggs bland annat vikten vid Johans aggressivitet som socialt nedbrytande beteende. 

Rätten beskriver hur han agerat och lägger mindre fokus på vad som orsakat beteendet. De 

bedömer att han behöver hjälp att kunna kontrollera sin aggressivitet. Rätten anser inte att Johans 

försvar angående provokation från de andra ungdomarna rättfärdigar hans aggressiva beteende. 

Citat från förvaltningsrätten, dom 6: 

“Johan har varit skötsam i perioder men han har även reagerat våldsamt både mot personal och 

mot andra ungdomar. Att andra ungdomar har provocerat honom är inte förmildrande 

omständigheter.” 

I dom 19 läser vi att Tony nämner att han blivit trakasserad och hört nedsättande kommentarer om 

hans förälder, det hade varit anledningen till hans aggressionsutbrott. Han beskrivs ha problem 

med gränssättning och att han är en fara för andra. Rätten anser att Tony behöver vårt stöd för 

hans antisociala beteende och grundar beslutet av vården på detta. 

Citat från nämndens utredning, dom 19: 

“Vid placeringarna har han visat ett aggressivt beteende och har haft svårt med gränssättning. 

Detta har lett till att han har uttalat hot att skada sig själv och andra. Han har dömts för våldsamt 

motstånd” 

Flickor 

I dom 5 anser rätten att Lousie´s destruktiva beteende och förhållningssätt utgör en påtaglig risk 

för hennes hälsa och utveckling. Där är hennes utåtagerande beteende och psykiska instabilitet en 
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del av anledningen till hennes behov av vård enligt LVU 3§, dock så verkar inte Louise själv anse 

att hon har dessa problem längre och säger även att det beror på hennes diagnoser. 

 

 

Citat från nämndens utredning, dom 5:  

“Louise har svårt att hantera känslor. Hon har bristande impulskontroll. Hon kan bli mycket arg 

och såväl verbalt som fysiskt ge sig på andra.” 

6.3.3 Sammanfattning av resultat  

I domarna bland pojkar ser vi återkommande ett problematiskt beskrivande av umgänge som 

föreligger, med vänner som är olämpliga då de beskrivs sälja droger eller begå andra brott. 

Pojkarna anses vara svåra att kontrollera då de antingen stuckit från hemmet och blivit 

okontaktbara eller visat fascination för brott. Dessa beteenden används i domarna för att 

konstruera socialt nedbrytande beteende. Fler ord och argument som används är bristande insikt 

av sitt handlande, avsaknad av ångest, förnekelse av vad som är dåligt umgänge. Noterbart är att i 

de flesta domar inte läggs vikt vid deras psykiska hälsa och den psykiska hälsan konstruerar deras 

beteende. Vissa av pojkarna beskriver att miljön påverkat dem att agera på antisociala sätt och det 

skulle räcka med att förbättra deras tillvaro. Några problem som pojkarna tog upp var 

språksvårigheter och trakasserier. I en dom beskrivs en pojkes psykiska ohälsa, denna del blir 

dock aldrig central i domen. Ingen större fokus läggs på hans ätstörningar som uppvisats. I BUP-

uttalanden (Barn och ungdomspsykiatrin) läggs fokus vid hans deltagande angående hans framtid. 

Den vanligast förekommande farhågan är att pojkarna ska växa in i kriminella miljöer och bli 

påverkade av kamrater i dåliga umgängen. Deras tidigare historia verkar ointressant. I flickornas 

domar framkommer det i samtliga domar problem med den psykiska hälsan, en tydlig skillnad 

från pojkarna. Bland de anses konstruera socialt nedbrytande beteende finns svårigheter att 

kontrollera känslor, ätstörningar, allmänt dåligt mående, isolering, övergrepp som lett psykisk 

ohälsa, suicidtankar, tidigare trauman. Även vanligt förekommande är att dåligt umgänge har 

blivit en effekt av den psykiska hälsan eller att tidigare dåligt umgänge med sexuella övergrepp 

varit grunden till de psykiska problemen. Flickornas agerande i sig förklaras ofta med 

bakomliggande orsaker och en rädsla för att de ska bli utnyttjade. Detta är något vi inte kan finna 

på liknande vis bland pojkarnas domar. De detaljer som framkommit som möjliga 

bakgrundsorsaker bland pojkarna är språksvårigheter och att de bott i Sverige under kortare tid 

och därför mår dåligt, dessa faktorer har dock varit långt från centrala. 
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Angående det aggressiva beteendet konstateras det av utredningen att pojkarna hamnat i problem 

på grund av aggressionsutbrott och det är agerandet i sig som är i blickfånget samt vad 

aggressiviteten kan leda till när hot har förekommit. I en dom beskrivs flickans aggressivitet både 

verbalt och fysiskt, som ett problem. Aggressionsutbrotten förklaras med hennes svårigheter att 

kontrollera känslor och agera impulsivt. Det är svårt att hitta tydliga skillnader i rekvisitet 

aggressivt beteende men faktum kvarligger att fokus finns på pojkars agerande och inte möjliga 

bakgrundsorsaker. 

 

6.3.4 Analys 

Tolkning utifrån genusteori och socialkonstruktivism 

I vissa domar ser vi återkommande att ett problematiskt umgänge föreligger med vänner som är 

olämpliga, då de säljer droger eller begår brott. Pojkarna anses vara svåra att kontrollera eftersom 

de antingen avvikit från hemmet och blir okontaktbara eller visar fascination för brott. Dessa 

faktorer kan anses vara typiska för vad pojkars genuskontrakt innehåller. Alltså vilka 

könsspecifika normer de har i samhället. 

Det framkommer att samtliga flickor har problem med den psykiska hälsan. Bland det som tas 

upp finns svårigheter att kontrollera känslor, ätstörningar, allmänt dåligt mående, isolering, 

övergrepp som lett till psykisk ohälsa, suicidtankar, tidigare trauman. Flera av dessa ord kan 

kopplas till svaghet som är typiskt för föreställningen om flickor. Vi kan tydligt se inom detta 

rekvisit att flickor och pojkar tilldelas olika egenskaper, där det för flickorna främst är den 

psykiska hälsan och bland pojkarna handlar om olämpliga umgängen, bristande kontroll och 

impulsivitet som gör att de riskerar att bli ett problem för samhället. Att frågan om psykisk ohälsa 

inte lyfts bland pojkar kan rimligen antas bero på att pojkar och mäns genuskontrakt inte 

innehåller detta. Pojkar ska  enligt genuskontraktet vara utåtagerande och svåra att kontrollera. 

Genuskontrakten som skapas bland flickorna är snarare att de ses som objekt och inte klarar av att 

kontrollera sina känslor och tidigare problem. 

I dom 15 beskrivs Johanna vara på rymmen och under påverkan av en äldre man hon fått kontakt 

med genom internet. Hon själv berättat att de haft kontakt en längre tid men att han inte påverkat 

henne att rymma. Med de beskrivningarna skapas föreställningar av flickan att hon har svårt att 

agera självständigt och hon måste skyddas från andra. Det finns också ett antagande om att 

mannen är dålig för henne, utan några tydliga argument för detta. Hirdman förklarar kvinnliga och 

manliga normer i fyra delar varav en del är den Darwistiska “mannen stark och kvinnan svag” 
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som också beskriver att kvinnan är monogam och mannen polygam (Hirdman, 2008), vilket i 

detta sammanhang gör att rätten visar en rädsla för att mannen är ute efter sexuella kontakter. 

Normer om okända män som farliga, flickor som offer, och att flickor behöver skyddas blir 

därmed skapade ur domen. Okända män, flickor med “egen vilja” blir tilldelade roller och 

förväntningar av rättsväsendet vilket kan färga av sig på omgivningen (Allwood & Erikson, 

2010). “Egen vilja” kan tyckas problematisk och med detta uttryck menar vi att hon, enligt henne 

själv, agerat utefter sin egen vilja, dock får hon i rätten en roll som offer. Tidig sexdebut och 

många sexpartners är det mest uppmärksammade avvikande beteendet när det gäller flickor 

(Ullmanen, Andersson, 2006), och är samtidigt något som enligt Hirdman kan kopplas till att 

kvinnan ska vara monogam. I tidigare forskning beskrivs det av Socialstyrelsen att trots att det 

finns en eftersträvan som säger att båda könen framförallt bör utöva sin sexualitet i en romantisk 

relation är det fortfarande mer accepterat för pojkar än flickor att ha sex utanför en eventuell 

kärleksrelation. 

“Efter detta möte har Tony avvikit från boendet vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle gripits av 

polisen när han var berusad.” 

Pojken i dom 19 skiljer sig från dom 15 med flickan som rymt. Pojken har avvikit från boendet 

och beskrivs ha agerat av fri vilja och själv sagt att han ska sova hos en kompis, vilket till skillnad 

från flickan inte beskrivs som problematiskt i sig. Det som blivit problematiskt är att polis måste 

ingripa pga han varit berusad vid ett tillfälle. Detta tolkas som att pojken har agerat olämpligt, han 

klarar inte av att bete sig på socialt fungerande sätt. Samhället ska skyddas från mannen och 

flickan ska skyddas från samhället och därför anses rymningarna oroande. 

I tidigare forskning där (Schlytter, 2000) gjort en undersökning av domar av rekvisitet “ett annat 

socialt nedbrytande beteende” har det visat sig att rekvisitet är av större betydelse i flickornas 

domar än för pojkarnas. Flickor har oftare blivit dömda vård baserat på ”ett annat socialt 

nedbrytande beteende”. Tittar vi i vår tabell ovan ser vi att detta även stämmer med de domar vi 

har analyserat i vår studie. 

6.4 Brottslig verksamhet 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

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

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

annat socialt nedbrytande beteende. 
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Rekvisitet brottslig verksamhet innehåller olika kriminella handlingar som droghandel, stöld och 

hot. Vi kommer här att presentera fyra olika domar som diskuterar rekvisitet brottslig verksamhet. 

Det är tre pojkar och en flicka. Först kommer vi beskriva de fyra domarna som vi delat upp efter 

kön där vi förklarar vad vi ser i domen och där vi valt ut viktiga citat för att visa och styrka vår 

studie. Efter detta kommer vi att göra en sammanfattning av vad vi kommit fram till i resultatet. 

Därefter börjar analysarbetet av brottslig verksamhet. 

Kön Antal Fallnummer 

Flickor 1 5 

Pojkar 3 17, 19, 6 

 

6.4.1 Resultat 

Pojkar 

I dom 6 som handlar om Johan, beskriver rätten att han tidigare fällts för brottslig verksamhet, då 

han hotat personal. Det har inte fungerat med frivillig behandling. Han beskrivs som 

lättprovocerad och följer inte uppsatta regler. 

Citat från nämndens utredning, dom 6: 

“Utöver de kriminella handlingar som nämns ovan fälldes Johan för hot mot tjänsteman och 

våldsamt motstånd.” 

I dom 17 står det i domen att Dan blivit dömd för antal brott och att han påverkas av kompisar. 

Han umgås med “fel” personer som han enligt rätten blir påverkad av. Han har alltså ett kriminellt 

beteende och bör därför dömas enligt LVU. 

Citat från nämndens utredning, dom 17: 

“Dan har själv blivit dömd för skadegörelse, misshandel, ringa narkotikabrott, brott mot 

knivlagen och olaga hot. Brotten har tenderat att bli mer våldsamma och bedöms ha skett under 

påverkan från kompisar. 
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“Brotten har tenderat att bli mer våldsamma och bedöms ha skett under påverkan från 

kompisar.” 

I dom 19 Tony har enligt nämnden uppvisat kriminella handlingar och blivit misstänkt för stöld, 

våldsamt motstånd och snatteri. Tony själv menar att han endast blivit dömd för ett brott och inget 

tyder på att han är brottsbenägen. Tonys brottsliga beteende anses vara tillräckligt för att han ska 

behöva vård enligt LVU. 

Citat från nämndens utredning, dom 9: 

“Tony var på Stadium tillsammans med en kamrat och blev påkommen med en väska med 

kläder.” 

“Tony har vidare blivit dömd för våldsamt motstånd och det finns en åtalsunderlåtelse för 

snatteri...” 

Flickor 

I dom 5 lägger rätten vikten vid hennes kriminella umgänge och inte vid själva beteendet, alltså 

inte att hon utför brottsliga handlingar, hon bedöms därför behöva vård för att hennes hälsa och 

utveckling skadas. Efter överklagan till kammarrätten säger Louise sig numera ha brutit kontakten 

med sina bekanta som rätten beskriver som dåligt umgänge. Och därför är inte rekvisitet brottslig 

verksamhet längre aktuellt. 

Citat från nämndens utredning, dom 5 

“Enligt nämnden finns det risk att hon utvecklar ett kriminellt beteende. Det framgår vidare att 

Louise umgås med kriminella personer...” 

6.4.2 Sammanfattning av resultat  

Bland pojkarna beskrivs kriminaliteten synonymt till hot, skadegörelse, misshandel, 

narkotikabrott. Som möjliga förklaringar på de kriminella handlingarna är antisociala beteenden, 

dåliga umgängen, svårt att följa regler eller göra saker utan tillåtelse, påverkan av vänner, brist på 

annan sysselsättning och dålig närvaro i skolan. 

Hos flickan framkommer narkotikabrott samtidigt som det finns uppgifter om andra kriminella 

handlingar, det finns en rädsla för att detta ska utvecklas till ett större kriminellt beteende och 

orsaker som nämns är impulsivitet samt umgänge med andra kriminella. Den fokus som läggs hos 
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flickan handlar om det kriminella umgänget, bland pojkarna talas det i termer om att deras 

beteende anses vara antisocialt.  

Både angående flickan och vissa av pojkarna diskuteras i utredningen problematiken kring dåliga 

umgängen samt narkotikabrott, som ofta är en bieffekt av missbruk. Bland pojkarna verkar 

kriminaliteten vara mer utåtriktad och våldsam dock så nämns också att flickan kan ge sig på 

andra fysiskt, detta är något som kan verka vara mindre allvarligt än knivhot som vi läser bland 

några pojkar. 

 

6.4.3 Analys 

Tolkning utifrån genusteori och socialkonstruktivism 

Vi ser att det föreligger ett samband mellan kriminalitet och dåligt umgänge hos båda könen. I 

domarna 17, och 5 har utredningarna beskrivit att deras dåliga umgänge är grunden till det 

kriminella beteendet. 

I dom 17 ser vi detta citat från nämndens utredning: 

“Brotten har tenderat att bli mer våldsamma och bedöms ha skett under påverkan från 

kompisar.” 

I de andra två, dom 19 och dom 6 ser vi inga sådana kopplingar. Det beskrivs inte att det 

kriminella beteendet orsakats på grund av dåligt umgänge. Vi ser inga tydliga könsnormer 

gällande rekvisitet kriminalitet då det i texten i domarna inte beskrivit pojkarna och flickan olika. 

I beskrivningen av de i domarna kan vi tycka att det finns vaga skillnader i att det finns en högre 

aggressivitet i beskrivningen av pojkarnas kriminella handlingar, att beteendet ses som mer 

allvarligt. I flickans dom har man i förvaltningsrätten också beskrivit att hennes umgängeskretsar 

kan vara skadliga för henne. 

Det vi funderar vidare på är om det är färre flickor än pojkar som är brottsbenägna eller annat som 

att rätten inte lägger stor hänsyn till själva handlingen, alltså brottet i sig, om en flicka skulle begå 

ett brott utan även där grunda det på hennes psykiska hälsa. Även om vi inte hittade könsnormer 

eller skillnader mellan könen i texten kan vi antyda att det endast var en dom gällande en flicka 

och tre gällande pojkar. Enligt en undersökning från SiS visade det sig att det inte fanns skillnader 

mellan pojkar och flickor gällande kriminella handlingar som våld mot person och narkotikabrott 

(Ullmanen & Andersson, 2006). 
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Dåligt umgänge konstrueras av rätten på olika vis, ett dåligt umgänge för pojkar kontra flickor 

verkar inte beskrivas på samma sätt. Flickor som umgås med pojkar eller äldre män anses vara ett 

dåligt umgänge, eftersom de anses vara en fara för flickan. För pojkar har vi märkt andra 

beskrivningar på dåligt umgänge. Pojkar som umgås med andra pojkar som rör sig i kriminella 

kretsar verkar kunna triggas till att också begå kriminella handlingar. Dåligt umgänge är därför en 

social konstruktion precis som, vad som anses vara rätt för pojkars och flickors sätt att bete sig 

och som anses vara farliga miljöer att vistas i. Bourdieu beskriver könshabitus som att flickor är 

underordnade männen och att underordnandet reproduceras genom återkommande 

handlingsmönster (Bourdieu, 1999). Detta gör att flickor kan ha det svårare än pojkar att bryta sig 

loss från dåliga umgängen. Detta kan vara en anledning till att rätten lägger större vikt vid flickors 

umgänge och att de behöver mer stöd. Socialt konstruerade beteenden upprätthålls på detta vis. 

Enligt Bourdieu tränas pojkar till att behärska det offentliga rummet “maktens fält” och ta kontroll 

över produktionen medan flickor lär sig att ta ansvar för reproduktionen inom hushållet det vill 

säga i det privata rummet. Att gå utanför sina så kallade rum blir normbrytande men på olika vis 

beroende på vilket kön som går utanför. Precis som när vi skrivit om att “dåligt umgänge” inte 

beskrivs på samma sätt om det är en flicka eller pojke det handlar om (Bourdieu, 1999). 

Rätten beskriver inga märkbara könsskillnader i rekvisitet “brottslig verksamhet”. Däremot finner 

vi att domarna konstruerar olika beskrivningar, på vilka umgängeskretsar pojkarna och flickorna 

vistats i. 
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7. Diskussion 
Vi har delat upp diskussionen i olika rubriker. Vi diskuterar först vårt resultat, vad vi fått fram 

som är intressant och vad vi tänker om resultatet, idéer och frågor som framkommit under arbetets 

gång kommer att beskrivas och besvaras i den mån vi kan. Vi kommer även att jämföra med 

tidigare forskning. Sedan diskuterar och problematiserar vi våra valda teorier. Till sist kommer vi 

att beskriva för -och nackdelar som funnits med vår valda metod, diskursanalys. 

7.1 Resultatdiskussion 
När vi först läste igenom alla domar tyckte vi att länsrätten hade bedömt likvärdigt oavsett om det 

var en pojke eller flicka det handlade om. Vid ytterligare granskning och kategorisering av 

materialet började vi se att det fanns skillnader. Efter att ha läst om tidigare forskning hade vi en 

förförståelse om att det skulle vara lättare att se skillnader i bedömningarna mellan könen. Vi 

anser att det visar hur viktigt det är att vara medveten om vilka normer vi lever efter i vårt 

samhälle idag. Då dessa normer är så inpräntade i oss är de svåra att upptäcka direkt och det 

bidrar till att vi lätt reproducerar dem. När vi sedan satte på oss våra normglasögon och tittade 

riktigt noga såg vi skillnader i länsrättens bedömning av domarna. För oss visar det på att det är 

viktigt för oss blivande socionomer att lära oss om vilka fördomar och föreställningar vi själva bär 

på. 

Det har slagit oss att sexualitet, som fått stort utrymme i tidigare forskning vad gäller LVU inte 

varit lika framträdande för oss. Eftersom vårt urval är relativt litet bör vi inte dra några slutsatser 

av att flickor inte döms på sådana grunder längre eller att det problemområdet har minskat. 

Tidigare var flickors sexuella leverne en av de främsta orsakerna till omhändertagande och att det 

nu blivit mer accepterat för flickor att ha sexuella relationer (Schlytter, 2000) skulle rimligtvis 

kunna ha gjort att omhändertaganden på dessa grunder minskat. Andra möjliga förklaringar till att 

detta område inte är särskilt framträdande i vårt material kan vara att rätten numer lagt fokus på 

andra saker. Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” är något som både vi och tidigare 

forskning tar upp i högre grad och fortfarande är en viktig grund för omhändertagande av unga. 

Schlytter visar att det finns skillnader i hur missbruket fastställs. När det gäller alkohol är det den 

faktiska konsumtionen som dokumenteras för pojkarna medan i flickornas fall var det inte 

konsumtionen av alkohol i sig som var avgörande utan bland annat att de uppträder provokativt, 
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blir misshandlad eller har samlag med flera pojkar (Schlytter, 2000). Vi har också märkt att killar 

främst blir beskrivna utefter att missbruket i sig är problemet. Flickorna problematiseras däremot 

för deras psykiska ohälsa. Därmed kan vi likt Schlytter konstatera att det finns könsnormer inom 

detta rekvisit. Forskning kring hur många pojkar respektive flickor som får vård med stöd av LVU 

visar att tillämpningen av LVU påverkas av föreställningar kring kön (Schlytter, 1999). Ett 

påstående om att rättsväsendet tolkar precis lika för båda könen blir inte så trovärdigt när vi läser 

domarna. Rätten påverkas av samhällets rådande normer och diskurser, de är också kontextuellt 

bundna. I dom 15 tycker vi oss se en tydlig normskillnad. Där anses flickans umgänge med en 

äldre man problematiskt. Vi är tveksamma till om det hade beskrivits som ett problem för en 

pojke. 

En intressant detalj är också att flickorna i allmänhet inte diskuteras kring kriminalitet vilket kan 

tyda på att pojkar med sociala problem agerar utåt medan flickorna tar ut problemen på sig själva. 

Vad som anses lika tas i beaktande genom universella normer så som lagar, umgängesregler, 

internationella konventioner och könsdiskriminerande sociala system. Det finns här en möjlighet 

att diskriminering kan verka genom traditionellt accepterade föreställningar om kön som 

tillämpningen använder sig av (Mark, 2007). På samma sätt tänker vi oss att domstolarna ser det 

som en självklarhet  att behandla flickor och pojkar lika. Men eftersom vi lever i ett samhälle där 

flickorna traditionellt har bestämda genuskontrakt som skiljer sig från pojkarnas får normer en 

viss påverkan på domarna. 

Vi har funnit skillnader bland pojkar och flickor i domarna. Könsnormer konstrueras och 

upprätthålls genom domarna, samtidigt påverkas rätten av könsnormer som redan existerar. Vi har 

också en förståelse för att rätten måste beakta normerna som finns i samhället. Skulle de inte göra 

det skapas det en bristande förståelse för pojkar och flickors situation i samhället. Pojkar och 

flickor är uppväxta med könsnormer och förväntar sig att bli behandlade utifrån de Att inte 

behandla dem efter de normer de är vana vid skulle kunna leda till ilska eller upplevelser av 

kränkning. Rekvisitet socialt nedbrytande beteende är vagt formulerat och lämnar ett stort 

tolkningsutrymme. I rekvisitet rymmer beteende som aggressivitet, våld, vagabonderande livsstil, 

knarkarkvart och så vidare. I ett bredare tolkningsutrymme lämnas också fler beskrivningar på hur 

ett flick-eller pojkbeteende bör bete sig. Det som skildras i domarna är negativa beteenden om hur 

pojkarna och flickorna inte bör bete sig. Dessa kan se olika ut beroende på att sociala 

konstruktioner ser olika ut för pojkar och flickor. Alla detaljer som läggs vid varje rekvisit för 

flickorna respektive pojkarna gör att de får olika betydelser och normer. Vi ser att vara flicka och 

missbrukare förknippas med psykisk ohälsa och för en pojke med spänningssökande. Det vore 
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intressant att se vad som skulle hända om inte rätten beskrev könet, skulle dessa normer minska 

efterhand? 

Frågor som följer detta blir om det finns fördelar att pojkar och flickor inte behandlas helt lika i 

rätten? Vi tror att det finns fördelar med att ta hänsyn till att alla barn och ungdomar lever bland 

normer. De förväntas därmed bli bemötta på ett speciellt vis som de är vana vid och det borde 

vara positivt om rätten tar hänsyn till detta. Vi tror att det framförallt för pojkarna är en nackdel 

att deras genuskontrakt ser ut som de gör och rättens tillämpning av domarna.  Att pojkarna ska 

vara starka och klara sig själv leder till att bakgrundsorsaker till deras problem inte tas i 

beaktande. Det kan leda till att de inte får rätt hjälp för att lösa sina problem. 

Reproduktionen av könsnormer hade kanske avstannat om man inte hade kunnat förknippa 

särskilda beteenden till olika kön. Dock kan det vara problematiskt att inte veta könet på den man 

dömer till vård. Ett scenario som kan tänkas vara vanligt inom socialtjänsten och där det kan vara 

problematisk att inte veta könet på den som ska dömas till vård, kan vara om flickan haft en 

jobbig bakgrund med män som förgripit sig på henne och hon sedan hamnar på ett 

ungdomsboende där män kommer att behandla henne. Det blir svårt att ta hänsyn till att flickans 

förtroende för män är lågt om man inte tar hänsyn till könet från första början. 

Som vi tidigare nämnt i vår studie är det rättsliga systemet grunden till att samhället ska garantera 

rättssäkerhet. I ett rättssäkert samhälle ska det inte finnas skiljaktighet baserat på kön. Det är svårt 

att egentligen veta var skillnaderna finns då de hela tiden används och reproduceras av oss i vårt 

dagliga sociala samspel. Det är något som sker omedvetet.  Men vi måste öka vår kunskap för att 

förändra maktbalansen mellan pojkar och flickor, män och kvinnor. Genom att ändra på 

lagstiftning och hela tiden uppdatera riktlinjer för myndigheter. 

7.2 Problematisering av teorier 
Teorierna vi har valt, genusteori och det socialkonstruktivistiska perspektivet påminner ganska 

mycket om varandra. Trots det tycker vi att det varit väldigt användbart just för vår studie. 

Den genusteorin som vi hittat i litteraturen har för det mesta grundat sig i gamla system och 

diskuterar ofta historien bakom genusskillnader. Det har ibland varit svårt att använda teorierna i 

dagens moderna rättssystem då teorin ofta förklarar fenomen som var mer aktuella under 1900-

talet. När förtryck av kvinnor beskrivs, talas det ofta om hur äktenskapet såg ut och kvinnan som 

hemmafru. Det vore önskvärt om genusteorin kunde anpassas mer efter dagens samhälle och de 

normer som är aktuella idag. Vi upplevde det som svårt att finna sådan genusteori. 
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Det som oftast beskrivs som kritiskt med det socialkonstruktivistiska perspektivet är   

att det blir för abstrakt. Vi har försökt hålla oss till inte alltför abstrakta förklaringar för att vara 

trovärdiga. Vi håller oss till stor del hur språket konstruerar normer. Att normer är en social 

konstruktion ser vi som ganska vedertaget. 

 

7.3 Diskussion av metod 
Vi har skrivit studien genom diskursanalys. En diskursanalys kan se väldigt olika ut beroende på 

författaren. Hade någon annan än vi skrivit uppsatsen kanske resultatet sett aningen annorlunda ut. 

Det är dock rimligt att anta att de skulle likna varandra då vi använder samma material. Det kan 

ha både fördelar och nackdelar. Fördelen med det är just att den är väldigt öppen för egen tolkning 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Vi kan studera språket och förklara vad som sägs och skapas samtidigt som vi vet att det inte är 

någon absolut sanning som vi beskriver. Det ger en inblick till hur saker och ting kan vara och 

läsaren kan själv kritiskt granska våra motiveringar till tolkningarna. Ett problem med 

diskursanalys är att se på materialet ur ett annat perspektiv än det vi är vana vid, att se det kritiskt, 

eftersom vi lever bland rådande diskurser och normer i vår kultur och vårt samhälle. Det som man 

vill upptäcka kan förbli dold eftersom teman ligger oss för nära. Att upptäcka de diskurser kan 

därför vara svårt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

7.4 Metodkritik  

Det har väckts tankar och reflektioner under tiden som vi skrivit vår uppsats. Vi har försökt välja 

det mest relevanta inom tidigare forskning. Det har dock visat sig vara svårt att hitta litteratur från 

internationella studier. Vår uppsats gäller det svenska rättssystemet och svenska lagar och berör 

normer som finns inom det svenska samhället. Vi tycker att vi kunde fått fram mer tidigare 

forskning som svenska författare publicerat internationellt. Det skulle gett ett rikare innehåll av 

tidigare forskning i vår analys. I efterhand tror vi att det hade varit enklare om vi hade valt domar 

från förvaltningsrätten. Kammarrättens domar är de domar som blivit överklagade på. Det är inte 

alla som överklagar rättens beslut. Därför var det färre domar att tillgå och svårare att få tag på de 

som gällde  LVU 3§.  

Något som vi tänk på är hur resultaten hade sett ut om vi hade intervjuat. Vi tror att vår studie 

hade varit intressantare om vi hade intervjuat ett antal personer som arbetar inom rättsväsendet. 
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Validiteten hade stärkts om vi ställt frågor till jurister eller domare som är inriktade på sociala 

frågor. Men hur hade resultatet blivit? Hade det bekräftat vårt antagande om att det existerar 

könsnormer i bedömningar av fall som gäller LVU 3§? Eller hade deras uppfattning varit helt 

annorlunda.  

 

7.5 Framtida forskningsfrågor 
Vår studie har väckt många intressanta frågor på vägen. Det skulle vara intressant att veta hur 

socialtjänsten bedömer liknande frågor som de vi ställt i vår studie. Hur görs bedömningar kring 

könsskillnader hos socialtjänsten? Får studenter tillräckligt med kunskap för att göra sådana 

bedömningar? Vidare skulle det vara intressant att ställa motsvarande frågor direkt till de olika 

rättsinstanserna om könsstereotyper. 
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