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Diskriminering på grund av kön är förbjudet i Sverige. Kvinnor och män ska ha 

lika rättigheter och samma rättsliga skydd. Svensk lagstiftning är formellt sätt 

könsneutral ändock menar en rad författare och forskare att lagen genomsyras av 

könsnormerna i samhället. I denna studie har vi fokuserat på Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utifrån ett genusperspektiv. 

Studiens syfte är att se om det råder några skillnader i flickors respektive pojkars 

LVU domar. Genom granskandet av 20 domar från länsrätten i Västmanland har 

vi funnit problemkategorier som ligger till grund för analysen. Vad vi har funnit i 

studien är att könsnormerna i samhället speglar sig i lagen vilket leder till att både 

flickor och pojkar diskrimineras och därmed hotas könsneutraliteten. LVU ska 

skydda de unga, vi har dock funnit att lagen inte är användbar i alla situationer 

och för alla unga då lagen inte till fullo innefattar de ungas problematik.   

 

Nyckelord: 3 § LVU, ungdomar, genus, avvikande beteende   
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera studien genom en introduktion följt av 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi kort att redogöra för vår 

förförståelse. 

 

1.1 Introduktion 
 
I början av 1900-talet hade barn och ungdomar ”inget eget värde”, de sågs som små vuxna 

utan egna rättigheter (Ehlin 2004: 4). Under de senaste 100 åren har dock förändringar skett 

både i synen till de unga men även i lagstiftningen. I Sverige finns idag en skyddslag för barn 

och ungdomar, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Denna 

lag är till för att skydda barn och ungdomar i utsatta situationer antingen i hemmet eller 

utifrån deras eget beteende. Efter att Sverige anslutit till FN:s barnkonvention gjordes år 1999 

en översyn av LVU för att förstärka de ungas rättigheter samt att förstärka barnperspektivet i 

lagen, då man tidigare haft mer fokus på föräldrarna än den unge. I denna studie har vi 

fokuserat på 3 § LVU som inrymmer de så kallade beteendefallen. I paragrafen framgår det 

att de unga kan dömas till vård med stöd av tre rekvisiter, missbruk av beroendeframkallade 

medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (Ehlin, 2004; 

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS, 1997). I 3 § LVU första stycket står följande att 

läsa:  

 
”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.” 

 (3 § 1 st LVU (1990:52) i www.notisum.se)  

 
Svensk jämställdhetspolitik grundar sig på en så kallad likhetsideologi vilket innebär att 

kvinnor och män ska ha lika rättigheter. Fortsättningsvis är könsdiskriminering förbjudet 

enligt svensk lag vilket medför att kvinnor och mäns lika rätt fastställs i lagen. Svensk lag 

ska vara könsneutral vilket man under 1900-talet försökt fastställa genom att ta bort vissa 

lagar och reformera andra. Trots detta finns det en rad olika författare och forskare som 

hävdar att den könsneutrala lagstiftningen i själva verket är styrd av könsnormerna i 

samhället och därmed inte är lika användbar för både kvinnor och män (Lerwall, 1999; 

Svensson, 2001). En av dessa forskare, Schlytter (2000), hävdar att normerna i samhället 
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definieras utifrån mannen. I sin studie fann Schlytter att flickor och pojkar behandlas olika då 

de rådande könsnormerna speglar sig i lagen, vilket medför att lagen inte är könsneutral. I 

Connells (2003) genusteori framgår det att normerna i samhället bildar en så kallad 

genusordning. Utifrån denna genusordning uttalas ständigt, från olika grupper, vad som är 

lämpliga beteenden. Brott mot dessa beteenden kan leda till förargelser från den övriga 

gruppen. Dessa brott, vad Becker (2006), kallar för informella regelbrott kan leda till att 

gruppen stämplar regelbrytaren som avvikare.  

 

Som nämnts tidigare ska lagarna vara könsneutrala samt att diskriminering är förbjudet enligt 

svensk lag. Relevansen för denna studie ligger därmed i att se om flickor och pojkar har lika 

rättigheter och därmed inte diskrimineras samt om de behandlas lika inför lagen. Att granska 

LVU domar är således av intresse för att se om könsnormerna påverkar lagen och därmed 

påverkar könsneutraliteten. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att granska 3 § LVU domar utifrån ett genusperspektiv för att se om det 

föreligger några skillnader i Västmanlands länsrätts domar gällande flickor och pojkar. Detta 

för att vi vill få en djupare förståelse för rådande könsnormers påverkan på LVU domarna 

samt att undersöka om lagen är könsneutral. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet med studien har vi tagit hjälp av följande frågeställningar:  

•  På vilka grunder döms ungdomar till 3 § LVU? 

•  Döms flickor och pojkar till 3 § LVU på olika grunder? 

•  Utifrån de olika rekvisiterna, hur ser fördelningen ut mellan könen? 

•  Överensstämmer domarna med förarbetena till lagen? Finns det där någon skillnad 

mellan könen? 

• Är LVU könsneutral?  

 

1.4 Förförståelse 
 
Inför denna studie har vi en viss förförståelse för det valda ämnet då vi bland annat i tidigare 

kurs läst om genus och juridik. Vi har bland annat uppfattningen om att flickor och pojkar 
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döms till 3 § LVU på olika grunder samt att flickors normbrytande beteenden 

uppmärksammas tidigare än pojkars. Vi tror att vi i domarna ska finna att flickor i större 

utsträckning än pojkar döms på grund av annat socialt nedbrytande beteende medan pojkarna 

döms för brottslig verksamhet. Vidare tror vi att vi i flickornas domar ska finna mycket mer 

detaljerade beskrivningar om deras sexuella beteende och umgänge.  

 

2. Metod 
 
I detta kapitel kommer att redogöras för metoden vi valt att använda oss av, detta för att ni 

som läsare ska få en förståelse för arbetets gång. Vidare förklaras hur vi gått till väga i vårt 

urval. Efter redogörelsen av urvalet förklaras studiens procedur. Vi kommer sedan att förklara 

hur bearbetningen av materialet gått till och vilka problemkategorier vi funnit. Slutligen görs 

en metodologisk reflektion och etiska överväganden.    

 

2.1 Val av metod 
 
Vi har i denna studie valt att utgå från en kvalitativ ansats då målet är att nå en djupare 

förståelse för valt ämne. De kvalitativa metoderna grundar sig bland annat i hermeneutik. 

Genom de kvalitativa metoderna söker forskaren en djupare mening av fenomenet och 

försöker se helheter i dessa, man försöker förstå fenomenet man studerar på djupet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004; Holme & Solvang, 1997). 

 

Hermeneutik är den kvalitativa metoden som passar bäst för vår studie och dess syfte, då vi 

anser att hermeneutiken är den mest tillämpbara metoden för att frambringa en förståelse för 

hur genus kan påverka LVU domar. Hermeneutik används i huvudsak vid tolkning av texter 

för att få en djupare förståelse av ett fenomen man redan har en viss förståelse för. Inom den 

kvalitativa forskningen och hermeneutiken erkänner man att man aldrig kan bortse från sin 

förförståelse, detta på grund av att vi är historiska varelser. Förförståelsen syftar till de 

uppfattningar man har om ett visst ämne och som grundar sig på bland annat tidigare 

erfarenheter eller kunskap. Förförståelsen är grunden för att förstå, utan denna vet vi inte vad 

vi ska leta efter som forskare. Förförståelsen pekar ut en riktning på det som ska studeras och 

har vi ingen förförståelse har vi därmed inget problem. Inom hermeneutiken är tolkning en 

viktig aspekt, att tolka innebär att vi tilldelar situationen betydelse så att vi får en förståelse. 

Att gå från förförståelse till förståelse, från del till helhet, och vice versa kallas den 
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hermeneutiska cirkeln. Inom hermeneutisk forskning finns det ett beroendeförhållande mellan 

del och helhet. Man kan aldrig se en helhet utan att se delarna och vise versa (Ödman, 2006; 

Holme & Solvang, 1997).   

 

Syftet med hermeneutiken är att nå en förståelse vilket man kan uppnå genom det öppna 

frågandets princip. Öppna frågandets princip innebär att man som forskare måste söka efter de 

frågor som materialet ställer till en samt att forskaren måste erkänna sin kunskapsbrist för 

ämnet. Fortsättningsvis måste forskaren även ha en förståelse för att forskningsmaterialet kan 

förändra denne själv. I början av en studie är forskarens föreställning av helheten inte 

fulländad vilket gör att frågorna forskaren ställer kan bli något skeva och felaktiga, trots detta 

är det frågorna forskaren ställer som leder studien framåt. Med studiens gång klarnar 

helhetsbilden och forskarens frågor förändras med hjälp av materialet. Inom hermeneutiken 

anser man att en fråga aldrig kan ställas utan riktning, det vill säga en fråga är aldrig helt 

objektiv utan inrymmer alltid en viss subjektivitet. Sättet att ställa en fråga vittnar om vad vi 

vill få ut av frågan vilket även kan sätta gränser för svaret (Ödman 2006: 84-85).       

 

2.2 Urval 
 
Då målet med studien är att få en djupare förståelse för valt ämne har vi inte som syfte att 

statistiskt generalisera resultatet, det vill säga vi har inte som syfte att säga något allmängiltigt 

om populationen. I jämförelse med den kvantitativa skolan och statistisk generalisering kan 

man inom kvalitativ forskning uppnå så kallad analytisk generalisering. Den analytiska 

generaliserbarheten syftar till att man lyfter fram de väsentliga aspekterna man funnit i urvalet 

som i sin tur förväntas säga något om den övriga populationen. Då vårt syfte med studien är 

att få en djupare förståelse för valt ämne har vi valt att göra ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval innebär att man går strategiskt till väga för att finna ett urval som fyller vissa kriterier. I 

vår studie är dessa kriterier flickor och pojkar som dömts 3 § LVU i Västmanlands länsrätt 

under år 2006. Strategiskt urval kan uppfattas som gynnsamt för sin teori genom att man gör 

urval som passar sin teori och som kan ge svar på studiens syfte. Är syftet att nå en statistisk 

generalisering av sitt resultat är strategiskt urval inte att föredra då det inte ger ett 

representativt urval av populationen. Vi ser dock inte detta som ett problem för vår studie 

eftersom målet med urvalet är att förförståelsen ska leda oss till de domar som är relevanta för 

vår studie utifrån uppsatta kriterier. För vår studie ansåg vi att 20 domar, 10 flickor och 10 

pojkar, från länsrätten i Västmanland år 2006 var tillräckligt för att få svar på våra 
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frågeställningar och därmed vårt syfte. Vi valde att begränsa oss till domar från Västmanlands 

Länsrätt år 2006 på grund av den geografiska och tidsmässiga närheten samt för att vårt 

intresse grundar sig i den lokala problematiken (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2004; Holme & Solvang, 1997). 

   

2.3 Procedur 
 
Som grund till denna studie studerade vi tidigare forskning, främst genom skolans databaser 

ELIN och Sociological Abstract. Med hjälp av artiklar funna i databaserna skrevs kapitlet 

tidigare forskning. Detta låg sedermera till grund för val av teorier och metoder där 

utgångspunkten var att finna svar på studiens syfte och frågeställningar. Nästa steg var att få 

tillgång till material för studien. Detta gjorde vi genom att vända oss till Länsrätten i 

Västmanland. Genom att systematiskt studera samtliga 3 § LVU domar fick vi en bra 

överblick över det material som fanns tillgängligt. Utifrån detta gjorde vi ett strategiskt urval 

av 20 domar, 10 flick- och 10 pojkdomar. Efter en noggrann genomgång av dessa domar 

kategoriserades de egenskaper vi funnit i problemkategorier. Kategoriseringen gjordes för att 

underlätta den efterföljande analysen och diskussionen.  

 

2.4 Bearbetning av material - problemkategorisering 
 
Genom förförståelsen vet vi vad vi ska leta efter i domarna för att finna problemkategorier, 

men viktigt att komma ihåg är även att söka efter det som ligger utanför förförståelsen och 

som är relevant för studien. I domarna har vi funnit att ungdomarna tvångsomhändertagits 

med stöd av olika rekvisiter som vi valt att dela upp i fyra olika grupper. I resultatet redovisar 

vi dessa rekvisiter i ordningen missbruk, missbruk/brottslig verksamhet, missbruk/annat 

socialt nedbrytande beteende samt annat socialt nedbrytande beteende. Utifrån de olika 

rekvisiterna har vi funnit problemkategorier. Vissa av problemkategorierna kan återfinnas i 

alla grupper och vissa av dem överlappar varandra. Problemkategorierna vi funnit i de olika 

grupperna är:  

 

Tvångsomhändertagna med stöd av rekvisiten Missbruk:  

1. Avbrutit tidigare insatser 
2. Blandmissbruk  
3. Annat destruktivt tänkande och beteende  
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Tvångsomhändertagna med stöd av rekvisiterna Missbruk och Brottslig verksamhet: 

1. Kriminella handlingar  
2. Hem och skola 
3. Avbrutit tidigare insatser 
4. Blandmissbruk  
5. Annat destruktivt tänkande och beteende  

 
Tvångsomhändertagna med stöd av rekvisiterna Missbruk och Annat socialt nedbrytande 

beteende: 

1. Hem och skola 
2. Avbrutit tidigare insatser 
3. Blandmissbruk  
4. Olämplig miljö 

 
Tvångsomhändertagna med stöd av rekvisiten Annat socialt nedbrytande beteende: 

1. Kriminella handlingar  
2. Hem och skola 
3. Relationer och miljö 
4. Avbrutit tidigare insatser 
5. Konsumtion av alkohol och droger 
6. Psykiskt handikapp 
7. Annat destruktivt tänkande och beteende  

 

2.5 Metodologisk reflektion  
 
Då hermeneutiken handlar om att få en djupare förståelse för fenomenet man studerar anser vi 

att metoden svarar för vårt syfte med studien. En av fördelarna med hermeneutiken är att 

metoden erkänner att man aldrig kan bortse från sin förförståelse och att det är detta som ska 

föra studien vidare, sanningen är enligt hermeneutiken relativ. Detta kan utifrån andra 

metoder ses som en nackdel då studien aldrig kan bli helt objektiv. Vi ser det dock som en 

fördel då vi är individer och därmed aldrig helt kan bortse från vår historia och därmed 

förförståelse. Ett sätt att förbättra kvalitén och höja validiteten inom den hermeneutiska 

metoden är att redogöra för sin förförståelse för att andra ska kunna granska studien kritiskt 

och för att läsaren ska få en förståelse för vårt ingångsperspektiv i studien. Det kan dock vara 

en svårighet att redogöra för sin förförståelse då den kan inrymma så mycket att det är svårt 

att begränsa den till vad som är relevant för studien. Detta kan även ses som en nackdel då 

man felaktigt kan redogöra för sin förförståelse. Vidare kan en nackdel med den 

hermeneutiska metoden vara att vi misslyckas att förmedla innehållet i studien på ett tydligt 

sätt. Det är således viktigt att vi som författare är tydliga och enkla i våra beskrivningar så att 

läsaren förstår vad vi vill förmedla och inte misstolkar studiens innehåll. Utifrån 
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hermeneutiken ses ett strategiskt urval eller liknande urval som en fördel eftersom man på så 

vis söker ett urval som passar studiens syfte och frågeställningar. Urvalsmetoder som inte är 

slumpmässiga kan dock ses som en nackdel utifrån andra vetenskapliga metoder bland annat 

då de inte lämpar sig för statistiska generaliseringar (Larsson, 1994; Ödman 2006). 

 

Då vi inte har som syfte att statistiskt generalisera vårt resultat, utan bara få en djupare 

förståelse för fenomenet så har vi ingen extern validitet. Den interna validiteten är hög genom 

att vi undersöker det vi avser att undersöka, detta eftersom vi haft vårt syfte och 

frågeställningar i baktanke under hela processen. Då vi redogjort för vår förförståelse, 

noggrant satt oss in i LVU och rättsprocessen kring LVU samt tillsammans läst, tolkat och 

analyserat domarna så anser vi att vi minskat riskerna för systematiska och slumpmässiga fel 

och därmed ökar både validiteten och reliabiliteten. Validiteten kan dock påverkas av vår 

förförståelse, men då vi redogjort för vår förförståelse samt att vi i tolkning och analys försökt 

gå utanför förförståelsen för att i materialet finna det som är viktigt och relevant, anser vi att 

vi gjort vad vi kunnat för att höja validiteten. Det som dock kan påverka både validiteten och 

reliabiliteten i vår studie är det faktum att domarna är färdiga dokument som redan är tolkade 

samt att vår tolkning av dem inte nödvändigtvis är den rätta, andra som tar del av dem kan 

göra andra tolkningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2004: 61ff).  

 

2.6 Etik 
 
Vi har under studiens gång haft Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i åtanke, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidientialitetskravet och nyttjande kravet. Då vi har 

använt oss av offentliga handlingar från Länsrätten anser vi att informationskravet inte 

behöver uppfyllas och därmed har vi valt att inte informera ungdomarna om användandet av 

domarna i studien. Som en följd av detta är samtyckeskravet inte uppfyllt i vår studie eftersom 

vi inte frågat ungdomarna om samtycke till deltagandet i studien. Gällande 

konfidientialitetskravet anser vi att det är uppfyllt då vi inte avslöjar några identiteter eller 

personuppgifter. Vi har döpt om ungdomarna till F1 - F10 samt P1 - P10 samt markerat 

datum, platser eller liknande som kan avslöja identiteter med x. I domarna som lämnats som 

bilaga har vi även strukit över allt som kan avslöja ungdomarnas eller föräldrarnas identiteter. 

Trots att man kan hämta domarna på Länsrätten så har vi valt att förstöra dem efter 

användning. Därmed är även nyttjandekravet uppfyllt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004). 
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3. Bakgrund 
 
Detta kapitel innehåller en redogörelse av LVU. Redogörelsen innehåller en generell 

beskrivning av LVU innehållande historia, socialtjänstens skyldigheter, utredningens gång 

och slutligen en beskrivning av 3 § LVU och dess rekvisiter. I kapitlets sista del förklaras vad 

som menas med könsneutralitet i lagen.  

 

3.1 Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn 

och ungdomar som reglerar skydd eller vård under tvång då frivilliga insatser inte är möjliga. 

LVU är tillämpbar på ungdomar upp till 18 år men i de fall inget bättre vårdalternativ finns 

kan den tillämpas på ungdomar upp till 20 år. För att LVU ska vara tillämplig måste det 

förekomma antingen ett missförhållande i den unges hemmiljö (2 §) eller ett missförhållande 

anknutet till dennes eget beteende (3 §), det vill säga antingen miljöfall eller beteendefall. 

Dessa missförhållanden måste sedan innebära en tydlig risk för den unges hälsa (psykiskt eller 

fysisk) och utveckling (socialt, känslomässigt eller intellektuellt). Missförhållandet behöver 

dock inte redan ha lett till någon fastställd skada men det måste finnas en konkret påtaglig risk 

att den unge skadas i hemmet eller av sitt beteende. Målet med omhändertagandet är att ge 

stöd och vård av olika slag för att den unge ska kunna återvända till sin hemmiljö eller eget 

boende (SOSFS, 1997:15). 

 

Socialtjänsten är ansvarig att bedöma om ett barn far illa och är i behov av att omhändertas. I 

första hand skall socialtjänsten använda sig av socialtjänstlagen (SoL) där man lägger stor vikt 

på självbestämmande och frivillighet. Med detta menas att man ska låta familjen själv ta 

ansvar för barnets välmående, med hjälp av socialtjänsten. Målet för socialtjänsten är alltså 

inte att tvinga eller övertala människor till något de inte vill. I vissa fall, till exempel när ett 

barn befinner sig i en oacceptabel situation, måste socialtjänsten avvika från sina 

grundprinciper, självbestämmande och frivillighet, det är i dessa fall socialtjänsten använder 

sig av LVU. LVU kan således ses som ett komplement till socialtjänstlagen. Det som sker är 

att man med stöd av LVU kan göra undantag från socialtjänstlagens frivillighetsprincip, man 

kan alltså tvångsomhänderta ett barn. Tvångsomhändertagandet kan alltså ske utan ett 

samtycke från föräldrarna eller den unge, detta för att ge den unge behövlig hjälp eller 

omsorg. LVU kan inte ges företräde före socialtjänstlagen, utan de båda lagarna skall 

tillämpas parallellt (Ehlin 2004: 6ff). 
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3.1.1 Från Vanartslagen till LVU  

För cirka 100 år sedan hade barn inga egna rättigheter och ”inget eget värde” barnen sågs som 

små vuxna (Ehlin 2004: 4). I början på 1900-talet skedde dock en förändring, år 1902 kom 

den första barnavårdsreformen, den så kallade ”vanartslagen” (Ehlin 2004: 7). Vanartslagen 

var en lag främst för att skydda samhället från ungdomsbrottslingar samt som användes för att 

offentligt administrera barnuppfostran. Ungdomar mellan 15 - 18 år kunde, genom beslut av 

domstol, placeras på uppfostringsanstalt medan barn under 15 år kunde placeras i ett enskilt 

hem, vad i dag kallas familjehem. Anledningen till placering var den unges vanartiga 

beteende. Utöver 1902-års vanartslag tillkom lagen om fosterbarnsvård. Denna lag innebar att 

samhället hade ansvaret för fosterbarn under sju år (Ehlin 2004: 7).  

 

År 1924 instiftades en ny lag till barnens fördel, ”1924 års barnavårdslag” (Ehlin 2004: 7). 

Denna lag ligger till grund för dagens lagar och uppdelningen av frivillighet och tvång. År 

1924 infördes obligatoriska barnavårdsnämnder, vilket innebar att staten fick ansvaret för 

tillsyn av barnavård och fattigvård. Från 1924 till 1960 skedde en förändring i det svenska 

samhället, den materiella nöd och fattigdom som präglat Sverige under en längre tid ersattes 

av efterkrigstidens ekonomiska tillväxt. 1960-års barnavårdslag var ett resultat av samhällets 

förändring. I och med den nya lagen ökade kraven på socialtjänsten, krav på rättsäkerheten 

ökade samt krav på korrekt dokumentering (Ehlin 2004: 7ff).  

 

I början på 1980-talet skedde återigen en förändring inom socialtjänsten, socialtjänstreformen. 

Det var i och med denna reform som LVU grundades och togs i bruk 1 januari 1982. LVU 

ersatte den tidigare barnavårdslagen. LVU skall främst ses som en skyddslag och är till för att 

skydda barn och ungdomar i utsatta situationer antingen i hemmet eller i situationer där den 

unge själv utsätter sig för fara. I och med att Sverige anslöt sig till FN:s barnkonvention var 

regeringen ålagd att följa konventionens bestämmelser om barnets bästa. År 1999 gjordes 

därmed en översyn över LVU på regeringens begäran för att stärka barnens rättigheter och 

barnperspektivet i lagen. Att barnperspektivet hamnade i centrum vid översynen av LVU 

berodde på att man tidigare ofta försummat barnen och låtit föräldrarna vara i centrum. Den 1 

juli 2003 trädde lagändringarna i kraft vilket ledde till att barnets bästa kom i centrum (Ehlin 

2004: 8ff).  
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3.1.2 LVU Utredning 

Vid anmälan om att ett barn far illa är socialtjänstens första steg att göra en 

förhandsbedömning. Denna bedömning görs för att se om det finns tillräckliga grunder för en 

utredning, antingen kan förhandsbedömningen leda till att fallet läggs ner eller till att en 

utredning startas. I detta skede får socialtjänsten endast kontakta barnets vårdnadshavare, 

socialtjänsten får alltså inte kontakta utomstående myndigheter eller vittnen. 

Förhandsbedömningen görs för att säkra att familjens integritet inte kränks och att en 

utredning inte påbörjas på tvivelaktiga grunder. Om förhandsbedömningen leder till att en 

utredning påbörjas är det viktigt att den påbörjas så fort som möjligt, detta med hänsyn till 

familjen. Detta framgår i SoL 11. kapitlet 1 §  

 
”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning 

och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett 

betryggande sätt.”  

(SoL 11. kapitlet 1 §, 2001:453 i www.notisum.se). 

 
Syftet med utredningen är att bedöma om det föreligger några missförhållanden i den unges 

uppväxtmiljö eller om denne utsätter sig själv för påtaglig risk att skada sin hälsa och 

utveckling. Under utredningens gång har socialtjänsten möjlighet att kontakta utomstående 

experter för frågor och konsulthjälp, det kan vara instanser som skola, dagis, barnsjukvård. 

Utredningen är vad som kommer att ligga som grund för eventuell frivillig insats eller 

eventuell ansökning om LVU. Vid eventuell LVU-förhandling ligger socialtjänstens 

utredning som en del i domstolens beslutsunderlag. Utredning ska vara färdig inom fyra 

månader, detta med hänsyn och respekt för barnet och familjen. Vidare skall utredningen 

anpassas efter omständigheterna, socialtjänsten ska inte göra en större utredning än vad som 

är motiverat. I de fall det inte föreligger någon anmälan för LVU och familjen tackat nej till 

stöd och hjälp enligt SoL skall utredningen avlutas omgående (Ehlin 2004: 21-22).  

 

Vid en utredning är det viktigt att barnet eller ungdomen får komma till tals, det är 

socialtjänstens ansvar att barnets eller ungdomens inställning så långt som det är möjligt 

kartläggs. I 1 § LVU står att läsa:  
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”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd 

med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453)” 

 (1 § LVU, 1990:52 i www.notisum.se) 

  
När det gäller LVU har dock länsrätten rätt att förbise barnets, ungdomens eller 

vårdnadshavarnas vilja om samtycke till vård. För att länsrätten ska kunna tvångsomhänderta 

ett barn eller en ungdom enligt LVU måste tre villkor vara uppfyllda. Först måste det antingen 

finnas missförhållanden i hemmet som innebär att den unges utveckling och hälsa utsätts för 

risk enligt 2 § LVU eller så måste den unges eget beteende vara en risk för dennes utveckling 

och hälsa enligt 3 § LVU. För det andra måste ungdomens riskfyllda beteende eller 

missförhållandena i hemmet medföra en påtaglig risk för den unges utveckling och hälsa. För 

det tredje måste socialtjänsten först ha gjort bedömningen att frivillig vård inte är möjlig 

(Ehlin 2004: 23-25).       

3.1.3 Beteendefallen enligt 3§ LVU 

3 § LVU innebär att ungdomen själv utsätter sig för ett riskfyllt beteende, de så kallade 

beteendefallen. En ungdom kan tvångsomhändertas på grund av tre olika rekvisiter när det 

gäller 3 § LVU. Dessa rekvisiter är missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. I 3 § LVU första stycket framgår 

följande:  

 
”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.”  

(3 § 1 st LVU (1990:52) i www.notisum.se)  

 
När det gäller rekvisiten missbruk är det preparatets form, mängden ungdomen konsumerar, 

hur ofta drogen konsumeras och konsekvenserna av missbruket som ligger till grund för ett 

tvångsomhändertagande. Gällande rekvisiten brottslig verksamhet anses den vara uppfylld när 

den unge begår ett eller ett fåtal allvarliga brott som övergrepp och misshandel eller när den 

unge begår flertalet mindre brott. Rekvisiten brottslig verksamhet måste visa på att 

ungdomens beteende indikerar att den unge inte kan anpassa sig till de normer och regler som 

finns i samhället genom den brottsliga verksamheten. En ungdom kan inte dömas till 3 § LVU 

på grund av den faktiska lagöverträdelsen som skett utan ungdomen ska dömas till vård 
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utifrån behovet för rehabilitering (Ehlin 2004: 27ff). Enligt Ehlin (2004), propositionen Vård i 

vissa fall av barn och ungdomar (1989/90:28) och SOSFS (1997) innebär rekvisiten annat 

socialt nedbrytande beteende att den unge avviker från samhällets grundläggande normer så 

pass mycket att den unges hälsa och utveckling utsätts för påtaglig fara. Om ett barn eller 

ungdom till exempel begår enstaka brott men det inte kan uppfattas som en brottslig 

verksamhet uppvisar det ett socialt nedbrytande beteende. Prostitution, bruk av anabola 

steroider, uppträdanden på sexklubb eller besök i missbruksmiljöer kan vara andra företeelser 

som uppvisar socialt nedbrytande beteenden. I SOSFS (1997) framgår det dock att skolskolk 

eller psykisk sjukdom inte är grund nog för LVU då skolskolk är skolans uppgift att ta hand 

om och den psykiska sjukdomen är psykiatrins ansvarsområde (SOSFS 1997:15). Vid en 

bedömning av den unges socialt nedbrytande beteende är det viktigt att socialtjänsten gör en 

helhetsbedömning där man även räknar in andra omständigheter så som den unges ålder och 

så vidare. I vissa fall kan hemmiljön vara orsaken till den unges socialt nedbrytande beteende 

vilket leder till att socialtjänsten kan ansöka om vård enligt både 2 och 3 §§ LVU (Ehlin 2004; 

SOSFS 1997:15). 

 

3.2 Könsneutralitet i lagen 
 
Vid FN:s bildande 1945 bekändes vikten av mänskliga rättigheter och friheter. Genom detta 

förbjöds bland annat diskriminering på grund av kön. Formellt sätt ska kvinnor och män ha 

lika villkor men trots detta hamnar kvinnor ofta i en underlägsen position, vilket medför att 

hon inte kan åtnjuta dessa fri- och rättigheter på samma villkor som männen. 

Könsneutraliteten och jämlikheten definieras utifrån mannen vilket innebär att man inte tar 

hänsyn till kvinnan och hennes olika förutsättningar (Lerwall 1999: 9-10).  

 

I Sverige baseras jämställdhetspolitiken på en så kallad likhetsideologi vilket syftar till lika 

behandling och rättigheter mellan kvinnor och män. Likhetsideologin är väl förankrad och 

fastställd på kommunal, nationell och internationell nivå men hur den ska förverkligas är det 

delade uppfattningar om på alla dessa nivåer. I Sverige har det sedan 1976 funnits en 

lagbunden garanti om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i Regeringsformen (1:2) 

(Svensson 2001: 8ff).  

 

Svensson (2001) skriver att ”alla skall ha lika rättigheter och kunna åtnjuta samma rättsliga 

skydd, oavsett kön” (Svensson 2001:11). Under 1900-talet reformerades många lagar och 



 15 

andra togs bort för att få en formell könsneutral lagstiftning, vilket innebär att rätten ska vara 

anpassad och lika användbar för både kvinnor och män. Svensson menar dock att rätten 

reproducerar den manliga normen i samhället och på detta sätt diskriminerar kvinnan, detta 

kan man se genom att det är kvinnan som tvingats bli jämställd mannen och dennes villkor 

medan mannen inte behövt göra några förändringar i sin situation. Det man även kan se är att 

jämställdhetspolitiken trots sin likhetsideologi utgår från ett samhälle där mannen är norm, 

vilket medför att den formella könsneutrala lagstiftningen gynnar mannen på bekostnad av 

kvinnan (Svensson, 2001: 9ff).  

 

4. Teoretisk referensram 
 
I kapitlet redogörs för två teoretiska inriktningar, genus och avvikande beteende. Att vi valt 

dessa teorier beror på att de är relevanta för vår studie. Genusteorierna hjälper oss att förstå 

hur normer skapas och bibehålls medan avvikande beteende kan öka vår förståelse för 

eventuell stämpling och marginalisering av de unga.   

 

4.1 Genusteorier 
 
Yvonne Hirdman (2001), historiker och professor vid Stockholms universitet, menar att genus 

är ett begrepp som hjälper oss att se hur människor både formas och formar sig själva till man 

eller kvinna. Hirdman menar dock att vi inte kan förstå genus förrän den dualistiska 

uppdelningen av kön/kropp raderats ut. Den fasta formen man och kvinna är egentligen något 

som formas genom bland annat fostran, stämpling, underordning och förtryck. Genus är 

fortsättningsvis något som inte bara binds vid människan utan vid allt omkring så som 

samhället, politiken, kulturen, ekonomin men även tankar, situationer och så vidare (Hirdman 

2001: 11ff).  

 

Hirdman (2001) för fram en rad olika texter från bland annat olika filosofer, författare, ur 

bibeln samt ur koranen för att visa hur man historiskt talat om könen och framför allt kvinnan 

som det svagare könet och hennes underordnade ställning. Hirdman skriver att texterna talar 

om hur stereotyperna han och hon uppkommit och hur de är uppbyggda. Texterna talar om 

”vad en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra, vad en kvinna kan göra, 

vad en kvinna inte kan göra” (Hirdman 2001: 23). Genom att peka ut ovanstående om en 

kvinna kan man även läsa ut vad en man är och vad denne kan och ska göra och så vidare. 
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Kritiker menar att Hirdman glömmer bort kontexten av texterna, att texterna återger en viss 

kultur och att man måste ha en förståelse för författaren till texten utifrån dennes 

sammanhang. Hirdman svarar på detta genom att peka på att sammanhanget inte får ta över då 

syftet är att renodla genusmönstren. Det är genom texterna man kan nå en naturlig och klar 

förståelse för hur man har tänkt och tänker kring kvinna och man (Hirdman 2001:23ff).  

 

Nedan följer två citat från olika tider och kontexter som går att finna i Hirdman (2001) som 

visar på kvinnans underordnade ställning jämte mannen:  

 

”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare 

besläktat med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i 

underordning och tillhör den passiva kategorin snarare än den aktiva. Så är 

det också fallet med de två ingredienser som konstituerar vår livsprincip – det 

rationella och irrationella. Det rationella som tillhör själen och förståndet är 

maskulint, det irrationella, känslans område feminint. Själen tillhör ett 

överlägsnare släkte än känslan, liksom mannen gentemot kvinnan.”   

(Philus från Alexandria ca 100 e.Kr. i Hirdman 2001: 19) 

 
I överstående citat står att läsa hur man redan 100 e.Kr. såg på kvinnans underordning genom 

hennes irrationella och känslomässiga sinne. I nästa citat som är från 1700-talet visas återigen 

hur man i texter speglar skillnaden mellan könen genom bland annat deras rättigheter och 

skyldigheter.  

 
”Inte ett enda ögonblick i sitt liv får de känna sig utan tygel. De bör vänjas 

vid att utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med 

annat./…/ Av detta ständiga tvång uppstår en foglighet, som kvinnorna 

behöver hela livet igenom, eftersom de aldrig upphör att vara underkastade 

antingen en bestämd man eller också männens omdömen och eftersom det 

aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen. /…/ Kvinnor är 

skapade för att bereda vägen för männen och till och med för att stå ut med 

orättfärdigheter från dem. Man kan aldrig få unga pojkar att acceptera 

sådana villkor, deras innersta känslor skulle revoltera mot orättvisor; naturen 

har inte utrustat dem för att stå ut med dem.”  

(Jean Jacques Rousseau 1712-1778 i Hirdman 2001: 21) 
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Rousseaus text visar hur man på 1700-talet fortfarande såg kvinnan som underordnad genom 

att hon bland annat skulle bereda väg för mannen och finna sig i att behandlas orättvist jämte 

mannen. Kvinnans rättigheter och skyldigheter skilde sig således från mannens.  

 

Texterna visar på hur man i de olika kontexterna ansåg att det skulle vara, att mannen ska ta 

hand om kvinnan, att kvinnan är svagare än mannen, att kvinnan är underordnad mannen, att 

hon är underrepresenterad och att hennes naturliga plats är hemma och att hennes främsta 

uppgift är att behaga mannen och att föda hans barn. Mannen ska alltså försörja och beskydda 

kvinnan medan kvinnans främsta uppgift är att föda barn, ta hand om hemmet, honom och 

barnen. Kvinnan har dock inte rätt att lämna sin plats och missköter hon sig behöver mannen 

inte längre försörja henne. Detta är vad Hirdman kallar ett genuskontrakt vilket visar på 

könens olika villkor. Dessa könsstereotyper har enligt Hirdman konstruerats genom just 

tankar, idéer och föreställningar som formulerats i ord som sedan återkonstruerats. Paradoxalt 

nog är det kvinnan som underordnad som främst driver reproduktionen av stereotyperna vilket 

är underordningens lag, underordning sköts bäst av dem som är underordnade. Då kvinnan 

försöker göra sitt liv mer drägligt och försöker skapa mer utrymme, utan att gå utanför 

ramarna för rådande genuskontrakt, bidrar hon även till att ramarna återformas. Problemet är 

att genuskontraktet gäller hela henne och hennes liv och därmed kan hennes strategier inte 

utvidga sig och komma utanför kontraktet. Samtidigt som kvinnan är den underordnade så är 

mannen den överordnade, vilket inte heller han kan undfly. Mannens villkor gör att han 

ständigt riskerar att förvandlas till beslutsfattare, beskyddare, förtryckare och så vidare även 

om det är mot hans vilja vilket kan kopplas ihop med hans maskulinitet och heder. Hirdman 

menar dock att i de flesta strukturer tar mannen plats på kvinnans bekostnad bara genom att 

vara man. Vad som ovan beskrivits är en teoretisk bild av genuskontrakten och stereotyperna 

som Hirdman utformat (Hirdman 2001: 60, 80ff). 

 

Hirdman (2001) menar att människan formas och formar sig själv till att vara kvinna eller 

man. Denna formning påverkas av bland annat fostran och stämpling men även av samhället 

och politiken (Hirdman 2001: 11ff). Butler (2005), professor i retorik och jämförande 

litteraturvetenskap, menar även att genus är kulturellt konstruerat genom den så kallade 

heterosexuella matrisen. Detta innebär att kroppen i sig inte är begriplig utan det är genom 

kulturen man befinner sig i som kroppen blir begriplig. Den heterosexuella matrisen kräver en 

genusordning med tydligt definierade kön/genus som varandras motsatser, kvinna/feminin 
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och man/maskulin. Butler ifrågasätter denna obligatoriska så kallade heteronormativa 

definitionen av kvinnor och män, feminin = kvinnlig = kvinna eller maskulin = manlig = man, 

där kön/genus är hierarkiskt fastställda utifrån den obligatoriska heterosexualiteten.  

Fortsättningsvis menar Butler att den heterosexuella matrisen upprätthålls genom makt och 

den ligger till grund för vad som är socialt accepterat och inte accepterat. Allt som hamnar 

utanför den heterosexuella matrisen och heteronormativiteten stämplas som avvikande och 

bestraffas med till exempel stereotypisering, marginalisering, osynliggörande etcetera (Butler 

2005: 10-11).  

 

Connell (2003), professor i sociologi vid universitetet i Sidney och genusforskare, redovisar 

distinktionen mellan pojk- och flicknormer. Medan pojkar uppmanas och får lära sig att visa 

sig dominerande och hårda så uppmanas flickorna att visa sig attraktiva och omvårdande. 

Pojkarna uppmanas att utbilda sig till yrken som är hårdare och ofta kräver en viss 

våldsanvändning så som militär, polis eller väktare, medan flickorna ska utbilda sig till 

omvårdande yrken som tar hand om våldets konsekvenser så som sjuksköterska eller 

socialarbetare. Detta bildar ett mönster, en så kallad genusordning. Uppfattningar om vad som 

är lämpliga beteenden utifrån genusordningen uttalas ständigt från olika grupper så som 

föräldrar, präster, lärare och så vidare. Av vissa grupper ses även genusordningen och 

genusskillnaderna som naturliga och brott mot detta kan därmed leda till skandal. Connell 

menar dock att genus på ytan kan ses som stabilt och oföränderligt men i själva verket är 

flytande och instabilt. Manligt och kvinnligt kan därmed inte ses som något naturligt men inte 

heller som enbart något socialt påtvingat utan man måste även räkna in att människor 

konstruerar sig själva som man eller kvinna. Människor intar alltså en plats i den rådande 

genusordningen som är socialt konstruerad. Är man tvetydig i sitt val så är risken dock stor att 

man blir föremål för förlöjligande eller olust (Connell 2003: 13ff).  

 

4.2 Avvikande beteende  
 
Becker (2006) beskriver olika sorters regler, dels finns det formella regler som är uppsatta av 

staten som till exempel polismakten vidmakthåller. Bryter man mot dessa regler så straffas 

man med olika formella sanktioner som böter, fängelsestraff eller frivård. Dessutom finns det 

informella regler som kan vila på traditionella grunder eller som kan uppföras genom en 

social grupps gemensamma värderingar och normer. Bryter man mot dessa informella regler 
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kan man sanktioneras med mer informella sanktioner och bli sedd som en utanförstående eller 

en avvikare. Becker (2006) beskriver hur avvikande beteende skapas på följande sätt: 

 
”sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas 

överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika 

personer och beteckna dem som utanförstående” (Becker 2006: 22).  

 
Med denna beskrivning menar Becker att avvikande beteende uppstår då den sociala gruppen 

lyckas tillämpa olika regler och sanktioner mot en enskild person. Avvikelsen är alltså ett 

beteende som den sociala gruppen betecknar som avvikande. Becker menar vidare att en 

avvikande handling först blir avvikande när andra reagerar på handlingen. Reaktionen på den 

avvikande handlingen kan variera från gång till gång beroende på omständigheterna, bland 

annat genom variationer över tid. Med detta menas att en persons handling vid en viss 

tidpunkt kan uppfattas som mer avvikande än vid en annan tidpunkt. En annan anledning till 

variationen i reaktionen kan bero på vem som utför den avvikande handlingen. Becker menar 

att pojkar från medelklassområden kan få lindrigare reaktioner på en avvikande handling, 

jämfört med pojkar från slumområden som utför samma handling. Dessa variationer visar på 

att avvikande beteende inte är en specifik egenskap som finns i vissa sorters handlande och 

beteenden, utan att avvikelse är ett resultat av en process av andra personers reaktioner på 

olika beteenden. Ett avvikande beteende uppstår i interaktionen mellan den som utför 

handlingen och dem som reagerar på handlingen (Becker 2006: 22ff).  

 

Becker (2006) beskriver en avvikarkarriär eller en karriärmodell, alltså vägen från ett icke 

avvikande beteende till ett avvikande beteende. Avvikarkarriären börjar med att man bryter 

mot de regler och normer som gäller i den sociala gruppen där man befinner sig. Enligt 

Becker brukar det första regelbrottet vara avsiktligt eller motiverat, personen som begår 

regelbrottet är alltså medveten och motiverad till det den gör. Det som skiljer en icke 

avvikande person (den konforma personen) från en avsiktligt avvikande person (den 

nonkonforma personen) är motivationens karaktär. Hos den konforma personen finns det 

olika delar som förbinder personen till samhället till exempel arbete, vänner och familj. Detta 

innebär att avvikelser kan leda till olika konsekvenser som personen inte är redo att ta 

eftersom den konforma personen är bunden till etablerade normsystem i samhället. Jämfört 

med den konforma personen så är inte den nonkonforma personen bunden till etablerade 

normsystem i samhället. Detta eftersom den nonkonforma personen i regel inte har något 
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arbete eller rykte att värna om, dessutom kan det redan i barndomen ha varit att den 

nonkonforma personen inte institutionaliserats in i samhället på samma vis som den konforma 

personen. Att vissa fortsätter sin avvikarkarriär efter det första regelbrottet beror på att den 

nonkonforma personen utvecklar ett avvikande intresse eller motiv. Att utveckla ett avvikande 

intresse och motiv görs i allmänhet genom interaktion med redan etablerade avvikare. Den 

nonkonforma avvikaren lär sig den nya livsstilen och kulturen, dessutom ökar gillandet av den 

nya livsstilen och det avvikande beteendet (Becker 2006: 33ff). 

 

Förutom att den nonkonforma avvikaren lär sig genom interaktion med redan avvikande 

personer så utvecklas avvikarkarriären genom stämpling. Med detta menar Becker (2006) att 

avvikarkarriären fortsätter om personen blir upptäckt och karakteriserad som avvikare. Denna 

stämpling påverkar den nonkonforma personens självbild. Personen får en ny ställning i den 

sociala grupp denne befinner sig i, personen blir betecknad som avvikande vilket leder till 

olika konsekvenser för det sociala livet. Att bli stämplad kan ske genom två olika processer, 

antingen kan personen själv stämpla och straffa sig som avvikare eller så kan personen bli 

stämplad som avvikare av andra i den sociala gruppen. När en person uppfattats som 

avvikande av i den sociala gruppen är risken stor för att denne utesluts ur konventionella 

grupper som den tidigare tillhörde, som arbetsgrupper, släkt, vänskapsgrupper och så vidare. 

Det avvikande beteendet som personen innehar kommer så småningom att överta personens 

andra roller. Stämplingen leder då till vad Becker kallar för självuppfyllande profetia. Detta 

innebär att den avvikande personen uppfattar sig själv som avvikande eftersom personer i 

dennes närvaro hela tiden stämplar personen som avvikande. Personen ser sig själv ur andras 

ögon som till exempel knarkare, homosexuell eller kriminell. Det sista steget i 

avvikarkarriären är när personen förflyttar sig in i en organiserad avvikargrupp. Denna 

förflyttning, från en social grupp till en avvikargrupp, påverkar återigen personens självbild. 

Detta eftersom det nu går upp för personen att den faktiskt har ett avvikande beteende och 

tillhör en avvikargrupp (Becker 2006: 35ff).    

  

5. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel sammanställs tidigare forskning som har relevans för studien. För läsbarhetens 

skull och för en överskådligare uppställning har kapitlet delats in i underrubriker.    
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5.1 Skillnader mellan flickor och pojkar - beteenden och normbrott 
 
Christina Andersson (1996) lektor och prefekt vid Högskolan i Gävle menar att kriminalitet, 

missbruk, vandalism och aggressivitet i vardagligt tal kallas för asocialitet. Beteenden som är 

sammankopplade med dessa handlingar är vanligare hos pojkar än hos flickor. Generellt kan 

man säga att asociala beteende hos pojkar tar form i aktiva handlingar, medan det asociala 

beteendet hos flickor innebär att flickorna själva sätter sig i situationer där de kan bli offer för 

andras handlingar. Pojkarna döms eller blir straffade eftersom de orsakar skada på samhället, 

medan flickor döms eller straffas på grund av att deras beteende bryter mot den traditionella 

synen på könet. Ofta kan en pojke utföra en handling som accepteras av samhället, medan 

samma handling utförd av en flicka anses som avvikande (Andersson 1996:190-191). Rhodes 

och Fischer (1993), psykologi doktorander, fann liknande resultat i sin studie. I studien 

jämförde man pojkar och flickor som dömts till ett behandlingsprogram i en medelstor stad i 

USA. Man kunde se att pojkar i större utsträckning dömdes för lagöverträdelser så som 

narkotikaförsäljning, aggressionsbrott, skadegörelse och så vidare, medan flickor dömdes till 

programmet på grund av personliga problem och så kallade ”status offenses” så som rymning, 

skolk, promiskuitet etcetera. Av de pojkar och flickor som begick så kallade ”status offenses” 

i ungefär liknande utsträckning så kunde man se att flickorna dömdes oftare för det. 

Författarna förklarar detta med könsnormer. De menar att flickorna bryter mot de traditionella 

och rådande könsnormerna när de begår någon form av brott och döms därmed fortare än 

pojkarna som begått liknande brott (Rhodes & Fischer: 1993). Även Andersson (1996) menar 

att samhällets syn på avvikande beteenden skiljer sig åt mellan könen. Flickors avvikande 

beteende uppmärksammas först när de brutit mot samhällets normer gällande sexualitet, 

medan pojkar blir uppmärksammade på grund av ett destruktivt eller aggressivt beteende. 

Generellt uppmärksammas pojkar och deras beteende tidigare än flickor. Vidare menar 

Andersson att normerna skiljer sig åt när det gäller könen. Flickor lever efter en norm där total 

avhållsamhet gäller. En missbrukande flicka strider mot den gällande normen om 

kvinnorollen medan pojkars bruk och i vissa fall till och med missbruk kan vara accepterat av 

normen. En flicka som lever promiskuöst strider mot normen gällande kvinnorollen samtidigt 

som en pojkes promiskuöshet ses som manligt (Andersson 1996: 191ff). Andersson (1995) 

fann i sin studie att det på Maria Norra ungdomsenhet i Stockholm fördes ”flickjournaler” och 

”pojkjournaler”. I flickjournalerna kunde man finna mer detaljerad information, bland annat 

så återfanns flickors sexualitet mer detaljerat beskriven än hos pojkars. Man kunde även finna 

att sexualiteten var beskriven för flickorna som ett kännetecken på avvikande beteende och 
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risk för HIV-smitta, i de fåtal fall den fanns beskriven för pojkarna så var det då det fanns risk 

för HIV-smitta. Det finns dubbla budskap kring ungdomar och sexualitet i de rådande 

normerna i samhället, pojkar förväntas vara sexuellt aktiva i tidigare ålder än flickor samt att 

flickor förväntas vara återhållsamma. Då flickor har en tidig sexdebut eller har många 

partners ses det som promiskuitet och avvikande beteende vilket oftare än för pojkar leder till 

omhändertagande (Andersson 1995: 88, 138). 

 

Knudsdotter och Wihlborgs (2002) rapport är en grund för Statens institutions styrelses (SiS) 

verksamhetsplan för 2003. I rapporten framgår det att flickor och pojkars problembild skiljer 

sig åt. Pojkar är mer kriminella än flickor medan flickor upplever mer problem med sin 

psykiska och fysiska hälsa samt problem inom familjen. Flickor har även upplevt sexuella 

övergrepp i större utsträckning än pojkar samt att flickor i större omfattning har försökt begå 

självmord (Knudsdotter & Wihlborg 2002:21). I likhet med Knudsdotter & Wihlborg (2002) 

stödjer Ulmanen och Anderssons (2004) rapport påståendet om att flickor upplever större 

psykisk ohälsa än pojkar. I rapporten framgår det även att flickor tenderar att ha psykiska 

problem som riktar sig inåt som exempelvis nedstämdhet och oro, dessutom är det vanligare 

att flickor utsätter sig för självskadehandlingar som ätstörningar och självmord. Pojkars 

psykiska problem riktar sig istället utåt i form av till exempel beteendestörningar (Ulmanen & 

Andersson 2004: 76ff).  

 

Schlytter (2000), universitetslektor i rättsvetenskap vid Stockholms Universitet, lägger i sin 

artikel fokus på skillnader mellan könens likhet inför lagen, samt rättens ideal om 

könsneutralitet och den särskiljning mellan könen som faktiskt sker i det rättsliga arbetet. 

Syftet med artikeln är att förklara och analysera den särskiljning mellan könen som sker i 

rättspraxis. Schlytter har utgått från 3 § LVU för att se om det finns skillnader mellan könen i 

domarna, alltså för att se huruvida det svenska rättssystemet är könsneutralt eller inte och om 

flickor diskrimineras av länsrätten när det gäller tvångsomhändertaganden enligt 3 § LVU. Ur 

resultat i artikeln framgår det att det rättsliga systemet besitter dubbla uppsättningar av 

normer. Det finns en uppsättning normer som utgår från pojkar och en uppsättning normer 

som utgår från flickor. Pojkars normer är anpassade efter pojkar, medan flickors normer är 

anpassade efter flickor. Detta innebär att det rättsliga systemet inte är könsneutralt, utan att 

flickor och pojkar behandlas olika, det finns alltså särskiljningar mellan könen (Schlytter 

2000: 111).  
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5.2 Tvångsomhändertaganden 
 
Lagstiftningen ska vara lika för kvinnor och män, den ska vara könsneutral. Ändå menar 

Schlytter (1999a; 1999b; 2000) att LVU är skriven för och fokuserar på pojkars problematik. 

Då samhälls- och könsnormer speglar lagen så ger den inte jämställdhet och lika villkor för 

flickor och pojkar. Om en pojke är missbrukare så är det missbruket som är problemet och 

måste behandlas, men om en flicka är missbrukare så är det flickan i sig som är avvikare och 

måste få behandling (Schlytter 1999b:18). LVU ska alltså vara könsneutral men Schlytter 

(1999a; 1999b; 2000) pekar på en rad anledningar varför den inte är det. Bland annat pekar 

Schlytter på 3 § LVU som innefattar tvångsomhändertagande utifrån beteendefall så som 

kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende.  Omhändertaganden grundade 

på kriminalitet innefattar nästan bara pojkar. Omhändertagande på grund av missbruk 

omfattar både pojkar och flickor men skillnaden ligger i hur allvarligt/långt gånget missbruket 

är. Då pojknormerna är mer tillåtande än flicknormerna gällande missbruk så innebär det att 

pojkar har ett större handlingsutrymme än flickor. Flickor omhändertas alltså fortare än pojkar 

när det gäller missbruksrekvisiten. Gällande rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende kan 

man se att även den inte är utformad för att innefatta typisk flickproblematik. Destruktiva 

handlingar som att inte äta eller att skära sig, som är typiska flickbeteenden, innefattas inte av 

lagen trots att det är lika viktiga uttrycksmedel som de typiska pojkproblematiska beteendena 

så som våld och aggressivitet. De destruktiva beteendena går istället under psykiatrins lagar 

och då det inte anses som en tillräcklig psykisk störning att till exempel skära sig så kan inte 

psykiatrins tvångslag (LPT) tillämpas. Detta innebär att barn och ungdomar som till exempel 

har ätstörningar eller skär sig faller utanför både LVU och LPT. Lagstiftningen är alltså inte 

könsneutral, man har dock i lagarna och deras beskrivningar försökt dölja den diskriminering 

som finns på flickornas och kvinnornas bekostnad (Schlytter, 1999a; 1999b; 2000).  

 

Forsling (1992), forskare och psykolog, har i sin studie funnit skillnader mellan könen 

angående tvångsomhändertagning samt frivillig behandling. I studien fann man att pojkar som 

omhändertas antingen frivilligt eller under tvång främst har en bakgrund med stölder, 

skadegörelser, misshandel och våld. Medan flickor i större utsträckning har en bakgrund fylld 

av rymningar, vagabondering, missbruk, vistelse i olämpliga miljöer men även promiskuitet 

och misstanke om prostitution. Tittar man bara på tvångsomhändertagning så kan man se att 

flickor omhändertas främst för vagabondering, vistelse i olämplig miljö samt 
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självmordsförsök medan pojkar omhändertas framför allt för rån, stöld, våld och skadegörelse 

(Forsling 1992: 7-8, 27). 

5.2.1 Omhändertaganden - kriminalitet 

I Knudsdotter och Wihlborgs (2002) rapport framgår det att år 2001 placerades sammanlagt 

424 flickor och 771 pojkar enligt LVU eller SoL i Sverige. Av dessa kunde man se att 

kriminalitet var den vanligaste placeringsorsaken för pojkar (pojkar 40 procent, flickor 17 

procent) (Knudsdotter & Wihlborg 2002:16-19). Detta stöds även i Ulmanen och Anderssons 

(2004) rapport om en jämställd socialtjänst. I rapporten framgår det att pojkar i regel begår 

mer av alla typer av brott med undantag för snatteri där flickor var överrepresenterade. I 

rapporten kan man även finna att könsskillnaden blir större ju allvarligare brotten som begås 

är, det framgår att våldsbrott är tre gånger vanligare bland pojkar än bland flickor (Ulmanen 

& Andersson 2004: 75). I jämförelse med ovanstående författare menar Schlytter (2000) att 

brottslig verksamhet inte är den vanligaste anledningen till tvångsomhändertagande av pojkar, 

men att rekvisiten brottslig verksamhet som ensam rekvisit eller i kombination med en annan 

är mer förekommande hos pojkar (51 procent) i jämförelse med flickor (6 procent) (Schlytter 

2000: 110ff). I Anderssons (1995) studie fann man en klar skillnad mellan könen angående 

kriminaliteten. Flickor hade i huvudsak snattat vid något enstaka tillfälle medan pojkar stod 

för grövre kriminalitet med bland annat rån, egendomsbrott, narkotikabrott, våld och andra 

aggressionsbrott. Varannan pojke jämfört med var tionde flicka hade utfört rån eller andra 

egendomsbrott. Ett flertal av pojkarna hade ett genomgripande straffregister och många av 

dem hade avtjänat fängelsestraff eller väntade på en dom (Andersson 1995: 103).  

5.2.2 Omhändertaganden - missbruk 

Knudsdotter & Wihlborg (2002) menar att missbruk som placeringsorsak inte skilde sig åt 

bland könen, andelen för pojkarna var 23 procent och för flickorna 22 procent (Knudsdotter & 

Wihlborg 2002: 16-17). Andersson (1995) kunde, i jämförelse med Knudsdotter och 

Wihlborg, finna i sin studie att missbruk var vanligare hos flickorna (72 procent) än hos 

pojkarna (62 procent), pojkarnas missbruk var dock underordnat deras kriminalitet. Ungefär 

hälften av alla ungdomar som missbrukade andra droger började sin missbrukarkarriär med 

alkohol. Alkohol var således den vanligaste drogen för både flickor och pojkar (78 procent för 

både flickor och pojkar) följt av cannabis, amfetamin, lugnande medel och slutligen heroin. 

Cannabis var vanligare hos flickor (75 procent) än hos pojkar (53 procent) då man studerade 

antalet som provat eller använt drogen. När man istället studerade dem som använde stora 

mängder cannabis så blev det en jämnare fördelning mellan könen, med övertag för pojkarna. 



 25 

Gällande amfetamin var bilden omvänd, missbruk bland flickor (48 procent) var både 

vanligare och intensivare än hos pojkar (24 procent). Tio flickor jämfört med fem pojkar 

injicerade amfetamin regelbundet. Vid missbruk av lugnande medel var utsträckningen 

ungefär liknande mellan pojkar och flickor (11 procent respektive 18 procent). Man kunde 

även finna att missbruket av lugnande medel var periodiskt och ett vanligt mönster var att det 

användes för att lugna abstinensbesvären från andra droger. Heroinmissbruket uppvisade inte 

heller några större skillnader mellan könen, flickor 11 procent och pojkar 13 procent. Man 

kunde dock finna att många av ungdomarna som använde amfetamin också använde heroin 

(Andersson 1995: 104-106, 111, 161).  

 

Även Schlytter (2000) fann i sin studie, tillskillnad från Knudsdotter & Wihlborgs (2002), att 

rekvisiten missbruk ensam eller i kombination med andra rekvisiter var vanligare i flickors 

domar (43 procent) än i pojkars domar (27 procent). Resultatet visar därigenom på skillnader 

mellan könen. Skillnad kan förklaras genom att det finns olika normer för könen som styr hur 

det rättsliga systemet tillämpas. I studien framgår det att missbruk inte är detsamma för flickor 

och pojkar och att de döms utefter olika normsystem. Flickor bryter mot samhällets normer 

om deras alkoholkonsumtion accelererar och om de dricker alkohol varje helg. Vilket skiljer 

sig från de normer som styr vad som är accepterat eller inte när det gäller pojkars 

alkoholkonsumtion. För pojkar är det accepterat att konsumera alkohol varje helg men inte 

mer, däremot bryter pojkar mot normerna om de konsumerar alkohol över en längre och 

intensivare period. Utöver att det finns skillnader inom det rättsliga systemet när det gäller 

normerna kring flickor och pojkars alkoholkonsumtion visar resultatet i studien även att det 

finns skillnader mellan könen och hur socialtjänsten och länsrätten fastställer missbruket. 

Flickors missbruk förklaras och beskrivs mestadels utifrån flickans beteende och mindre 

utifrån den faktiska konsumtionen. Medan pojkars missbruk beskrivs utifrån den mängd som 

faktiskt konsumeras. Vidare fann Schlytter i sin studie att flickors sexuella beteende är av 

större vikt när de döms för rekvisiten missbruk. Flickors missbruk beskrevs genom deras 

beteende där sexualitet var en viktig aspekt, till exempel utsätter flickor som är sexuellt aktiv 

med många partners under alkoholpåverkan sin hälsa för påtaglig risk. Flickors sexuella 

utagerande kopplas till konsumtionen av alkohol och blir då en anledning till 

tvångsomhändertagande. Dokumentation om flickors sexuella utagerande ersätter eller 

kompletterar dokumentation av den faktiska konsumtionen. I artikeln framgår det även att det 

skiljer sig åt mellan könen när det gäller andra droger utöver alkohol. Flickor döms till LVU 

fortare än pojkar när det gäller missbruk av andra droger. I regel hade pojkars missbruk pågått 
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under än längre tid än flickors samt att pojkars missbruk i större utsträckning redan var känt 

av myndigheterna (Schlytter 2000: 110ff).   

5.2.3 Omhändertaganden - annat social nedbrytande beteende 

 Knudsdotter & Wihlborg (2002) pekar på att den vanligaste anledningen för 

omhändertagande för flickor var rekvisiten annat sociala nedbrytande beteende (flickor 61 

procent, pojkar 37 procent) (Knudsdotter & Wihlborg 2002: 16-19) Schlytters (2000) resultat 

visar i stället att rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende som ensam motivering till 

LVU eller i kombination med andra rekvisiter var den mest förekommande rekvisiten för både 

flickor (74 procent) och pojkar (56 procent). Vidare i Schlytters studie visade resultatet att det 

var 20 flickor som dömts till rekvisiten fastän flickornas problematik inte överensstämde med 

lagförarbetenas innehåll om vad annat socialt nedbrytande beteende innebär. Av dessa 20 

flickor dömdes hälften till 3 § LVU på grund av en psykisk störning och ett självdestruktivt 

beteende, fyra dömdes på grund av att de var sexuellt aktiva, fyra dömdes till tvångsvård 

eftersom de var rädda för sina pappor och de två sista dömdes eftersom ingen vuxen kunde ta 

hand om dem. Utifrån de förarbeten som ligger till grund för LVU menar Schlytter att psykisk 

störning och destruktivt beteende inte kan räknas till rekvisiten annat socialt nedbrytande 

beteende. Detta genom att en psykisk störning eller ett självdestruktivt beteende inte räknas 

som en aktiv handling, vilket är ett av kraven för att beteendet skall falla inom ramen för 

rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. Vidare visar resultatet i studien att rekvisiten 

annat socialt nedbrytande beteende inte är könsneutralt. Detta genom att förarbetena inte 

tillämpas på rätt sätt, samt att flickor diskrimineras genom att inte få den hjälp de behöver och 

har rätt till. Dock menar Schlytter att de flickor som blir dömda till tvångsvård på grund ett 

självdestruktivt beteende bör ses som undantag. Detta eftersom de endast är några få domar 

som visar på att flickorna blivit dömda till tvångsvård på grund av rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende fastän flickornas problematik inte överensstämde med lagförarbetenas 

innehåll. När det gäller de flickor som aktivt agerar ut sin sexualitet och dömts till tvångsvård 

på grund av rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende menar Schlytter att även detta 

bryter mot lagförarbetenas innehåll och att det sker en diskriminering av det kvinnliga könet. 

Flickors sexualitet lyfts fram och fördöms eftersom flickor är flickor, medan pojkars 

sexualitet inte uppmärksammas och fördöms (Schlytter 2000: 110ff). 
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5.3 Sammanfattande reflektion  
 
Den tidigare forskningen vi använt oss av är relevant då den bland annat berör skillnader 

mellan flickors och pojkars beteenden och normbrott. Då grunden till ett 

tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU är den unges eget beteende och vårt syfte med 

studien är att se om det föreligger några skillnader mellan könen så är det av stor vikt att se 

vad forskningen säger om flickors respektive pojkars beteenden. Fortsättningsvis berör delar 

av den tidigare forskningen lagstiftningens könsneutralitet samt de rådande könsnormernas 

påverkan på bland annat lagen. Då vårt syfte även innefattar könsneutraliteten så är denna 

forskning av intresse då den ger oss en bild av hur det i tidigare forskning sett ut. Slutligen ger 

tidigare forskning oss en bild av hur fördelningen av omhändertaganden har sett ut under 

tidigare perioder. Bland annat framgår det skillnader mellan fördelningen av könen under de 

olika rekvisiterna, kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende.  

 

6. En sammanställning av 20 stycken 3 § LVU domar från 
Västmanlands länsrätt 2006 

 
I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet av vår studie genom en sammanställning och 

redogörelse för utredningarna av de ungas livssituation och länsrättens bedömning av dessa. 

Redovisningen kommer att innehålla vilken eller vilka rekvisiter som de unga är dömda för, 

vilket redovisas genom följande grupper: missbruk, missbruk/brottslig verksamhet, 

missbruk/annat socialt nedbrytande beteende samt annat socialt nedbrytande beteende. 

Fortsättningsvis redovisas vad som ligger till grund för tvångsomhändertagandet enligt 3 § 

LVU separat för varje grupp. Detta kommer att klargöras genom olika problemkategorier, där 

vissa av problemkategorierna kan återfinnas i alla grupper och vissa av dem överlappar 

varandra. Domarna är indelade efter kön och varje dom är döpt till F1-F10 för flickorna 

respektive P1-P10 för pojkarna, detta för att avidentifiera personerna i domarna samt att göra 

texten lättöverskådlig. I resultatet framgår det att de unga dömdes till 3 § LVU enligt följande 

fördelning:  

 

 Flickor (F) Pojkar (P) 
Missbruk 1 2 
Missbruk/Brottslig verksamhet 1 2 
Missbruk/Annat socialt nedbrytande beteende  1 0 
Annat socialt nedbrytande beteende 7 6 

     Tabell 1 
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6.1 Tvångsomhändertagna på grund av Missbruk 
 
Ur vårt material har det framgått att en flicka respektive två pojkar har blivit 

tvångsomhändertagna enligt 3 § LVU med stöd av rekvisiten missbruk. Problemkategorier vi 

funnit hos de unga som dömts för missbruk är följande: 

1. Avbrutit tidigare insatser  
2. Blandmissbruk  
3. Annat destruktivt tänkande och beteende 

6.1.1 Missbruk - flickor 

Ur materialet framgår det att F9 avbrutit tidigare frivilliga insatser ”den [x] juli 2006 

placerades hon för frivillig vård på [x]-behandlingshem men avvek efter sex dagar.” Vidare 

visar materialet att F9 har ett blandmissbruk där THC, bensodiazepiner och subutex är de 

droger hon vanligtvis använder, men att hon även provat amfetamin, ecstasy och 

hemmagjorda ”bomber”. F9s missbruk har accelererat och hennes motivation för ett drogfritt 

leverne har sjunkit. Länsrätten anser att detta destruktiva levnadssätt, samt F9s låga ålder, 

leder till att hon utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk.  

6.1.2 Missbruk - pojkar 

I materialet framgår det att båda pojkarna som omhändertagits på grund av sitt missbruk, P6 

och P9, har avbrutit tidigare frivilliga behandlingar. ”Den [x] januari 2006 placerades [P6] 

frivilligt på [x]-behandlingshem […]. I mitten av februari avbröt han behandlingen.” 

Liknande tendenser går att se hos P9 som avbröt sin 15 månader långa frivilliga placering 

efter att han manipulerat urinprov och hotat personal för att bli utstraffad från 

behandlingshemmet. Båda pojkarna har ett långtgående blandmissbruk. Enligt P6s egen 

utsaga använder han sig av hasch dagligen och han har provat heroin vid ett flertal tillfällen. 

P9 har under ett antal år missbrukat hasch, amfetamin och värktabletter, enligt P9s egna 

utsaga är amfetamin hans huvuddrog. Då P9 blev utstraffad från det frivilliga 

behandlingshemmet hade han 150 enheter cannabis i urinen, vilket visar på ett stort intag av 

cannabis under minst en veckas tid. Vad gäller pojkarnas destruktiva tänkande och handlande 

framgår det att P9 saknar mål, visioner, motivation, insikt i sin problematik samt att han inte 

ser några konsekvenser av sitt handlande. P9 missbrukar för att undkomma verkligheten samt 

att slippa känna och tänka. Förutom detta har P9 kraftiga vredesutbrott och känner sällan 

skuld efter en handling, han är även lättpåverkad av sin omgivning och hamnar ofta i 

olämpligt umgänge. Vad gäller P6s destruktiva beteende visar det sig genom att han bland 

annat gjort ett flertal suicidförsök, begått ett flertal kriminella handlingar för att försörja sitt 
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missbruk samt tagit minst en överdos i suicidsyfte som resulterade i sjukhusvistelse. Efter P6 

senaste överdos uttrycket personalen på behandlingshemmet en oro för P6 och ”gjort 

bedömningen att det är en uppenbar fara för hans liv och att han behöver sluten vård.” I 

utredningen framgår det även att P6 ”är suicidal och har de senaste åren gjort flera 

självmordsförsök och/eller tagit överdoser.”  

 

6.2 Tvångsomhändertagna på grund av Missbruk/Brottslig verksamhet 
 

Ur materialet har det framgått att en flicka respektive två pojkar har blivit 

tvångsomhändertagna enligt 3 § LVU på grund av sitt missbruk i kombination med brottslig 

verksamhet. Problemkategorier vi funnit hos de unga som dömts för detta är följande:  

1. Kriminella handlingar 
2. Hem och skola 
3. Avbrutit tidigare insatser  
4. Blandmissbruk  
5. Annat destruktivt tänkande och beteende 

6.2.1 Missbruk/Brottslig verksamhet - flickor 

Angående kriminella handlingar kan man i F1s dom finna att hon stulit pengar i hemmet samt 

att hon är misstänkt för grov misshandel, misshandel, skadegörelse och stöld. Hem och 

skolsituationen är enligt utredningen i domen ohållbar då F1 ständigt är i konflikter i hemmet 

samt att hon efter en lång tid av hög frånvaro i skolan avbrutit sin skolgång. Genom den 

ohållbara situationen har F1 avbrutit tidigare frivilliga insatser, sin familjehemsplacering. F1 

har vid minst ett tillfälle lämnat urinprov som visade positivt utslag på cannabis, ecstasy och 

amfetamin. Vidare visar en alkohol och drogbedömning att F1s konsumtion av alkohol och 

droger innebär ett skadligt bruk som med tiden kan övergå till ett beroende. Förutom 

ovanstående destruktiva beteende står det att läsa i domen att F1 ofta är utåtagerande samt att 

hon inte ser några problem med sitt handlande och därmed saknar motivation till en 

förändring.  

6.2.2 Missbruk/Brottslig verksamhet – pojkar 

Ur materialet framgår det att både P5 och P7 har genomfört en rad olika kriminella handlingar 

där vissa av dessa har haft ett högt straffvärde. Båda pojkarna har genomfört rån alternativt 

grovt rån, utöver detta är P5 misstänkt för försök till mordbrand, olaga hot, försäljning av 

droger och grov skadegörelse. Vad beträffar P7 har han förutom narkotikabrott gjort sig 

skyldig till ett tjugotal brott men på grund av sin ringa ålder ansåg tingsrätten att fängelse inte 

var lämpligt. Hem och skolsituationen har varit turbulent för både P5 och P7. I hemmet har P5 
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blivit misshandlad av sin styvfar och i skolan har han missat mycket på grund av att han 

prioriterat att vara med sina vänner samt att han har varit placerad på två olika 

behandlingshem under korta tidsperioder. I P7s fall har skolgången präglats av mycket 

frånvaro och på fritiden har han saknat ordnade fritidssysselsättningar. Vad anbelangar P7s 

hemmasituation framgår det väldigt lite information i domen kring detta. Både P5 och P7 har 

avbrutit tidigare frivilliga insatser så som kontakt med kontaktperson. Vad gäller P5 har han 

även avbrutit frivilliga placeringar vid behandlingshem. I jämförelse med P5 så har P7 aldrig 

varit placerad på behandlingshem, men han har däremot avbrutit en rad olika insatser på 

hemmaplan.  

 
”[P7] har sedan han blev aktuell inom socialtjänsten genomgått 

ungdomsprogram, ungdomstjänst, medling, deltagit i dagverksamhet på [x] 

samt haft bistånd i form av kontaktperson. Ingen av dessa åtgärder och 

insatser har bidragit till en positiv förändring. […] [P7] blev dömd till 

ungdomstjänst 80 timmar, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling samt 

kvalificerad kontaktperson […] inte genomfört på grund av att det krävs 

uppvisad drogfrihet för samhällstjänstgöring.”  

 

Båda pojkarna uppvisar ett blandmissbruk där P5 främst använt sig av alkohol, smärtstillande 

tabletter och hasch medan P7 främst använt sig av cannabis, kokain och morfin. Båda 

pojkarna har lämnat positiva urinprov varvid P5s urinprov var positivt på hasch under hans tid 

på behandlingshem samtidigt som man misstänkte att han sniffat butangas. P7 har som 

nämnts tidigare blivit dömd för narkotikabrott samt att han både lämnat positiva urinprov och 

avbrutit överenskomna provtagningar, på grund av detta vill man genom 

tvångsomhändertagandet bland annat göra en kartläggning av hans droganvändning. Förutom 

ovanstående destruktiva beteenden visar P5 på en rad andra destruktiva tankar och beteenden. 

Socialnämnden oroar sig för P5s negativa utveckling och bedömer att han är i riskzonen för 

att utveckla en asocial identitet då han uppvisar bland annat aggressivitet, brist på empati och 

svårigheter att uttrycka känslor. Vad gäller P7 framgår det att polisens ungdomsrotel är 

mycket oroliga för dennes situation och destruktiva utveckling. 
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6.3 Tvångsomhändertagna på grund av Missbruk/Annat socialt nedbrytande 

beteende 
 
Ur materialet har det framgått att en flicka men ingen pojke har blivit tvångsomhändertagna 

enligt 3 § LVU på grund av sitt missbruk i kombination med annat socialt nedbrytande 

beteende. Problemkategorier vi funnit hos flickan som dömts för detta är följande:  

1. Hem och skola  
2. Avbrutit tidigare insatser  
3. Blandmissbruk   
4. Olämplig miljö  

6.3.1 Missbruk/Annat socialt nedbrytande beteende – flickor 

I materialet har vi funnit att F2 ofta avvikit från hemmet och varit borta på nätterna samt att 

hon inte följt de regler föräldrarna satt upp. Skoltiden präglades av hög frånvaro och efter en 

tid slutade hon helt att gå till skolan. Vidare framgår det att F2 har placerats i olika frivilliga 

boenden och behandlingshem vilka hon gång på gång avvikit från. Familjen har även 

genomgått en Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling utan framgång för F2s destruktiva 

beteende. Gällande F2s blandmissbruk kan man finna i materialet att hon druckit alkohol och 

testat positivt på hasch samt att ett antal polisanmälningar inkommit till socialtjänsten 

angående oro för F2. Vid en alkohol och drogbedömning framkom det alarmerande uppgifter 

angående F2s konsumtion och toleransnivå. Det har även inkommit polisanmälningarna 

innefattande en oro för F2s umgängeskrets. I domen kan man läsa att F2 har:  

 
”befunnit sig i olämpliga kretsar och miljöer där hon umgåtts med 

missbrukare och äldre män som varit kända för att ha utnyttjat underåriga 

flickor sexuellt […] hon vistas i olämplig miljö där hon bl.a. riskerar att 

utsättas för sexuella övergrepp.”  

 

6.4 Tvångsomhändertagna på grund av Annat socialt nedbrytande beteende 
 
Ur materialet framgår det att sju flickor och sex pojkar har blivit tvångsomhändertagna enligt 

3 § LVU på grund av annat socialt nedbrytande beteende. Vissa av egenskaperna vi funnit hos 

de unga kan passa in i fler problemkategorier. För att exemplifiera detta har vi placerat dålig 

självkontroll i problemkategorin annat destruktivt tänkande och beteende eftersom det inte 

tydligt framgår i domen om det tillhör en psykisk diagnos eller inte. Problemkategorier vi 

funnit hos de unga som dömts är följande:  
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1. Kriminella handlingar   
2. Hem och Skola   
3. Relationer och miljö  
4. Avbrutit tidigare insatser   
5. Konsumtion av alkohol och droger   
6. Psykiskt handikapp   
7. Annat destruktivt tänkande och beteende  

 

I tabellen nedan redovisas en överblick om varje ungdoms problematik samt hur fördelningen 

ser ut mellan könen inom rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. 

 

 Krim Hem  Relationer  Avbrutit  Konsumtion  Handikapp  Annat  

F3 X X X  X X X 
F4 X X X X X   
F5  X X X  X X 
F6  X X X X  X 
F7  X X  X  X 
F8 X X X X X   
F10  X X  X X X 
Flickor 3 7 7 4 6 3 5 

P1 X X X X  X X 
P2 X X  X X  X 
P3 X X X   X X 
P4 X X  X X  X 
P8 X X X  X  X 
P10 X X    X X 
Pojkar 6 6 3 3 3 3 6 

               Tabell 2 

6.4.1 Kriminella handlingar 

Under denna rubrik redovisas flickornas respektive pojkarnas kriminella handlingar, som varit 

en del av motiveringen till tvångsomhändertagandet enligt rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende.  

 

Flickor 

Av flickorna som har tvångsomhändertagits på grund av annat socialt nedbrytande beteende 

kunde man finna att fyra av dem någon gång hade begått någon form av kriminell handling. 

De vanligaste brotten flickorna begick var stöld och snatteri, vilket gick att återfinna hos alla 

av dem. I F8 dom står att läsa att hon har ”stulit privata ägodelar från familjehemmet”. F4 

hade förutom stöld även dömts för bedrägeri och försök till bedrägeri. ”2005 beställde [F4] 

utan faderns godkännande kläder, linser m.m. för totalt cirka 13000 kr.” Två av flickorna 

hade även begått andra former av brott, F3 var misstänkt för olaga hot och ofredande medan 

F8 var misstänkt för ringa narkotika brott.  
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Pojkar 

Utifrån materialet kan vi utläsa att alla pojkar som dömts enligt 3 § LVU annat socialt 

nedbrytande beteende har utfört någon form av kriminell handling. Vi kan även se i materialet 

att fem av de sex pojkarna utfört brott av grov karaktär. De vanligaste handlingarna är stöld, 

rån, misshandel samt olaga hot varav en eller flera kan återfinnas hos alla pojkarna. Utifrån 

materialet kan vi se att P1 har ”misshandlat och hotat en jämnårig pojke. [P1] hade slagit 

pojken med ett knytnävsslag i huvudet och hotat honom till livet med en sax.” Utöver detta har 

P1 gjort sig skyldig för brott mot knivlagen samt anlagd brand vilket enligt domen 

klassificeras som allvarligt brott.  Liknande tendenser går att finna i P2s dom där det framgår 

att: 

  
”Under åren därefter inkom ett flertal anmälningar till socialtjänsten från 

polisen angående brott som han misstänkts för, däribland snatteri, rån, 

misshandel och stöld. […] dömdes han i [x]-tingsrätt för olaga hot […] 

dömdes han i [x]-tingsrätt för misshandel och olaga hot. […] misstänkt för 

grovt hemfridsbrott, övergrepp i rättssak och grovt rån.” 

 

P3 är skäligen misstänkt för mordförsök alternativt grov misshandel samt frihetsberövande av 

90 elever på sin skola, vilket enligt domen är ett exempel på socialt nedbrytande beteende. 

Avslutningsvis är P4 misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel och falsk tillvitelse samt 

skadegörelse. 

6.4.2 Hem och skola 

Här nedan redovisas problemkategorin hem och skola utifrån flickornas respektive pojkarnas 

problematik.  

 
Flickor 

Av de sju flickor som har tvångsomhändertagits på grund av annat socialt nedbrytande 

beteende har alla dessa problem i hem och/eller skolan. Fyra av dessa flickor, F4, F6, F7 och 

F8, har någon gång rymt hemifrån och varit borta i flera dygn. I domarna står även att läsa att 

flickorna varit ute sena kvällar och nätter. I F6s dom framgår det att hon ”försvann hemifrån 

och kunde vara borta i flera dygn utan att höra av sig.” Två av flickornas hemmamiljö 

präglas av tydliga konflikter med mödrarna, både F3 och F10 är aggressiva och hotfulla i 

hemmet. I F3s fall har det gått så långt att modern är rädd för henne då hon inte kan tolka 

dotterns signaler. I materialet kan man dessutom finna att svårigheter med skolan är ett 
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övergripande problem för flickorna. Alla sju flickor missköter skolan genom bland annat 

skolk. ”Skolan är orolig för [F10] och det händer något hela tiden. De senaste månaderna 

har hon haft stor frånvaro och har inte varit i skolan alls sedan vecka 11.” I F5s fall handlar 

den problematiska skolgången inte om skolk utan främst om hennes 

koncentrationssvårigheter. 

 

Pojkar 

Av pojkarnas domar framgår det att alla pojkar som dömts till 3 § LVU och rekvisiten annat 

socialt nedbrytande beteende har problem i hem och/eller skola. Två av pojkarna har problem 

i hemmiljön, P3 lyssnar inte på sin moder och följer inte hennes regler. Liknande tendenser 

går att finna i P4s dom där det framgår att han är hotfull mot sin moder samt att han rymt från 

hemmet och varit borta minst två dygn. Vad gäller skolsituationen kan vi finna att fem av de 

sex pojkarna har en problematisk skolgång. En av pojkarna, P1, har blivit avstängd från 

skolan.  

 
”[P1] har vid två olika tillfällen denna månad antänt fyrverkeripjäser inomhus 

på [x]-skolan […] meddelade skolan att [P1] inte fick komma tillbaka till 

skolan för undervisning med anledning av den pågående brottsutredningen 

och att andra elever var rädda för honom.”  

 
Fortsättningsvis har tre av pojkarna, P3, P8 och P10, svårt att tillgodogöra sig skolan på grund 

av bland annat trots, lågt intresse och koncentrationssvårigheter. ”[P3] på grund av sitt 

beteende (sin aggressivitet och trots när vuxna säger vad han skall göra) inte kan 

tillgodogöra sig skolgången.” P2s problematik definieras mer utförligt i domen där det 

framgår att han har hög frånvaro i skolan, ingen ordnad skolgång samt svårigheter att följa 

regler.  

6.4.3 Relationer och miljö 

I detta stycke tydliggörs problemkategorin relationer och miljö utifrån flickornas respektive 

pojkarnas problematik.  

 

Flickor   

I alla domar gällande flickorna som dömts till tvångsomhändertagning enligt rekvisiten annat 

socialt nedbrytande beteende finns det nämnt något om relationer och miljö. Främst kan man 

finna att flickorna umgås med olämpligt sällskap och/eller vistas i olämpliga miljöer. I 

domarna framgår det att olämpligt sällskap och olämpliga miljöer innebär till exempel 



 35 

grupper med missbruk och kriminalitet samt äldre män. I F3s dom kan man förutom hennes 

umgänge även läsa delar av hennes sexuella erfarenheter. ”2005 anmälde modern en man i 

[x]-stad för att ha haft sexuellt umgänge med [F3]. […] [F3s] fortsatta utveckling äventyras 

då hon söker sig till grupper med missbruk, främlingsfientlighet och kriminalitet.” 

Avsaknaden av ett väl fungerande socialt liv och stadiga kompisrelationer ses som något 

negativt i domarna och kan återfinnas i tre av flickornas domar. Bland annat står det att läsa i 

F5s dom:  

 
”trots utredningar inom socialtjänsten och barnpsykiatrin och de övriga 

insatser som vidtagits inte lyckats få ett fungerande socialt liv med avseende 

på kamrater och familj. […] Risken är uppenbar, om vården uteblir, att hon 

kommer att hänge sig åt ett liv i utanförskap med drogmissbruk och 

kriminalitet.” 

 

Pojkar 

Hälften av pojkarna som dömts till 3 § LVU och annat socialt nedbrytande beteende har 

någon form av problem med relationer och miljö enligt domarna. Två av pojkarna, P3 och P8, 

bedöms ha olämpligt umgänge. I P3s dom står att läsa att P3 ”ofta kommer i ”dåligt” sällskap 

och slutar lyssna och följa vad hans moder säger.” P1 anses istället vara lättledd samt att han 

lätt hamnar i konflikter. I P1s dom kan man läsa ”svårigheter med omdöme gör att han 

riskerar att fara grundligt illa och medlurad i kriminella beteenden långt utanför hans 

kontroll. Detta är mycket oroväckande för hans framtida utveckling.”   

6.4.4 Avbrutit tidigare insatser 

Avbrutit tidigare insatser finns som en del av motiveringen av omhändertagandet, här 

redovisas flickornas respektive pojkarnas problematik var för sig.  

 

Flickor 

Gällande de flickor som tvångsomhändertagits enligt rekvisiten annat socialt nedbrytande 

beteende framgår det i materialet att fyra av sju avbrutit tidigare frivilliga insatser. Tidigare 

frivilliga insatser innebär utifrån domarna vård och stöd på hemmaplan eller behandlingshem. 

Anledningarna till att flickorna avbrutit sina tidigare frivilliga insatser varierar. För F4, F6 och 

F8s del var anledningarna snarlika varandra då de bland annat inte trivdes i familjehemmen de 

befann sig i och avvek därmed ett flertal gånger, F6 har även avvikit från behandlingshem. I 

F4s dom står att läsa: 
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”hon utryckte dock att hon inte trivdes i familjehemmet och avvek efter ett par 

dagar. Enligt en ny överenskommelse placerades [F4] i april 2006 i en ny 

kontaktfamilj, vilken hon själv sökt upp, och beviljades även familjesamtal. 

Hon deltog i två stödsamtal men fann det sedan meningslöst att fortsätta.” 

 
För F5s del var anledningen till att hon avbröt de tidigare frivilliga insatserna att hon själv 

tyckte att hon inte var i behov av hjälp i form av vistelse på behandlingshem och därmed 

vägrade att följa med. Hon blev då omedelbart tvångsomhändertagen enligt 6 § LVU.   

 
Pojkar 

Av de pojkar som dömts till 3 § LVU och rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende så 

kan man i domarna se att hälften av dem avbrutit tidigare frivilliga insatser. P1 bröt mot de 

regler som fanns uppsatta på de behandlingshem han vistades på samt att han tände eld på en 

båt, vilket ledde till att hans frivilliga placering avbröts och ett omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU togs. 

 
”[P1] placerades på [x]-ungdomshem för vård under frivilliga former. Den [x] 

juni anmälde ungdomshemmet att det inte kunde svara mot [P1s] behov av 

vård med anledning av att han på hemmet hade antänt en båt, som blivit helt 

nedbränd, och eldat i sitt rum.” 

 
Även P2 bröt mot behandlingshemmets regler genom ett hotfullt uppträdande mot övriga 

intagna samt personal vilket resulterade i att den frivilliga insatsen avbröts och att han 

omplacerades. I P4s fall handlar de avbrutna insatserna främst om insatser på hemmaplan som 

inte fullföljts.  

 

”Insatserna gällande [P4] påbörjades under år 2000. Sedan dess har ett 

flertal beviljats men inte fullföljts. […] [P4] skulle lämna urinprov då det 

fanns starka misstankar om att [P4] missbrukade droger. Detta fungerade 

emellertid inte eftersom [P4] vägrade att medverka. […] När 

familjebehandlaren fick kontakt med [P4] uppgav han att han inte hade som 

avsikt att följa den aktuella överenskommelsen.” 
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6.4.5 Konsumtion av alkohol och droger 

Under denna rubrik redovisas flickornas respektive pojkarnas konsumtion av alkohol och 

droger.  

 

Flickor    

I sex av sju domar finns det något nämnt om konsumtion av alkohol och/eller andra droger 

som en del av motiveringen till tvångsomhändertagandet enligt 3 § LVU och rekvisiten annat 

socialt nedbrytande beteende. I tre av flickornas domar, F3, F4 och F10, kan vi finna att de 

har konsumerat alkohol. Både F4 och F10 har funnits berusade medan F3 två gånger har blivit 

omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). F3 har 

dessutom blivit alkoholförgiftad och vårdats på sjukhus samt påträffats berusad på skolan. 

”Den [x] december 2005 inkom en anmälan från avd [x] om alkoholintox och 

aggressionsutbrott samt en LOB från polisen.” Angående andra droger så återfinns det i 

materialet att fem av de sex flickorna någon gång konsumerat andra droger, F4, F6, F7, F8 

och F10. Flickorna har provat/använt olika droger till exempel har F4 lämnat positivt urinprov 

på amfetamin men trots detta har hon inget dokumenterat missbruk enligt domen. Vidare har 

F6 vägrat lämna urinprov men erkänt att hon var positiv på cannabis. I F7 och F10s domar 

står att läsa att de båda har sniffat, i F7s dom framgår det inte vad hon sniffat men F10 har 

sniffat butangas. Fortsättningsvis finns det en misstanke om att F8 uppträtt drogpåverkad samt 

att hon är misstänkt för ringa narkotikabrott. ”Polisen och [F8s] föräldrar har signalerat oro 

över att [F8] vistas i kretsar där amfetamin och hasch förekommer. Föräldrarna har sett 

tydliga tecken på drogpåverkan hos [F8] och de kan inte längre hantera det.”  

 

Pojkar 

I domarna kan man finna att hälften av pojkarna som dömts till 3 § LVU och rekvisiten annat 

socialt nedbrytande beteende någon gång konsumerat alkohol eller droger. Det man kan utläsa 

i domarna angående alkohol är att P2 har blivit omhändertagen enligt lagen om 

omhändertagande av berusade personer (LOB) samt att P8 enligt egen utsago dricker alkohol 

på fester. Gällande andra droger kunde vi finna i domarna att P4 och P8 har lämnat positiva 

urinprov på hasch. P8 förnekar att han använt droger trots positiva urinprov och en tidigare 

fällande dom angående ringa narkotikabrott. För P4 sägs det dock vara svårt att få grepp om 

omfattningen av missbruket.  

 
”[P4] de senaste tre månaderna lämnat ett flertal positiva urinprover 

avseende hasch, bland annat lämnade han ett positivt urinprov när han kom 
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till [x]. Därutöver har han inte fullföljt överenskommelser och uteblivit från 

urinprovstagningar. Det har därför varit svårt att få grepp om omfattningen 

av missbruket.”   

6.4.6 Psykiskt handikapp 

Nedan redovisas de psykiska handikapp vi funnit i domarna uppdelat mellan flickor och 

pojkar.  

 

Flickor 

I domarna framgår det att tre av flickorna som dömts för annat socialt nedbrytande beteende 

har ett psykiskt handikapp. Flickorna F5 och F10 är diagnostiserade med ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) och flicka F3 med diagnosen depression. Vidare har F10 även 

diagnosen Aspergers syndrom och är manodepressiv. Flicka F5 har två gånger blivit vårdat 

enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I F5s dom står att läsa: 

 
”[F5] uppvisade stora koncentrationssvårigheter samt ett utåtagerande 

beteende med verbala och fysiska angrepp. […] Under hösten 2004 

genomfördes en social-psykiatrisk utredning och diagnosen 

”hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning” ställdes. […] Vid två 

tillfällen efter sommaren har [F5] vårdats med stöd av lagen om psykiatrisk 

tvångsvård.”   

 
Pojkar 

Hälften av pojkarna som dömts till 3 § LVU och rekvisiten annat socialt nedbrytande 

beteende har ett psykiskt handikapp. Ur materialet kan vi se att en pojke, P3, har 

diagnostiserats med ADHD och trotssyndrom. I P1s dom framgår det att han har 

diagnostiserats med autistiskt syndrom och lindrig mental retardation vilket även kan 

återfinnas i P10s dom där vi kan läsa att P10 ”presterade lågt på genomfört begåvningstest 

och visade även vissa brister i adaptiv funktionsförmåga. Han ligger på gränsen för 

diagnosen lindrig mental retardation.” 

 

6.4.7 Annat destruktivt tänkande och beteende 

I detta stycke redovisas vad som förutom de övriga problemkategorierna är ett annat 

destruktivt tänkande och beteende utifrån flickorna respektive pojkarnas problematik.  
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Flickor   

I domarna framgår det att fem av sju flickor har någon form av annat destruktivt tänkande 

eller beteende än vad som nämnts i de andra problemkategorierna. Två av flickorna, F3 och 

F7, har framfört suicidhot dessutom har F3 även utfört tre suicidförsök. I flickorna F3, F5 och 

F6 domar utrycks en oro genom flickornas utåtagerande beteende. F3 och F5 drabbas av 

aggressions utbrott och för F5 mynnar det ofta ut i verbala och fysiska angrepp. Dessutom har 

F5 ett självdestruktivt beteende genom att hon skär sig själv för att visa att hon mår dåligt.  

För F6s del framgår det att hon ses som allmänt störande, uppkäftig och provocerande vilket 

leder till att hon ofta hamnar i bråk. 

 
”[F6] visar många vuxna en kaxig attityd och pendlar mellan att vara trevlig 

och uppvisa ilska. […] hon uppträder allmänt störande och respektlöst mot 

andra elever och lärare. […] [F6] har under tiden på [x] varit något uppkäftig 

och testat samt provocerat för att se var de vuxna stått.”  

 
Andra destruktiva handlingar som står att finna i materialet är att F3 har nazistiska 

värderingar och bär kniv för att skydda sig. Vidare visar det sig i materialet att två av 

flickorna, F5 och F10, saknar insikt i sin problematik. I F10s dom återfinns även hennes 

ökade destruktiva beteende noggrant beskrivet.  

 
”Sedan april 2006 har det inkommit flera anmälningar, från såväl kurator 

och läkare som familjemedlemmar, med anledning av att hennes destruktiva 

beteende har eskalerat under våren. [F10] har snattat, varit ute på kvällarna, 

druckit alkohol, sniffat butangas och provat att röka hasch. Hon har varit 

aggressiv hemma och varit hotfull och våldsam mot sin mamma. Hon har 

även blivit utsatt för misshandel och våldtäkt. […] Hennes destruktiva 

beteende har fortsatt trots att hon blivit utsatt för både våldtäkt och 

misshandel.”  

 

Pojkar 

Utifrån domarna kan vi utläsa att alla sex pojkar som dömts till 3 § LVU och annat socialt 

nedbrytande beteende har något annat destruktivt tänkande eller beteende än de 

problemkategorier som nämnts tidigare. Tre av pojkarna, P2, P4 och P10, uppträder 

tillfälligtvis hotfullt. Vidare så har P3 och P10 uppvisat aggressiva tendenser. I P10s dom kan 

vi läsa att han ”agerar på ett sätt som är jämförbart med socialt nedbrytande beteende då han 
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är sexuellt utagerande och blir hotfull och aggressiv när han inte får sin vilja igenom.” 

Dessutom är P10 våldsam och manipulativ. Fortsättningsvis framgår det ur materialet att fyra 

av pojkarna, P1, P4, P8 och P10, har svårt att se konsekvenserna av sitt handlande. I P8s dom 

står att läsa att han dessutom inte känner någon skuld eller ånger för de handlingar han utfört 

vilket enligt domen är ett tecken på bristande anpassningsförmåga i samhället. Utöver detta 

framgår det i domen att P8 är i behov av tydliga gränssättningar och att han är i riskzonen för 

en inte godtagbar social utveckling. Förutom att P1 och P4 inte ser några konsekvenser av sitt 

handlande så har P4 ingen vilja att förändra sitt beteende samt en negativ inställning till 

socialtjänsten och P1 har svårigheter att ta in och tolka omvärlden, dålig självkontroll och 

svårigheter med sin omdömesförmåga.  

 

6.5 Sammanfattning av det empiriska resultatet 
 
I resultatet har vi inte funnit några markanta skillnader mellan könen angående rekvisiten 

missbruk ensam eller i kombination med någon annan av rekvisiterna då resultatet visade att 

tre flickor och fyra pojkar tvångsomhändertagits med stöd av denna/dessa. Vad anbelangar de 

ungdomar som dömts enbart med stöd av rekvisiten missbruk framgår det att pojkarnas 

missbruk var tydligare beskrivet än flickans i domarna. När det gäller rekvisiten missbruk i 

kombination med rekvisiten brottslig verksamhet har vi inte funnit några direkta skillnader 

mellan könen. Vi har dock funnit att pojkarnas kriminella handlingar är av grövre karaktär i 

jämförelse med flickans. 

 

Rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende är den vanligaste rekvisiten för både flickorna 

och pojkarna i vår studie. Gällande problemkategorin kriminella handlingar kunde vi finna att 

fyra flickor och sex pojkar hade vid något tillfälle utfört någon form av kriminell handling. I 

resultatet framgår det dock att könsskillnaderna ligger i brottens karaktär då flickorna främst 

gjort sig skyldiga till snatteri och stöld medan pojkarna gjort sig skyldiga till bland annat 

stöld, rån, misshandel och olaga hot. Trots att handlingarna kan anses vara av grov karaktär så 

klassificeras de inte som brottslig verksamhet av länsrätten. Gällande problemkategorin hem 

och skola visar vårt resultat att alla flickor och alla pojkar har någon form av problematik i 

hem och/eller skolan. En skillnad vi funnit mellan könen är dock att rymningar är vanligare 

bland flickorna. Vidare har vi funnit i resultatet att problemkategorin relationer och miljö 

visar att flickorna är överrepresenterade inom denna kategori. Främst har vi funnit att 

flickornas problematik gäller bland annat olämpligt sällskap och vistelse i olämpliga miljöer 
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vilket även kan återfinnas i två av pojkarnas domar. Fortsättningsvis har fyra flickor och tre 

pojkar avbrutit tidigare insatser. Problematiken inom denna problemkategori skiljer sig något 

mellan könen då flickorna främst rymt från insatserna och pojkarna har brutit mot reglerna, 

uppträtt hotfullt och/eller ”straffat ut sig”. I resultatet framgår det även att sex flickor och tre 

pojkar har konsumerat alkohol och/eller andra droger. Hos flickorna kunde vi finna att 

konsumtion av andra droger var vanligare än konsumtion av alkohol medan vi hos pojkarna 

inte kunde finna någon direkt skillnad mellan konsumtion av alkohol och andra droger. 

Gällande problemkategorin psykiskt handikapp kunde vi inte finna några skillnader mellan 

könen då diagnoserna var av liknande karaktär. Slutligen framgår det i resultatet att fem 

flickor och sex pojkar hade något annat destruktivt tänkande och beteende. För flickorna 

yttrar sig detta genom bland annat suicidhot, utåtagerande beteende eller självdestruktiva 

handlingar. För pojkarna visar det sig genom bland annat aggressioner, hotfullt beteende eller 

våldshandlingar.  

 

7. Analys  
 
I detta kapitel analyseras resultatet av studien utifrån de olika rekvisiterna och 

problemkategorierna som redovisats i kapitel 6.  

 

7.1 Fördelning av tvångsomhändertagningar  
 
I vår studie kan vi se att majoriteten av både flickorna och pojkarna dömts med stöd av 

rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. I jämförelse med tidigare forskning stämmer 

vårt resultat överens med bland annat Schlytters (2000) resultat där det framgår att rekvisiten 

annat socialt nedbrytande beteende är den vanligaste anledningen till tvångsomhändertagande 

för både flickor och pojkar. Vi kan dock se att vårt resultat inte stämmer överens med 

Knudsdotter & Wihlborg (2002), Rhodes & Fischer (1993) samt Forslings (1992) studier. 

Dessa forskare är i stället överens om att flickor i regel tvångsomhändertas på grund av vad 

som kan rymmas i rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende medan pojkar i större 

utsträckning döms med stöd av rekvisiten brottslig verksamhet.  

 

I vår studie har vi fortsättningsvis funnit att en flicka och två pojkar tvångsomhändertagits 

endast med stöd av rekvisiten missbruk, medan två flickor och två pojkar 

tvångsomhändertagits med stöd av rekvisiten missbruk i kombination med någon av de andra 
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rekvisiterna. Vad gäller rekvisiten missbruk går det inte i vår studie att utläsa någon 

signifikant skillnad mellan könen, då totalt tre flickor och fyra pojkar dömts till följd av bland 

annat deras missbruk. Vårt resultat stämmer överens med Knudsdotter & Wihlborg (2002) då 

de i sin studie kom fram till att flickor och pojkar i lika stor grad döms för rekvisiten 

missbruk. Däremot skiljer sig vårt resultat från både Schlytter (2000) och Anderssons (1995) 

resultat där man kan finna att rekvisiten missbruk generellt sätt är mer förekommande i 

flickors domar jämfört med pojkars. 

 

Rhodes & Fischers (1993) studie visar på att pojkar i större utsträckning än flickor döms för 

lagöverträdelser. Liknande tendenser kan man finna i Forslings (1992) studie där det framgår 

att kriminella handlingar är den vanligaste anledningen till både frivilliga och tvångsmässiga 

omhändertaganden för pojkar, vilket även Knudsdotter & Wihlborg (2002) stödjer. Schlytter 

(2000) menar dock att rekvisiten brottslig verksamhet inte är den vanligaste placeringsorsaken 

för pojkar, men att rekvisiten generellt förekommer mer i pojkars domar än i flickors. Vårt 

resultat skiljer sig från ovanstående forskning då ingen, varken av flickorna eller av pojkarna, 

tvångsomhändertagits enbart på grund av sin brottsliga verksamhet.  

 

7.2 Rekvisiten Missbruk 
 
I vår studie framgår det att en flicka och två pojkar dömts till tvångsomhändertagande på 

grund av sitt missbruk. Liknande för dessa ungdomar, oavsett kön, var att de avbrutit tidigare 

insatser, att de hade ett blandmissbruk samt att de hade ett annat destruktivt tänkande och 

beteende. En skillnad vi kunde finna i materialet var dock beskrivningarna av missbruket. Hos 

flickan framgår det vad hon provat för droger och vad hon vanligtvis använder för drog men 

inte hur hennes konsumtionsmönster ser ut, det vill säga inget om hur mycket, hur ofta eller 

hur länge hon använt droger. För pojkarna var beskrivningarna mer noggranna genom att man 

mer detaljerat förklarat deras konsumtionsmönster. I P6s dom står att läsa att ”han har 

missbrukat droger sedan har var 16 år. Han har missbrukat hasch och heroin. […] Han har 

missbrukat hasch dagligen. Däremot har endast vid ett fåtal tillfällen testat heroin.” Vidare 

står att läsa i P9s dom:  

 
”han hade 150 enheter cannabis i urinen. […] Han har därefter berättat att 

han regelbundet missbrukat cannabis och även amfetamin sedan hösten 2005. 

Det har framträtt att hans drogmissbruk är ett stort problem för honom […] 

Enligt [P9] har amfetamin varit hans huvuddrog.[…] [P9] har ett relativt 
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omfattande missbruksproblem och har under flera år missbrukat hasch, 

amfetamin och värktabletter.” 

 
Detta resultat skiljer sig från Anderssons (1995) studie där det framgår att flickjournaler 

vanligtvis innehåller mer detaljerad information än pojkjournaler. Utgår vi från Schlytters 

(2000) resultat kan vi se att flickor generellt döms för rekvisiten missbruk fortare än pojkar då 

man utgår från olika normsystem för flickor respektive pojkar. Även Andersson (1995) håller 

med om detta och motiverar det genom att den rådande könsnormen gällande drogkonsumtion 

accepterar pojkars konsumtion och i vissa fall även missbruk, medan flickor ska vara totalt 

avhållsamma. Om vi drar en parallell från detta till Connells (2003) genusteori och 

redovisningen av distinktionen mellan flick- och pojknormer kan vi dra slutsatsen att flickor 

som bryter mot normen att vara attraktiv och omvårdande fortare döms till tvångsvård enligt 

LVU än pojkarna. Pojkar ska istället vara hårda och dominerande enligt pojknormen vilket vi 

anser kan vara en anledning till att missbruk är mer accepterat hos pojkar än hos flickor.  

 

7.3 Rekvisiten Missbruk i kombination med Brottslig verksamhet 
 
Vår studie visar att det är en flicka och två pojkar som dömts till 3 § LVU med stöd av 

rekvisiten missbruk i kombination med rekvisiten brottslig verksamhet. Utifrån 

problemkategorierna kan vi inte finna några direkta skillnader mellan flickan och pojkarna. 

Det framgår dock i materialet att pojkarnas kriminella handlingar är fler i antal och av grövre 

karaktär i jämförelse med flickans. I P7s dom framgår:  

 
”I den sista domen, avkunnad den [x] mars 2006, fann [x]-tingsrätt att han 

har gjort sig skyldig till ett tjugotal brott och uttalade bl.a. att brottsligheten 

som [P7] övertygats om är omfattande och har ett sammantaget högt 

straffvärde, men att med hänsyn till hans ungdom föreligger inte synnerliga 

skäl att döma till fängelse. Efter denna dom är han misstänkt för ytterligare 

brott […] som försök till grovt rån alternativt rån.” 

 

I jämförelse med pojkarna framgår det att F1 ”stulit pengar från familjehemsmamman och 

några månader senare att hon stulit från en av sönerna i familjen.” Rhodes och Fischer 

(1993) fann i sin studie att kriminella handlingar utförda av flickor i högre grad ses som ett 

brott mot de rådande könsnormerna i jämförelse med liknande kriminella handlingar utförda 

av pojkar. Genom detta döms även flickorna fortare än pojkar eftersom de brutit mot rådande 
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könsnormer. I Ulmanen och Anderssons (2004) rapport framgår det att könsskillnaderna blir 

tydligare ju grövre brott som begås. Flickor är generellt överrepresenterade när det gäller 

snatteri medan pojkar begår mer av alla typer av brott samt är överrepresenterade när det 

gäller brott av grövre karaktär. I Anderssons (1995) studie kan man se liknande tendenser, 

vidare framgår det att pojkar i större utsträckning än flickor har avtjänat fängelsestraff samt 

har ett omfattande straffregister. Utifrån vår studie och tidigare forskning kan vi se ett 

samband mellan de brottsliga handlingarna och Beckers (2006) teoretiska antaganden om 

avvikarkarriären. Becker menar att avvikarkarriären börjar med ett norm- eller regelbrott. Vi 

anser att flickors regelbrott i större utsträckning än för pojkar även innebär ett brott mot 

rådande könsnormer, vilket resulterar i ett större kliv in i avvikarkarriären. Återigen kan vi se 

hur de rådande könsnormerna i samhället påverkar hur vi ser på de avvikande personerna och 

hur det till och med speglar sig i domar, som ska vara könsneutrala.     

 

7.4 Rekvisiten Missbruk i kombination med Annat socialt nedbrytande beteende  
 
Vår studie visar att det endast är en flicka som dömts till 3 § LVU utifrån missbruk i 

kombination med annat socialt nedbrytande beteende. Genom detta kan vi inte göra någon 

jämförelse med pojkarna utan endast konstatera att ingen pojke i Västmanland under 2006 har 

blivit dömd med stöd av denna kombination. I resultatet framgår det att flickan dömts på 

grund av sitt missbruk av alkohol och andra droger samt att hon vistats i olämpliga miljöer där 

hon risker att bli utsatt för sexuella övergrepp. I SOSFS (1997:15) och propositionen Vård i 

vissa fall av barn och ungdomar (1989/90:28) står att läsa att rekvisiten annat social 

nedbrytande beteende innebär att den unge avviker från samhällets grundläggande normer. 

Vidare framgår det att vistelse i missbruksmiljöer är ett exempel på dessa normbrytande 

beteenden. Att flickan omhändertagits på grund av vistelse i olämplig miljö stöds därmed i 

SOSFS och propositionen Vård i vissa fall av barn och ungdomar (1989/90:28). Att man 

sedan motiverar beslutet för omhändertagandet med att flickan riskerar att bli utsatt för 

sexuella övergrepp kan vi dock inte finna något stöd för i vare sig SOSFS eller propositionen. 

I likhet med Schlytters (2000) resultat anser vi att detta visar på bristerna i utformandet av 

lagen. Könsneutraliteten som ska finnas i lagstiftningen tenderar att försvinna när flickor 

döms utan stöd av lagen eller dess förarbeten, vilket kan leda till att flickor inte får det stöd 

och den hjälp de har rätt till. I Hirdmans (2001) genusteori framgår det att det finns ett 

genuskontrakt som pekar på bland annat att kvinnans naturliga plats är i hemmet samt att 

hennes främsta uppgift är att föda barn medan mannens uppgift är att försörja och skydda 
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kvinnan. Vi anser att detta genuskontrakt kan vara en bakomliggande anledning till att flickan 

döms utan stöd av lagen och dess förarbeten eftersom hela samhället, så som länsrätten, utgår 

från manliga normer vilket innebär att vi måste skydda den unga flickan från risken att bli 

utsatt för sexuella övergrepp, istället för att lägga fokus på de män som utför övergreppen.   

 

7.5 Rekvisiten Annat socialt nedbrytande beteende  
 
Vår studie visar att majoriteten av alla ungdomar, sju flickor och sex pojkar, dömts med stöd 

av rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. Nedan följer en analys av de olika 

problemkategorierna (se tabell 2). 

7.5.1 Kriminella handlingar 

Utifrån vår studie kan vi se att fyra av flickorna och alla pojkarna har begått någon form av 

kriminell handling som används som en del av motiveringen för tvångsomhändertagandet. 

Återigen kan vi se skillnader i brottens karaktär, de vanligaste brotten flickorna begick var 

snatteri och stöld medan brotten pojkarna begick var av grövre karaktär, så som stöld, rån, 

misshandel samt olaga hot. Till skillnad från de ungdomar som dömts med stöd av 

rekvisiterna missbruk och brottslig verksamhet bedöms dessa kriminella handlingar inte vara 

grund nog för ett tvångsomhändertagande enligt rekvisiten brottslig verksamhet på grund av 

att det rör sig om enstaka brott och inte någon verksamhet. Enligt Ehlin (2004) är rekvisiten 

brottslig verksamhet uppfylld när den unge begår ett flertalet mindre brott eller när den unge 

utför ett eller flera grövre brott så som misshandel och övergrepp. Det vi kan konstatera 

utifrån vår studie är att fem av de sex pojkarna som dömts för rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende uppvisat kriminella handlingar som bör kunna likställas med brottslig 

verksamhet genom att de utfört brott av grov karaktär. I P3s dom fann vi följande:  

 

”[P3] var misstänkt för mordförsök alternativt grov misshandel […] Det har 

inte framkommit att [P3] bedriver någon brottslig verksamhet men att vara 

skäligen misstänkt för grov misshandel och frihetsberövande av 90 personer 

är i sig ett exempel på socialt nedbrytande beteende.” 

 
Detta anser vi kan vara en fara för rättssäkerheten genom att bedömningarna från länsrätten 

speglar en viss subjektivitet och därmed döms inte alla efter samma premisser. 

Fortsättningsvis anser vi att de subjektiva domarna är en fara för säkerställandet av vården för 

den enskilde då en felaktig dom kan leda till felaktiga hjälpinsatser. För flickorna kan vi dock 
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se att rekvisiterna används på ett korrekt sätt då flickan som dömts med stöd av rekvisiterna 

missbruk och brottslig verksamhet har en grövre kriminalitet än flickorna som begått 

kriminella handlingar och tvångsomhändertagits med stöd av rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende.  

7.5.2 Hem och skola 

Vår studie visar att alla flickor och alla pojkar har problem i hem och/eller skolan. Delar vi 

upp hem och skolan i två problemkategorier kan vi se att sex flickor och två pojkar har någon 

form av problem i hemmet medan alla flickorna och fem av pojkarna har svårigheter i skolan. 

För både flickorna och pojkarna präglas hemmasituationen av konflikter och rymningar. Vad 

beträffar konflikter kunde vi inte finna någon större skillnad mellan flickorna och pojkarna då 

det i två av flickornas domar och i två av pojkarnas domar framgick att de hade en 

konfliktfylld hemmamiljö. Vid rymningar fann vi dock en skillnad mellan flickorna och 

pojkarna i vår studie. Fyra av flickorna och endast en av pojkarna hade någon gång rymt 

hemifrån, vilket även hade använts som en del av motiveringen till tvångsomhändertagandet 

enligt 3 § LVU och rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. Forsling (1992) kom i sin 

studie fram till att det finns skillnader mellan könen vid omhändertagningar på både frivillig 

eller tvångsmässig grund. I studien framgår det att flickor oftare än pojkar omhändertas till 

följd av bland annat rymningar eller vagabondering. Rhodes och Fischer (1993) fann liknande 

tendenser i sin studie genom att så kallade status offenses är vanligare i flickors domar. De 

menar att flickor oftare än pojkar döms på grund av personliga problem så som rymningar och 

skolk. Till skillnad från Rhodes och Fischer kan vi inte se några större skillnader angående 

skolk mellan könen vid motiveringen till tvångsomhändertagandet. Detta på grund av att det i 

domarna framgick att alla flickorna och fem av pojkarna hade problem i skolan med skolk 

som en betydande del av problemet. Vidare har vi uppmärksammat att det i SOSFS (1997:15) 

framgår att skolk inte ska ses som en del av motiveringen till tvångsomhändertagning enligt 

LVU eftersom det är skolans ansvarsområde. Ändå framgår det i vår studie att det i 

majoriteten av domarna står att läsa om skolk som en del av motiveringen till 

tvångsomhändertagandet. Fortsättningsvis kan rymningar och skolk ses som vad Becker 

(2006) kallar informella regelbrott. Enligt Becker bestraffas informella regelbrott med 

informella sanktioner. Vi anser dock att länsrätten använder de informella regelbrotten som en 

del av motiveringen till en formell sanktion, tvångsomhändertagning.   
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7.5.3 Relationer och miljö 

I vår studie har vi funnit att det i alla flickors och i tre av pojkarnas domar finns något nämnt 

om relationer och miljö som en del av motiveringen till tvångsomhändertagandet. I jämförelse 

med pojkarna tenderar flickorna att i större utsträckning umgås med olämpligt sällskap samt 

vistas i olämpliga miljöer. I propositionen Vård i vissa fall av barn och ungdomar 

(1989/90:28) framgår det att umgänge med olämpligt sällskap samt vistelse i olämpliga 

miljöer är ett exempel på ett socialt nedbrytande beteende, detta medför att länsrättens 

motivering till tvångsomhändertagandet överensstämmer med propositionen till lagen. 

Forsling (1992) menar att flickor i större utsträckning än pojkar tvångsomhändertas på grund 

av vistelse i olämpliga miljöer, vilket även framgår av vår studie. Fortsättningsvis kan vi 

förutom detta konstatera att det enbart är för flickorna som den sexuella erfarenheten till viss 

del kartläggs i domarna. Detta överensstämmer med Schlytters (2000) studie där det framgår 

att flickornas sexuella beteende i större utsträckning vägs in i och fördöms i domarna än 

pojkarnas sexuella beteende. Liknande tendenser går även att finna i Anderssons (1995) studie 

där flickornas sexuella beteende är mer utförligt beskrivet i journalerna än för pojkarna samt 

att det ses som ett kännetecken på avvikande beteende. I en senare studie hävdar Andersson 

(1996) att en flicka som lever promiskuöst bryter mot samhällets könsnormer och därmed ses 

som avvikare medan en pojke upplevs som manlig då han lever promiskuöst. I Connells 

(2003) genusteori kan man utläsa att den rådande genusordningen, som vidmakthåller vad 

som är lämpliga beteenden i samhället, upprätthålls av bland annat präster, föräldrar och 

lärare. Kartläggning av de ungas sexuella beteenden går emot LVU och dess förarbeten då det 

inte framgår någon koppling mellan de ungas sexuella beteenden och rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende. Detta tyder på att länsrätten institutionaliserar och upprätthåller den 

rådande genusordningen samt diskriminerar flickan då hennes sexualitet blir grund för ett 

beslut om tvångsomhändertagande, utfört av länsrätten.  

7.5.4 Avbrutit tidigare insatser 

Det framgår i vår studie att fyra flickor och tre pojkar avbrutit tidigare frivilliga insatser. 

Skillnaderna vi kunde finna mellan flickorna och pojkarna var att flickornas avbrott präglades 

av rymningar från frivilliga placeringar och verbal vägran mot placeringarna medan pojkarna 

gjort ett mer fysiskt motstånd mot insatserna. Till exempel står det i F8s dom att ”Placeringen 

i familjehem avbröts emellertid genom att [F8] avvek därifrån […] [F8] vägrade att 

återvända dit.” Detta kan jämföras med P2s dom där det framgår att ”Efter att han uppträtt 

hotfullt mot personal och annan elev och han inte följde hemmets regler fann [x] – hemmet 
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dock att situationen var ohållbar varvid han i november samma år omplacerades.” Andersson 

(1996) visar i sin studie en skillnad mellan flickor och pojkars asociala beteenden. Flickor 

tenderar att utifrån sitt handlande sätta sig själv i situationer där de utsätts för fara av andra 

medan pojkars beteende innebär aktiva handlingar som kan leda till skador både på dem 

själva eller andra. Utifrån Anderssons studie ser vi vissa likheter med vårt resultat, flickornas 

rymningar kan leda till att de utsätter sig för riskabla situationer samt att pojkarnas fysiska 

motstånd till placeringarna kan leda till skador på dem själva och andra. Utifrån sin genusteori 

menar Connell (2003) att pojknormen i samhället uppmanar pojkar att vara hårda och 

dominerande medan flickor uppmanas att vara omvårdande och attraktiva. Pojkarnas fysiska 

och utåtagerande beteende rättfärdigas därmed av könsnormerna. Att flickorna istället rymmer 

anser vi kan bero på att de hellre utsätter sig för situationer som kan skada dem själva istället 

för att skada andra och på så vis bryta mot rådande könsnormer.  

7.5.5 Konsumtion av alkohol och droger 

I vår studie har vi funnit att sex av flickorna och tre av pojkarna som dömts med stöd av 

rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende har konsumerat alkohol och/eller andra droger. 

Vi har funnit att konsumtion av andra droger än alkohol är vanligare hos flickorna medan vi 

för pojkarna inte funnit några skillnader i konsumtion mellan alkohol och andra droger. 

Återigen kan vi relatera till Anderssons (1995) studie där det framgår att missbruk av både 

alkohol och droger generellt är vanligare hos flickor än pojkar. I en senare studie diskuterar 

Anderssons (1996) könsnormernas betydelse på missbruk. Andersson menar att en flickas 

bruk strider mot gällande könsnormer, medan en pojkes bruk och till och med i vissa fall 

missbruk accepteras av samhällets normer. Även Schlytter (2000) diskuterar detta och hävdar 

att flickors bruk uppmärksammas fortare än pojkars. Genom detta vill vi påstå att flickor 

stämplas som missbrukare i ett tidigare skede än pojkar. I Schlytters studie står att läsa att 

missbruk skiljer sig åt mellan könen då flickor och pojkar bedöms utifrån olika normsystem. 

En flickas konsumtion av alkohol bryter mot samhällets normer i högre grad än pojkars 

alkoholkonsumtion. Vidare kan vi finna att flickor i regel döms utifrån sitt beteende istället 

för den faktiska konsumtionen medan pojkar döms utifrån den faktiska mängden de 

konsumerar. Att flickorna bryter mot normerna då de konsumerar alkohol eller andra droger 

kan utifrån Butlers (2005) teori ses som att de bryter mot den heterosexuella matrisen. Vidare 

menar Butler att en kvinna som bryter mot den heterosexuella matrisen bryter mot det som är 

socialt accepterat utifrån den kulturella uppfattningen om kropp och kön och stämplas därmed 

som avvikare. Att enbart flickor stämplas som avvikare, trots liknande beteende som pojkar, 
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kan förklaras genom Beckers (2006) teori om avvikande beteende där det framgår att 

avvikelsen först blir avvikande när omgivningen reagerar på handlingen. Ett avvikande 

beteende uppstår därmed i interaktionen mellan den som utför handlingen och omgivningen. 

Att flickor tidigare ses som avvikare än pojkar beror alltså på att omgivningen reagerar fortare 

och kraftigare mot deras handlingar som bryter mot rådande könsnormer. Utifrån den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensramen anser vi att flickornas konsumtion av alkohol 

och/eller andra droger uppmärksammas mer och att de fortare stämplas som avvikare än 

pojkarna, trots att det i lagens mening inte ska föreligga någon skillnad mellan könen.  

7.5.6 Psykiskt handikapp 

I SOSFS (1997:15) framgår det att psykiska sjukdomar inte ska falla under LVU på grund av 

att det är psykiatrins ansvarsområde. Vi har trots detta funnit att tre av flickorna och hälften av 

pojkarna har någon form av psykiskt handikapp som nämns i domen som en del av 

motiveringen till tvångsomhändertagandet enligt rekvisiten annat socialt nedbrytande 

beteende. Bland annat framgår det i P1s dom:  

 
”han bedömdes ha en funktionsnivå motsvarande en ålder om ca 10 år.[…] 

Det bedömdes vidare att han har rätt till särskola och att han tillhör 

personkretsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. […] [P1] har ett funktionshinder, medfött eller från tidig ålder, som blivit 

uppmärksammat först under 2006 […] Den särskilda vård som [P1] är i 

behov av måste därför i vart fall inledningsvis ske utanför hemmet.” 

 

Ungdomar med ett psykiskt handikapp blir alltså i vissa fall tvångsomhändertagna enligt 

LVU. Detta ser vi som ett problem då vi tror att om ungdomar med psykiska handikapp 

uppmärksammas i ett tidigare stadium så kan man ge dem den vård de är i behov av. Att få 

vård och hjälp för sin diagnos i tid kan innebära att ungdomens asociala beteenden aldrig 

utvecklas och därmed minskar risken för tvångsomhändertagning. 

7.5.7 Annat destruktivt tänkande och beteende 

Resultatet i vår studie visar att fem av flickorna och alla pojkarna har något annat destruktivt 

tänkande eller beteende förutom det som nämnts tidigare. Det vi kan se är att flickornas 

destruktiva beteende främst visar sig genom självdestruktiva handlingar men i vissa fall även 

genom utåtagerande beteenden. För pojkarna visar sig det destruktiva beteendet främst genom 

utåtagerande beteenden. När det gäller det destruktiva tänkandet är det vanligaste problemet 

för både pojkar och flickor att de saknar insikt i sin problematik. Anderssons (1996) menar att 
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asocialt beteende hos pojkar, till skillnad från flickor, framträder genom aktiva handlingar 

vilket även vår studie tyder på. Även Knudsdotter och Wihlborg (2002) pekar på liknande 

tendenser genom att hävda att flickors psykiska problem visar sig i form av självdestruktiva 

handlingar medan pojkars psykiska problem riktar sig utåt. Schlytter (2000) är kritiskt till att 

självdestruktiva handlingar och psykiska problem används som motivering till 

tvångsomhändertagande enligt rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. Detta genom att 

Schlytter anser att dessa inte kan räknas in som aktiva handlingar på samma sätt som 

utåtagerande beteenden. När man använder dessa kriterier för att motivera ett 

tvångsomhändertagande bryter man även mot den könsneutralitet som ska finnas i lagen 

genom att dessa kriterier oftast tillhör en typisk flickproblematik. Schlytter (1999a; 1999b; 

2000) menar fortsättningsvis att flickor lättare och oftare kommer i kläm mellan LPT och 

LVU då flickors självdestruktiva beteende och psykiska problem inte uppfattas som 

tillräckligt problematiskt av psykiatrin och samtidigt inte innefattas av LVU. Lagen ska vara 

könsneutral, men när ett typiskt flickproblem används som motivering till domen, anser vi att 

könsneutraliteten brister. Dock anser vi att det är viktigt att på något sätt uppmärksamma och 

hjälpa de flickor som har psykiska problem och ett självdestruktivt beteende, men anser att det 

kan göras på andra sätt än genom ett tvångsomhändertagande. 

 

8. Sammanfattande slutdiskussion 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka om det utifrån ett genusperspektiv föreligger några 

skillnader i Västmanlands Länsrätts 3 § LVU domar. Detta för att få en djupare förståelse för 

hur rådande könsnormerna i samhället påverkar dessa domar. Vi valde att begränsa vårt 

material till 20 domar från Västmanland. Hade urvalet varit större hade vi möjligen sett fler 

skillnader mellan könen, men då vårt syfte var att få en djupare förståelse och inte att 

generalisera resultatet ansåg vi att 20 domar var tillräckligt. Vi har dock funnit några 

skillnader och likheter mellan könen som har gett oss en djupare förståelse för ämnet. 

Generellt har vi sett att majoriteten av både flickorna och pojkarna dömts till LVU med stöd 

av rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende. Vidare fann vi att missbruksrekvisiten 

ensam eller i kombination med någon av de andra rekvisiterna var den näst vanligaste 

placeringsorsaken, medan rekvisiten brottslig verksamhet inte gick att återfinna som ensam 

placeringsorsak i någon av domarna. Fördelningen över rekvisiterna går emot den 

förförståelse vi hade i början av studien. Detta genom att vi trodde att flickorna skulle vara 
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överrepresenterade inom rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende medan pojkarna skulle 

vara överrepresenterade inom rekvisiten brottslig verksamhet. Att ingen, varken flicka eller 

pojke, dömts enbart för rekvisiten brottslig verksamhet konfunderade oss då vi i början av 

studien trodde att pojkarna var överrepresenterade inom denna. Vi har dock i granskandet av 

domarna upptäckt att pojkarna utfört mer och grövre kriminella handlingar än flickorna, men 

att de dömts för rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende istället för rekvisiten brottslig 

verksamhet. Att vår förförståelse inte överensstämde med resultaten innebär att vi genom 

studiens gång fått en ny och djupare förståelse för LVU.  

 

Vidare har vi i vår studie funnit att flickor och pojkar döms till LVU på liknande grunder. 

Utifrån våra problemkategorier har vi dock funnit vissa skillnader. Den främsta 

könsskillnaden vi kunde finna var under rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende och 

problemkategorierna kriminella handlingar samt relation och miljö. För de ungdomar som 

dömts med stöd av rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende var kriminella handlingar 

vanligare hos pojkarna, medan problem i relationer och miljö var överrepresenterad hos 

flickorna. I pojkarnas domar har vi som tidigare redovisat funnit att dessa har begått brott av 

grov karaktär medan flickorna främst gjort sig skyldiga till snatteri och stöld. Fortsättningsvis 

har vi funnit att det i problemkategorin relationer och miljö framgår att flickorna i större 

utsträckning än pojkarna umgås i olämpligt sällskap samt att det enbart är i flickornas domar 

vi funnit något om sexuella erfarenheter. Att vi funnit skillnader mellan flickorna och 

pojkarna i problemkategorierna kriminella handlingar samt relationer och miljö kan vi 

förklara genom genusteorier. Exempelvis menar Butler (2005) att vara kvinna/feminin är 

motsatsen till att vara man/maskulin, denna genusdistinktion är kulturellt konstruerat och 

fastställer vilka beteenden som är socialt accepterade eller inte. På liknande sätt redogör 

Connell (2003) för distinktionen mellan flick- och pojknormer som även dessa fastställer 

lämpliga beteenden. Att man i flickornas domar i större utsträckning än i pojkarnas finner 

beskrivningar om deras umgänge och sexuella erfarenheter anser vi har att göra med rådande 

könsnormer. Flickor ska vara feminina och omvårdande och på så vis bryter de mot 

könsnormerna om de är utåtagerande och fysiska. Pojkarna ska istället vara maskulina, hårda 

och dominerande vilket gör att våld och utåtagerande beteenden kan vara mer accepterat av 

könsnormen.  

 

I vår studie framkom det att olämpligt sällskap och olämpliga miljöer var mer förekommande 

hos flickor än hos pojkar. Detta överensstämmer med tidigare forskning där det bland annat 
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framgår att flickor i större utsträckning än pojkar tvångsomhändertas på grund av vistelse i 

olämpliga miljöer. Att flickor omhändertas på grund av vistelse i olämplig miljö och umgänge 

med olämpligt sällskap kan förklaras genom Hirdmans (2001) genusteori och det så kallade 

genuskontraktet. Detta kontrakt innebär bland annat att kvinnan är underordnad mannen och 

att hans uppgift är att beskydda henne. När vi drar en parallell mellan vår studie och Hirdmans 

genusteori kan vi konstatera att även om pojkar vistas i olämpliga miljöer måste flickor i 

större utsträckning skyddas än pojkarna. Då beskyddet är mer inriktat på flickorna blir 

flickornas problematik mer framträdande vilket leder till att pojkarna blir diskriminerade och 

inte får den hjälp de är i behov av. I likhet med tidigare forskning har även vi funnit att 

länsrätten inte är könsneutral då de diskriminerar unga, både flickor och pojkar, genom att det 

finns dubbla uppsättningar av normer som ligger till grund för LVU. Bland annat har vi i 

tidigare forskning funnit att flickor och pojkar döms olika för liknande brott, flickor döms i 

regel fortare än pojkar. Detta beror på att flickor som begår brott i större utsträckning bryter 

mot rådande könsnormer än pojkar. Vi anser att det därmed föreligger en risk att pojkar 

hinner längre i sin avvikarkarriär innan de får stöd och hjälp än flickor. Vilket återigen tyder 

på att lagen inte är könsneutral då den i vissa fall diskriminerar flickor och i vissa fall pojkar.  

 

Vår studie tyder på att konsumtion av både alkohol och andra droger är vanligare hos flickor 

än pojkar. Enligt tidigare forskning är missbruk av både alkohol och droger vanligare hos 

flickor. Detta förklaras genom att könsnormerna i samhället styr vad som är accepterat 

beteende eller inte. Flickans konsumtion av alkohol och/eller andra droger bryter i högre 

utsträckning mot de rådande könsnormerna än en pojkes konsumtion. Vidare framgår det i 

den tidigare forskningen att pojkars konsumtion av alkohol och/eller andra droger samt i vissa 

fall även missbruk kan accepteras av samhällets normer. Fortsättningsvis förklaras 

skillnaderna i konsumtionen genom att flickor och pojkar bedöms utifrån olika normsystem. 

När en flicka konsumerar alkohol bryter hon i högre grad än en pojke mot samhällets normer 

och därmed uppmärksammas flickans konsumtion fortare än pojkens. Utifrån detta undrar vi 

om det kan vara så att pojkar i själva verkat konsumerar mer alkohol och/eller andra droger 

men att det inte uppmärksammas på samma sätt som hos flickor. Detta på grund av att de 

rådande könsnormerna inte ser det som lika avvikande när en pojke konsumerar alkohol 

och/eller andra droger som när en flicka konsumerar.  

 

I vår studie har vi funnit att man i vissa domar motiverar tvångsomhändertagandet med 

beteenden som inte finns med i förarbetet till lagen, så som rymningar och skolk. Vi anser att 



 53 

skolk och rymningar är exempel på vad Becker (2006) kallar för informella regelbrott och att 

dessa inte ska sanktioneras med formella sanktioner så som LVU. Vad vi ändock kan se är att 

länsrätten motiverar en formell sanktion, tvångsvård, med informella regelbrott så som 

rymningar och skolk. Att länsrätten motiverar tvångsomhändertaganden med beteenden som 

inte finns med i förarbetet till lagen anser vi är ett felaktigt myndighetsutövande, skulle dessa 

beteenden dock finnas med i förarbetet till lagen så skulle länsrättens beslut vara riktigt.  

 

Övergripande slutsats för studien är att de rådande könsnormerna speglar sig i domarna. Detta 

kan vi påstå genom att vi har sett att flickornas och pojkarnas domar skiljer sig åt på vissa 

punkter. LVU är en skyddslag som ska vara lika för alla, som ska skydda alla utifrån samma 

villkor. Trots detta kan vi i vår studie se att länsrätten i sina bedömningar gör vissa skillnader 

mellan flickor och pojkar i motiveringen till tvångsomhändertagandet. Framför allt framgår 

det mer i flickornas domar om bland annat deras konsumtion av alkohol och/eller andra 

droger, umgänge samt sexuella erfarenheter. I tidigare forskning och vår teoretiska 

utgångspunkt framgår det att pojkar uppmanas redan i tidig ålder att vara dominerande och 

hårda medan flickor ska vara omvårdande och attraktiva. Männen ska sedan försörja och 

beskydda kvinnorna medan kvinnorna ska behaga mannen, då det är hon som är underordnad. 

Genom detta är pojknormerna mer tillåtande än flicknormerna. När en flicka bryter mot 

rådande könsnormer tydliggörs skillnaderna mellan pojk- och fliknormer då hon döms fortare 

än en pojke. På samma sätt döms flickan fortare när hon begår ett lagbrott då det förutom 

brottet i sig även blir ett tydligare normbrott än för pojken. Detta medför att om en flicka utför 

en liknande kriminell handling som en pojke så döms flickan fortare än pojken, vilket 

följaktligen leder till att flickan tar ett större kliv in i avvikarkarriären. Till följd av detta 

minskar eller rent av försvinner könsneutraliteten som ska spegla rättsväsendet, vilket i sin tur 

leder till att likhetsideologin som skildrar den svenska jämställdhetspolitiken blir lidande.  

 

Könsnormerna i samhället påverkar oss alltså mer än vi tror. Vi formas till man eller kvinna 

genom normerna som är socialt konstruerade. Bryter man mot de rådande könsnormerna 

genom sina handlingar bryter man även mot det som är socialt accepterat (Butler 2005; 

Hirdman 2001). Becker (2006) menar att i vissa fall leder normbrottet till att omgivningen 

stämplar beteendet som avvikande och på så vis stämplas även personen som avvikare. Vi 

anser att vid en LVU dom stämplas därmed den unge som avvikare även av 

samhället/länsrätten. Frågan är om denna dom kommer att hjälpa den unge ur 

avvikarkarriären eller kommer domen leda till en accelererande avvikarkarriär, där den unge 
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börjar identifiera sig själv som avvikare. Troligtvis kan den påbörjade avvikarkarriären 

avstanna om den unge döms med stöd av rätt rekvisit och på så vis får rätt stöd och hjälp. 

Dock kan avvikarkarriären fortsätta att utvecklas i de fall då den unge döms till LVU utifrån 

felaktig rekvisit, och därigenom inte får de hjälpinsatser denne har rätt till och är i behov av.  
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