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Förord 
Denna studie har utvidgat vår kunskap om vilken roll genus har i samhället och hur detta 

präglar ungas förutsättningar till vård. Det har varit givande att ta del av olika aspekter om 

genus, men det som främst varit gynnande har varit att få ta del av socialsekreterares 

erfarenheter och tankegångar. Tack vare våra intervjupersoner har vi fått en inblick i 

komplexiteten kring genus och arbetet med unga och hur detta återspeglas inom olika insatser 

i samhället. Vi vill därmed tacka våra intervjupersoner för att de ville delta i vår studie och 

bidra med deras intressanta uppfattningar och erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare 

för hans insats. Vi vill vidare tacka Helga Waerme för det stora engagemang och stöd, men 

också den praktiska hjälpen hon bidragit med.  
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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till 

denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som 

besitter erfarenhet gällande paragrafen. Studien är framarbetad utifrån en kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer. Resultatet består av socialsekreterarnas syn på kriterierna i 

3 § LVU i förhållande till kön, deras syn på rättsystemet, och hur den egna yrkesrollen 

påverkas av samhällsvärderingar gällande kön och genus. Vidare hur detta kommer till 

uttryck och påverkar arbetet med unga. En central aspekt som är genomgående gällande 

samtliga intervjupersoners uppfattningar är att kriterierna brottsligverksamhet och missbruk 

både är mer vanliga som skäl för omhändertagande samt lättare att bifallas i rätten gällande 

pojkar. Kriteriet annat socialt nedbrytande beteende är både svårare att få bifall på i rätten 

samt att det är det kriteriet som främst tillämpas på flickor. 

 

Nyckelord: 3 § LVU, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, genus och 

rätt, samhällsvärderingar och genus.  
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Abstract 
The study aims to examine how social workers perceive 3 § Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om Vård av Unga (LVU) and young people’s problems in relation to this, from 

a gender perspective. This is based on interviews with five social workers who have 

experience about the paragraph. The study is based on a qualitative approach with semi-

structured interviews. The result consists of social workers views on the criterias in § 3 LVU 

in relation to gender, their view of the legal system, and how their own professional role is 

influenced by societal values regarding gender. Furthermore, how this is expressed and affect 

work with young people. All interview persons beliefs is that the criteria of “criminal 

activity” and “abuse of alcohol and drugs”, are both more common as a reason for disposal 

and easier to be approved in court regarding boys. The criteria “other socially destructive 

behavior” is both more difficult to be approved in court and is the criteria which mainly is 

applied on girls. 
 

Keywords: 3 § LVU, criminal activity, abuse of alcohol and drugs, other socially destructive 

behavior, gender and law, social values and gender.  
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1. Inledning 

En av de mest centrala aspekterna inom socialt arbete är att verka för människors rättigheter 

till ett värdigt liv. För att åstadkomma detta behövs ett regelverk, vilket återfinns i juridiken 

genom sociallagarna. En av huvudprinciperna i Socialtjänstlagen (SoL) är att alla människor 

ska tillgodoses vård vid behov. När detta inte kan åstadkommas på frivillig väg är bland annat 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) ett alternativt 

tillvägagångssätt för att uppnå detta mål, vilket utgör ett komplement till socialtjänstlagen. 

(Norström & Thunved, 2009, s. 41, 347). 3 § LVU uppmärksammar normbrytande beteenden 

hos den unge. Vid undantagsfall då LVU blir aktuellt får den juridiska diskursen en 

avgörande röst. Inom juridiken är huvudfokus rättvisa och att lagen följs. Juridiken reducerar 

människan till ett fall och bejakar inte individuella aspekter, medan socialt arbete syftar till att 

se människan i sin helhet (Healy, 2005, s.37; Schlytter, 1999, s. 21). 

          Lagen ska verka objektivt och inte påverkas av värderingar eller moral (Healy, 2005, s. 

36). Detta blir dock svårt att tillämpa i praktiken då samhället utgår från mannen som norm 

och våra värderingar influeras av detta, följaktligen är ett könsneutralt rättsystem inte möjligt 

(Schlytter, 1999, s.18). 

          Jämställdhetsperspektivet genomsyrar inte socialtjänsten i den grad myndigheten har 

som mål. Socialarbetarens uppgift är dock att ta hänsyn till de faktiska skillnader som finns 

mellan pojkar och flickor (Socialstyrelsen, 2008, s. 10). Vidare är de genusskillnader som är 

sprungna ur samhällsvärderingar ytterligare en faktor socialarbetarna behöver ta hänsyn till. 

          LVU insatser har genom tiderna varit överrepresenterade av pojkar och är det än idag, 

dock har det framkommit att andelen flickor som får insatser enligt LVU har ökat. Detta då de 

sociala villkoren för flickor har förändrats, men även för att socialtjänsten idag 

uppmärksammar flickor och deras behov i högre grad (Socialstyrelsen, 2008, s. 82). 

          Män och kvinnor har genom tiderna betraktats som motsatser till varandra och har 

därmed ansetts tillhöra olika områden i samhället. Detta har fått konsekvenser i synen på 

kvinnors och mäns sätt att tänka och känna, genom en slutsats om att män och kvinnor tänker 

och känner olika (Svensson, 1997, s. 303). Idag vet vi att de biologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor inte är stora och att de största skillnaderna skapas utifrån samhällets syn på 

könen (Connell, 2009, s. 76). Detta skapande av skillnader leder i sin tur till att särbehandling 

mellan könen bibehålls, förstärks och blir en grundläggande faktor till att män och kvinnor 

behandlas olika (Magnusson, 2003, s. 72). Vidare ligger det till grund för hur pojkar och 

flickor förväntas bete sig samt hur de bemöts. Dessa samhällsvärderingar kring könsskillnader 

påverkar även juridiken, vilket blir ett hinder för att se individen. Detta kan leda till att 

individen inte får den hjälp som är behövlig då dennes unika behov inte behöver stämma 

överens med de stereotypa bilder samhället förmedlar.  

          När juridik och socialt arbete möts blir socialsekreterarnas uppgift som rättstillämpare 

att förhålla sig till juridikens premisser. Därav krävs det kunskap från socialsekreterarnas sida, 

om juridikens beståndsdelar vilka utöver lagtext även inkluderar samhällsvärderingar 

(Schlytter, 1999, s. 11-12).    

          Biologiskt– och socialt konstruerat kön blir i kombination med det system rättsväsendet 

bygger på intressant att analysera, i synnerhet utifrån en tvångslagstiftning som berör den 

unge. Då 3 § LVU är en del av rättsväsendet och är den paragraf som främst behandlar 

individens eget beteende blir det väsentligt att både se på genus utifrån hur ansökan görs men 

även utifrån hur den bedöms i domstolen. 
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1.1 Problemområde 

Socialsekreterare ställs inför ett dilemma vid ansökan av LVU eftersom ett socialt problem 

ska lösas utifrån den juridiska diskursen. Då dessa två diskurser har olika utgångspunkter 

hamnar socialsekreteraren i ett ställningstagande gällande till vilken grad denne ska låta sig 

påverkas av juridikens arbetssätt samt hur genusperspektivet ska behandlas.  

 

1.1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur fem socialsekreterare med erfarenhet av 3 § LVU ser 

på ungas problematik i förhållande till paragrafen. Vidare hur de resonerar kring paragrafen 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur ser socialsekreterarna på de tre kriterierna i 3 § LVU i förhållande till kön? 

 Föreligger det några empiriska skillnader i tillämpningen och i så fall hur yttrar sig 

dessa? 

 Om detta är fallet, hur anser socialsekreterarna att detta hanteras i rätten? 

 

1.2 Disposition 

Studien innehåller sju kapitel och upplägget för studien ser ut på följande vis. I första kapitlet 

introduceras läsaren i ämnet utifrån ett historiskt och nutida samhälleligt perspektiv. Läsaren 

får där igenom en förståelse för vad studien kommer behandla och vad problemområdet och 

syftet för studien är. Vidare presenteras studiens disposition samt de centrala begreppen för 

studien, så läsaren tillägnas nödvändig kunskap för att förstå vad studien behandlar. I andra 

kapitlet presenteras metoden, i vilken läsaren får information om studiens arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt i skapandeprocessen. Läsaren får således en inblick i hur informationen 

framtagits, hur intervjuguiden skapats, vidare hur arbetet med intervjupersonerna genomförts 

samt hur analysen bearbetats. I detta kapitel tas även etik upp, där alla etiska aspekter lyfts 

fram som har varit av relevans i skapandet av studien, vilket främst fokuserar på arbetet med 

intervjupersonerna.  

          Det tredje kapitlet presenterar forskningsläget ur både nationellt och internationellt 

perspektiv. Alla forskningarna är tillsammans uppdelade i olika teman, vilka skapats utifrån 

de aspekter som är av relevans för vår studie. Fjärde kapitlet följer av studiens tolkningsram. 

Den femte delen består av en tematisering av intervjupersonernas utsagor. I sjätte kapitlet 

kopplas tolkningsram och tidigare forskning samman med resultatet, vilket bidrar till en ökad 

förståelse för resultatet. Denna förståelse är baserad på det vi funnit liknande mellan 

materialet i tolkningsram, tidigare forskning och intervjupersonernas svar, men även på de 

punkter de skiljer sig varpå dessa områden problematiserats. Slutligen följer kapitlet 

diskussion och slutsats, där tolkningsramen, forskningen och resultatet problematiserats 

utifrån det som analyserats i analyskapitlet. En återkoppling till studiens syfte och 

frågeställningar presenteras också. Det som forskningsläget visar har även tagits fasta på och 

problematiserats utifrån intervjupersonernas svar, detta utöver områdena som berörts i 

analysen. De mest centrala områdena lyfts fram vilket genererat i olika synvinklar för att 

granska den komplexa problematik som genus och kön innebär, både i samhället i stort och i 

arbetet med unga. Utifrån den kunskap studien resulterat i lyfts även förslag på vidare 

forskning fram. 
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1.3 Studiens centrala begrepp och perspektiv 

1.3.1   3 § LVU 

 
”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. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid 

verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i 

första stycket. Lag (2006:896)” 

 

1.3.2 Missbruk av beroendeframkallande medel 

När en ung person brukar ett beroendeframkallande medel regelbundet kan detta snabbt 

komma att få konsekvenser för den unges hälsa och utveckling. Detta bruk kan utvecklas till 

ett missbruk som den unge inte klarar av att ta sig ur på egen hand och redan i den inledande 

fasen av detta bruk kan det bedömas som en risk för den unges hälsa och utveckling. När 

missbruket kommit till den gräns då vård utanför det egna hemmet anses nödvändigt och detta 

inte kan ges med samtycke från vårdnadshavarna eller den unge själv blir LVU aktuellt 

(Norström & Thunved, 2009, s. 322). Den unges missbruk bedöms utifrån vad den unge 

missbrukar samt hur ofta och i vilken mängd den unge missbrukar medlet. Bedömningen görs 

även utifrån vilka följder missbruket medför samt utifrån situationen runt missbruket 

(Flodström Nilsson, 2004, s. 27). 

 

1.3.3 Brottslig verksamhet 
Dessa brott kan bestå av både mildare brott som skett kontinuerligt men också brott som skett 

vid fåtal tillfällen men som är av en allvarligare form. För att den unge ska beredas vård ska 

beteendet vara normbrytande och visa på att den unge inte klarar av att anpassa sig till 

samhället. I denna bedömning är det den unges vårdbehov som ska ligga i fokus och inte 

brottet i sig (Flodström Nilsson, 2004, s. 27). 

 

1.3.4 Annat socialt nedbrytande beteende 
Med annat socialt nedbrytande beteende menas att den unge innehar ett avvikande riskfyllt 

beteende i förhållande till de normer som är gällande i samhället. Det kan handla om 

situationer så som att den unge rör sig i opassande miljöer som innebär fara för den unge. En 

riskfylld och olämplig miljö för den unge är exempelvis om denne rör sig i kretsar där denne 

kommer i kontakt med narkotika eller prostitution och andra liknande omständigheter. En 

helhetsbedömning ska utföras där den unges ålder samt andra faktorer ska beaktas. Beteendet 

i sig måste vara en risk för att den unge ska skada sig själv för att ett omhändertagande ska 

göras. Även här är det den unges vårdbehov som ska ligga i fokus för ett omhändertagande 

(Flodström Nilsson, 2004, s. 28; Norström & Thunved 2009, s. 322-323). 

 

1.3.5 Genusperspektiv 

Genusperspektivet behandlar föreställningen om att människan utifrån kulturella aspekter 

antingen tillhör det manliga eller kvinnliga könet och att dessa två skiljer sig radikalt från 

varandra. Det innefattas även av hur vi människor förhåller oss till varandra och skapar vår 

identitet utifrån detta. Genusperspektivet belyser även hur de två könskategoriseringarna 

rangordnas i förhållande till varandra (Magnusson, 2003, s. 24).  

 

1.3.6 Jämställdhetsperspektiv 

Utifrån jämställdhetsperspektivet ska man ta hänsyn till de olika förutsättningar som råder i 

samhället i förhållande till båda könen och med detta i beaktande ska individer bemötas och 

behandlas (Socialstyrelsen, 2008, s. 12).  
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2. Metod  
 

2.1 Val av metod 

Kvalitativ metod som grund för studien är vald med anledning av en intention om att gå på 

djupet med ett färre antal personer som undersökningsföremål (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997, s. 78). Detta med anledning av att mer djupgående svar, som endast kan 

frambringas genom samtal om ämnet var det som passade för studien. Vidare har intervjun 

använts som en social produktion av kunskap då vi intervjuare samt intervjupersonerna 

tillsammans konstruerat kunskap under intervjun genom interaktion oss emellan (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 34). Studien baseras på semistrukturerade intervjuer, där frågorna varit 

dem samma för samtliga intervjupersoner, men varierat i ordning (Bryman, 2011, s. 206).  

          Studien kommer att genomföras utifrån kvalitativ metod i vilken en förståelse av ämnen 

från den levda vardagsvärlden genom intervjupersonernas synvinkel är grunden (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 39). Den kvalitativa metoden är präglad av inspiration utifrån 

fenomenologin, vilket innebär att vår syn på den kunskap intervjupersonerna delgivit oss har 

behandlats med en inställning om att relevansen ligger i deras uppfattning av verkligheten 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). 

2.2 Datainsamlingstekniker 
Studien baseras på individuella intervjuer med fem socialsekreterare i en mellanstor kommun, 

i Sverige. Detta för att ta del av de resonemang som ligger till grund för bedömning av att 

kriterier i 3 § LVU är uppfyllda och hur genusperspektivet behandlas i förhållande till detta.  

          Ett strategiskt urval ligger till grund för de intervjupersoner studien inkluderar. Genom 

en kontakt fick vi fram intervjupersoner med den specificerade erfarenhet och kunskap vi 

sökte (Trost, 2010, s. 139). Denna kontakt fann vi inom socialtjänsten i en mellanstor 

kommun. Urvalet avgränsades till socialsekreterare inom kommunen med erfarenheter av 3 § 

LVU. Genom kontaktpersonen fick vi kontaktuppgifter till socialsekreterarna varpå 

intervjupersonerna kontaktades via email. Det var totalt 12 tillgängliga socialsekreterare, men 

målet var att inkludera fem deltagare i studien. Meddelandet om förfrågan att delta i studien 

gick ut till alla 12 socialsekreterare med anledning av att ha resterande sju socialsekreterare 

som reserver ifall någon intervjuperson skulle ställa in (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997, s. 104).  

          Urvalet för studien bestod av maximal variation då intervjupersonerna är av olika kön, i 

olika åldrar, av olika etnicitet samt att deras år av erfarenhet inom yrket varierar. Detta har 

bidragit till en större insyn i problemområdet och ett flertal perspektiv att beakta området för 

studien utifrån (Patton, 2002, s. 235). Studie hade eventuellt sett annorlunda ut med en 

avgränsning till en homogengrupp, således om intervjupersonerna varit av samma etnicitet, i 

samma ålder och haft lika många år av erfarenhet (Patton, 2002, s. 235). Utifrån detta hade 

risken varit större att vi fått mer liknande svar på frågorna än vad vi nu har fått.  

Överväganden som har gjorts är om gruppintervju, eller enbart individuella intervjuer var 

mest lämpade för studien. Diskussion har förts om hur en gruppintervju eventuellt skulle vara 

passande för studien. Slutligen ansåg vi att det fanns fler nackdelar än fördelar med 

gruppintervjuer, då gruppintervjuer kan resultera i att endast de pratsamma talar (Trost, 2010, 

s. 67-68). Med ovanstående som grund ansåg vi att gruppintervju inte var en lämplig metod 

med anledning av risken att inte få fram intervjupersonernas erfarenheter och åsikter mer 

djupgående (Trost, 2010, s. 46).   

          Antalet intervjupersoner ansåg vi vara tillfredsställande främst för att ha möjlighet att 

göra mer djupgående arbete av resultatet, då fler intervjupersoner utöver detta inte skulle 

tillföra så mycket mer än vad de föregående fem intervjupersoner redan bidragit med (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 129-130).  
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Gällande resultatet i uppsatsen har vi inte skrivit ut närmare detaljer om de enskilda 

intervjupersonerna då vi ser det som ett samlat resultat och inte haft avsikten att jämföra deras 

utsagor med varandra. Vidare är detaljer om de enskilda intervjupersonerna inget som har 

relevans för studiens syfte.  

2.2.1 Tillvägagångssätt 

Alla intervjupersonerna gav informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). 

Intervjufrågorna delgavs intervjupersonerna innan intervjun då det var frågor de behövde 

reflektera kring innan intervjun. Det blev ett övervägande mellan att antingen riskera 

ogenomtänkta svar, vilket skulle kunna generera i oanvändbart material eller att skicka ut 

frågorna innan och få genomtänkta svar. Genom att skicka ut intervjufrågorna innan 

möjliggjordes även en trygghetskänsla för intervjupersonerna inför intervjutillfället då de 

visste vad de gav sig in i (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87).  

          Inför intervjuerna beaktades både den fysiska och psykiska miljön. Intervjupersonerna 

erbjöds möjligheten att bestämma plats för intervjun, varav de flesta valde universitetsmiljö. 

För att få en gynnsam psykisk miljö inleddes mötet med allmänt prat för att sedan övergå i 

informerande punkter kring intervjun, exempelvis om anonymitet och behandling av 

materialet. Därefter startades intervjun med allmänna frågor varpå resterande intervjufrågorna 

infann sig med viss flexibilitet anpassat efter den unika intervjupersonen (Carlsson, 1991, s. 

36-37). 

          Under intervjun ställdes andrafrågor, vilket innebär att frågor utöver de exakt skrivna 

frågorna i intervjuguiden ställdes. Detta för att få ut det maximala av intervjupersonen under 

intervjutillfället, på så vis kunde vi ta fasta på intressant punkter intervjupersonen berörde 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154). Då vi ville komma åt de intervjuades åsikter undveks 

ledande frågor i möjligaste mån. En fråga i taget ställdes för att undvika oklarhet över vad 

som skulle besvaras (Dahmström, 2011, s. 153-154).        

          Tillvägagångssättet under intervjumomenten tog sig form genom att intervjupersonerna 

fick utrymme för fria reflektioner kring de ämnen som var i fokus för intervjun. De frågor 

som ställdes var likadana för alla intervjupersoner, men ställdes i varierad ordning utefter hur 

det passade i de olika intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003, s. 72). Frågor som ställs i den 

ordning som passar bäst för det specifika intervjutillfället samt att formulera följdfrågor 

beroende på det intervjupersonen säger är en låg grad av standardisering (Trost, 2010, s. 

39). Då forskningsintervjuerna fokuserats vid olika förbestämda teman, har intervjuerna varit 

ett mellanting mellan total strukturerade och spontana. Vi styrde således vilka områden som 

skulle beröras, men intervjupersonerna styrde innehållet i vilka svar de gav (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 46).  

          De frågor som intervjupersonerna inte hade något svar på är uteslutna ur studien, vilket 

benämns som partiellt bortfallsfel. Några frågor har således inte besvarats, vilket kan ha olika 

orsaker (Dahmström, 2011, s. 355-356). Vi valde att inte pressa intervjupersonerna på svar då 

vi inte ville riskera påverkan på dem.  

          Intervjupersonerna spelades in via diktafon för att möjliggöra att gå tillbaka och lyssna 

efter detaljer samt ägna mer uppmärksamhet åt intervjupersonens svar. Vi fann denna metod 

mest lämplig då intervjuerna var mellan 45-60 min. Inspelning av intervjuer kan även 

innebära vissa problem. En av dessa är att den intervjuade kan hämmas av faktumet att det 

som denne säger blir inspelat (Carlsson, 1991, s. 39-40). Då inga av intervjupersonerna 

uttryckte obehag kring att bli inspelade medförde inspelning av intervjuerna enbart fördelar. 
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2.2.2 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna har transkriberats och består av korrekta uttalanden för att tillförsäkra objektivitet 

i möjligaste mån gällande transkriberingarna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194, 204). Vi har 

informerat alla om rätten att godkänna transkriberingarna, detta för att tillförsäkra deras 

konfidentialitet samt för att de ska få chansen att korrigera texten om något uppfattats fel 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). Samtliga intervjupersoner framförde dock att de inte ansåg 

det som en nödvändighet att godkänna dem. 

          Då talspråk blir skriftspråk vid transkribering kan en korrigering från talspråk behövas 

för att intervjupersonen inte ska känna sig förolämpad vid läsandet av sina uttalanden 

(Bryman, 2011, s. 431). Av denna anledning har citaten korrigerats vid de mest nödvändiga 

meningarna. 

          Intervjuerna koncentrerades till kontentan av innehållet i intervjupersonernas 

uttalanden, vilket benämns som meningskoncentrering och är av fenomenologisk anda (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 221). 

          Vi har gjort en tematisk analys då vi har lagt fokus på de faktiska utsagorna från 

intervjupersonerna och inte hur intervjupersonerna har lyft fram dessa aspekter (Bryman, 

2011, s. 527). Analysen har arbetats fram på så vis att efter intervjuerna transkriberats har vi 

urskilt olika genomgående teman i intervjupersonernas svar som vi sedan delat in empirin 

efter. Kategorisering har således gjorts utifrån intervjuerna, då temana och kategorierna valts 

ut utifrån relevans för syftet. Detta har sedan legat till grund för analysen (Bryman, 2011, s. 

290). Analysen har således bearbetats fram på så vis att vi utifrån temana från empirin och 

tolkningsramen samt forskningskapitlet analyserat de mest relevanta delar för vår studie.  

         Vi har valt att använda oss av citaten från empirin även i analysen, detta för att klargöra 

exakt vad vi analyserar utifrån det intervjupersonerna berört, samt för att öka trovärdigheten 

då läsaren får möjlighet att se intervjupersonernas exakta uttalanden och hur dessa kopplas 

samman med tolkningsramen och forskningskapitlet. Läsaren får möjlighet att ta ställning till 

hur vi fört våra analysresonemang i och med detta. I analysen har vi vidare sökt analysera en 

och samma problematik utifrån olika teoretiska infallsvinklar och jämfört dessa i viss mån. Vi 

har även med hjälp av det litteraturen presenterar om rätten belyst intervjupersonernas utsagor 

kring rätten. 

 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I strävan efter att uppnå validitet i studien har intervjufrågorna baserats på syftet och 

frågeställningarna. Detta för att studien till sitt innehåll ska stämma överens med syftet, vilket 

tillförsäkrar att studien undersökt vad den haft för avsikt att undersöka (Patel & Davidson, 

2003, s. 98-99). Vi har i resultatet både presenterat den livsvärld intervjupersonerna redogjort 

för samt att vi, för att uppnå en logisk och lättförstådd tolkning av resultatet, tematiserat detta. 

De delar av intervjuerna som varit nödvändiga för att svara på syftet har valts ut. 

          I analysdelen förs tydliga argumentationer för de kopplingar som gjorts mellan 

materialet i tolkningsramen, forskningskapitlet och empirin. Detta för att öka läsarens 

möjlighet att bedöma rimligheten i resonemangen (Patel & Davidson, 2003, s. 103). Då 

ordagrant transkriberade intervjuer ligger till grund för resultatkapitlet, finns det möjlighet att 

granska grunden för resultatets uppkomst och således även värdera tolkningarna. 

          För att söka uppnå reliabilitet har vi utgått från vetenskapliga metoder samt tagit hänsyn 

till etiska aspekter vid genomförandet av studien (Patel & Davidson, 2003, s. 98-99). Vi har 

sökt skapa samma förutsättningar för intervjupersonerna under intervjutillfällena. En grundlig 

redogörelse för samtliga steg gällande vårt tillvägagångssätt i skapandet av studien är gjord, 

detta för att läsaren ska ha möjlighet att förstå hur studien genomförts (Patel & Davidson, 

2003, s. 103).  
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Då studien är baserad på fem socialsekreterare och dessa arbetar inom en mellanstor kommun 

kan studiens generaliserbarhet anses vara begränsad. Vårt resultat är dock i hög omfattning i 

linje med vad som framgår både av tolkningsramen och tidigare forskning gällande området 

(Patel & Davidson, 2003, s. 54). Den internationella forskningen är inte rakt av tillämpbar på 

det svenska samhället, då de olika samhällena kan skilja sig. De berör dock aspekter vi vill 

lyfta upp och internationell forskning ger en bredare syn på problemområdet, varav vi anser 

de som ett bra bidrag till studien. Vidare är stor del av det som belyses i forskningarna i linje 

med övrig litteratur.  

          En övervägning angående intervju undersökningen och dess syfte har gjorts, dels 

utifrån vad den kan komma att bidra med ur vetenskapligt perspektiv, samt hur det kan 

komma att förbättra för både socialarbetare och klienter utifrån ett samhällsperspektiv (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 78). Vår förhoppning är att studien möjligtvis kan bidra till ett 

uppmärksammande över hur 3 § LVU är utformad samt hur den är tillämpbar ur ett 

genusperspektiv.  

2.4 Litteraturgenomgång 
I samband med denna studie har vi fördjupat oss i litteratur gällande genus, de inledande 

bestämmelserna till LVU, 3§ LVU samt kommentarerna till dessa. Utifrån detta är 

intervjufrågorna skapade. Vi hade även syftet klart innan vi skapande intervjufrågorna (Trost, 

2010, s. 71). Studien har genomförts på så vis att litteraturgenomgången har infunnit sig på ett 

mer grundligt sätt efter att undersökningen utförts, vilket är ett tillvägagångssätt som valts 

med anledning av att undvika risken att bli allt för påverkade av teoretiska kunskaper (Patel & 

Davidsson 2003, s. 39). 

          De källor som studien grundar sig på är bland annat framtagna genom Norrköpings 

stadsbibliotek samt genom olika universitetsbiblioteksdatabaser via Örebro universitet, 

Linköpings universitets samt Karlstad universitet. Vid Norrköpings stadsbibliotek användes 

sökordet genus som gav 80 träffar varav vi använde oss av Connell, Raewyn (2009) Om 

genus samt Magnusson, Eva (2003) Psykologi och kön: från könsskillnader till 

genusperspektiv. Vi sökte även på pojkar och flickor som gav 34 träffar varav vi använde 

Bjerrum Nielsen, Harriet & Rudberg, Monica (1991) Historien om flickor och pojkar- 

könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.  

          Via Örebro universitet använde vi oss av LVU som sökord som gav 20 träffar varav vi 

använde oss av Flodström Nilsson Hjördis (2004) Vad säger LVU? samt Schlytter, Astrid 

(1999) Kön och juridik i socialt arbete: tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå. Vi sökte 

även på sökorden hon han som gav 26 träffar varav vi använde oss av Robèrt, Rigmor & 

Uvnäs Moberg, Kerstin (1994) Hon & han. Vi sökte även på genus och rätt som gav 4 träffar 

varav vi använde oss av Svensson, Eva-Maria (1997) Genus och rätt: en problematisering av 

föreställningen om rätten. Via Linköping universitet använde vi oss av sökordet kvalitativa 

intervjuer som gav 32 träffar varav vi använde oss av Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 

          Via Karlstad universitet använde vi oss av genus som sökord och fick 332 träffar och vi 

använde oss av Magnusson, Eva (2010) Genus och kultur i psykologi - teorier och 

tillämpningar samt Angelfors, Christina & Schömer, Eva (2009) En bok om genus - 

Nyfikenhet, nytänkande, nytta. Ett annat sökord var  flickor som fick 181 träffar varav vi 

använde oss av Frih, Anna-Karin & Söderberg, Eva (2010) En bok om flickor och 

flickforskning. Vidare använde vi oss av sökordet forskningsmetodik som gav 127 träffar 

varav vi använde oss av Magne Holme, Idar & Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik - 

Om kvalitativa och kvantitativa metoder samt Carlsson, Bertil (1991) Kvalitativa 

forskningsmetoder för medicin och beteendevetenskap.  

          Litteratur vi använt oss av som vi hade sedan tidigare är följande. Dahmström, Eva 

(2011) Från datainsamling till rapport - Att göra en statistisk undersökning. Brinkmann, 



8 
 

Svend & Steinar, Kvale (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Healy, Karen (2005) 

Social work theories in context: creating frameworks for practice,Norström, Carl & Thunved, 

Anders (2009) Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder 

den 1 januari 2009, Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder - Att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning samt Patton, Michael Quinn (2002) 

Qualitative research & evaluation methods. 

          I framtagning av nationell forskning gick vi in på socialstyrelsens hemsida för att få 

fram tidigare forskning utifrån genusperspektiv inom socialtjänsten. Via socialstyrelsens 

hemsida gick vi in på “P” och klickade på “publikationer”, sedan skrev vi in “jämställdhet” 

som sökord i sökfältet och fyllde i att vi ville få fram publikationer från och med år 2000 och 

framåt. Vi fick då 62 träffar varav vi klickade oss in på följande titlar “Jämställd 

socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten” och “ Mot en mer jämställd vård och 

socialtjänst - uppföljning av jämställdheten i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi 

beslutade oss för att använda båda, då den ena var en uppföljning av den andra. “Jämställd 

socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten” sökte vi på i Linköpings universitets databas 

och fann den även i bokform varav vi valde att använda oss av denna. 

          Den internationella forskningen framtogs genom Örebro universitets hemsida där vi 

gick in på universitetsbiblioteket sedan klickade på ämnesguider och gick vidare in på 

genusvetenskap. Där fann vi databasen International Bibliography of the Social Sciences 

(IBSS) där vi sökte på gender stereotypes som gav 1470 träffar varav vi använde oss av 

Elvin, Jesse (2010) The Continuing Use of Problematic Sexual Stereotypes 

in Judicial Decision-Making. Ytterligare en databas vi använde oss av efter vi gått tillväga på 

ovanstående sätt var Sociological abstracts, sökorden var gendered studies som gav 5641 

träffar varav vi använde oss av Orr, Amy. J (2011) Gendered Capital: Childhood 

Socialization and the “Boy Crisis” in Education. 

          För att få fram forskningsetiska principer sökte vi via www.google.se på 

forskningsetiska principer, som gav 35 300 resultat där vi fann PDF-filen Forskningsetiska 

principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning . 

 

2.5 Etik 

Vi har i studien utgått från forskningsetiska principer från vetenskapsrådet. Vi har utifrån 

informationskravet och samtyckekravet bett om intervjupersonernas samtycke samt 

informerat dem om deras rättigheter samt vad det innebar att delta i intervjun. Detta innebär 

att de fick information om att de kunde avbryta intervjun när som helst. Intervjupersonerna 

har innan intervjuerna informerats om hur intervjun kommer att användas (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7, 9). Vi har utifrån konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerat 

intervjupersonerna om att endast vi har tillgång till de uppgifter som kan identifiera 

intervjupersonerna samt att identifierande uppgifter inte kommer förekomma i studien. Vi har 

även lyft fram att det insamlade materialet endast kommer användas till studiens syfte och 

sedan raderas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12, 14).  

          Ytterligare en etisk aspekt som tagits i beaktande är att vi har erbjudit alla våra 

intervjupersoner att få ta del av samt godkänna transkriberingarna. De har vidare även fått ta 

del av slutprodukten, detta för att de ska vara medvetna om vad som skett med det material de 

upplämnat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15).  

          Vidare har även studiens eventuella konsekvenser för intervjupersonerna beaktats 

utifrån etiska grunder (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 79). Vi kom fram till att då 

intervjupersonerna är anonyma i studien kommer det inte få konsekvenser för den enskilda 

personen.  
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras först de fyra centrala forskningar som studien inkluderar, två 

internationella studier och två svenska studier från Socialstyrelsen. Därefter kommer samlade 

studier om rättsväsendet och könsskillnadsforskning, dessa  förklaras inte lika ingående som 

de första fyra då dessa endast är kompletterande för vår uppsats. 

3.1 Samhällsvärderingar inom rättsväsendet 
Jesse Elvin belyser i sin studie från 2010, The Continuing Use of Problematic Sexual 

Stereotypes in Judicial Decision-Making, hur sexuella stereotyper förekommer inom engelska 

och walesiska rättssystem. Denna forskning baseras på fem fallstudier som berör 

könsstereotypers förekomst inom rättsväsendet. Dessa påvisar att särbehandling utifrån kön är 

ett vanligt förekommande fenomen inom rätten. Detta trots den rådande policyn om att vara 

politiskt korrekt utifrån ett genusperspektiv och jämställdhet. Förekomsten av stereotyper 

inom rättsväsendet är något som är till nackdel för båda könen (Elvin, 2010, s. 275, 293-294). 

En central slutsats författaren lyfter fram är hur stereotyperna som råder, trots kraven om att 

vara politiskt korrekt, kan vara ett resultat av olika faktorer. En av dessa är att det 

huvudsakliga fokuset med att undvika könsstereotyper inom rätten ligger på själva strävan 

efter att vara politiskt korrekt. På så vis blir följden att förekomsten av könsstereotyper inom 

rättsväsendet osynliggörs. Komplexiteten i problemet förhöjs ytterligare i och med det faktum 

att det inte är vanligt förekommande att högre domare stöder sina tolkningar av lagtexten i 

vetenskapliga eller sociologiskt empiriska belägg, då detta varken förekommer som krav eller 

uppmuntras (Elvin, 2010, s. 276, 284, 294). 
 

3.2 Jämställdhet inom socialtjänsten 
Socialstyrelsen utförde en undersökning 2002, Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på 

socialtjänsten, med syftet att uppmärksamma eventuella könsskillnader, hur 

genusperspektivet beaktades inom socialtjänstens verksamhet samt föreslå åtgärder om det 

skulle upptäckas behövas (Socialstyrelsen, 2004, s. 9, 18). För att undersöka detta skickade 

socialstyrelsen ut enkäter till 290 kommuner, för att få svar på hur deras arbete såg ut utifrån 

jämställdhet (Socialstyrelsen, 2004, s. 14-15). Socialstyrelsen (2004) tog även del av 20 

barnavårdsutredningar för att undersöka eventuella könsskillnader mellan unga brukare 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 78-79). Utifrån studien kom de fram till att socialtjänsten inte hade 

ett tillräckligt genomsyrande genusperspektiv, och lämnade därav förslag på åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 14).  

         Socialstyrelsens forskning från 2008, Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst, 

utfördes på uppdrag av regeringen och gjordes i syfte att följa upp jämställdheten inom bland 

annat socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2008, s. 3). Utifrån uppföljningen framgår att det har 

blivit mer vanligt förekommande att jämställdhet tas i beaktande från kommunernas sida. 

Dock är förbättringen konstaterad utifrån en jämförelse med tidigare nivåer som varit mycket 

låga, varav en central slutsats utifrån forskningen är att det finns mycket arbete kvar för att 

åstadkomma en jämställd socialtjänst (Socialstyrelsen, 2008, s. 9, 10). Ytterligare en slutsats 

är att det bristande jämställdhetsperspektivet delvis grundar sig i att verksamheten är en del av 

samhället som i sig inte är helt jämställt (Socialstyrelsen, 2008, s. 12). 

         En svårighet vad gäller att komma till rätta med könsskillnader inom socialtjänsten är att 

dessa skillnader härstammar ur samhället i stort, varpå en åtskillnad ibland kan vara 

nödvändig för att män och kvinnor ska få sina rättigheter tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2008, 

s. 11). Jämställdhetsperspektivet bör verka till att med hänsyn till de olika förutsättningar män 

och kvinnor har i dagens samhälle, uppmärksamma de skillnader som ännu finns och skapa 

tillfredsställande situationer för klienterna utifrån dessa. Detta då en könsneutralisering utifrån 

hur samhället ser ut, annars kommer att verka missgynnsamt (Socialstyrelsen, 2008, s. 12). 
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För att uppnå insatser som ger bra effekt för båda könen behöver de vara utformade efter både 

män och kvinnors behov (Socialstyrelsen, 2004, s. 15). 

         Socialstyrelsen (2004) menar att båda könen ska ha samma möjligheter och 

förutsättningar att få sina behov tillgodosedda. För att uppnå en jämställd socialtjänst behöver 

ett flertal olika faktorer uppmärksammas samt att eventuella skillnader och likheter som kan 

finnas mellan könen behöver belysas. Detta för att tillgodose både könsspecifika behov utan 

att glömma den unika individens behov (Socialstyrelsen, 2004, s. 29). 
 

3.3  Kriterierna i 3 § LVU i förhållande till kön 
Narkotika användning förekommer i större utsträckning bland män, vilket visar sig från 

gymnasieåldern och upp genom åren. Inom missbruks- och beroendevården råder omfattande 

skillnader beträffande insatser till män och kvinnor. Det är mannens behov som vården har 

utformats från, varav utvecklingen på denna front är av vikt för att kvinnans behov av vård 

ska tillfredsställas. Detta med tanke på att det framkommer i olika sammanhang att kvinnors 

toleransgräns för beroendeutveckling är lägre än mäns (Socialstyrelsen, 2008, s. 79-80). 

         I Socialstyrelsens (2004) undersökning upptäcktes att socialtjänsten gör skillnad på 

pojkar och flickor. Den visade en skillnad i hur pojkar respektive flickor framställdes, då 

pojkar och flickor beskrevs enligt traditionella föreställningar kring kön. Flickorna beskrevs 

även som mer passiva och utifrån inre egenskaper medan pojkarna beskrevs som mer aktiva 

och genom sina handlingar (Socialstyrelsen, 2004, s. 78-79). Det var även en stor skillnad i 

hur pojkar och flickors sexualitet beskrevs. Flickors sexualitet beskrevs noggrant, så som 

sexuella partners och liknande, till skillnad från pojkars där ämnet berördes mycket sparsamt 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 78-79). 

         Socialstyrelsen (2004) uppmärksammar även hur problematiken kring pojkar och flickor 

skiljer sig. När det gäller brott är pojkar högt överrepresenterade och skillnaden ökar ju grövre 

brotten blir, enda undantaget är snatteri där flickor utgör en majoritet. Könsmässig åtskillnad 

går även till viss del att urskilja gällande psykiska besvär. Pojkar med psykiska besvär agerar 

oftast utåt, medan flickor vänder det inåt och kan visa beteenden så som nedstämdhet. 

Depressioner, ätstörningar och självskadebeteenden är även vanligare bland flickor än pojkar 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 75-76). 
 

3.4 Socialtjänstens hantering av könsskillnader 

Pojkar är överrepresenterade vad gäller insatser enligt SoL och LVU, men det har kommit att 

visa sig att andelen flickor har ökat, vilket eventuellt beror på att de sociala villkoren idag ser 

annorlunda ut för dem än vad de gjorde förr. Ökningen har även, enligt Socialstyrelsen (2008) 

sin förklaring i att socialtjänsten i större utsträckning uppmärksammar flickors behov, som 

har ökat samt utformar insatserna utifrån dem (Socialstyrelsen, 2008, s. 82). 

         Det finns skillnader mellan könen i orsakerna till att man sätter in insatser men även en 

skillnad i hur socialarbetarna hanterar samma typ av problematik hos pojkar och flickor. Ett 

exempel på detta är ungdomars sexualitet. När en flicka uppmärksammas för tidig 

sexualdebut eller att denne är sexuellt aktiv kan detta var en grund för insatser, medan det inte 

uppmärksammas i lika hög grad när det gäller en pojke. Detta sker trots att ett sådant beteende 

kan vara ett tecken på problem både hos flickor och pojkar (Socialstyrelsen, 2004, s. 11). 

         Utifrån undersökningen drar Socialstyrelsen (2004) slutsatsen att jämställdhet ur ett 

brukarperspektiv inte blivit tillräckligt uppmärksammat inom socialtjänstens verksamhet. En 

orsak till detta kan vara att SoL i hög grad betonar individen och dennes behov, därav har 

könsperspektivet hamnat i skymundan (Socialstyrelsen, 2004, s. 15). 
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3.5 Socialisation och läran om att vara på olika sätt 

Amy J. Orr kom utifrån sin studie från 2011, Gendered Capital: Childhood Socialization and 

the “Boy Crisis” in Education, fram till att flickor i högre grad än pojkar tenderar att delta i 

typiska feminina aktiviteter som får positiv inverkan på skolgången. Amy J. Orr (2011) har i 

sin studie tagit del av statistik insamlad från” National Center for Education Statistics 2006 ” 

av barn som gick i förskolan mellan läsåren 1989-1999, vilket sammanlagt blev 6,394 

förskolebarn i Amerika (Orr, 2011, s. 274). 

         Orr (2011) menar att föräldrar, skola och andra samhällsinstanser uppmuntrar barn till 

att socialiseras till typiskt feminina och maskulina beteenden och aktiviteter, vilken kan 

hämma barns utveckling samt påverka hur de presterar i skolan. Utifrån studien framgick det 

att de typiskt feminina aktiviteterna hade gynnande effekter på både pojkar och flickor 

gällande deras studier (Orr, 2011, s. 282). Typiskt maskulina aktiviteter hade ingen positiv 

inverkan gällande studierna, dock kan de vara bra för barnets utveckling av sociala förmågor 

(Orr, 2011, s. 282). Ytterligare en positiv aspekt gällande typiskt maskulina aktiviteter är att 

de resulterar i att barn tar för sig mer gällande att utforska omvärlden samt bidrar till 

självständighet. Detta till skillnad från vad de typiskt feminina aktiviteterna bidrar med (Orr, 

2011, s. 273). 

         Författarna menar att det är en skillnad i hur samhället socialiserar pojkar och flickor, 

detta då pojkar uppmuntras till att leka fysiska lekar, leka utomhus och befinner sig utan 

vuxnas tillsyn oftare än flickor (Orr, 2011, s. 272). Budskapen som förmedlas till flickor är att 

hålla sig nära hemmet och uppvisa beteenden som överensstämmer med de vuxnas 

förväntningar. Detta bidrar bland annat till att flickor i större mån socialiseras till individer 

som är mer beroende av andra (Orr, 2011, s. 273). Dessa resurser som barn utvecklar påverkar 

i sin tur hur de presterar och tar till sig kunskap i skolan, samt hur deras attityder gentemot 

skolan tar sig form. Denna socialisering bidrar till att pojkar över lag lär sig att bli 

självständiga, ta plats, vara aktiva och möjligtvis mer aggressiva individer (Orr, 2011, s. 273). 

Flickor uppvisar i större mån positivt socialt beteende samt positiv attityd mot skolan (Orr, 

2011, s. 280). 
 

3.6 Övrig forskning 

3.6.1 Könsskillnadsforskning 

Inom könsskillnadsforskning framkommer det till större del andra kategoriseringar gällande 

individerna, utifrån likheter och skillnader, än vad det gör utifrån kategorierna män och 

kvinnor. Det innebär således att likheter och skillnader utifrån andra kategorier egentligen är 

av större betydelse, men då fokus ligger på könsskillnader, ägnas de andra upptäckta 

skillnaderna ingen större uppmärksamhet. Detta medan upptäckta könsskillnader vad gäller 

förmågor, upplevelser, karaktärsdrag samt prestationer får desto mer uppmärksamhet. En 

följd av det är bland annat att kontextuella faktorer som eventuellt bidragit till dessa resultat 

förbises. Könsskillnader görs följaktligen större och viktigare än vad de i själva verket är 

(Magnusson & Marecek, 2010, s. 36-37, 40). 

         Då egenskaper och förmågor belyses beträffande män och kvinnor, leder det till att 

forskning som baserar sig på könsskillnader kommer att verka främjande till förklaringar som 

grundar sig på uppfattningen om att inre psykologiska eller biologiska könsmässiga skillnader 

finns (Magnusson & Marecek, 2010, s. 37). 
 

3.6.2 Studier om rättsväsendet 

Förr såg det annorlunda ut inom rättsväsendet gällande hur genusperspektivet skulle 

behandlas. Då var det av vikt att kvinnor och män betraktades som olika inom rätten för att 

tillgodose deras rättigheter. Idag innebär ett genusperspektiv inom rätten att bortse från kön 
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och att könsneutralitet ska råda (Svensson, 1997, s. 300). Både rättsväsendet och 

välfärdsstaten i sin helhet präglas av en syn på sig själva som könsneutrala. Vad som inte tas i 

beaktande är hur synen förr, som skiljer sig avsevärt från synen idag angående 

genusperspektivet, har legat till grund för utformning av dagens lagar och dylikt (Svensson, 

1997, s. 301). 

         Då definitionen av människan är baserad utifrån mannen som norm blir konsekvensen 

en oklarhet beträffande hur kvinnan ska hanteras inom rättsväsendet. Kvinnor måste antingen 

bli betraktade som avvikande i förhållande till definitionen eller rakt av rättas in i den. Rättens 

system beaktar inte det som avviker från normen, då normens betraktas som allmängiltig 

(Svensson, 1997, s. 304, 307). 

         Angelfors & Schömer (2009) menar att det utöver att läsa texten gällande ett mål i 

rätten, är av vikt att se till vart det utspelas samt hur bilden som tas förgivet påverkar och 

sätter spår. De belyser det faktum att rätten ska vara könsneutral, men hur kön trots denna 

vision påverkar och utgör en värderingsfaktor (Angelfors & Schömer, 2009, s. 225-226). 

         Rättssystemets intention som ligger i att det rättsliga subjektet ska betraktas som jämlik 

samt att dess könstillhörighet ligger utom relevans, är ohållbar. Detta med anledning av att 

samhället vi lever i är organiserat så att det gynnar män varav våra värderingar präglas utav 

detta och någon könsneutralitet därav inte är möjlig. Rättssystemet är därav endast 

könsneutralt i formell mening (Schlytter, 1999, s. 18). 

          Då rättens framställning av kön baseras på samhällets syn på genus, utesluts den 

individuella aspekten av människans handlande. Detta präglar exempelvis hur rätten tolkar 

situationsbetingade beteenden hos unga flickor. Genusperspektivet inom rätten leder till att 

flickor blir tolkade utifrån samhällets framställning av kön (Schlytter, 1999, s. 21). Normerna 

för pojkar och flickor är olika inom flera områden. Normerna för pojkar är inte lika 

begränsade som de är för flickor, då pojkar tillåts att agera ut i större mån än flickor för att 

samhället ska reagera. Pojkars och flickors sexualitet ges även olika betydelse. Pojkars 

sexualitet berörs knappt medan flickors sexualitet ges stor vikt i bedömningar kring LVU 

(Schlytter, 1999, s. 135-136, 138). 

         Då lagtexten lämnar utrymme för tolkning i varierad grad, är påföljden att den som 

tillämpar lagen har visst inflytande över utfallet. Tolkningen influeras av samhällsvärderingar, 

som ofta tas för givna utav jurister (Schlytter, 1999, s. 48). 

 

 

4. Tolkningsram 
Gällande de olika teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen om kön och genus; biologiska, 

sociala och psykologiska, har störst fokus lagts vid de sociala och psykologiska, med anledning 

av att dessa enligt Connell (2009) visat sig utgöra den största orsaken till att män och kvinnor 

beter sig olika och behandlas olika av omgivningen (Connell, 2009, s. 76). Detta är även i linje 

med vår uppfattning av kön och genus. Vi har dock valt att ha med det biologiska perspektivet 

då vi kan tänka oss att detta kan ha en inverkan i människors beteende och därför inte helt ville 

exkludera det. De tre teoretiska utgångspunkterna motsäger varandra på olika sätt, men dessa 

inkluderas alla i uppsatsen med anledning av att söka belysa flertal olika sätt att förhålla sig till 

kön och genus på. Detta då olika förhållningssätt som människor har gällande kön och genus 

ligger till grund för hur man betraktar olika problemområden. Vi vill således inta olika 

synvinklar på omhändertaganden av unga ur ett genusperspektiv, vilket dessa tre medför. På så 

vis ser vi att det fyller funktionen av att läsaren får en helhetbild av hur problematiken kan 

uppfattas, därav minskas även risken att läsaren styrs till att inta vårt synsätt. 
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4.1 Teoretiska perspektiv på kön och genus 
Enligt Robèrt & Ulvnäs Moberg (1994) finns det vissa biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor som bland annat kan skildras genom temperament, där män i genomsnitt hävdas vara 

mer dominanta, ha lägre tålamod, i större utsträckning än kvinnor är oberoende samt att de är 

mer fysiskt aktiva och mer aggressiva. Kvinnors temperament beskriver författarna som 

motpol beträffande samtliga temperamentsfaktorer. Detta då de beskrivs som mer lugna, 

försiktigare och mindre aggressiva till sin natur. Under tonåren stiger nivån av det manliga 

könshormonet testosteron hos pojkar i produktion. Detta menar biologiska teoretiker 

resulterar i att egenskaper hos pojken tar sig uttryck genom att han blir mer utåtriktad, otålig 

och aggressiv (Robèrt & Ulvnäs Moberg, 1994, s. 31, 77). Connell (2009) avvisar inte 

biologiska olikheter mellan män och kvinnor fullt ut, då han menar att det går att urskilja 

skillnader mellan män och kvinnor i hjärnan. Författaren menar dock att dessa är små och inte 

så betydande i förhållande till hur biologiska skillnader framställs i samhället. Således uppstår 

inte beteendeskillnader mellan könen utifrån hjärnans funktion, utan hjärnans anatomi 

påverkas av våra beteendeskillnader. Utifrån författarens resonemang kan de föreställningar 

kring kön och genus som återfinns i samhället vara ett resultat av interaktion mellan samhälle 

och individ och behöver därav inte vara biologiska. Av denna anledning är mycket av det som 

anses vara typiskt manliga och kvinnliga tankemönster ett resultat från att våra hjärnor formas 

på detta sätt utifrån det vi lär in. Ett exempel som författaren ger är hur samhället på sätt och 

vis förbereder pojkar till våld från tidig ålder (Connell, 2009, s. 16-17, 76). 

        Connell (2009) belyser även hur det genom hela livet, från omgivningen, ges uttryck för 

hur vi människor bör uppföra oss utifrån vår könstillhörighet. På detta sätt bevaras 

genusskillnaderna, men det bidrar även till att skapa uppfattningar om genusskillnader. 

Genom dessa uppfattningar söker individen sin tillhörighet som antingen kvinna eller man. 

Författaren menar dock att individen inte är helt passiv i sitt blivande till man eller kvinna 

utifrån de genusskillnader som finns i samhället, utan själv är en aktiv del i detta blivande. 

Detta då individen anpassar sig efter genusordningen (Connell, 2009, s. 18-19).   

        Bjerrum & Rudberg (1991) tar avstånd från biologiskt kön då de i sitt resonemang 

belyser att biologiskt kön är något som helt omvandlas till socialt kön, detta då barn från 

början av livet varken har någon uppfattning eller något intresse för könsinnebörd. Det är 

först när identitetsskapandet börjar som omgivningen till stor del påverkar barnet att definiera 

sig och definieras som pojke eller flicka. Omvandling av biologiskt kön till socialt kön är 

problematiskt då det råder ojämlikhet gällande hur könen värderas i samhället. Män och 

kvinnor betraktas olika, både gällande egenskaper och maktstatus. Formell jämställdhet och 

jämställdhet i praktiken idag är inte överensstämmande (Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 28-30). 

Även Magnusson & Marecek (2010) tar upp maktaspekten då de menar att det utifrån en 

maktdimension gällande könskategoriseringar går att urskilja oskrivna regler gällande vad 

som är tillåtet att prata om och på vilket sätt det är tillåtet att prata om det. Denna typ av makt 

genomsyrar både formella institutioner samt informellt socialt samspel. Författarna belyser 

även hur könstillhörighet är en av de vanligaste utgångspunkterna när människor klassificeras 

och värderas utifrån sociala åtskillnader. Det är även dessa som fungerar som basis gällande 

fördelning av samhällsstatus, resurser och andra privilegier (Magnusson & Marecek, 2010, s. 

62, 79). Även Connell (2009) belyser maktaspekten i förhållande till kön. Författaren menar 

att den ojämställda genusordningen i allmänhet gynnar män, men att det därav inte innebär att 

det inte får negativa konsekvenser även för män. Om pojkar och män avviker från de 

förväntade normerna kan de på olika sätt bli uteslutna från gruppen män (Connell, 2009, s. 

21). 
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Även Magnusson & Marecek (2010) belyser hur människor bemöts olika av omgivningen 

utifrån vilket kön de tillhör. Författarna menar att sociala förväntningar, belöningar och 

bestraffningar sätter könsmässiga avtryck i människors beteenden. Olika beteenden sorteras in 

i könskategorierna manligt respektive kvinnligt, vilket uppenbaras tydligt genom 

omgivningens reaktioner när män eller kvinnor beter sig på motsatt vis av vad som förväntas. 

Med anledning av detta kan en och samma situation utgöra två helt olika situationer beroende 

på om det är en man eller en kvinna som är föremål för situationen. Författarna menar att det 

komplexa med kategoriseringar när det gäller människor är att vi påverkas av hur vi indelas i 

fack och att reaktioner från omgivningen är något som leder till en identifikation med det fack 

vi placerats in i. Med anledning av detta kan således en kategori påverka oss till att beteendet 

ändras i linje med omgivningens förväntningar, trots att vi inte har detta beteende i grunden 

(Magnusson & Marecek, 2010, s. 46, 73-74). 

 

 

5. Resultat 

 

5.1 Att skriva taktiskt 

När ett LVU ska skrivas så att det bifalls i rätten resonerar en utav intervjupersonerna på 

följande vis;  
 

Intervjuperson: ”… det handlar ju om att skriva för att ett LVU ska gå igenom. Då är man 

tvungen att använda sig av de ord som finns i lagtexten…” 

 

Intervjupersonen menar att när den aktuella problematiken inte går in i de första två 

kriterierna kan socialsekreterare ta till det tredje kriteriet, annat socialt nedbrytande beteende. 

Denne belyser att de måste tänka taktiskt när de skriver en LVU utredning så att det går 

igenom i rätten. Med detta menas att utredningen bör skrivas så den passar in väl i paragrafen. 
 

Intervjuperson: ”… man är tvungen att tänka taktiskt när man skriver en LVU utredning och när 

man går igenom till förvaltningsrätten” 

 

En annan intervjuperson belyser också den taktiska aspekten gällande ansökning av LVU. 

Denne menar att under kriteriet annat socialt nedbrytande beteende försöker man belysa både 

utagerande beteende och inåtvänt destruktivitet men att mest fokus ändå läggs på det 

utagerande beteendet även under detta kriteriet. Om det inåtvända finns med i problembilden 

belyses givetvis detta men störst fokus läggs på det utagerande, då det är störst chans att det 

går igenom i rätten. Intervjupersonen menar att grunderna till annat socialt nedbrytande 

beteende kan bli diffusa och att det på grund av det kan bli svårare att få igenom det i rätten 

om man endast utgår ifrån det kriteriet vid ansökan om LVU. Intervjupersonen menar att det 

utagerande beteendet är lättare att ansöka på och få igenom i rätten och att man kanske av 

denna anledning använder det mest. En annan intervjuperson menar att vid ett utagerande 

beteende kan man många gånger använda sig av kriterierna kriminalitet och missbruk. Denne 

anser även att ett utagerande beteende är lättare att beskriva och bevisa för att det är farligt, 

medan det inåtvända är svårare både att beskriva och bevisa för. Av denna anledning blir det 

lättare att sätta in inåtvänd destruktivitet under kriteriet annat socialt nedbrytande beteende. 
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5.2 De tre rekvisiten 
En av intervjupersonerna uppger att denne har en känsla av att det idag är mer lika i antalet 

flickor och pojkar som blir omhändertagna genom LVU än vad det var förr. Detta då denne 

tror att det förr var fler pojkar än flickor som blev omhändertagna genom LVU. 

Intervjupersonen uppfattar att denna förändring kan bero på att samhället idag 

uppmärksammar flickor och deras välmående i större utsträckning. 

          Majoriteten av intervjupersonerna uppfattar att det är pojkar som för närvarande är mest 

utmärkande vid omhändertagande av 3 § LVU. Utifrån kriteriet annat socialt nedbrytande 

beteende uppfattar de dock att det är majoritet tjejer som kriteriet tillämpas utifrån, och att de 

övriga kriterierna i 3 § LVU i högst grad går igenom samt tillämpas på pojkar. Detta då 

orsakerna till ansökan och till ett omhändertagande skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

          Intervjupersonernas uppfattning är att utagerande beteende i större utsträckning leder 

till att 3 § LVU blir aktuellt än destruktivt beteende som den unge riktar mot sig själv. En av 

intervjupersonerna uppfattar att anledningen till att 3 § LVU främst tillämpas på unga med 

utagerande beteende beror på att den typen av beteende märks och syns i större utsträckning. 

Intervjupersonen uppger att denne tror att det finns många unga som är i behov av hjälp, men 

inte får det med anledning av att de inte upptäcks. 
 

Intervjuperson: ”De LVU ärenden som jag har haft med killar, där har [det]varit mera tydligt 

missbruket eller kriminaliteten som man har kunnat peka på – med tjejer, jag tror det är svårare…”  

 

Intervjuperson: ”Tjejerna har oftast en mer samling, alltså det är oftast mera problematik kring 

dom, alltså från flera olika grunder liksom, att det finns många olika saker” 

 

Intervjuperson: ”… ibland är det ju faktiskt så att, att den som skriker mest är ju inte den som 

behöver mest hjälp, men det är de vi ser… faktiskt” 

 

Intervjupersonerna uppger att de vanligaste orsakerna till att flickor omhändertas enligt 3 § 

LVU är för att de har ”fel umgänge”, att de inte går i skolan, har problematiskt sexuellt 

beteende och att de har självskadebeteende. Flertal av intervjupersonerna tror att anledningen 

till att flickor främst platsar under annat socialt nedbrytande beteende, beror på att deras 

beteende tar sig uttryck på ett mer mångfacetterat sätt vilket resulterar i att flertal faktorer 

ligger till grund för ansökning av 3 § LVU. 

          En av intervjupersonerna anser att det vanligaste skälet till att unga bereds vård enligt 3 

§ LVU under rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende är att den unge innehar ett 

destruktivt beteende som riktas mot den egna personen. Samtliga intervjupersoner belyser 

ytterligare skäl gällande detta kriterie genom utagerande aggressivitet, när den unge vistas i 

fel umgänge exempelvis i kriminella kretsar men utan att utföra något faktiskt kriminellt 

beteende samt då den unge försätter sig i situationer och umgängen där det går att urskilja 

tydliga riskfaktorer. Intervjupersonerna uppger att en faktor utav dessa exempel inte är skäl 

för ett omhändertagande genom 3 § LVU, utan att det handlar om kombinationen av ett flertal 

områden som inte fungerar beträffande den unges livssituation. 

          En annan av intervjupersonerna menar att det gällande flickor kan finnas 

självmordstankar, självskadebeteende samt problematiskt sexuellt beteende så som att de 

byter till sig droger eller får vara med i umgänget, genom att ha sex. Denne menar även att 

flickors problematik kan vara värvat med ett missbruk, men dennes erfarenhet är ändå att 

grunderna för ansökan kring flickor är mer diffusa än de för pojkar. Med diffusa faktorer 

menar intervjupersonen faktorer som inte är lika lätta eller tydliga att ta på. Intervjupersonen 

menar att när man söker LVU för pojkar kan det vara mer konkreta saker och som är lättare 

att ta på.  
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Intervjuperson: ”…killar kanske har brottsgister att landa i, eller att dom erkänner att dom har 

tagit så här många droger eller så. Och tjejer är mera att dom skär sig men man har inget läkarintyg 

som säger något om det eller, alltså då är det mer godtyckligt kanske, vad min oro grundar sig i så” 

 

På detta sätt menar intervjupersonen att det är svårare att bevisa i rätten att man har fog för sin 

oro kring flickor då handläggarens oro kan upplevas som egensinnig. 

          Majoriteten av intervjupersonerna belyser hur kriteriet annat socialt nedbrytande 

beteende inte är lika konkret som de andra två kriterierna, missbruk och kriminalitet, varpå 

det kriteriet resulterar i en större bedömningsfråga. Det kan vara svårare att belysa en specifik 

situation som riskfylld utan man får göra en helhetsbedömning, vilket intervjupersonerna 

menar kan vara både en för- och nackdel.     

          En av intervjupersonerna lyfter fram att en anledning till att flickor främst omhändertas 

utifrån annat socialt nedbrytande beteende är att det är vanligt förekommande att det finns 

misstankar om prostitution samt att de umgås med äldre killar som vistas i kretsar där sådant 

finns. Avvikelse från hemmet är vanligt för både pojkar och flickor, men lite mer 

förekommande bland flickor och utgör exempel på skäl till omhändertagande utifrån kriteriet. 

Det är mer vanligt förekommande att flickor går under detta kriteriet vid bedömning av 

problematiskt sexuellt beteende, även så gällande relationsproblem. Vid tillämpning av annat 

socialt nedbrytande beteende kan det även handla om hög frånvaro från skolan, i kombination 

med missbruk. 
 

Intervjuperson: ”… ofta kan det vara att tjejer söker sig till de äldre killarna som kanske redan 

etablerat det här med normbrytande fasen. De är kanske inblandade i kriminalitet och droger vilket 

gör att tjejerna sugs med i den gemenskapen…” 

 

Intervjupersonerna uppger även att vanliga anledningar till att pojkar blir omhändertagna är 

att de umgås i fel kretsar, utför våldsbrott och övriga brottsliga handlingar, samt att de 

använder droger och missbrukar.  

          Flera av intervjupersonerna anser att kriterierna missbruk och kriminalitet hänger 

samman i hög grad. De uppger vidare att det är mer vanligt att det bara handlar om 

kriminalitet än att det bara handlar om missbruk, då finns båda oftast med i bilden. Flickor 

kan således komma ganska långt in i missbruket utan att behöva göra något kriminellt. 
 

Intervjuperson: ”… jag tycker oftast de hänger ihop så pass tydligt. Har man påbörjat ett 

missbruk så behöver man oftast göra kriminalitet för att finansiera det” 

 

Intervjuperson: ”… killarna kanske behöver vara mer aktiva, exempelvis om du hamnar lite åt 

droghållet så blir kriminaliteten en bisyssla av det. Killarna kanske måste vara mer drivande att 

faktiskt dra in pengar åt det än vad tjejerna tidigare behöver göra” 

 

En av intervjupersonerna lyfter fram att det gällande kriminalitet och missbruk för flickor är 

mer sammankopplat med de situationer flickorna sätter sig i. Intervjupersonen menar att 

flickor hamnar i de situationerna på ett annat sätt. Flickorna kan dra sig till äldre killar som 

redan har ett etablerat normbrytande beteende, vilket gör att de hamnar i en sådan gemenskap. 

De behöver inte vara lika aktiva som pojkar, men det innebär inte nödvändigtvis att de är 

mindre drivande än pojkar. Med mindre aktiva menar intervjupersonen att flickor inte 

behöver agera lika mycket som pojkar. 
 

Intervjuperson: ”… en tjej som kom in i den här världen kan kanske lättare få saker och ting till 

sig. Om vi pratar droger och det här. Är du tjej så kan du få droger liksom av äldre killar. Det är 

klart de vill ha sex oftast. Det kan ju också va på det sättet att tjejer är drivande att de vill in i den 

världen. Men den ingången är betydligt mer öppen för tjejer…” 
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Intervjuperson: ”men de jag har sett då har de på grund av att de kom in i det här, de kanske blev 

utnyttjade för att få droger, då blev det också en ond spiral, att då vill de ju döva känslan av 

utnyttjande vilket gör att det dras igång ännu mer ”…” vilket gör att de också snabbare utvecklar 

ett missbruk”  

 

En av intervjupersonerna menar att flickor precis som pojkar använder droger och dricker 

alkohol samt ägnar sig åt kriminella handlingar, skillnaden är att det för flickor inte går 

igenom i rätten på någon utav rekvisiten kriminalitet eller missbruk i lika stor utsträckning 

som för pojkar. Intervjupersonen uppger att dessa aktiviteter, beträffande flickorna, inte 

klassas som att de förekommer till den grad att dessa två rekvisit blir aktuella. Majoriteten av 

intervjupersonerna uppfattar att anledningen till att pojkar blir omhändertagna utifrån 

rekvisiten kriminalitet och missbruk i större utsträckning än flickor, beror på skillnaden 

mellan könen gällande dessa handlingar och att det är pojkar som står för den grövsta 

missbruksproblematiken. 
 

Intervjuperson: ”Jag tror killar ofta är lite mer kraftfulla i sitt beteende så när det gäller missbruk 

eller kriminalitet ”…” jag tänker att det märks mer alltså, en kille kanske oftare begår 

misshandelsbrott till exempel…” 

 

Intervjuperson: ”... skadegörelse är ganska vanligt bland tjejer faktiskt ”…” alltså de beskriver 

det själva som att de är så himla arga och aggressiva och istället för att ge sig på någon så ger de 

sig på grejer” 
 

5.3 Värderingarnas förekomst i arbetet med pojkar och flickor 

En av intervjupersonerna uppfattar att handläggare inom socialtjänsten förmodligen i första 

hand uppmärksammar förväntade beteenden hos pojkar och flickor och att de således blir det 

första handläggare tar fasta på. Denne menar att det därmed finns risk att handläggare 

glömmer att utforska andra eventuellt viktiga områden. En intervjuperson lyfter vidare fram 

hur egna värderingar kan resultera i att man gör skillnader mellan könen, trots att denne 

menar att man är medveten om att skillnader mellan könen inte ska göras. En skillnad som 

intervjupersonerna belyser är hur ungdomars sexualitet värderas olika. 

          En av intervjupersonerna belyser den skillnad som kan göras mellan pojkar och flickor 

utifrån de grunder rätten lägger mest tyngd på beträffande könen. Intervjupersonen upplever 

att det exempelvis läggs mer fokus på självdestruktivt beteende och självdestruktiva tankar 

när det gäller flickor, medan missbruket är något som kan framhävas mer när det gäller 

pojkar. Detta trots att självdestruktivt beteende och självdestruktiva tankar kan finnas med i 

bilden hos dessa pojkar också. 
 

Intervjuperson: ”Men jag tänker att vi la mer fokus på hans missbruk än vad vi gjorde på andra 

bitar. Medan tjejerna så tänker jag att man framhäver kanske mer att de skurit sig eller att dom 

uttrycker självmordstankar” 

 

Intervjuperson: ”Det handlar egentligen om, att man byter sexuell partner väldigt ofta och att 

man oftast inte skyddar sig. Det ses ju av någon anledning som mer allvarligt när det gäller tjejer, 

egentligen borde man väl tänka likadant när det gäller killar. Men på något sätt så tänker man [att] 

det [är] mer allvarligt när det gäller tjejer, det gör jag också.” 

 

Denne uppger att samhällsvärderingar även är något som handläggarna och rätten har. 

Intervjupersonen uppger att samhällsvärderingar inte enbart påverkar handläggarnas 

bedömningar utan även rättens bedömningar. 
 

Intervjuperson: ”… det kommer man ju aldrig ifrån att man har värderingar kring vad som är 

okej och inte okej” 
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Intervjuperson: ”… våra utredningar präglas av samhällsvärderingar, det gör det faktiskt och 

måste väl kanske på något sätt göra också, jag har svårt att se hur man kommer ifrån det för att det 

handlar ju också om en samhällsanpassning tillbaks ”…” att man ska fungera väl i samhället” 

 

Intervjupersonen menar att man som socialsekreterare har värderingar, det är sedan upp till 

rätten att avgöra om dennes värderingar och analys kring den unge är tillräckligt utifrån en 

rättslig synpunkt för att ett LVU ska gå igenom. 

          Flera av intervjupersonerna menar att det inte går att komma ifrån att man som individ 

kommer göra sin egen bedömning och tolkning av situationer, vilket även är 

socialsekreterarens uppgift. Denne menar dock att socialsekreteraren med olika hjälpmedel i 

högre mån kan komma ifrån ovidkommande faktorer och inte låta personliga värderingar vara 

utgångspunkten i arbetet.  

          En av intervjupersonerna resonerar kring hur kriteriet annat socialt nedbrytande 

beteende som inte är konkret till sin innebörd, lämnas öppen för tolkning i större utsträckning 

än de andra två kriterierna inom 3 § LVU. Denne menar att det ligger en fördel i det med 

anledning av att problem kan vara komplexa och kriteriet ger möjlighet att fånga upp de 

ungdomar som inte går in under något annat kriterie. Intervjupersonen menar att kriteriet trots 

att det är så pass tolkningsbart, enbart innebär fördelar med anledning av att ärendena efter 

socialsekreterarens bedömning går igenom flertal instanser genom kammarrätt och länsrätt. 

På så vis minskar det risken att felbedömningar görs. 
  

5.4 Inåtvänd destruktivitet och utagerande beteende kopplat till könen 

Intervjupersonerna uppfattar vid en generalisering av pojkar och flickor att deras sätt att 

hantera ångest skiljer sig på så vis att pojkar blir mer utagerande och flickor i större 

utsträckning vänder beteendet mot sig själva. En av intervjupersonerna uppfattar att 

anledningen till detta ligger i att pojkar och flickor intar de beteenden som de uppfattar 

förväntas av dem, de agerar således utifrån allmänna könsstereotypa inställningar i samhället.  
 

Intervjuperson: ”… alltså jag tror killar faktiskt tänker så att, hellre slår jag än gråter, det tror 

jag…” 

 

Denne relaterar inåtvända beteenden till flickor medan utagerande beteenden relateras till 

båda könen och upplever det inte som könsbundet. Det utagerande beteendet i sig kan dock se 

olika ut mellan könen. En av intervjupersonerna uppger att flickor och pojkars 

självskadebeteende ser olika ut på så vis att flickor i större utsträckning skär sig, medan 

pojkar förstör kroppen genom droger. Intervjupersonen uppfattar att flickor är mer inåtvända 

då de mår dåligt medan pojkar söker sig till varandra och utför saker i grupp. En 

intervjuperson lyfter fram en annan aspekt av detta, då denne menar att det även finns pojkar 

som skär sig och lider av ätstörningar och att det är vanligare än man kan tro.  
 

Intervjuperson:”… utagerande så är ju det en sak för sig så det är ju lättare att beskriva. Men 

inåtvänd aggressivitet eller det som man vänder mot sig själv det är ju svårare egentligen, för att 

bevisa att det är farligt eller så”.  

 

Intervjuperson: ”… killarna däremot det blir precis tvärtom för de är ju mer socialt, de gör saker i 

gäng …” 
 

 

 

 

 



19 
 

6. Analys 

6.1 Teoretiska perspektiv på empirin 

Robèrt & Ulvnäs Moberg (1994) menar att det finns vissa påstådda biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor. Bland annat att män är mer dominanta och aggressiva än kvinnor 

och att mäns aggressivitet tenderar att öka under tonåren. Vidare att män är mer direkt aktiva i 

sina tillvägagångssätt medan kvinnor är mer lugna och försiktiga (Robèrt & Ulvnäs Moberg, 

1994, s. 31, 77). Ett alternativt synsätt på de skillnader intervjupersonerna lyfter fram gällande 

ungas kriminalitet kan intas utifrån det biologiska perspektivet. 

         Det biologiska synsättet av pojkars och flickors olika beteenden skulle kunna skildra 

deras strävan efter att exempelvis komma åt droger och hur det påverkar deras utsatthet på 

olika sätt. Utifrån intervjupersonernas resonemang om pojkars mer aktiva tillvägagångssätt 

gällande försörjning av sitt missbruk, blir kriminalitet ytterligare ett problemområde. Enligt 

intervjupersonerna hamnar flickor i beroendeställning till pojkar genom sex- och drog utbyte. 

I flickornas fall genererar tillvägagångssättet i att även de skadas i dubbel bemärkelse genom 

sexuellt utnyttjande utöver missbruket. Utifrån det biologiska perspektivet skulle de påstådda 

könsskillnaderna även kunna utgöra en form av förklaring till att pojkar främst omhändertas 

utifrån missbruk och kriminalitet, medan flickor omhändertas utifrån annat socialt 

nedbrytande beteende. Detta då de biologiska egenskaper som könen möjligen har 

överensstämmer med de olika kriterierna. Vi menar att om då pojkar är mer utagerande faller 

det sig naturligt, utifrån ett biologiskt perspektiv, att de omhändertas utifrån de kriterierna 

som innefattar utagerande beteenden. Liknande gäller flickor och deras inåtvända problematik 

som då går ihop med det tredje kriteriet. 

         Intervjupersonerna uppger att det är utagerande normbrytande beteende som främst går 

att bevisa för och få igenom i domstolen. De nämner vidare att det främst är pojkar som har 

ett utagerande beteende. Om detta belyses utifrån ett biologiskt perspektiv skulle en möjlig 

tolkning kunna vara att pojkar mer överensstämmer med vad som lättast går igenom i 

domstolen. Detta då de utifrån ett biologiskt perspektiv beskrivs som det mer aggressiva 

könet. 
 

Intervjuperson:”… utagerande så är ju det en sak för sig så det är ju lättare att beskriva. Men inåtvänd 

aggressivitet eller det som man vänder mot sig själv det är ju svårare egentligen, för att bevisa att det är farligt 

eller så”. 

 

Intervjupersonerna menar att när det gäller utagerande beteende är flickor mindre grova i sina 

handlingar. På så vis ser vi hur socialsekreterarna förmodligen behöver överdriva flickor i sitt 

utagerande beteende för att det ska gå igenom i domstolen. Intervjupersonerna uppger att 

utagerande beteende är den mest centrala aspekten i ungas problembild som socialsekreterare 

behöver lägga fokus på i domstolen för att ansökan ska bifallas. Utifrån ett biologiskt 

perspektiv skulle detta kunna innebära en könsmässig skillnad gällande förutsättningar till att 

få rätt vård. 

      Den påstådda könsmässiga skillnaden gällande vård kan dock ifrågasättas om vi istället 

iakttar detta utifrån socialisation. Med socialisation menas att pojkar och flickor socialiseras 

från barnsben till att inta olika beteenden (Connell, 2009, s. 18-19). Intervjupersonerna 

belyser hur pojkar och flickors väg till normbrytande beteende skiljer sig. Gällande pojkars 

destruktiva beteenden uppger intervjupersonerna att detta främst tar sig form genom 

utagerande beteende, medan flickors väg många gånger sker genom äldre killar. 
 
Intervjuperson: ”… killarna däremot det blir precis tvärtom för de är ju mer socialt, de gör saker i gäng …” 
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Intervjuperson: ”… killarna kanske behöver vara mer aktiva, exempelvis om du hamnar lite åt droghållet så blir 

kriminaliteten en bisyssla av det. Killarna kanske måste vara mer drivande att faktiskt dra in pengar åt det än vad 

tjejerna tidigare behöver göra” 

 

Intervjuperson: ”… ofta kan det vara att tjejer söker sig till de äldre killarna som kanske redan etablerat det här 

med normbrytande fasen. De är kanske inblandade i kriminalitet och droger vilket gör att tjejerna sugs med i den 

gemenskapen…” 
 

Ovanstående kan förstås utifrån hur vi människor i identitetsskapandet intar typiskt ”flickiga” 

och ”pojkiga” beteenden, vilket vi gör först efter att vi uppmärksammat att dessa finns i vår 

omgivning (Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 28). Bland pojkar finns exempelvis en strävan efter 

att passa in i gruppen, varpå de intar förväntade beteenden som förknippas med manlighet. 

Sedan barnsben uppmuntras de på olika sätt att använda sig av våld (Connell, 2009, s. 16-17, 

21). 

         Ungas väg till normbrytande beteenden som skiljer sig ur könsmässig synvinkel skulle, 

med bakgrund av ovanstående, kunna förklaras genom socialisation. En möjlig förklaring till 

flickors väg att utveckla normbrytande beteende är när de i tonåren kan tänkas uppfatta 

umgänget med äldre killar som en del i sin identitetsutveckling. Detta kan sedan få som 

konsekvens att de dras med i de destruktiva beteenden som förekommer i umgängeskretsen. 

Pojkars väg till normbrytande beteenden skulle kunna vara en konsekvens av att de från 

början faller för grupptryck att testa alkohol och droger. Vidare att tillsammans utföra 

kriminella handlingar, då de inte vill riskera att bli uteslutna från gruppen. Vi ser att flickor 

och pojkars olika väg att utveckla normbrytande beteenden således även ligger i läran om att 

inta olika beteenden utifrån den könskategori de tillhör. Detta innebär att förklaringen till att 

flickor främst omhändertas utifrån annat socialt nedbrytande beteende och pojkar främst 

omhändertas utifrån brottsligt beteende och missbruk, även återfinns i att vi socialiseras till 

olika beteenden. 

         Ytterligare en aspekt på detta är att vi människor påverkas av de könskategoriseringar 

som finns i samhället och som vi därmed blir indelade i av omgivningen. Vi identifierar oss 

med vår kategori vilket kan innebära att en individ intar ett beteende som egentligen inte är av 

dennes natur men som tillhör kategorin (Magnusson & Marecek, 2010, s. 46). Utifrån 

författarnas resonemang kan vi urskilja ytterligare ett sätt att se på de skillnader som 

intervjupersonerna upplever mellan könen gällande de olika kriterierna och anledningar till 

omhändertaganden. Intervjupersonerna ser tydliga skillnader i och till pojkar och flickors 

problematik. Detta skulle kunna vara ett resultat av den påverkan som den unges könskategori 

kan ha. Utifrån författarnas resonemang kan de skillnader som intervjupersonerna upplever i 

sitt arbete delvis förstås genom att ungdomar uttrycker den problematik som ligger i linje med 

samhällets förväntningar på dennes könstillhörighet. Problematiken i grunden kanske är 

någon annan, men att beteendet inte överensstämmer med könskategorin och därav inte 

kommer till uttryck. 
 
Intervjuperson: ”Jag tror killar ofta är lite mer kraftfulla i sitt beteende så när det gäller missbruk eller 

kriminalitet ”…” jag tänker att det märks mer alltså, en kille kanske oftare begår misshandelsbrott till 

exempel…” 
 

Utifrån detta kan den skillnad mellan könen som intervjupersonerna upplever gällande 

kriminella- och våldshandlingar vara ett resultat av att dessa beteenden i högre grad passar in i 

kategorin för pojkar än för flickor. Därav blir dessa beteenden mer normalt för en pojke än för 

en flicka. 
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6.2 Samhällsvärderingar inom socialtjänsten och rätten 

Vårt beteende påverkas av de förväntningar samhället har på oss och omgivningen reagerar 

oftast om en individ avviker från dessa. Av denna anledning bedöms olika beteenden olika 

beroende av kön. Detta trots att vi människor är mer olika som individer än vad vi är utifrån 

kön (Magnusson & Marecek, 2010, s. 40, 73-74). 

 
Intervjuperson: ”Men jag tänker att vi la mer fokus på hans missbruk än vad vi gjorde på andra bitar. Medan 

tjejerna så tänker jag att man framhäver kanske mer att de skurit sig eller att dom uttrycker självmordstankar” 

 

Intervjupersonerna lyfter fram hur de präglas av värderingar i arbetet med unga och att 

könsskillnader ibland förekommer trots att de försöker vara neutrala. Utifrån detta ser vi att 

om fokus på könsaspekten i arbetet med unga blir för omfattande kan detta få som 

konsekvens att den unges problembild inte ägnas det individfokus som är behövligt, för att 

den unge ska få rätt form av hjälp från samhället. Vi ser att det inte går att ta för givet att en 

pojke ska ha en viss typ av problematik utifrån att det är ett typiskt beteende för det manliga 

könet. Detta då det är individen och dennes egenskaper som är mer avgörande för hur denne 

är. Om typiskt könsstereotypa beteenden är det som socialsekreterare först uppmärksammar i 

arbetet med unga ser vi risken i att könsstereotyper bevaras. Vidare går det att urskilja en risk 

i att obefintliga problem skapas eller förstoras, samtidigt som de egentliga behoven inte 

upptäcks. 

         Olika författare hävdar att dagens samhälle inte är jämställt utifrån ett maktperspektiv. 

Vidare att det finns en maktdimension utifrån könskategoriseringar och att det utifrån detta 

finns oskrivna regler, både inom det offentliga och privata livet. Denna ojämställdhet 

återfinns även inom socialtjänsten som skiljer på pojkar och flickor gällande exempelvis 

sexualitet, där flickors sexualitet i högre grad betraktas som problematisk (Socialstyrelsen, 

2004, s. 11; Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 29-30; Magnusson & Marecek, 2010, s. 62). 

Angelfors & Schömer (2009) menar även att kön får en betydelse inom rättsväsendet, trots att 

rättsväsendet ska vara könsneutralt (Angelfors & Schömer, 2009, s. 225-226). 

Intervjupersonerna menar att sexuellt beteende är mer problematiskt bland flickor än pojkar. 

De belyser även att domstolen tar upp olika aspekter beroende på kön. 

 
Intervjuperson: ”Det handlar egentligen om, att man byter sexuell partner väldigt ofta och att man oftast inte 

skyddar sig. Det ses ju av någon anledning som mer allvarligt när det gäller tjejer, egentligen borde man väl 

tänka likadant när det gäller killar. Men på något sätt så tänker man [att] det [är] mer allvarligt när det gäller 

tjejer, det gör jag också” 
 

Vi ser att då makten mellan könen är ojämn är det mer acceptabelt för pojkar att ha en öppen 

sexualitet, medan detta fortfarande inte är acceptabelt bland flickor. Detta ser vi kan vara en 

anledning till att socialsekreterare reagerar starkare gällande flickors sexualitet. Vidare kan 

den ojämna makten även vara en förklaring på intervjupersonernas uppfattning om att 

domstolen reagerar på liknande sätt. Därav den stora skillnaden som intervjupersonerna 

uttrycker gällande denna typ av problematik. Vår uppfattning blir därav att maktdimensionen 

påverkar vilken typ av problematik socialsekreterare och domstol lyfter upp i förhållande till 

vilket kön den unge har samt hur de väljer att hantera denna. Ytterligare en aspekt utifrån 

ovanstående är att detta möjligtvis signalerar för flickor att deras sexualitet är mer tabubelagd 

och fel än pojkars. Vi tänker att detta även kan bli bekräftande och en del i bevarandet av 

könsskillnader inom både socialtjänsten och rättsväsendet. 

         Magnusson & Marecek (2010) belyser hur kön fungerar som grund till hur omgivningen 

bedömer och bemöter oss (Magnusson & Marecek, 2010, s. 79). Om detta är utgångspunkten i 

domstol och för socialsekreterare vid mötet med en klient kan detta förklara varför olika 
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aspekter hamnar i fokus beroende på om ärendet behandlar pojkar respektive flickor. Vi ser 

att det i sådant fall blir individens kön som styr hur tankegångarna i domstol ska gå samt hur 

ansökningarna görs. 

         Angelfors & Schömer (2009) menar att rättsväsendet inte är könsneutralt då 

konstruktionen av kön ständigt finns med och helhetsbilden i ett ärende som står inför 

domstolen hamnar då i skymundan (Angelfors & Schömer, 2009, s. 225-226). 

 
Intervjuperson: ”… det handlar ju om att skriva för att ett LVU ska gå igenom. Då är man tvungen att använda 

sig av de ord som finns i lagtexten…” 

 

 

Intervjuperson: ”… man är tvungen att tänka taktiskt när man skriver en LVU utredning och när man går 

igenom till förvaltningsrätten” 
 

Intervjupersonernas upplevelse av att behöva skriva taktiskt uppstår då de måste anpassa sitt 

ärende efter de specifika ramar som står i lagen. Vi ser att de även behöver ha de 

könspräglade samhällsvärderingarna och deras betydande roll för domstolens resonemang i 

åtanke. Vi ser att socialsekreterares medvetenhet kring rättsväsendets konstruktion samt deras 

uppgift att se till den unge utifrån en helhetsbild då kan bli kontroversiellt. För att hindra att 

detta blir ett problem i socialsekreterares arbete behövs då ett taktiskt skrivande för att både 

anpassa ansökan efter lagen men också utefter rättsväsendets konstruktion. Det taktiska 

skrivandet blir således en nödvändighet för att socialsekreterare ska kunna framhäva den 

aktuella problematiken på ett sätt som gynnar den unge. 

         Svensson (1997) menar att våra lagar är utformade efter ett samhälle då 

genusperspektivet inte innebar detsamma som det gör idag. Detta bidrar till att domstolen idag 

bedömer utifrån ett genusperspektiv som skiljer sig från det genusperspektiv som formade 

lagen (Svensson, 1997, s. 300). Detta är ytterligare en tänkbar aspekt gällande 

intervjupersonernas syn på och behov av det taktiska skrivandet vid ansökningar i rätten. 

Detta då den lag de ska utgå ifrån inte överensstämmer med dagens syn på genus. För att 

socialsekreterare ska kunna hjälpa sina klienter måste de således ha dessa aspekter i åtanke för 

att finna metoder att kringgå problematiken kring lagen och domstolens bedömningar. 

         Schlytter (1999) menar att det inom lagtexten finns utrymme för tolkning, vilket innebär 

att den som tillämpar lagen har ett inflytande som påverkas av samhällsvärderingar (Schlytter, 

1999, s. 48). Intervjupersonerna belyser att de ser tendenser inom domstolen vid exempelvis 

självdestruktivt beteende och att detta får mer fokus om det berör flickor än pojkar. Samma 

parallell görs vid missbruk, men då utifrån att domstolen lägger vikt vid detta som grund för 

omhändertagande av pojkar främst. Detta kan då möjligtvis innebära att de skillnader 

intervjupersonerna ser vid anledning till ansökan om LVU till stor del är en anpassning till 

vad de vet att rätten kommer att belysa. Därav anpassas val av kriterie efter detta då det ökar 

chansen att hjälpa den unge. 

         Schlytter (1999) menar att rätten utesluter individuella aspekter och därav inte tar 

hänsyn till situationsbetingade beteenden gällande flickor (Schlytter, 1999, s. 21). 

Intervjupersonerna uppmärksammar hur förhållandena som går under annat socialt 

nedbrytande beteende många gånger är diffusa samt att kriteriet är relaterat till flickor. Då 

flera faktorer tillsammans kan utgöra skäl för omhändertagande utifrån kriteriet är en 

helhetsbild av vikt.   

 
Intervjuperson: ”De LVU ärenden som jag har haft med killar, där har [det] varit mera tydligt missbruket eller 

kriminaliteten som man har kunnat peka på – med tjejer, jag tror det är svårare…” 

 

Intervjuperson: ”Tjejerna har oftast en mer samling, alltså det är oftast mera problematik kring dom, alltså från 

flera olika grunder liksom, att det finns många olika saker” 
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Utifrån detta kan vi se att de grunder socialsekreterare söker vård på för flickor, många gånger 

är otydliga. I domstolen blir det svårt att konkretisera dessa diffusa grunder om de 

individuella aspekterna samt väsentliga situationsaspekter inte beaktas. Om alla aktuella 

faktorer tillsammans utgör en problematisk situation ser vi att en helhetsbild kring den unge är 

avgörande för att denne ska få vård. Om detta inte görs ser vi att möjligheterna för flickor att 

få vård utifrån detta kriterie försvåras i domstolen. 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Samhällsvärderingar inom socialtjänsten och rätten 
Intervjupersonerna belyser en problematisk aspekt gällande arbetet med unga genom att lyfta 

fram förekomsten av värderingar kopplat till könen. En av intervjupersonerna exemplifierar 

detta med synen på pojkar och flickors sexualitet, där toleransgränsen för att unga inte 

skyddar sig eller att de har sex med många är lägre när det gäller flickor. Det kan således 

utgöra grund för ett omhändertagande trots att det inte bör vara någon skillnad mellan könen i 

detta hänseende. Intervjupersonen motiverar dock denna oro genom sitt resonemang om att 

flickor är mer utsatta utifrån att de kan bli sexuellt utnyttjade.  

          Forskning påvisar att könsstereotyper är vanligt förekommande inom rättsväsendet och 

att dessa präglar hur domstolen bedömer pojk- och flickärenden inom alla möjliga områden, 

trots att det strider mot rättsväsendets policy om jämställdhet. Problematiken kring detta 

förstärks ytterligare genom det faktum att domare inte behöver några egentliga belägg som 

grund för sina bedömningar. De åtskillnader som görs kan verka missgynnande för båda 

könen (Elvin, 2010, s. 275, 284, 293-294). Forskning påvisar även att det i arbetet med unga 

inom socialtjänsten förekommer könsmässig åtskillnad, i synnerhet beträffande hur 

sexualvanor hos unga värderas (Socialstyrelsen, 2004, s. 11).  

          Det går att urskilja en problematik utifrån ett flertal aspekter vad gäller förekomsten av 

dessa åtskillnader som både finns inom socialt arbete och inom juridiken, utifrån att de 

resulterar i nackdelar både för flickor och pojkar. En tänkbar konsekvens är att problem hos 

unga överdrivs i proportion åt båda hållen, både inom socialtjänsten och domstolen. Vad vi 

ser utelämnas i denna typ av resonemang kring flickors sexualitet är att pojkar utifrån samma 

vanor utsätts för andra risker, så som hälsorisker eller liknande. Detta är något som inte ägnas 

någon större uppmärksamhet. En annan aspekt av hur könsstereotypa värderingar är 

problematiska kan även urskiljas med fokus på flickor. Då domstolen inte behöver ha belägg 

för sin bedömning om att det rör sig om ett problematiskt sexuellt beteende kring flickorna. 

Risken ligger i att samhällets ingrepp genom ett omhändertagande i dessa fall verkar till att 

flickor hämmas i sin sexualitet, som bortsett från flickans könstillhörighet inte skulle klassas 

som så extrem, i synnerhet om man jämför med vad som anses vara normalt för pojkar. 

          Rättsväsendet utgår från mannen som norm och kvinnan och hennes egenskaper 

betraktas som avvikande varpå hon antingen betraktas som ett undantag och inte 

uppmärksammas eller behandlas så hon passar in i normen (Svensson, 1997, s. 304, 307). 

Samtliga av intervjupersonerna uppger att pojkar är den grupp av unga som främst 

omhändertas utifrån 3 § LVU. De lyfter även fram hur flickor dock utgör störst andel unga 

som omhändertas utifrån det tredje kriteriet annat socialt nedbrytande beteende, samtidigt som 

kriminalitet och missbruk är de kriterierna som är lättast att få igenom i domstolen och är de 

kriterierna pojkars problematik främst platsar under. Utifrån det faktum att pojkar är den 

grupp unga som främst omhändertas utifrån paragrafen, ställer vi oss med bakgrund i 

ovanstående undrande till om det kan handla om att deras förutsättningar att få hjälp när de 

hamnat snett är bättre än flickors. Denna fundering grundar vi dels i det faktum att ungas 
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kriminalitet och missbruk bedöms utifrån den manliga normen för i vilken grad beteendena 

behöver förekomma för att anses som grund för omhändertagande. Tänkbart utifrån det är att 

flickors kriminella och missbrukande beteende inte tas på lika stort allvar varpå de således 

inte har samma förutsättningar att få hjälp utifrån dessa former av destruktiva beteenden.  

          Vidare lyfter majoriteten av intervjupersonerna fram hur de upplever sig behöva skriva 

taktiskt inför domstolen för att den unge ska få hjälp, och att de således behöver trycka på de 

faktorer i problembilden som stämmer överens med vad de tror domstolen bedömer vara 

giltiga skäl för ett omhändertagande. Vi ser en problematik i om exempelvis kriteriet 

missbruk inte går igenom i domstolen i så stor utsträckning för flickor och socialsekreterare 

behöver skriva taktiskt för att den unge ska få hjälp, bör en risk ligga i att socialsekreterarna 

lyfter fram faktorer i flickors problembild som är mindre väsentliga. Detta tänker vi kan 

utmynna i att de inte får rätt typ av hjälp utifrån deras egentliga behov. 

          Intervjupersonerna uttrycker en svårighet i att argumentera kring kriteriet annat socialt 

nedbrytande beteende i domstolen. Det faktum att ett av tre kriterier anses tillhöra flickor 

anser vi vara problematiskt, då flickors chans till hjälp minskas som följd till detta. Utifrån 

intervjupersonerna kan vi se mycket av detta som ett resultat av hur domstolen bedömer. 

Detta då de upplever att domstolen gör könsskillnader och belyser olika ting beroende på den 

unges kön. Att detta sker är socialsekreterarna väl medvetna om och anpassar sig i viss mån 

till detta då det är domstolen som har det sista ordet. Undersökningar av socialstyrelsen menar 

dock att socialsekreterarna i sina utredningar beskriver pojkar och flickor utifrån 

könsstereotyper (Socialstyrelsen, 2004, s. 78-79). Om skillnader mellan könen görs för att 

anpassa ärendet till domstolens värderingar eller om det görs per automatik utifrån 

socialsekreterarnas värderingar är en fråga som uppkommer utifrån detta. Vi ser att både 

socialsekreterarna och rättsväsendet har en roll i detta, men att det möjligtvis får större 

konsekvenser när domstolen gör det, då de har den avgörande rösten.   

 

7.2 Tillämpning av paragrafen 
Intervjupersonerna återkom till en av faktorerna som går under annat socialt nedbrytande 

beteende, vilket var frånvaro och avvikning från skolan. Detta blir intressant då det enligt 

intervjupersonerna mest är flickor som går under detta kriteriet, men utifrån internationell 

forskning är det pojkar som har det mest negativa förhållningssättet till skolan. Orr (2011) 

menar att samhället socialiserar barn till att bete sig utifrån könskategoriseringar. De typiskt 

feminina aktiviteterna har positiv inverkan gällande skolan medan de typiskt maskulina 

aktiviteterna inte har det (Orr, 2011, s. 282). Om detta även gäller Sverige går den 

problematik forskning presenterar inte ihop med det socialsekreterarna ser i praktiken. Vi 

ställer oss frågande till om denna problematik inte lyfts upp bland pojkar för att det anses vara 

ett typiskt flickproblem eller om barn inte påverkas av socialisationen gällande detta område. 

Om det är utifrån förstnämnda skulle det således innebära att pojkar hamnar i skymundan 

gällande denna problematik, vilket blir problematiskt med anledning av att intervjupersonerna 

belyser frånvaro i skolan som ett tecken på annat socialt nedbrytande beteende. Ovanstående 

skulle således innebära att pojkar inte har samma förutsättningar att få hjälp med att komma 

till rätta med denna typ av problematik, jämfört med flickor. 

          Flera av författarna i tolkningsramen, bland annat Connell (2009) menar att flickor och 

pojkar socialiseras till att inta och uppvisa olika beteenden (Connell, 2009, s.18-19). Detta 

styrker även internationell forskning då Orr (2011) menar att samhället fostrar individer redan 

från barnsben till att bete sig utefter deras könskategori (Orr, 2011, s. 282). 

Intervjupersonerna lyfter fram hur det skiljer sig i tillämpningen av kriterierna. Utifrån detta 

kan således en eventuell förklaring till den ojämna fördelningen av unga i förhållande till de 

tre kriterierna i 3 § LVU, vara ett resultat av att samhället har en syn på vilka problem som är 

typiska för flickor respektive pojkar och att de unga tagit till sig detta.  



25 
 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Intervjupersonerna är eniga om att en av de främsta anledningarna till att pojkar omhändertas 

är utifrån missbruk. Flera av intervjupersonerna uppfattar att pojkar innehar det grövsta 

missbruket i jämförelse mellan könen, samtidigt som en av dessa lyfter fram att flickor är mer 

utsatta vad gäller missbruk då de tenderar att snabbare hamna i det. En intervjuperson menar 

att denna utsatthet bland flickor består av sociala skäl, då denne lyfter fram att de lättare 

hamnar i beroende utifrån att de umgås med äldre killar och blir bjudna på alkohol och 

droger. Uppfattningen om att pojkar missbrukar i större utsträckning stämmer överens med 

vad Socialstyrelsen (2008) belyser angående att narkotikaanvändning bland män är vanligare. 

Kvinnors toleransgräns för att utveckla missbruk är lägre än mäns (Socialstyrelsen, 2008, s. 

79-80). Det faktum att flickor är mer utsatta både biologiskt och socialt står i kontrast till att 

det både är vanligare och lättare att omhänderta pojkar utifrån kriteriet missbruk. Vi ställer 

oss frågande till om anledningen till ovanstående ligger i att flickor, trots sin utsatthet i dubbel 

bemärkelse, inte utvecklar missbruk i samma utsträckning som pojkar. Ytterligare en tänkbar 

orsak är att samhällsvärderingarna inom rättssystemet leder till detta, då pojkars extrema 

missbruk har lagt nivån för vad som är skäl för omhändertagande utifrån detta kriteriet.  

          Ytterligare en aspekt utifrån könens olika förutsättningar gällande missbruk är att 

insatser vad gäller missbruk är utformande utifrån mannens behov varav kvinnan inte har 

samma förutsättningar att komma ur sitt missbruk (Socialstyrelsen, 2008, s. 79-80). Detta blir 

problematiskt då det kan resultera i att flickor inte får den nödvändiga hjälpen eller möjlighet 

till att bli fria från sitt missbruk. Utifrån detta är det intressant att undersöka vidare om pojkar 

utifrån missbruksvård eventuellt kommer ur missbruk lättare än vad flickor gör med bakgrund 

i att missbruksvården är utformad utifrån mannens behov. Detta i synnerhet om flickor även 

står inför flera riskfaktorer gällande missbruk än pojkar. 

          Utifrån vår diskussion uppkommer funderingar kring om lagens breda tillämpbarhet på 

pojkar inte endast behöver vara till deras fördel, utan även kan innebära att pojkar 

omhändertas i högre utsträckning än nödvändigt. Detta då det utifrån vår studie framkommer 

att det är lättare att få igenom ett ärende på 3 § LVU gällande pojkar än flickor. Detta ser vi 

som ett intressant ämne att forska vidare i.  
 

7.4 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur fem socialsekreterare med erfarenhet av 3 § LVU ser 

på ungas problematik i förhållande till paragrafen. Vidare hur de resonerar kring paragrafen 

utifrån ett genusperspektiv. I vår studie framkommer det att 3 § LVU är mer tillämpar och 

tillämpas mer på pojkar. Denna slutsats dras utifrån det våra intervjupersoner lyft upp men 

också utifrån forskning och tolkningsramen. Det blir tydligt att lagen är lättare att tillämpa på 

pojkar av flertal anledningar. En av dessa är att vårt samhälle präglas av värderingar som 

tränger igenom både inom rättsväsendet och socialtjänsten. Stor tyngd läggs på värderingarna 

inom domstolen och detta för att det är de som fattar det slutgiltiga beslutet och därav 

påverkar den unge i högsta mån. Dessa samhällsvärderingar påverkar även de unga i den 

mening att de intar beteenden som bäst stämmer överens med samhällets förväntningar på 

dem, där pojkarnas beteende bäst stämmer överens med kriterierna för paragrafen. Utifrån 

detta lyfts den komplexa problematiken upp som socialsekreterarna står inför, både i arbetet 

med den unge och rättsväsendet. Detta då de måste kompromissa mellan att ta tillvara på den 

unges behov i kombination med att anpassa sig till ett bristande rättssystem utifrån ett 

genusperspektiv. Det framkommer även att tillämpningen av lagen ser ut på olika sätt utifrån 

ett genusperspektiv, detta då de det finns en tydlig skillnad i vilka kriterier som tillämpas vid 

omhändertagande av flickor respektive pojkar. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

-         Hur länge har du arbetat som handläggare? 
 

-         Om du skulle beskriva kortfattat,  hur ser dina erfarenheter ut med att arbeta med 3 § LVU? 
 

-         Är din uppfattning att det är pojkar eller flickor som är mest utmärkande vad gäller att 

pendla mellan att samtycka till insatser och inte? 
 

-         Kan denna uppfattning få konsekvenser i arbetet? - Hur? 
 

-         Är det flest pojkar eller flickor som inte samtycker till vård? 
 

-         Vilka problem brukar ligga till grund för att flickor blir omhändertagna? - Varför, tror du? 
 

-         Vilka problem brukar ligga till grund för att pojkar blir omhändertagna? - Varför, tror du? 
 

-         Vi har läst att det är större risk att flickor snabbare utvecklar ett missbruk. Hur skulle du 

vilja kommentera det utifrån dina erfarenheter av att tillämpa paragrafen?         
 

-          Vad innebär ” annat socialt nedbrytande beteende” enligt din uppfattning?  
 

-          ”Annat socialt nedbrytande beteende” är ju inte lika konkret begrepp till sin innebörd som 

”missbruk” eller ”kriminalitet”, vad innebär det för fördelar respektive nackdelar? 
 

-         Tillämpas 3 § LVU utifrån ”annat socialt nedbrytande beteende” mer på något utav könen? 
 

-         Vilket utav inåtvänd destruktivitet eller utagerande beteende är det som oftast faller under 

“annat socialt nedbrytande beteende”, uppfattar du? 
 

-         Vilket utav inåtvänd destruktivitet eller utagerande beteende är det som 3 § LVU oftast 

tillämpas utifrån, uppfattar du? 
 

-         Det framgår i kommentarerna till lagtexten att ”många unga i åldrarna närmast över 18 år 

kan till följd av försenad mognad och utveckling ofta ha ett stort behov av de insatser som kan 

ges inom socialtjänsten”. Mognad kan ju variera mellan könen vid samma ålder, hur tänker du 

då kring att det finns en fast åldersgräns för när 3 § kan tillämpas? 
 

·        -  I kommentarerna till lagtexten framgår följande två citat; 
-          ”Inte heller får ovidkommande omständigheter, som till exempel allmänna 

samhällsvärderingar, läggas till grund för ett tvångsomhändertagande. Det måste finnas 

konkreta omständigheter som talar för att risk föreligger”  
(s. 321, kommentarerna till § 3 LVU) 
-          ”Det är först vid en brottslighet som ger uttryck för en sådan bristande anpassning till 

samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård och behandlingsbehov som det kan bli 

fråga om att bereda den unge vård med stöd av LVU” 
(s. 322, Kommentarerna till § 3 LVU) 

 
Hur skulle du kommentera dessa citat i förhållande till varandra? 
 


