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Förord 
Arbetet med denna studie har varit väldigt lärorikt. Det har varit spännande att få ta del av 

kunskap från både yrkesverksamma och litteratur samt att skriva en vetenskaplig text. Jag vill 

tacka studiens informanter Sanna, Pernilla, Agneta, Christina och Åsa som genom att dela 

med sig av sin kunskap och sina tankar gjort studien möjlig. Jag vill också särskilt tacka 

Anne-Lie Vainik som varit min handledare, tack för goda råd och inspiration. Jag vill även 

tacka alla mina nära och kära som uppmuntrat mig i mitt arbete och kommit med goda råd. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att få ökad kunskap kring hur tolkning och tillämpning av rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende i 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, kan förstås ur ett genusperspektiv. Fyra socialsekreterare samt en jurist 

verksamma i Stockholms stad har intervjuats. Studiens empiri har sedan analyserats utifrån 

Yvonne Hirdmans genusteori. 

Tidigare forskning visar att lagstiftningen färgas av sociala, historiska och kulturella 

normer. Forskning kring hur många flickor respektive pojkar som får vård med stöd av LVU 

visar att tolkning och tillämpning av LVU påverkas av föreställningar kring kön. De 

värderingar, normer och maktstrukturer som råder i samhället påverkar tolkningen och 

tillämpningen av lagstiftningen, och detta skapar olika normer och villkor kring vad som 

betraktas som ett socialt nedbrytande beteende för flickor respektive för pojkar. 

 Studien visar att informanterna tolkar och tillämpar rekvisitet socialt nedbrytande beteende 

i 3 § LVU olika. I studiens analys framkommer hur genussystemets logiker dikotomin och 

hierarkin blir synliga i informanternas berättelser. Det framkommer även att rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende kan tolkas och tillämpas olika om det gäller en pojke eller flicka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................................................7 

1.1 Bakgrund..............................................................................................................................................8 
1.2 Problemformulering...........................................................................................................................9 

 

2. Syfte...........................................................................................................................................................9 

2.1 Frågeställningar ..................................................................................................................................9 
 

3. Disposition ............................................................................................................................................. 10 

 

4. Metod och material .............................................................................................................................. 10 

4.1 Forskningsansats ............................................................................................................................. 10 
4.2 Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................................... 11 
4.3 Insamling och bearbetning av material ........................................................................................ 11 
4.4 Urval ................................................................................................................................................. 12 
 4.4.1 Urvalets avgränsningar ........................................................................................................... 13 
4.5 Etiska överväganden....................................................................................................................... 13 
4.6 Litteraturgenomgång ...................................................................................................................... 14 

 

5. Juridisk översikt.................................................................................................................................... 17 

5.1 Förvaltningslag (1986:223) ........................................................................................................... 17 
5.2 Socialtjänstlag (2001:453)............................................................................................................. 17 
5.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga................................................... 18 

 

6. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 20 

6.1 Socialstyrelsens uppföljning av socialtjänstens arbete ............................................................... 20 
6.2 Astrid Schlytters studie av domar gällande socialt nedbrytande beteende ............................... 21 
6.3 Petra Ulmanens och Gunvor Anderssons litteraturgenomgång av social barnavård  
   ur ett könsperspektiv ...................................................................................................................... 22 

 

7. Teori ........................................................................................................................................................ 23 

7.1 Genusteori ........................................................................................................................................ 23 
 

8. Resultatredovisning............................................................................................................................. 26 

8.1 Tolkning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende ................................................................ 26 
 8.1.1 Sammanfattning av informanternas tolkning ..................................................................... 29 
8.2 Tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende ........................................................... 30 
 8.2.1 Sammanfattning av informanternas tillämpning................................................................ 34 
8.3 Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor vad gäller tolkning och tillämpning ....... 35 

 

9. Analys utifrån genus i tolkning och tillämpning ............................................................................. 37 

9.1 Kön som meningsskapande............................................................................................................ 37 
9.2 Tolkning och tillämpning utifrån tankefigurerna. ..................................................................... 38 
9.3 Pojkar som norm i tolkningen av normbrytande beteenden .................................................... 38 



5 

9.4 Psykisk problematik och pojkar som norm ................................................................................ 39 
9.5 Kön som maktskapande vid prostitution .................................................................................... 40 

 9.6 Genuskontrakten och lagstiftningen är kontextuella................................................................. 41 

 

10. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................ 43 

10.1 Informanternas olika berättelser kring genus ........................................................................... 43 
10.2 Genus i tolkning och tillämpning ............................................................................................... 44 
10.3 Diskussion av metod..................................................................................................................... 45 

 10.4 Framtida forskningsfrågor ........................................................................................................... 46 

 

11. Referenser .......................................................................................................................................... 47 

 
 

 



6 

Förkortningar 
 

FL    Förvaltningslag (1986:223) 

 

KVT   Kvinnovetenskaplig Tidskrift 

 

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

 

LR   Länsrätt 

 

RF    Regeringsformen 

 

SoL    Socialtjänstlag (2001:453) 

 

SoS   Socialstyrelsen 

 

SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling



7 

1. Inledning 
I det svenska välfärdsystemet har samhället ansvar för alla medborgare. I 5 kap i 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framkommer att det finns ett särskilt uttalat ansvar när det 

gäller barn. Barn och ungdomar skall växa upp under goda och trygga förhållanden (5 kap 1 § 

1 st SoL). Om föräldrar eller någon i barnets närhet tror att barnet kan fara illa eller behöva 

skydd kan ta de ta kontakt med socialtjänsten (14 kap 1 § SoL). Barn och ungdomar kan även 

själva kontakta socialtjänsten. Då det kommit till socialtjänstens kännedom att ett barn eller 

ungdom riskerar att fara illa har socialtjänsten ett ansvar att utreda om barnet eller ungdomen 

har behov av hjälp och stöd (11 kap 1 § SoL). Om socialtjänsten efter utredningen beslutar 

om insatser, och barnet eller den unge och dennes föräldrar vill ha stöd och hjälp, görs detta i 

första hand med stöd av SoL.  

I de fall barnet eller ungdomen riskerar att fara illa men det inte finns samtycke till de 

insatser som socialtjänsten föreslår, kan socialtjänsten besluta om insatser med stöd av Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1 § LVU). Samtycke innebär 

att barnets förälder eller den som är vårdnadshavare för barnet inte motsätter sig vård 

(Norström & Thunved, 2007, s 275). Även barnets egen inställning till vård skall tillmätas 

betydelse om den unge fyllt 15 år (36 § LVU). Socialtjänsten beslutar om vård enligt 2 § LVU 

om vård inte kan ges på frivillig väg och om den unges hemmiljö innebär att han eller hon 

riskerar att skada sin hälsa eller utveckling. Socialtjänsten kan även besluta om vård enligt 3 § 

LVU då barnet eller den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Socialt 

nedbrytande beteende definieras som beteende som avviker från samhällets grundläggande 

normer (Norström & Thunved, 2007, s 284). 

Beslut enligt LVU är myndighetsutövning vilket innebär att beslutet ytterst är uttryck för 

samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna (Norström & Thunved, 2007, s. 

47). Då beslut om vård tas enligt LVU är detta rättstillämpning. Rättstillämpning kräver 

kunskap kring sakfrågan och de fakta som är relevanta samt vilken lagstiftning som är 

tillämpbar i det konkreta fallet (Schlytter, 1999, s. 33).  

I Regeringsformen, RF, står att läsa att svensk lagtext är skriven utifrån ett könsneutralt 

perspektiv (RF 1 kap 2 §) med undantag för de fall då det avser värnplikt, motsvarande 

tjänsteplikt eller då lagen syftar att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor (RF 

2:16). LVU är skriven ur ett könsneutralt perspektiv men lagen påverkas av föreställningar 
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kring kön (Schlytter, 1999, s. 53). Denna studie intresserar sig därför för hur förställningar 

kring kön påverkar synen på pojkars och flickors normbrytande beteende.  

  

1.1 Bakgrund 

Rätten påverkas av sociala, historiska och kulturella normer (Nordborg, 1997, s. 171). Det är 

ofta inte synligt att de sociala normer som råder i samhället är styrande för hur lagtext tolkas 

och tillämpas eftersom rätten grundas på tanken om att det finns rättvisa och objektiva 

förhållanden (Schömer, 1999, s. 39). Lagstiftningen ger inte kön någon rättslig relevans, med 

några få undantag som nämns ovan. Rättens konstituerades i ett sammanhang då kön hade en 

uppenbar rättslig relevans på flera områden, ett exempel är kvinnors rösträtt. Trots detta 

betraktades rätten som rationell och objektiv och dess axiomatiska ställningstaganden byggde 

på att individen sågs som fri och jämlik. Idag finns en medvetenhet kring att det råder 

ojämlika maktförhållanden mellan könen men trots detta betraktas rättsubjektet fortfarande 

som en fri, jämlik och könlös individ. Det är därför intressant att analysera rätten ur ett 

genusperspektiv (Svensson, 1997, s. 301). Rättssystemets axiomatiska ställningstaganden 

innebär en begreppslig föreställning om rättsubjektet som könlöst (Eldén & Westerstrand, 

2004, s. 37). Rätten osynliggör därför de ojämlika maktförhållandena mellan könen 

(MacKinnon, 1991, s. 16). Rätten kan alltså anses förmedla och reproducera relationen mellan 

könen eftersom kön blir osynligt i lagstiftningen (Schlytter, 1999, s. 23).  

En teoribildning som synliggör detta är genusteorin, vilken fungerar som ett analytiskt 

redskap för att studera betydelsen av kön i juridiken (Svensson, 2001, s. 7). Genus beskriver 

de sociala normer kring vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Genus innebär 

att vi inte har en essentiell eller biologisk kärna av manligt eller kvinnligt, utan att dessa 

tankefigurer skapas genom sociala konstruktioner (Hirdman, 2007, s. 212). Hur dessa 

tankefigurer tar sig uttryck är kontextuellt och historiskt bundet. Dessa tankefigurer 

återspeglas även i hur vi ser på flickor och pojkar och vad som anses vara ett normbrytande 

beteende (Fahlgren & Sawyer, 2005, s. 97). 

Forskning kring hur många flickor respektive pojkar som får vård med stöd av LVU visar 

att tillämpningen av LVU påverkas av föreställningar kring kön (Schlytter, 1999, s. 53). De 

värderingar, normer och maktstrukturer som råder i samhället påverkar tolkningen och 

tillämpningen av lagstiftningen, och detta skapar olika normer och villkor kring vad som 

betraktas som ett socialt nedbrytande beteende för flickor respektive för pojkar (a. a. s. 135).  
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De villkor som måste vara uppfyllda för att en lag skall vara tillämplig benämns som 

rekvisit (Lehrberg, 2004, s. 30). Att analysera rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § 

LVU, och huruvida detta kan vara betingat av genus, kan ge upphov till mer kunskap kring 

vilka värderingar rätten återspeglar och hur socialtjänsten tolkar och tillämpar gällande rätt 

(Schlytter, 1999, s. 18). 

 

1.2 Problemformulering 
De mönster som framkommer vad gäller vård med stöd av LVU sammanfaller i stor 

utsträckning med de normer kring kön som råder i samhället (Schlytter, 1999, s. 13). Kunskap 

kring tolkning av normbrytande beteenden, och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU, samt hur detta kan förstås ur ett genusperspektiv, kan belysa hur kön 

påverkar tolkningen av olika normbrytande beteenden samt hur gällande rätt tillämpas (a. a. s. 

23). 

 
2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv få ökad kunskap om fyra 

socialsekreterares samt en jurists tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

 

2.1 Frågeställningar 
För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

• Hur tolkar informanterna rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

•  Hur tillämpar informanterna rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU?  

• Hur resonerar informanterna om skillnader respektive likheter mellan flickor och pojkar 

vad gäller tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § 

LVU? 

• Hur kan informanternas tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU förstås ur ett genusperspektiv? 
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3. Disposition 
Studien är indelad i tio kapitel. Kapitel ett består av inledning, bakgrund och 

problemformulering. Det andra kapitlet innehåller studiens syfte och fyra frågeställningar. 

Kapitel tre redogör för studiens disposition. Kapitel fyra beskriver studiens metod och 

material. Det femte kapitlet innehåller en juridisk översikt av relevant lagstiftning samt 

viktiga begrepp. Det sjätte kapitlet behandlar tidigare forskning som relaterar till studiens 

syfte. I kapitel sju redogörs för Hirdmans genusteori som är studiens teoretiska perspektiv. I 

kapitel åtta redovisas studiens empiri utifrån studiens första, andra och tredje frågeställning. I 

kapitel nio analyseras empirin och sätts i relation till studiens teoretiska perspektiv, utifrån 

studiens fjärde frågeställning. Kapitel tio innehåller diskussion och slutsatser som kopplas till 

tidigare forskning samt egna reflektioner.  

 

4. Metod och material 
I detta kapitel redogörs för studiens forskningsansats, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Här beskrivs även studiens urval samt hur studiens material samlats in och 

bearbetats vilket möjliggör för läsaren att följa alla steg i studien, så att studiens design kan 

kontrolleras och upprepas (Backman, 1998, s. 37). Kapitlet innehåller även en redogörelse för 

hur de forskningsetiska kraven beaktats samt en genomgång av litteratur och källkritik.   

 

4.1 Forskningsansats 
Studiens forskningsansats är kvalitativ och söker informanternas subjektiva erfarenheter, 

berättelser, tankar och attityder (Backman, 1998, s. 48). Eftersom det kvalitativa 

forskningsperspektivet rör beskrivningar och analyser av erfarenheter och egenskaper lämpar 

sig detta väl för studien (Malterud, 1998, s. 33). Den kvalitativa metoden är sprungen ur en 

hermeneutisk kunskapstradition (a. a. s. 48) vilken syftar till att ge djupare förståelse för 

studiens empiriska material och informanternas erfarenheter (Kvale, 1997, s. 49). Studiens 

empiriska material tolkas i analysen utifrån Hirdmans genusteori. Grunden för studiens analys 

är relativistisk, vilket innebär att den valda teorianknytningen inte står för den enda möjliga 

sanningen (Thurén, 1999, s. 12). Studien är för begränsad för att kunna pröva hypoteser 

(Malterud, 1998, s. 151), men den kan däremot generera hypoteser som sedan kan prövas i 

större studier (a. a. s. 152). 
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4.2 Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet 

Att uppnå validitet i en studie innebär att forskaren verkligen har undersökt det han eller hon 

hade som syfte att undersöka (Thurén, 1991, s 22). För att uppnå validitet har studiens alla 

delar kopplats till syftet och frågeställningarna. Ett exempel på detta är intervjuguidens teman 

vilka utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Studiens validitet 

förbättras även genom ett kritiskt förhållningssätt till det empiriska materialet (Kvale, 1997, s. 

214) och studiens analys (a. a. s. 218). Under studiens genomförande har mönster och 

avvikelser i studiens analys och empiriska material uppmärksammats för att motverka ett 

färgat förhållningssätt och snedvriden tolkning.  

Med reliabilitet menas hur tillförlitliga och pålitliga mätningarna i studien är (Thurén, 

1991, s. 22). Studiens tillförlitlighet ökar då läsaren kan förstå hur studien genomförts 

(Thurén, 1991, s 23). För att uppnå hög reliabilitet beskrivs de metoder som använts under 

studiens gång (Malterud, 1998, s. 29). I syfte att öka reliabiliteten har även intervjuerna 

spelats in och transkriberats ordagrant, dock utan pauser och liknande. Detta möjliggör att gå 

tillbaka till källan vid eventuella oklarheter (Kvale, 1997, s. 213).  

Studien utgör inte grund för några generaliserbara slutsatser då den berör informanternas 

reflektioner och erfarenheter av sitt arbete utifrån rekvisitet social nedbrytande beteende i 3 § 

LVU. Studiens tolkning och slutsatser är därför inte resultat som skall betraktas som 

tillämpbara på alla som arbetar LVU, eftersom studiens tolkning och slutsatser är knutna till 

ett kulturellt och historiskt sammanhang samt begränsas av studiens urval (Malterud, 1998, s. 

60). 

 

4.3 Insamling och bearbetning av material 
Materialet som samlats in består av relevant lagstiftning och teori samt kvalitativa intervjuer 

med fyra socialsekreterare och en jurist. Intervjuerna har varit semistrukturerade. Den 

semistrukturerade intervjun är inte helt bunden till intervjuguiden, men heller inte helt fri i 

den bemärkelsen att den saknar struktur (Malterud, 1998, s. 115). Istället används en 

intervjuguide som grund för diskussion. Detta har givit möjlighet att koncentrera intervjuerna 

kring bestämda teman samtidigt som det funnits ett utrymme att upptäcka nya teman (a. a. s. 

116). Denna form har också givit möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna då 

intressanta perspektiv framkommit. Intervjuguiden innebär också att intervjun koncentreras 

kring frågor och resonemang som är relevanta för studiens syfte samt att alla intervjuer har 

följt samma teman (Kvale, 1997, s. 37). 
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Intervjuguiden har formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna kring 

informanternas tolkning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU samt 

tillämpningen av rekvisitet kan fånga både den samstämmighet och diskrepans som kan 

tänkas finnas mellan tolkning och tillämpning. Tolkningen av normbrytande beteende samt 

tillämpningen av lagstiftningen är olika delar i informanternas arbete och det kan till exempel 

tänkas vara svårt att i praktiken tillämpa lagstiftningen, trots att ett beteende tolkas som 

socialt nedbrytande. Frågorna i intervjuguiden ämnar också fånga upp hur informanterna 

resonerar kring skillnader och likheter mellan flickor och pojkar vad gäller tolkning och 

tillämpning av rekvisitet.  

Intervjuerna har transkriberats och detta påverkar tolkningen av intervjuerna eftersom de 

levande orden förändras då de blir skriven text (a. a. s. 152). Intervjuskrifterna har sedan 

bearbetats med hjälp av meningskoncentrering för att minska textens omfattning och få ut 

koncentrerade formuleringar av informanternas berättelser, som är relevanta för studien (a. a. 

s. 177). Då de levande orden blir mer koncentrerande sammanfattningar kan det empiriska 

materialet analyseras (a. a. s. 174). Texten har tematiserats utifrån studiens frågeställningar (a. 

a. s. 91).  Det empiriska materialet sedan har analyserats utifrån Hirdmans genusteori vilken 

möjliggör en analys av kön som en strukturerande och maktskapande faktor i tolkningen och 

tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende.  

 

4.4 Urval 
Urvalet är inte slumpmässigt utan baseras på relevans för att uppfylla studiens syfte 

(Malterud, 1998, s. 55). Fyra socialsekreterare samt en stadsjurist har blivit intervjuade. 

Socialsekreterarnas medverkan passar studiens syfte eftersom de i sitt dagliga arbete tolkar 

och tillämpar rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Stadsjuristens medverkan passar 

studiens syfte eftersom hon har en övergripande bild och är rådgivande till socialsekreterarna 

i tolkning och tillämpning av rekvisitet. Juridiska avdelningen arbetar för samliga 

förvaltningar, nämnder och bolag i Stockholms stad. Avdelningens uppdrag är att föra 

processer i domstol genom att vara ombud, att ge telefonrådgivning samt att hålla utbildningar 

när till exempel sociallagstiftning förändras. Stadsjuristerna fungerar även som biträde vid 

förhandlingarna gällande LVU i rätten. De arbetar även med fördjupning i olika frågor såsom 

familjerätt eller hedersrelaterat våld, samt med att arbeta fram riktlinjer för rättstillämpning 

till stadsdelarna.  

För att komma i kontakt med stadsjuristen kontaktades juridiska avdelningen i Stockholms. 

Agneta som arbetar som stadsjurist på juridiska avdelningen samtyckte till att delta i studien. 
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För att komma i kontakt med utredande socialsekreterare kontaktades per telefon 

gruppchef, gruppledare, enhetschef eller motsvarande för utredningsenheten i alla 

stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. I de fall utredningsenheten var uppdelad i en 

barngrupp och en ungdomsgrupp valdes ungdomsgruppen, eftersom LVU när det rör 

ungdomar, oftare tillämpas enligt 3 § utifrån oro kring ungdomens eget beteende. Alla 

gruppchefer eller motsvarande i respektive stadsdelsförvaltning fick information om studien 

(se bilaga 2, 3 och 4) och blev tillfrågade om de själva eller någon av socialsekreterarna 

samtyckte till att delta i studien. Fyra socialsekreterare samtyckte till att delta i studien. Dessa 

var Christina som arbetar i Bromma stadsdelsförvaltning, Åsa som arbetar i Farsta 

stadsdelsförvaltning samt Sanna och Pernilla som arbetar i Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning. 

 

4.4.1 Urvalets avgränsningar 

Studiens urval avgränsas till informanter verksamma i Stockholms stad på grund av studiens 

praktiska förutsättningar och tidsram.  

Studiens urval är begränsat till fem informanter, men begränsningen möjliggör en mer 

ingående och koncentrerad analys av det empiriska materialet (Kvale, 1997, s. 98). 

Samtliga av studiens informanter är kvinnor. I vad mån detta urval påverkar tolkning och 

tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU kan inte uteslutas, men detta 

kommer inte att undersökas i denna studie.  

Socialjouren i Stockholms stad exkluderades från studiens urval eftersom de arbetar med 

akuta sociala problem och beslutar om omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU.  

 
4.5 Etiska överväganden 

Studien omfattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som gäller människor 

eftersom uppsatser skrivna inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå, enligt 2 §, 

inte omfattas av denna lag sedan juni 2008. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2002); informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, har dock beaktats. I enlighet 

med informationskravet har informanterna innan respektive intervju fått information om 

studiens syfte och form samt villkoren för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Inför intervjuerna har informanterna via e-post delgivits information om studien (bilaga 3), de 

forskningsetiska riktlinjerna (bilaga 2) samt studiens intervjuteman (bilaga 4).  
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I enlighet med samtyckeskravet har det försäkrats att muntligt samtycke finns innan 

respektive intervju påbörjats. Informanternas deltagande i studien var frivilligt, de behövde 

inte svara på alla frågor och de kunde när som helt avbryta sin medverkan (a. a. s. 9).  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har personuppgifter behandlats varsamt och 

materialet blivit förvarat på rätt sätt (a. a. s. 12). Informanterna är inte anonyma utan benämns 

med förnamn i studiens slutgiltiga version. Studien intresserar sig för informanternas 

yrkesutövning och mer deskriptiv bakgrundsinformation kring informanterna behöver därför 

inte beaktas. Informanternas ställningstaganden kring studiens frågeställningar görs i 

egenskap av rättstillämpare och myndighetsutövare varför deras tolkning och tillämpning av 3 

§ LVU ofta offentliggörs genom bland annat domar. Det föreligger därför inte anledning att 

låta informanterna vara helt anonyma. Informanternas personliga integritet har värnas och 

ingen känslig information framgår i uppsatsen för att de skall ha möjlighet att tala fritt kring 

hur de tänker kring studiens ämne (Kvale, 1997, s. 108).  

I enlighet med nyttjandekravet kommer uppgifter rörande enskilda individer inte att 

användas eller lånas ut för icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det 

insamlade materialet har endast används till denna studie, det har inte sparats till andra 

ändamål och den primärdata som samlats in har förstörts efter studiens slutförande. Studien i 

sin slutgiltiga form är emellertid publicerad av Ersta Sköndal högskola och finns tillgänglig i 

högskolans bibliotekskatalog. 

 

4.6 Litteraturgenomgång 

För att hitta relevant litteratur som behandlar studiens bakgrund, tidigare forskning samt 

genusteori har sökningar till en början gjorts i Libris och Kungliga Bibliotekets katalog. Valet 

av litteratur har gjorts utifrån relevans till studiens syfte. En central aspekt har även varit att 

litteraturen varit trovärdig (Bergström och Boréus, 2000, s. 38). Sökorden som användes var: 

genus och rätt, genus och juridik, kön och rätt, kön och juridik, LVU, LVU och genus, LVU 

och kön samt socialt nedbrytande beteende. 

Sökningen på genus och rätt gav 41 respektive nio träffar i Libris och Kungliga 

Bibliotekets katalog varav följande tre var relevanta för studien: Eva-Maria Svensson (1997) 

Genus och rätt: en problematisering av föreställningen om rätten, Eva Schömer (1999) 

Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors 

rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Astrid Schlytter (1999) Kön och juridik 

i socialt arbete. Tillämpningen av 3 § LVU på länsrättsnivå. Sökningen på genus och juridik 

gav 46 respektive nio träffar i Libris och Kungliga Bibliotekets katalog och de som var 
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relevanta omnämns ovan. Sökningen på kön och rätt gav 52 respektive sex träffar och av 

dessa var, förutom ovan nämnda titlar, även Gudrun Nordborg (1997) Makt och kön. 13 

bidrag till feministisk kunskap relevant för studiens syfte. Sökningen på kön och juridik gav 

43 respektive fyra träffar varav alla relevanta förekommit vid tidigare sökningar. Sökningen 

på LVU gav 134 respektive 73 träffar i Libris och Kungliga Bibliotekets katalog. Den titel 

som var relevanta var Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) (1997) Tillämning av 

lagen (190:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Sökningen på LVU och genus 

och LVU och kön gav båda en och samma träff i Libris och Kungliga Bibliotekets katalog. 

Denna titel förkom även i tidigare sökresultat. Sökningen på socialt nedbrytande beteende 

gav inga träffar i varken Libris eller Kungliga Bibliotekets katalog. 

Flertalet av titlarna i sökresultaten i Libris och Kungliga Bibliotekets katalog behandlar 

genus och kön inom rätten och juridiken, men de flesta behandlar emellertid ämnen såsom 

familjerätt, straffrätt, arbetsrätt eller lagstiftning kring våld i nära relationer och kvinnofrid. 

Många av titlarna behandlar också LVU utifrån till exempel brister i omsorgen. Dessa titlar är 

inte relevanta för syfte. Inte heller litteratur som berör genus och kön men som har ett 

internationellt perspektiv är relevant då studien omfattar nationell lagstiftning kring LVU. 

Sökningar har även gjorts i databaserna Eric, PubMed, MedLine och Social Science 

Citation Index. Sökorden som användes var: gender, law, legislation, youth och social work. 

Många träffar har valts bort då de behandlat ämnen såsom lagstiftningen kring samkönade 

äktenskap eller etik inom socialt arbete, vilket är ämnen som inte anknyter till studiens syfte. 

Även titlar som behandlar internationell social- och barnavårdslagstiftning har valts bort, 

eftersom studien har ett nationellt perspektiv. 

Sökningar har också gjorts bland Socialstyrelsens, SoS, publikationer och de titlar som var 

relevanta utifrån studiens syfte var: Socialstyrelsen (2005) Jämställd socialtjänst? 

Könsperspektiv på socialtjänsten. Sammanfattning och slutsatser samt Socialstyrelsen (2008) 

Mot en mer jämställd vård och socialtjänst - Uppföljning av jämställdheten i hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. SoS har publicerat ett stort antal artiklar och de som behandlar till 

exempel äldreomsorg har valts bort. 

Sökningar efter artiklar har även gjorts i Kvinnovetenskaplig Tidskrift, KVT, vilken numer 

heter Tidskrift gör Genusvetenskap. KVT är en referee-tidskrift som presenterar ny 

tvärvetenskaplig genusforskning som använder kön som analyskategori utifrån ett 

maktperspektiv samt introducerar teorier, begrepp och feministisk debatt. Följande artiklar i 

KVT var utifrån studies syfte relevanta: Catharine A MacKinnon (1991) Plädering för en 

feministisk rättsteori, Siv Fahlgren och Lena Sawyer (2005) Maktrelationer och 
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normaliseringsprocesser i välfärdsstaten samt Åsa Eldén och Jenny Westerstrand (2004) 

Hederns försvarare. Den rättsliga hanteringen av ett hedersmord. 

Till sist har sökningar gjorts på författare istället för titlar. Sökningar har gjorts på 

författare som varit ofta förkommande i tidigare sökresultat. Följande författares namn har 

sökts på i Libris och Kungliga Biblioteket katalog: Astrid Schlytter, Catharine MacKinnon, 

Eva-Maria Svensson, Eva Schömer, Gudrun Nordborg, Judith Butler, Karin Ekman, Kate 

Millett, Petra Ulmanen, Sara Arrhenius och Yvonne Hirdman. Sökningarna gav nio relevanta 

träffar: Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter (red.) (2004) Genushistoria. En 

historiografisk exposé (i vilken Yvonne Hirdman skrivit), Eva-Maria Svensson (2001) 

Genusforskning inom juridiken, Judith Butler (2005) Könet brinner!, Karin Ekman (red.) 

(2002) Hjärnsläpp. Bang om biologism, Kate Millett (1971) Sexualpolitiken, Petra Ulmanen 

och Gunvor Andersson (2006) Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003. En 

litteraturgenomgång, Sara Arrhenius (1999) En riktig kvinna, Yvonne Hirdman (2001) 

Genus. Om det stabilas föränderlighet, samt Yvonne Hirdman (2007) Gösta och 

Genusordningen. Feministiska betraktelser. De titlar som inte behandlade genusteorin eller 

lagstiftningen kring LVU utan till exempel kvinnlig rösträtt, synen på moderskap eller 

liknande har valts bort.  
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5. Juridisk översikt  
Detta kapitel innehåller en översikt över de lagar som fungerar som ett ramverk för 

socialtjänstens utredning samt förslag till beslut om vård enligt LVU. Kapitlet syftar till att ge 

läsaren en översikt och omfattar de mest relevanta lagarna. 
 

5.1 Förvaltningslag (1986:223) 
Socialtjänstens myndighetsutövning regleras av Förvaltningslagen (1986:223), FL. Detta 

innebär att socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning genom utredningar skall 

beakta bestämmelserna i FL. Socialtjänsten skall, i enlighet med 6 § FL, samverka med andra 

myndigheter inom ramen för den egna verksamheten. Varje ärende som inkommer till 

socialtjänsten där någon enskild är part skall av socialtjänsten handläggas så enkelt, snabbt 

och billigt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts (7 § FL). Vid myndighetsutövning mot 

någon enskild har denne rätt att ta del av de handlingar som tillförts ärendet (16 § FL) samt 

rätt att underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet (21 § FL).  

 

5.2 Socialtjänstlag (2001:453) 
Socialtjänstens arbete regleras SoL. SoL är en ramlag vilket innebär att kommunerna har stor 

frihet att anpassa socialtjänstens insatser efter vilka behov och önskemål som finns (Norström 

& Thunved, 2007, s. 35). Portalparagrafen är den paragraf i SoL som anger de övergripande 

målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens arbete; demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet (1 kap 1 § SoL). SoL består av 16 kapitel men följande stycke 

sammanfattar några av de bestämmelser som är relevanta utifrån studiens syfte. I 5 kap i SoL 

redogörs för särskilda bestämmelser för olika grupper. Bland annat skall socialnämnden verka 

för att barn växer upp under goda och trygga förhållanden (5 kap 1 § 1 st SoL). Barn avser 

varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL). Socialnämnden skall även med särskild 

uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt (5 kap 1 § 3 st SoL). När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen 

till barnets bästa kräver (1 kap 2 § SoL). Då något som kan föranleda åtgärder av nämnden 

kommit till socialnämndens kännedom, skall denna utan dröjsmål inleda utredning (11 kap 1 

§ SoL). Vid en utredning huruvida ett barn eller ungdom behöver skydd eller stöd från 

socialnämnden får nämnden, för att bedöma behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt 

ta övriga kontakter som behövs (11 kap 2 § 1 st). Utredningen skall bedrivas skyndsamt och 

vara slutförd senast inom fyra månader (11 kap 2 § 2 st SoL). Efter avslutad utredning kan 

den enskilde bli beviljad stöd och hjälp från socialtjänsten enligt SoL. Då det finns ett behov 
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av skydd och stöd för barn och unga men samtycke saknas kan beslutet om vård fattas enligt 

LVU, vilket anges i 1 kap 3 § SoL. 

  

5.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en tvångslagstiftning 

som används av socialtjänsten då det finns ett vårdbehov hos barn och unga men som inte kan 

tillgodoses med stöd av SoL. Insatser för barn och unga inom socialtjänsten skall främst göras 

i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare (1 § 1 st LVU). 

Tillämpningen av LVU är knuten till den unges behov av vård eller skydd och att detta ej kan 

tillgodoses med frivilliga insatser, men LVU reglerar bara tvånget i vården. LVU skall 

försäkra att samhället kan ge barn och unga det skydd och den vård som de behöver 

(Norström & Thunved, 2007, s. 275).   

Socialnämnden har inte bara rätt, utan är också skyldiga, att ingripa om den unge är under 

18 år och rekvisiten för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU är uppfyllda, och det kan antas att 

behövlig vård inte kan ges med samtycke av den unge eller dennes vårdnadshavare (1 § 2 st 

LVU). 2 § LVU reglerar det skydd och stöd som finns för barn och unga då det föreligger 

brister i omsorgen. Vård enligt 2 § LVU skall beslutas om då barnet eller den unge utsätts för 

psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller om det på 

grund av något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnets eller den 

unges hälsa och utveckling skadas.  

Vård kan också beslutas utifrån barnets eller den unges eget beteende om detta omfattas av 

rekvisiten i 3 § LVU samt innebär att hans eller hennes utveckling utsätts för en påtaglig risk. 

De rekvisit för vård som anges i 3 § LVU är missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Annat socialt nedbrytande 

beteende innebär att barnet eller den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 

grundläggande normer (Norström & Thunved, 2007, s. 284). Det kan till exempel vara 

enstaka allvarliga brott som inte omfattas av rekvisitet brottslig verksamhet men som utsätter 

den unges hälsa och utveckling för en allvarlig risk. Vidare kan det vara att den unge 

prostituerar sig, uppträder på strippklubb eller, annat än tillfälligtvis vistas i missbruksmiljöer 

eller liknande olämpliga miljöer (SOSFS 1997:15, s. 32). Skolskolk omfattas inte av LVU och 

nämns varken i lagtext eller i förarbeten. Om ett barn eller ungdom hålls hemma från skolan 

av sina föräldrar kan 2 § LVU dock vara tillämplig (a. a. s. 33).  

Vid beslut enligt LVU skriver den utredande socialsekreteraren ett förslag till beslut som 

sedan godkänns av nämnden, för att sedan prövas i LR (4 § LVU). Det är nämnden som 
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fullföljer kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Det finns inga krav på att ha en särskild 

socialnämnd. Socialnämnden är inte en obligatorisk kommunal nämnd utan en fakultativ 

nämnd vilket innebär att kommunen har frihet att införa till exempel en särskild nämnd för en 

viss grupp (Norström & Thunved, 200, s. 44).  

Många kommuner har emellertid en socialnämnd och det är ofta den som ansöker om LVU 

hos Länsrätten, LR (4 § LVU). Socialnämnden kan även, i enlighet med 6 § LVU, 

omhänderta den unge i avvaktan på att LR prövar frågan om vård med stöd av lagen. Detta 

göra ofta med hjälp av socialjouren. Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år 

omedelbart skall omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med 

stöd av denna lag, och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 

vidare åtgärder hindras (6 § LVU). 
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6. Tidigare forskning 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning som relaterar till studiens syfte. Detta för att läsaren 

skall få en överblick över forskningsläget samt en uppfattning om hur tidigare forskning 

förhåller sig till denna studie. Kapitlet redogör för Socialstyrelsens, SoS, uppföljningar av 

socialtjänstens jämställdhetsarbete. Det redogör även forskning kring hur förståelsen av 

normbrytande beteende samt tillämpningen av 3 § LVU kan förstås ur ett genusperspektiv.  
 

6.1 Socialstyrelsens uppföljning av socialtjänstens arbete 
Socialstyrelsen skriver i sin uppföljning och utvärdering Jämställd socialtjänst? 

Könsperspektiv på socialtjänsten. Sammanfattning och slutsatser från 2005 att socialtjänstens 

arbete som riktar sig till barn och unga speglar traditionella föreställningar om kön. 

Bemötandet och behandlingen är utformad utifrån en manlig norm vilket troligen osynliggör 

både pojkars och flickors behov. Vidare skriver SoS att flickors uttryck för sociala problem 

ofta är mindre störande jämfört med pojkars, och därmed blir flickornas problematik osynlig. 

Detta kan innebära att flickors sociala problem uppmärksammas senare och kan därför ha 

blivit allvarligare. Sos skriver vidare att även bedömningen av vilka beteende som anses som 

avvikande och föranleder beslut om insatser från socialtjänsten skiljer sig mellan flickor och 

pojkar. Socialtjänsten gör till exempel olika bedömningar gällande pojkars och flickors 

sexualitet. Flickors sexuella beteende kan föranleda en placering utanför hemmet medan det 

samma inte gäller pojkar, eftersom olika förväntningar på flickors och pojkars beteenden 

innebär att olika beteende bedöms som avvikande (Socialstyrelsen [SoS] 2005 10). 

2008 publicerade SoS texten Mot en mer jämställd vård och socialtjänst - Uppföljning av 

jämställdheten i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Anledningen var att 

jämställdhetsperspektivet behövdes lyftas fram eftersom kvinnors och mäns olika 

livssituationer reflekteras i socialtjänsten. Uppföljningen visar att socialtjänstens insatser till 

flickor har ökat, vilket tros bero på en förändring i flickornas sociala villkor. Slutsatsen dras 

att detta är ett tecken på att socialtjänsten bättre uppmärksammat det ökade behovet och klarat 

av att anpassa sina insatser därefter. Det är dock fortfarande flest pojkar som blir föremål för 

insatser från socialtjänsten enligt både SoL och LVU (SoS, 2008, s. 82).  I rapporten påpekar 

SoS att det är viktigt att belysa att socialtjänsten utgör en del av samhället, vilket i sig inte är 

jämställt och det i sin tur innebär att mäns och kvinnors behov ser olika ut (a. a. s. 10). En 

svårighet som nämns är att när könsskillnader uppmärksammas inom socialtjänsten kan det 

vara svårt att åstadkomma jämställdhet eftersom hela lösningen inte finns inom ramen för 
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socialtjänsten. Rapporten konkluderar att trots en allmänt positiv trend vad gäller jämställdhet 

finns det stort utrymme för fortsatt förbättringsarbete (a. a. s. 12). 

 

6.2 Astrid Schlytters studie av domar gällande socialt nedbrytande beteende 
Astrid Schlytter har i sin studie Kön och juridik i socialt arbete. Tillämpning av 3 § LVU på 

länsrättsnivå studerat rättstillämpningen av 3 § LVU. Schlytter menar att rekvisiten, trots att 

lagen är skriven utifrån ett könsneutralt perspektiv, är olika när det gäller pojkar och flickor. 

Rekvisiten är inte neutrala utan förstås utifrån kön och därmed skapas ett dubbelt 

normsystem. Schlytter menar att rekvisiten i 3 § LVU bättre motsvarar pojkars problematik än 

flickors. Studien redogör för en granskning av 44 domar i LR gällande flickor. Dessa domar 

är grundade enbart på rekvisitet socialt nedbrytande beteende (Schlytter, 1999, s. 83). Hälften 

av de 44 domarna rör beteenden som motsvarar exemplifieringen och riktlinjerna i 

förarbetena för vad som är ett socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Dessa beteende var: 

umgänge med missbrukande och kriminella personer, enstaka brottslig handling, avancerat 

bruk av alkohol, riskerar att utveckla ett drogberoende eller kriminalitet, rymning hemifrån 

och aggressivitet hemma, misstanke om prostitution samt normbrytande beteende genom att 

skolka, snatta, ha olämpliga alkoholvanor (a. a. s. 84). 

Andra hälften av domarna enligt rekvisitet rörde beteenden som inte omnämns i förarbeten 

och som är vanligare bland flickor (a. a. s. 83). Dessa beteenden var: psykisk störning, 

flickans sexuella beteende, rymning hemifrån på grund av problematik hemma, samt att vara 

övergiven och flytta runt och sakna stabila vuxenkontakter (a. a. s. 84). Schytter påvisar 

genom denna genomgång att rekvisitet tillämpas olika om det gäller en pojke eller flicka.  

Schlytter visar också att tillämpningen av lagen speglar traditionella föreställningar kring kön 

då till exempel flickors sexualitet får betydelse. Flickors sexualitet spelar även roll i 

bedömningen av alkoholkonsumtion, emedan det samma inte gäller för pojkar. Bedömningen 

av när alkoholkonsumtionen hos flickor och pojkar är att betrakta som missbruk görs utifrån 

kön. Samma alkoholvanor hos flickor och pojkar betraktas som allvarligare bland flickor. När 

det gäller narkotika är skillnaderna mellan pojkar och flickor dock inte så stora (a. a. s. 115), 

utan utgörs främst av att pojkars missbruk ofta är av allvarligare grad och pågått längre (a. a. 

s. 125). Samma beteende kan få olika innerbörd beroende på samhällets värderingar kring kön 

(a. a. s. 104). Vidare belyser Schlytter hur angeläget det är att tydliggöra subjektiva 

värderingar och förekomsten av könsstereotyper i rättstillämpningen. Hon menar även att 

lagstiftningen bör ändras så att den bättre motsvarar även flickors normbrytande beteende (a. 

a. s. 105). 
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6.3 Petra Ulmanens och Gunvor Anderssons litteraturgenomgång av social 

barnavård ur ett könsperspektiv 
I Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003. En litteraturgenomgång ställer 

författarna Petra Ulmanen och Gunvor Andersson bland annat frågan om det finns skillnader 

mellan flickors och pojkars sociala problem, och om det görs skillnad på flickor och pojkar 

vad gäller socialtjänstens utredningar och insatser (Ulmanen och Andersson, 2006, s. 7). 

Författarna har gått igenom forskning, undersökningar och statistik på området mellan 1993 

och 2003. På frågan om det finns skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem 

redogör författarna bland annat för att psykiska problem fram till tonårstiden är betydligt 

vanligare bland pojkar jämfört med flickor (a. a. s. 19). Efter tonårstiden är de vanligare bland 

flickor. Uttrycken för psykisk problematik skiljer sig också åt hos pojkar och flickor. Pojkar 

har oftare utåtvända psykiska symptom såsom beteendestörning medan flickorna oftare har 

inåtvända psykiska symptom såsom oro eller nedstämdhet (a. a. s. 20). 

Litteraturgenomgången visar även att fler pojkar än flickor begår brott samt att skillnaderna i 

antal pojkar och flickor som begår brott ökar ju allvarligare brottet är (a. a. s. 22).  

På frågan om socialtjänsten gör skillnad på flickor och pojkar vad gäller utredningar och 

insatser redovisar författarna att kön i sig som enskild variabel inte hade betydelse för 

socialtjänstens bedömning. Kön spelar däremot roll för hur olika sociala problem betraktas, 

vilket får betydelse för utredningen och insatserna från socialtjänsten. Författarna illustrerar 

detta genom att redogöra för en vinjettstudie där socialarbetare fick ta ställning till en fiktiv 

fallbeskrivning om en fyraåring som misstänktes bli misshandlad av sin pappa. I de fall barnet 

var en pojke ville socialsekreterarna skydda pojken på ett tidigt stadium utan att tecknen på 

våld behövde vara särskilt starka eller väldokumenterade (a. a. s. 27). I de fall barnet var en 

flicka gjorde socialtjänsten oftare bedömningen att föräldrarna behövde stöd i att ta hand om 

flickan och barnet placerades inte utanför hemmet (a. a. s. 28). Detta visar att kön spelar roll 

men författarna efterlyser mer systematiskt kunskap. En sådan kunskap är en förutsättning för 

att kunna analysera likheter och skillnader kring hur socialtjänsten bedömer pojkar respektive 

flickors problematik (a. a. s. 64).  

I en avslutande diskussion resonerar författarna kring hur det i litteraturen efterlyses 

forskning som rör flickors sociala problem men att det kan vara problematiskt eftersom 

flickors normbrytande beteende då betraktas som könsspecifika medan pojkar förblir norm. 

Ulmanen och Andersson menar även att normer kring hur pojkar och flickor ska vara är 

negativa för både pojkar och flickor eftersom normer kring att vara på ett visst sätt även gör 

att pojkar inte passar in det som är norm (a. a. s. 72).  
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7. Teori 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv få ökad kunskap kring informanternas 

tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. I detta kapitel 

presenteras Hirdmans genusteori vilken är den teori som ligger till grund för studiens analys. 

Hirdmans genusteori kan synliggöra kön som strukturerande och maktskapande i tolkningen 

och tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. För att ge en bild av 

den feministiska teoribildningen samt för att Hirdmans genusteori inte skall ses den enda 

möjliga sanningen kommer andra genusteoretiska perspektiv kortfattat att beröras samt sättas 

i relation Hirdmans genusteori. 

I studien förekommer både kön och genus som begrepp. Detta beror på att studiens 

teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning är skriven av olika författare, vilka använder 

dessa begrepp i skiftande omfattning. Det begrepp som de olika författarna valt har inte bytts 

ut och därför förekommer både kön och genus som begrepp. Då begreppet kön förekommer, 

syftar detta, om inget annat nämns, till konstruktionen kön och de könskodade egenskaper 

som följer därefter. Då begreppet genus används syftar även detta till att tydliggöra hur vi gör 

kön genom sociala konstruktioner. 

 

7.1 Genusteori 
Yvonne Hirdman introducerade begreppet genussystem i Sverige. Genus innebär att 

”mannen” och ”kvinnan” skapas genom sociala konstruktioner. Denna konstruktivistiska syn 

innebär att skillnaden mellan könen betraktas som kulturellt och historiskt skapad (Carlsson 

Wetterberg, m.fl., 2004, s. 116). Hirdman menar att genussystemet fungerar strukturerande 

och maktskapande utifrån kön. Dessa strukturerande och maktskapande mekanismer grundas i 

genussystemets två logiker, dikotomin och hierarkin (Hirdman, 2007, s. 213).  

Dikotomin fungerar strukturerande genom att kvinnor och män förstås som väsensskilda. 

Hirdman menar att detta skapar mening då det särskiljer sysslor, platser och egenskaper 

utifrån kön och på så sätt gör världen begriplig (Carlsson Wetterberg, m.fl., 2004, s.118). Den 

andra logiken är hierarkin. Hierarkin fungerar maktskapande genom att mannen är norm och 

är överordnad kvinnan (a. a. s. 120). Dikotomin och hierarkin hänger ihop eftersom 

maktskapandet grundas i ett särskiljande och motsatstänkande mellan könen (a. a. s. 119). 

Mannen och kvinnan definieras utifrån varandra och mannen definieras sedan som det 

positiva och kvinnan det negativa (Hirdman, 2001, s. 35). 
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Dikotomin och hierarkin formar relationen mellan män och kvinnor genom så kallade 

genuskontrakt (Carlsson Wetterberg, m.fl., 2004, s. 120). Genuskontrakten är knutna till varje 

tid, kultur och samhälle. Genuskontrakten är föränderliga över tid och ärvs mellan 

generationer varför mäns dominans över kvinnor måste förstås som en fortlöpande process (a. 

a. s. 121). Genuskontrakten styr vad som betraktas som manligt och kvinnligt och bildar på så 

vis tankefigurerna ”man” och ”kvinna”. Dessa tankefigurer skapar föreställningar och sociala 

praktiker. De formar även den sociala integrationen vad gäller till exempel arbetsdelning 

mellan män och kvinnor. Genuskontrakten formar också individens socialisering genom att 

barn uppfostras till ”pojkar” eller ”flickor” (Hirdman, 2007, s. 217). Tankefigurerna ”man” 

och ”kvinna” illustrerar hur olika egenskaper och sfärer knyts till kön. Detta begreppsligör hur 

kön är socialt konstruerat. Hirdman menar att genussystemet är en förutsättning för andra 

sociala ordningar. Detta innebär att ordningen av människor utifrån kön utgör basen för andra 

sociala ordningar såsom politiska och ekonomiska (a. a. s. 212). 

Genom att belysa dessa sociala konstruktioner ifrågasätter Hirdmans genussystem att 

skillnaden mellan könen är naturlig. Att förstå skillnaden och maktstrukturer mellan könen 

som naturliga benämns som biologism. Biologismen använder sig av argument eller analogier 

från biomedicinsk vetenskap för att förklara mänskligt beteende (Arrhenius, 1999, s. 22). 

Hirdman menar att tron på vetenskapen och dess rådande paradigm har skapat synen på att de 

två könen är av naturen givna (Hirdman, 2001, s. 82). Vetenskapen reproducerar också tanken 

om att förnuft står i motsats till känsla, natur i motsats till kultur och att könen står i motsats 

till varandra (a. a. s. 80). Dessa diskurser reproduceras eftersom vetenskapen färgas av sin 

kontext och därmed speglar den rådande diskursen (Ekman, m.fl., 2002, s. 22).  

Om något betraktas som naturligt och vetenskapligt sant blir det svårt att ifrågasätta 

eftersom det anses som evigt och sant (Hirdman, 2001, s. 83). Att upprätthålla en tydlig 

skillnad mellan könen och hävda att denna skillnad är naturlig är ett effektivt sätt att bibehålla 

rådande maktstrukturer mellan män och kvinnor (Millet, 1971, s. 33). Att begreppsliggöra hur 

kön kan betraktas som en social konstruktionerna gör det därför möjligt att ifrågasätta 

biologism. Genusbegreppet har möjliggjort ett ifrågasättande av biologismen och synen på 

skillnaden mellan könen som naturlig (Ekman, m.fl., 2002, s. 189). Genusbegreppet kan även 

synliggöra och ifrågasätta rådande maktstrukturer mellan kvinnor och män. Det har därför har 

det haft stor betydelse inom det genusvetenskapliga forskningsfältet (Carlsson Wetterberg, 

m.fl., 2004, s. 85). 

 Det finns många motstridiga perspektiv inom genusforskningen. Ett av dessa är Judith 

Butlers teori. Hon menar att det biologiska könet inte finns utan att allt är genus eftersom 
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könet inte är signifikant om det inte får mening genom genus. Butler menar att genus är 

performativt vilket innebär att det blir till i handlingen (Butler, 2005, s. 39). Genus är alltså 

inte att vara utan att göra. Butler har ett postmodernt tänkande i den bemärkelse att hon 

relativiserar sanningsbegreppet och problematiserar kvinnan som kategori med specifikt 

kvinnliga erfarenheter. Ett postmodernistiskt perspektiv relativiserar objektiviteten och 

förnuftstänkandet då allt är knutet till ett historiskt och socialt sammanhang och därmed finns 

inga kategorier såsom kvinnor eller män. Enligt Butler är det inte kvinnors underordning som 

det största problemet utan hon kan sägas tidigarelägga förtrycket. Butler menar att den 

heterosexuella matrisen och hur vi tvingas bli kvinnor eller män är den stora utmaningen för 

feminismen. Utifrån tanken om att kön alltid redan är genus kan det biologiska könet alltså 

betraktas som kulturellt konstruerat precis som genus. Detta perspektiv innebär att genus 

alltid förhåller sig till ett redan existerande genussystem och inte ett evigt och sant kön. Att 

inte skilja på genus och kön innebär att dikotomin mellan förnuft och känsla, och natur och 

kultur och så vidare suddas ut och det blir tydligt att allt är genus eftersom könet inte är 

signifikant om det inte får mening genom genus. 

Hirdmans särskiljande av kön och genus tydliggör hur mannen och kvinnan samt 

tankefigurerna ”manligt” och ”kvinnlig” konstrueras, men denna åtskillnad kan också vara 

problematiskt. Hirdmans genusbegrepp syftar till att ifrågasätta en biologistisk syn på kön 

genom att belysa det konstruktivistiska, men i och med detta och eftersom genus definieras i 

relation till det biologiska könet, erkänns också det biologiska könets status. Distinktionen 

mellan biologiskt kön och socialt konstruerat genus kanske därmed upprätthålls. 

Genusbegreppet har å andra sidan möjliggjort en feministisk debatt där det socialt 

konstruerade könet begreppsliggjorts (Carlsson Wetterberg, m.fl., 2004, s. 82).  

Hirdmans genusteori är ett verktyg som möjliggör en strukturell analys av tankefigurerna 

”mannen” och ”kvinnan”. Genusteorin lämpar sig även väl som analysredskap då dess 

logiker, dikotomin och hierarkin, tydliggör kön som en strukturerande och maktskapande 

faktor i förståelsen av normbrytande beteende.  
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8. Resultatredovisning 
Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerde intervjuer med 

socialsekreterarna Christina, Åsa, Sanna och Pernilla samt juristen Agneta. Texten har sedan 

transkriberats och tematiserats. Informanternas berättelser återges inte i sin helhet utan 

redovisas utifrån studiens teman. Tematiseringen är gjord utifrån studiens första, andra och 

tredje frågeställning: tolkning, tillämpning samt hur informanterna resonerar kring skillnader i 

tolkning och tillämpning beroende på om det gäller flickor eller pojkar. Det informanternas 

berättar i detta kapitel kring studiens tre första frågeställningar kommer sedan, utifrån 

studiens fjärde frågeställning, att analyseras utifrån Hirdmans genusteori i kapitel nio. 

I detta kapitel återfinns även en sammanfattning av informanternas tolkning samt 

tillämpning efter respektive stycke. Uppdelningen utifrån tolkning och tillämpning skall inte 

betraktas som fasta kategorier inom vilka empirin kan förstås, eftersom alla teman hänger 

samman och relaterar till studies syfte. 

 

8.1 Tolkning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 
Alla informanterna tolkar viss eller begynnande kriminalitet som ett beteende som omfattas 

av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Ett annat beteende som tolkas som 

socialt nedbrytande är om ungdomen har en kriminell identitet eller umgås i kriminella 

kretsar. Agneta berättar: 
Socialt nedbrytande beteende är något som avviker från samhällets grundläggande normer på ett 
sätt som kan leda till en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Exempel på detta är 
ungdomar som har en kriminell identitet och som har påbörjat viss kriminalitet. 
 

Pernilla berättar att det socialt nedbrytande beteendet beskriver hur kriminaliteten ser ut. En 

ungdom som har en begynnande kriminalitet kanske umgås med andra ungdomar med 

liknande problematik. Ungdomen kanske även säljer det som han eller hon stulit. 

Även ett begynnande missbruk är något som alla informanter tolkar som ett beteende som 

omfattas av rekvisitet. Detta gäller även då ungdomar umgås med andra som har en 

missbruksproblematik eller om ungdomen vistas i missbruksmiljöer. Om ungdomar påträffas i 

olämpliga miljöer då polisen till exempel gör en husrannsakan kan även detta tolkas som 

socialt nedbrytande beteende.  

Att rymma hemifrån tolkas också av informanterna som ett beteende som omfattas av 

rekvisitet. Flera av informanterna berättar att ungdomar som flyttar runt har i större 

utsträckning än andra ungdomar frånvaro i skolan. De ungdomar som vagabonderar bor också 

i olämpliga miljöer och saknar ofta goda vuxenkontakter. Informanterna berättar att om en 
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ungdom rymmer hemifrån är det i ansökan om LVU till LR viktigt att koppla detta till att 

ungdomens beteende kan utgöra en påtaglig risk för att hälsa och utveckling skadas vid till 

exempel vistelse i olämpliga miljöer eller avsaknad goda vuxenkontakter. Christina berättar: 
Rekvisitet socialt nedbrytande är ett uppsamlingsrekvisit som innefattar beteenden som 
tillsammans utgör en risk eller skada. Beteenden kan till exempel vara visst missbruk eller viss 
brottslighet. Det rör sig ofta om ungdomar där det kommer in rapporter om massa olika saker och 
man förstår att det händer saker på olika områden samtidigt.  Rymning står explicit inte med i 
rekvisitet men då får man koppla hop rymningarna med vad som kan tänkas hända och vad 
ungdomen egentligen gör. Det kan till exempel vara ungdomar som rymmer eller håller sig borta 
hemifrån en vecka eller fler och ingen vet var de är eller vad de gör eller vilka de träffar. Då 
uppstår stor oro. Om ungdomen rymt och det visar sig att den bott hos sin skötsamma bästis i en 
vecka då kanske det inte varit någon fara men om den rymt och hängt på plattan i en vecka då är 
det inte bra. Då kan man koppla ihop rymningen till olämpliga miljöer och missbruk.  
 

Samtliga informanterna tolkar prostitution eller om ungdomen uppträder på strippklubb som 

ett beteende som omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Åsa berättar 

detta kan ta sig olika uttryck, det kan till exempel vara unga flickor som får saker och pengar i 

utbyte mot sexuella tjänster. Det kan även vara så att de får saker och pengar för att de skickar 

nakna bilder på sig själva via mobilen eller internet. Åsa berättar vidare att det kan vara svårt 

att dra gränsen för vad som är prostitution eller inte men att gränsen för vad som är ett socialt 

nedbrytande beteende enligt 3 § LVU är vidare vad gäller denna sorts beteenden. 

 Agneta berättar att rekvisitet också omfattar då ungdomars beteende innebär en allvarlig 

oförmåga att acceptera gränssättning och grundläggande normer samt att ungdomen kommer 

och går som han eller hon vill och inte lyssnar på vuxna och att detta beteende riskerar skada 

hans eller hennes hälsa och utveckling. Informanternas beskriver dessa svåra avvägningar är 

en del av professionen.  

Sanna berättar att hon tolkar rekvisitet socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU som 

ett rekvisit som omfattar beteenden som avviker från samhällets grundläggande normer. Hon 

berättar att det kan vara bra att bryta mot normer och det är en del av att vara tonåring, men 

det gäller att det normbrytande beteendet inte skadar ungdomen själv eller någon annan. Ett 

normbrytande beteende kan vara både riskfyllt och skadligt för ungdomen på kort och lång 

sikt och det handlar också om risken för konsekvenser. Kortsiktigt kan det till exempel vara 

att söka kickar genom att gå på tunnelbanespåren och mer långsiktigt kan det till exempel 

vara att inte följa samhällets normer vad gäller kriminalitet eller missbruk. Sanna berättar att 

dessa beteenden utsätter ungdomens hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas. 

 Alla informanterna berättar att de inte tolkar ogiltig frånvaro från skolan som ett beteende 

som omfattas av rekvisitet. Det är skolan och föräldrarnas ansvar att se till att ungdomar går 

till skolan och trivs där. Socialtjänsten har däremot ett ansvar att hjälpa föräldrarna att hjälpa 

sina barn till skolan. Samtidigt berättar informanterna att ungdomens skolsituation är en viktig 
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del att beskriva i en ansökan om LVU. I ansökan kopplas också ungdomens skolk ofta till att 

han eller hon vistas i olämpliga miljöer istället för att vara i skolan. Christina berättar: 
Det gäller att analysera hur scenarier kan vara och lägga ihop ett och ett. Om en ungdom har stor 
frånvaro i skolan kan detta beskrivas som socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Skolk i sig är 
inte ett socialt nedbrytande beteende men det brukar finnas med i bilden. Ungdomar som har ett 
socialt nedbrytande beteende är ofta inte i skolan. Då ungdomen inte är i skolan kan det tänkas 
vara så att ungdomen till exempel vistas i olämpliga miljöer då den borde vara i skolan.  
 

Sanna beskriver att väldigt omfattande skolk får stora konsekvenser för ungdomen. Väldigt 

omfattande skolk kanske därför är ett beteende som kan tolkas som socialt nedbrytande. 

Agneta berättar att enbart skolk inte omfattas av rekvisitet. Samtidigt är omfattande skolk 

något som är ofta förekommande bland ungdomar som har andra beteenden som tolkas som 

socialt nedbrytande i 3 § LVU, men socialtjänsten kan inte föreslå insatser enligt LVU utifrån 

omfattande skolk.  

Agneta berättar vidare att juridiska avdelningen just nu arbetar med att revidera 

Socialstyrelsens Allmänna råd gällande tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (SOSFS 1997:15). Agneta berättar att i de nuvarande 

riktlinjerna inte finns så mycket stöd för socialsekreteraren vad gäller 3 § LVU, det är mer 

anpassat för 2 § LVU. Arbetsmaterialet inför revideringen behandlar 3 § LVU i större 

omfattning. I arbetsmaterialet finns skolk i stor omfattning med som ett beteende som 

omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. 

 Informanterna tolkar rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU olika vad gäller 

huruvida det även omfattar självskadebeteende. Åsa berättar att rekvisitet inte omfattar 

självskadebeteende. Om en ungdom har stora psykiska svårigheter kan detta dock ta sig i 

uttryck genom att ungdomen rymmer hemifrån, missbrukar eller säljer sexuella tjänster. För 

att ungdomen då skall få rätt vård är det viktigt att socialtjänsten och psykiatrin samarbetar. 

Hon berättar att socialtjänsten har ansvar för att hemsituationen skall fungera medan 

psykiatrin har ansvar för den psykiatriska bedömningen och behandlingen. Det är i dessa fall 

viktigt med samarbete eftersom ungdomens hemsituation måste fungera för att han eller hon 

skall kunna tillgodogöra sig behandlingen från psykiatrin. En fungerande behandling kan i sin 

tur vara en förutsättning för att hemsituationen skall vara hållbar.  

Även Agneta berättar att självskadebeteende inte tolkas som socialt nedbrytande beteende. 

Hon fortsätter: 
Att vara psykiskt sjuk i sig omfattas inte av LVU men om det psykiatriska medför beteenden 
såsom missbruk eller kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende kan socialtjänsten ansöka om 
LVU. 
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Christina resonerar att självskadebeteende är i gränslandet mellan psykiatri och socialtjänst. 

Hon säger att det kan vara svårt att ansöka om och få igenom ett beslut om LVU i LR utifrån 

endast självskadebeteende. Socialsekreteraren kan istället koppla ungdomens 

självskadebeteende till något av rekvisiten i 3 § LVU, men det är en svår avvägning. Hon 

berättar att ungdomars psykiatriska problematik egentligen inte omfattas av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende. Psykiatriska problem kan dock leda till vissa beteenden som är socialt 

nedbrytande. I dessa situationer kan det bli svårt men principen är att psykiatrin skall ta hand 

om den psykiatriska bedömningen och behandlingen.  

Sanna och Pernilla tolkar självskadebeteende som ett socialt nedbrytande beteende enligt 3 

§ LVU. Sanna berättar att hon använt rekvisitet då en ungdom hade ett självskadebeteende 

och skar sig. Självskadebeteendet definierades som ett socialt nedbrytande beteende och 

kunde beläggas genom att ungdomen hade ärr på armarna. Sanna berättar vidare att hon aldrig 

i sitt arbete har ställts inför att behöva överväga LVU vad gäller ätstörningar men att hon kan 

tänka att det skulle kunna tolkas som socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Samtidigt 

påpekar hon att dessa beteenden är i gränslandet mellan socialtjänst och psykiatri. Om en 

ungdoms beteende beror på brister i vårdnadshavarnas omsorg är det dock alltid socialtjänsten 

ansvar.  

Pernilla berättar också om socialtjänstens ansvar för att unga skall ha en god hemsituation 

eftersom detta är en förutsättning för att de skall kunna tillägna sig psykiatrisk vård. Hon 

berättar att hon har haft ärenden som gällde dels en flicka med svår anorexi samt en ungdom 

som var suicidal då vård enligt 2 § LVU beslutades av LR. Detta var en förutsättning för att 

ungdomen skulle kunna tillägna sig psykiatrisk vård.  

 

8.1.1 Sammanfattning av informanternas tolkning 
Alla informanter berättar att olika uttryck för att ungdomar har svårigheter att acceptera 

gränssättning och grundläggande normer tolkas som socialt nedbrytande beteende. Samtliga 

informanter tolkar viss eller begynnande kriminalitet som ett beteende som omfattas av 

rekvisitet. Även då en ungdom har en kriminell identitet eller umgås i kriminella kretsar 

tolkas av samtliga informanter som ett socialt nedbrytande beteende. Alla fem informanter 

tolkar även begynnande missbruk, umgänge med andra som har en missbruksproblematik 

eller att vistas i missbruksmiljöer som beteenden som omfattas av rekvisitet.  

Informanterna tolkar även då ungdomar rymmer hemifrån som ett beteende som omfattas 

av rekvisitet eftersom de ungdomar som rymmer hemifrån ofta även bor i olämpliga miljöer 
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och saknar goda vuxenkontakter. Ytterligare ett beteende som samtliga informanter berättar 

omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU är prostitution eller om den 

unge uppträder på strippklubb. Samtliga fem informanter berättar även att skolk inte omfattas 

av rekvisitet. Skolk är däremot ofta kopplat till andra beteenden som tolkas som socialt 

nedbrytande. Det kan till exempel antas att ungdomar som har omfattande ogiltig frånvaro 

från skolan vistas i olämpliga miljöer istället för att vara i skolan, och att de därmed utsätter 

sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas.  

Det som skiljer informanternas tolkning av rekvisitet åt är hur de resonerar kring 

självskadebeteende. Några av informanterna menar att självskadebeteende är ett socialt 

nedbrytande beteende enligt 3 § LVU medan några av informanterna resonerar annorlunda. 

 

8.2 Tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 
Informanterna berättar att de vid tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 

analyserar huruvida ungdomens beteende är normbrytande samt ifall detta beteende är att 

betrakta som något som utgör en risk för ungdomens hälsa och utveckling. Det kan till 

exempel vara att ungdomen har en viss kriminalitet eller visst missbruk, umgås med 

människor som är kriminella eller missbrukar eller vistas i olämpliga miljöer. Christina 

berättar:  
För att komma fram till det beslutet är det viktigt att analysera om det finns en risk för att 
ungdomens hälsa eller utveckling skadas, det avgör om beteendet är normbrytande och skall 
betraktas som social nedbrytande beteende. Lagstiftningen gällande socialt nedbrytande beteende i 
3 § LVU är särskilt tillämpbar för att hjälpa de ungdomar där livet är struligt. Dessa ungdomar är 
svåra att fånga in och de agerar ut på olika sätt. Ofta kan vara mycket hemligheter kring hur det 
verkligen är men man förstår att det finns mycket att vara orolig kring. Samtidigt är dessa 
ungdomar väldigt hjälpsökande och vet inte vad de vill, vart de är på väg eller vad som skulle 
hjälpa dem. 
 

Agneta berättar att socialt nedbrytande beteende finns med som en del i ungdomens 

problematik hos de allra flesta ungdomar som blir aktuella hos socialtjänsten. Hon berättar 

vidare att socialsekreterarna i ansökan om vård enligt LVU ofta skriver om socialt 

nedbrytande beteenden hos ungdomen, utan att explicit benämna dessa beteenden som socialt 

nedbrytande. Om en ungdom till exempel begår brott, rymmer hemifrån och vistas i 

olämpliga miljöer kan det vara så att ansökan om vård enligt LVU samt beslut om vård enligt 

denna lag endast tas utifrån att rekvisitet brottslig verksamhet i 3 § LVU är uppfyllt. Att 

ansökan och beslut om vård endast omfattar rekvisitet brottslig verksamhet innebär att om den 

unge inte längre begår brott så är rekvisitet för brottslig verksamhet inte längre uppfyllt och 

villkoren för vården kan därmed ska upphöra, enligt 21 § LVU. Detta innebär att det är viktigt 

att i ansökan och beslut om vård enligt LVU redogöra för alla normbrytande beteenden som 
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ungdomen har utifrån respektive rekvisit. Detta innebär att ungdomens brottslighet då 

beskrivs utifrån rekvisitet brottslig verksamhet och beteenden såsom att vistas i olämpliga 

miljöer beskrivs utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende. 

Agneta fortsätter: 
För att få igenom LVU enligt brottslig verksamhet i 3 § LVU måste ungdomen ofta vara 
straffmyndig och det skall röra sig om flera brott eller ett så pass allvarligt brott att ungdomen till 
exempel blir häktad. För att vara säker på att LR beslutar om vård enligt LVU kan man ta med de 
delar som följer och som ingår i rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Det kan till exempel vara 
att umgås med andra kriminella i olämpliga miljöer. 
 

Pernilla berättar om en ansökan som hon skrivit gällande vård enligt 3 § LVU för en pojke. I 

ansökan beskrev hon pojkens beteende utifrån rekvisiten brottslig verksamhet samt socialt 

nedbrytande beteende. Pojken var misstänkt för ett stort antal allvarliga brott vilka skett under 

en relativt kort tid. I prövningen av vård enligt LVU utifrån rekvisitet brottslig verksamhet 

menade LR att pojkens brottslighet var av ett sådant slag att den kunde anses vara ett uttryck 

för bristande anpassning i samhällslivet. LR ansåg även att pojken till följd av detta utsatte sin 

hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas. Även förutsättningarna för vård enligt 3 § 

LVU utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende ansågs vara uppfyllda i LR bedömning. 

LR ansåg att pojkens beteende innebar att han utsatte sin hälsa och utveckling för påtalig risk 

att skadas till följd av sitt socialt nedbrytande beteende. Pojken fick med sig andra att begå 

kriminella handlingar, att han lätt föll för grupptryck, att han var impulsiv och hade 

koncentrationssvårigheter. LR ansåg därmed att förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU var 

uppfyllda utifrån både rekvisitet brottslig verksamhet samt socialt nedbrytande beteende. 

Även Sanna berättar att hon ofta beskriver ungdomens socialt nedbrytande beteende då hon 

skriver ansökan om vård enligt 3 § LVU utifrån brottslig verksamhet och missbruk.  

Åsa berättar att hon nyligen skrev en ansökan om vård enligt 3 § LVU utifrån en flickas 

normbrytande beteende. Flickan umgicks bland annat med tungt kriminella män varför en 

ansökan gjordes utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Vid ett polistillslag i en 

lägenhet påträffades flickan onykter tillsammans med tungt kriminella män. LR menade dock 

att rekvisiten för vård enligt 3 § LVU inte var uppfyllda eftersom det socialt nedbrytande 

beteendes som flickan påstods ha inte kunde bevisas tillräckligt väl. Socialtjänsten eller 

polisen hade inte information som möjliggjorde att någon annan som påträffades vid tillslaget 

kunde namnges och bland annat därför ansågs rekvisitet inte vara uppfyllt. Åsa berättar att ett 

sätt att bättre kunna påvisa denna typ av normbrytande beteenden på att skapa ett ännu bättre 

samarbete med polisen eftersom de ofta möter dessa ungdomar. 
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Flera av informanterna berättar att det vid tillämpningen av rekvisitet ofta är en svårt att 

bevisa det normbrytande beteendet. Polisanmälningar eller domar används för att påvisa att 

rekvisitet brottslig verksamhet i 3 § LVU är uppfyllt och provsvar används för att påvisa 

missbruk. Pernilla säger att hon tänker att det är viktigt att hela tiden försöka bli bättre på att 

hitta kanaler som visar att ett barn eller ungdom kan fara illa.  

Sanna beskriver att ett sätt att upptäcka och påvisa socialt nedbrytande beteendet är genom 

rapporter om att ungdomen varit i olämpliga miljöer och liknande, till exempel genom PM 

från polisen. Hon fortsätter: 
Senaste jag skrev ett förslag till beslut om LVU skrev jag med missbruk och kriminalitet men inte 
socialt nedbrytande beteende, och då undrade det juridiska ombudet hur vi hade resonerat. Vi 
tänkte i detta fall att de andra rekvisiten var så väldigt påtagliga och att vi inte hade lika belägg för 
just rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Jag har aldrig ansökt om LVU på enbart annat socialt 
nedbrytande beteende. Ett sådant fall skulle kunna vara många polisrapporter eller prostitution 
eller liknande. 
 

Samtliga informanter berättar att en del beteenden som i lagtexten omfattas rekvisitet kan vara 

svåra att tillämpa. Framförallt gäller detta prostitution. Agneta berättar att det sällan eller 

aldrig går att tillämpa rekvisitet utifrån att ungdomen prostituerar sig. Att det är svårt att 

tillämpa rekvisitet beror dels på att det saknas verktyg att fånga upp dessa ungdomar och att 

det i rätten även är svårt att bevisa att ungdomen har detta beteende. Hon fortsätter: 
Jag har nästan aldrig haft ett fall med prostitution och den gången jag försökt få igenom ett LVU 
utifrån det har det inte gått igenom. Flickor kan prostituera sig för att finansiera sitt missbruk, det 
är inget brott såsom pojkarnas kriminalitet och vi har svårt att tillämpa lagstiftningen gällande 
socialt nedbrytande beteende. Det är svårt när det rör prostitution. Man kan ha misstankar men inte 
kunna bevisa. 
 

Agneta berättar om en ansökan om vård enligt 3 § LVU utifrån att flickan prostituerade sig. 

Det socialt nedbrytande beteendet som beskrevs var att flickan umgicks med andra som 

missbrukade och att hon hade hög frånvaro från skolan. Hon vistades i olämpliga miljöer då 

hon skolkade. I samband med en husrannsakan i flickans träningslägenhet påträffades också 

en annan flicka som uppgav till socialjouren att hon och flickan i fråga sålde sex för att 

finansiera droger men flickan tog dock tillbaka detta. Flickan i fråga hade även vid tillslaget 

pornografiska bilder på sig själv i sin mobil samt mycket pengar på sig. Agneta berättar vidare 

att LR i sin bedömning svarade att det med tanke på flickans unga ålder var anmärkningsvärt 

att hon hade pornografiska bilder på sig själv i mobilen samt att hon hade så mycket pengar. 

Kamratens uppgift om prostitution kunde dock inte styrkas. Ansökan om 3 § LVU gick 

igenom på grunden missbruk men LR avslog ansökan utifrån rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende. 
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 Vidare tillämpar informanterna rekvisitet socialt nedbrytande beteende olika vad gäller 

självskadebeteende. Samtliga informanter berättar dock att det alltid är socialtjästens ansvar 

att barn och unga har en fungerande boendesituation. Flertalet av informanterna berättar att 

antalet ungdomar med psykiatriska problem tycks öka och som det tidigare framgått resonerar 

informanterna i dessa fall olika vad gäller tolkningen av rekvisitet. Christina berättar:  
Syftet med allt är ju att ungdomen skall få den hjälp som den behöver och då blir frågan var den 
hjälpen skulle ske bäst. Är det på ett ungdomshem eller finns det ett behandlingshem som 
socialtjänst och psykiatri kan enas om. Man utgår från den vård som kan tänkas bli aktuell. 

 
Några av informanterna berättar att de i sitt arbete stöter på ungdomar som har beteenden som 

kan förstås som normbrytande och som kan tänkas utgöra en risk för ungdomens hälsa och 

utveckling, men som inte omfattas av rekvisiten i 3 § LVU. Åsa berättar om problematiken 

kring att hjälpa ungdomar som säljer sexuella tjänster över internet som ett exempel på detta. 

Pernilla beskriver hur även ungdomar som bara sitter hemma kan vara en sådan problematik: 
Något som jag tänker inte omfattas av lagstiftningen är de barn och ungdomar som bara sitter 
hemma. De är svåra att hjälpa. Skolan har hand om skolplikten, socialtjänsten har hand om det 
sociala såsom föräldraförmåga och boende, och psykiatrin sin del. Jag vet inte om LVU eller 
annan tvångsvård är det bästa men det är ett socialt problem som är svårt att komma åt.  
 

Pernilla fortsätter att berätta att något som diskuteras mycket nu är om beteendet hos en 

ungdom som vill tillbaka till en hederskultur, där han eller hon utsätts för hot och våld, skall 

omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Pernilla berättar att just hedersrelaterat 

våld kan betraktas som ett socialt problem som relativt nyligen blivit uppmärksammat. Hon 

berättar att denna problematik aktualiserats då flickor som växt upp i hederskulturer och fått 

hjälp av socialtjänsten med till exempel skyddat boende sedan vill tillbaka till sina familjer, 

trots att de löper stor risk för att utsättas för hot och våld. Socialtjänsten ansöker om LVU 

utifrån 2 § då barn och unga utsätts för hedersrelaterat hot och våld. Denna bestämmelse 

innebär dock inte att socialtjänsten kan hindra barnet eller den unge från att lämna det 

skyddade boendet och åka tillbaka till sin familj. Med anledning av detta skulle ett beslut om 

vård enligt 3 § LVU innebära att socialtjänsten har möjlighet att skydda barn och unga som 

utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk då de söker sig till ett sammanhang där 

hedersrelaterat hot och våld förekommer. 

Christina berättar att lagstiftningen är trögare än olika företeelser i samhället och att det 

därför är bra att rekvisitet socialt nedbrytande beteende ger möjlighet att pröva dessa nya 

företeelser i lagstiftning. Hon berättar att det finns ett utrymme i lagen som innebär att nya 

samhälleliga företeelser kan prövas och omfattas av rekvisitet. Hon beskriver att sociala 

problem och hur dessa betraktas skiftar över tid, och att det därför är viktigt att rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende ger utrymme för att pröva nya beteenden såsom att sälja 
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pornografiska bilder via internet och liknande, denna möjlighet är inte lika stor vad gäller de 

andra rekvisiten i 3 § i LVU.  

Sanna berättar hur nya uttryck för social problematik ryms inom lagstiftningen: 
Jag tänker att många nya yttringar av sociala problem ryms inom rekvisitet socialt nedbrytande 
beteende såsom till exempel om en ungdom prostituerar sig över internet. Det kan då vara svårare 
att avväga faran för ungdomens liv och utveckling samt svårare att bevisa. Ofta tycker jag att lagen 
går att tillämpa även om just inte det specifika ordet finns med, jag har till exempel använt 
begreppet psykisk misshandel i ett ärende som rörde hedersvåld. 

 

8.2.1 Sammanfattning av informanternas tillämpning 
Informanterna berättar att socialt nedbrytande beteende många gånger finns med som en del i 

problematiken kring ungdomar som har en missbruksproblematik eller begår brott. De 

berättar även att det är viktigt att i ansökan och beslut om vård enligt LVU redogöra för alla 

normbrytande beteenden som ungdomen har utifrån respektive rekvisit. Om ansökan och 

beslut om vård endast omfattar rekvisiten brottslig verksamhet är villkoren för vård upphörda, 

enligt 21 § LVU, om ungdomen inte länge begår brott, trots att han eller hon fortfarande 

umgås med andra kriminella och vistas i olämpliga miljöer. Informanterna berättar vidare att 

det därför är viktigt att beskriva om och i så fall hur ungdomens normbrytande beteende ser ut 

och att detta skall beskrivas som ett socialt nedbrytande beteende.  

Informanternas berättar vidare att detta kan vara svårt eftersom normbrytande beteenden 

kan vara svåra att bevisa. Informanterna berättar att polisanmälningar ofta används för att 

påvisa rekvisitet brottslig verksamhet och provsvar används vanligen för att påvisa missbruk i 

3 § LVU. Flera av informanterna belyser att ett ännu bättre samarbete med polisen samt att 

hitta nya kanaler för att nå ungdomar med ett normbrytande beteende är viktigt för att kunna 

påvisa socialt nedbrytande beteende. Ett beteende som omfattas av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende men som informanterna beskriver som särskilt svårt att tillämpa är 

prostitution. Flera av informanterna berättar att prostitution ofta är svårt att bevisa eftersom 

ungdomen ofta tar tillbaka sin historia. Några av informanterna berättar att prostitution 

omfattas av rekvisitet men att de aldrig tillämpat lagstiftningen eftersom denna typ av 

problematik sällan synliggörs eller blir aktuell för utredning inom socialtjänsten. 

 Vad gäller tillämpningen av rekvisitet utifrån självskadebeteende berättar ett antal av 

informanterna att de inte har tillämpat rekvisitet utifrån denna typ av psykisk problematik. De 

menar att det är psykiatrins område och att det är socialtjänstens ansvar att säkerställa att 

barnet eller ungdomen har en fungerande boendesituation. Några av informanterna har 

däremot tillämpat rekvisitet utifrån självskadebeteende och detta beslut grundas i att 
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psykiatrisk problematik kan ta sig i uttryck om normbrytande beteende. Samtliga informanter 

berättar att det är viktigt att ha ett gott samarbete med psykiatrin i dessa fall. 

Några av informanterna berättar att de i sitt arbete stöter på ungdomar som har beteenden 

som kan förstås som normbrytande och som kan tänkas utgöra en risk för ungdomens hälsa 

och utveckling, men att lagstiftningen inte är tillämpbar, eftersom den inte alltid omfattar nya 

uttryck för normbrytande beteenden. Detta kan till exempel vara om ungdomen säljer sexuella 

tjänster över internet. Det kan även vara då ungdomen söker sig tillbaka till en hederskultur, 

där han eller hon utsätts för hot och våld. Socialsekreterarna berättar att om de är osäkra på 

tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU vänder de sig ofta till 

gruppchefen eller motsvarande, läser i SoS allmänna råd (SOSFS 1997:15) eller rådfrågar 

juristerna på juridiska avdelningen. Vissa av dem tittar också i rättskällor och läser litteratur 

på området.  

  

8.3 Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor vad gäller tolkning och 
tillämpning 
Två av informanterna berättar att de tycker att de beteenden som omfattas av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende beskriver både pojkars och flickors beteenden. De berättar att rekvisiten 

prostitution, enstaka brott, visst missbruk samt då ungdomen mer än tillfälligt vistas i 

olämpliga miljöer omfattar både pojkars och flickors problematik. Christina berättar att något 

som inte omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU kan vara just flickor 

som skär sig men att denna problematik mer hör hemma inom psykiatrin. Hon säger att det 

inte är ett mål i sig att fler flickor skall vårdas enligt LVU men det är klart att både flickor och 

pojkar som behöver hjälp skall få det i så stor utsträckning som möjligt. Christina berättar att 

det då är viktigt att samarbetet mellan socialtjänst och skola och socialtjänst och psykiatri 

förbättras så att man samordnar insatserna.  

Pernilla berättar att hon tror att det kan vara lättare att tillämpa LVU om ungdomen har ett 

utagerande beteende, det blir svårare då ungdomen till exempel har ett självskadebeteende och 

sitter hemma. Ett självskadebeteende drabbar inte lika många i omgivningen och ungdomens 

familj söker oftare hjälp från psykiatrin. Hon berättar vidare att det finns kritik kring hur 

socialtjänsten tolkar och tillämpar rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Denna 

grundas i att socialtjänsten skulle kunna använda rekvisitet i större utsträckning när det gäller 

självskadebeteende. Pernilla nämner även Astrid Schlytters kritik mot socialtjänsten. Denna 

menar att flickors normbrytande beteende inte ses som socialt nedbrytande av socialtjänsten 

utan det förstås som sjukdom. Flickor får därför hjälp inom psykiatrin medan pojkars 



36 

beteende inte är en sjukdom utan är social problematik och pojkarna får därför oftare hjälp 

inom socialtjänsten. Pernilla berättar att detta gör att perspektiven vad gäller orsak och skuld 

kan tolkas olika. 

Åsa berättar att rån är överrepresenterade bland pojkar. För några år sen fanns det en grupp 

flickor i stadsdelen som brukade råna folk på tunnelbanan men det förekommer inget sådant i 

stadsdelen nu. Hon berättar även att flickor ofta far mer illa än vad pojkar gör eftersom 

flickorna ofta blir utnyttjade av andra genom till exempel prostitution. Hon fortsätter: 
Socialt nedbrytande beteende kan också vara unga flickor som får saker och pengar mot sexuella 
tjänster eller skickar nakna bilder via mobilen eller internet. Det är svårt att dra gränsen för 
prostitution men det ryms i alla fall inom socialt nedbrytande beteende.  När vi skrivit ansökan om 
LVU har vi haft med vagabondering. Ett fenomen som är vanligt i stadsdelen unga flickor som 
drar hemifrån och är borta under lång tid och det går rykten på stan. Om jag inte minns fel har vi 
haft med det i ansökan om LVU och det pratade vi också om i förhandlingarna i rätten som just ett 
socialt nedbrytande beteende.  

Det historiska och kulturella sammanhanget påverkar även hur normbrytande beteende tar sig 

olika uttryck. Agneta berättar: 
Det är lättare att tillämpa LVU på pojkar då de ofta är bullriga och aggressiva. De begår brott och 
har ett mer extrovert beteende. Jag har inte mött lika många flickor men de flesta flickor 
uppmärksammas inte av socialtjänsten. Flickor prostituerar sig till exempel för att finansiera sitt 
missbruk detta är inget brott som uppmärksammas på samma sätt som pojkarnas kriminalitet. Jag 
har nästan aldrig haft ett fall med prostitution och den gången jag försökt få igenom ett LVU 
utifrån detta så gick ansökan inte igenom. Jag tycker att det är mest killar som blir omhändertagna 
enligt rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Det kan såklart också vara flickor men de har ofta 
ett självskadebeteende vilket är psykiatrins ansvarsområde. Rekvisiten i 3 § LVU passar bättre på 
pojkars problematik än på flickors. 
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9. Analys utifrån genus i tolkning och tillämpning 
I detta kapitel analyseras informanternas berättelser kring tolkning och tillämpning av 

rekvisitet, samt skillnader mellan pojkar och flickor, utifrån Hirdmans genusteori.  

 Kapitlet lyfter fram mönster och avvikelser i informanternas berättelser. I tidigare kapitel 

har studiens tre första frågeställningar hållits åtskiljda för att tydliggöra studiens struktur. I 

arbetet med analysen framkom dock att olika teoretiska begrepp från Hirdmans genusteori 

relaterar till olika delar i det empiriska materialet, och dessa påverkar varandra i komplexa 

system. I kapitlet vävs berättelserna utifrån studiens tre första frågeställningar därför samman 

för att visa hur de olika delarna samverkar.  

För att göra analysen mer läsvänlig har den delats in i kortare stycken utifrån 

nyckelbegrepp i genusteorin samt utifrån mönster och teman som framkommit i det empiriska 

materialet. 

 

9.1 Kön som meningsskapande 

Gemensamt i informanternas berättelser kring tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende var hur de benämnde och förstod barnen och ungdomarnas situation 

utifrån olika meningsskapande kategorier såsom barnets ålder, specifika problematik eller 

föräldrarnas sociala situation. En annan variabel som nästan alltid fanns med i informanternas 

berättelser om barnet eller ungdomen var om denne var en flicka eller pojke. I sina berättelser 

beskrev informanterna barnen och ungdomarna till exempel som ”en flicka som umgicks med 

tungt kriminella” eller ”en pojke som begick brott”. Informanternas berättelser kan förstås 

utifrån att tankefigurerna ”pojke” och ”flicka” bildar en meningsskapande struktur. Hirdman 

menar att en ordningsstruktur av kön är en förutsättning för andra sociala ordningar utifrån 

vilka vi skapar mening. Genus utgör därmed basen för andra sociala ordningar såsom 

politiska och ekonomiska ordningar (Hirdman, 2007, s. 212). I sina berättelser benämner 

informanterna barnen och ungdomarna som ”pojke” eller ”flicka” medan andra strukturerande 

epitet kopplat till exempel etnicitet eller klass endast omnämns sporadiskt.  

Att göra skillnad på pojkar och flickor har en meningsskapande funktion och strukturerar 

verkligheten eftersom vi förstår världen utifrån platser, sysslor och sorter (a. a. s. 213). Ett 

exempel på detta är hur informanterna ofta beskrev pojkars sociala problematik utifrån att de 

är stökiga och har ett utåtagerande beteende medan flickor oftare beskrivs ha problem såsom 

självskadebeteende. 
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9.2 Tolkning och tillämpning utifrån tankefigurerna ”pojke” och ”flicka”  

Att göra skillnad på pojkar och flickor benämner Hirdman som dikotomin eller isärhållandets 

logik. Dikotomin fungerar strukturerande och meningsskapande genom att tankefigurerna 

”pojke” och ”flicka” förstås utifrån varandra samt förknippas med särskilda sfärer och 

specifika egenskaper (Hirdman, 2007, s. 214). Det normbrytande beteendet tolkades därför 

utifrån om det gäller en flicka eller pojke. Åsa berättade att det i stadsdelen där hon arbetade 

var vanligt att unga flickor rymde hemifrån och att de var borta under lång tid och att det då 

gick rykten om flickorna på stan. Utifrån Hirdmans genusteori kan denna berättelse tolkas 

som ett uttryck för ett särskiljande och meningsskapande eftersom det normbrytande 

beteendet i Åsas berättelse tolkas som något som förekommer hos just flickor. Hirdman 

menar att flickor blir flickor i förhållande till pojkar och tvärt om (Hirdman, 2001, s. 27). 

Detta innebär att olika beteenden, till exempel att rymma hemifrån, förstås olika utifrån 

tankefigurerna ”pojke” och ”flicka”.  

Flera av informanterna berättar att det socialt nedbrytande beteendet ofta hänger samman 

med andra rekvisit i 3 § LVU, till exempel brottslig verksamhet. Informanterna berättar vidare 

att pojkar är överrepresenterade vad gäller kriminalitet. Då flickorna begår brott kan de, 

utifrån Hirdmans genusteori, därför sägas bryta mot isärhållandets logik. Isärhållandets logik 

skapar mening kring ungdomars normbrytande beteenden och det normbrytande beteendet 

förstås utifrån kön. Kön blir alltså en viktig meningsskapande kategori till vilken specifika 

beteenden såsom kriminalitet knyts (Hirdman, 2007, s. 113). Dikotomins logik bygger på att 

flickor och pojkar har beteenden som är specifika för flickor respektive pojkar, samt att dessa 

är knutna till specifika sfärer. Som exempel på flickor som begår brott berättade Åsa om att 

det för några år sedan fanns en grupp flickor i stadsdelen som brukade råna folk på 

tunnelbanan men detta förekom inte längre i stadsdelen. Utifrån Hirdmans genusteori kan 

flickorna förstås som en särskild och avvikande grupp inom den grupp ungdomar som begår 

brott. Deras beteende betraktas också som dubbelt normbrytande, dels begår de brott och dels 

är de flickor och avviker därför från normen i den grupp som begår brott. 

 

9.3 Pojkar som norm i tolkningen av normbrytande beteenden 

Enligt Hirdmans genusteori blir pojkars problematik norm i tolkningen av brott eftersom 

tankefigurer kring ”mannen” förknippas med ett utagerande beteende i en offentlig sfär 

(Hirdman, 2007, s. 72). Hierarkin är genussystemets andra logik och den tydliggör att mannen 

som är norm (a. a. s. 213). Informanterna beskrev att utagerande normbrytande beteenden är 
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vanligare bland pojkar. Den manliga normen innebär att tolkningen av olika samhälleliga 

företeelser, såsom till exempel brottslighet, görs utifrån ett manligt perspektiv. Tolkning av 

rekvisitet socialt nedbrytande beteende kan därför förstås som ett uttryck för denna norm och 

flickors sociala problematik riskerar att osynliggöras (Hirdman, 2001, s. 202). Agneta 

berättade till exempel att hon inte mött lika många flickor i sitt arbete eftersom flickors 

normbrytande beteende ofta inte uppmärksammas av socialtjänsten. Ett exempel på detta är 

då flickor prostituerar sig för att finansiera sitt missbruk. Agneta berättade att detta inte 

uppmärksammas på samma sätt som då pojkar begår brott för att finansiera missbruk. Agneta 

berättar vidare att flickors sociala problematik inte lika ofta tolkas som ett beteende som 

omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Ett osynliggörande av flickors 

sociala problematik kan utifrån Hirdmans genusteori förstås som ett uttryck för att pojkars 

problematik är norm i tolkningen av sociala problem. 

 

9.4 Psykisk problematik och pojkar som norm 
Flera av informanterna lyfte fram att uttrycken för barn och ungdomars psykiska problematik 

ofta skiljer sig mellan pojkar och flickor. Detta påverkade informanternas tolkning och 

tillämpning av rekvisitet. Några av informanterna tolkade självskadebeteende som ett socialt 

nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. Andra informanter tolkade självskadebeteende som ett 

beteende som inte omfattas av rekvisitet, och berättade att om barn och ungas psykiska 

svårigheter yttrar sig som utåtagerande beteenden, genom till exempel brottslighet, så 

omfattas dessa beteenden av rekvisitet socialt nedbrytande beteende, men psykiska 

svårigheter som yttrar sig som självskadebeteende ansågs inte omfattas av rekvisitet. Flera av 

informanterna berättade att psykisk problematik som tar sig uttryck som utåtagernade 

beteenden är vanligare hos pojkar och dessa beteenden tolkas som pojk-beteenden. Av 

informanternas berättelser framgår hur rekvisitet socialt nedbrytande beteende kan tolkas och 

tillämpas olika vad gäller psykiska svårigheter beroende på om det rör pojkar eller flickor. 

Genusteorins tankefigurer kring ”pojkar” och ”flickor” skapar även tankefigurer kring hur 

pojkar och flickor skall vara då de är ledsna eller arga och så vidare. Det Hirdman benämner 

som dikotomin fungerar meningsskapande i hur ungdomars psykiska svårigheter tolkas 

(Hirdman, 2007, s. 217). Agneta berättar till exempel hur rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende är lättare att tillämpa på normbrytande beteenden som är utagerande, såsom till 

exempel olika beteendestörningar, vilket är vanligare bland pojkar.  
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Hur barn och ungdomars psykiska mående tar sig i uttryck kan förstås som uttryck för hur 

kön fungerar strukturerande enligt exemplet ovan. Åtskillnaden i hur flickors och pojkars 

psykiska problematik tolkas samt hur rekvisitet socialt nedbrytande beteende tillämpas utifrån 

denna problematik innebär även ett maktskapande, vilket Hirdman benämner som hierarkins 

logik, eftersom tolkning och tillämpning av flickors och pojkars psykiska ohälsa får olika 

konsekvenser i praktiken. Pernilla beskriver att detta är problematiskt eftersom det kan 

innebära att flickor oftare får hjälp inom psykiatrin, medan pojkarna ofta har ett utåtagerande 

beteende vilket oftare tolkas som ett beteende som omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU. Detta kan utifrån Hirdmans genusteori förstås som ett uttryck för hur kön 

är strukturerande och maktskapande eftersom flickornas mående betraktas som psykiatriskt 

medan pojkarnas mående betraktas som social problematik. Dikotomin fungerar 

meningsskapande genom att tankefigurerna ”pojke” och ”flicka” skapar föreställningar om 

hur barn och ungdomars olika uttryck för känslor är kopplar till kön (Hirdman, 2001, s. 37). 

Hierarkin fungerar maktskapande genom att lagstiftningen tillämpas olika för barn och 

ungdomars uttryck av känslor. Följden av detta kan bli att olika uttryck för psykiska 

svårigheter som förknippas med tankefigurerna ”pojke” respektive ”flicka” kan innebära att 

pojkar och flickor inte alltid inte får samma vård av socialtjänsten eller psykiatrin. 

Genussystemets strukturerande och maktskapande funktioner reproduceras genom att flickors 

problematik i större utsträckning förstås som psykiatrisk eftersom flickorna då riskerar att bli 

osynliggjorda inom socialtjänsten. På samma sätt kanske pojkars psykiska ohälsa inte 

uppmärksammas vilket gör att pojkarna istället kan bli osynliggjorda inom psykiatrin. 

 

9.5 Kön som maktskapande vid prostitution 

Alla informanter berättar att prostitution tolkas som ett beteende som omfattas av rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. Flera av informanterna berättade även att det är 

svårt att tillämpa rekvisitet utifrån prostitution eftersom denna typ av normbrytande beteende 

sällan synliggörs eller blir aktuell för utredning inom socialtjänsten. Pernilla berättar att en 

förklaring till detta kan vara att socialtjänsten saknar kanaler för att fånga upp ungdomar som 

prostituerar sig eller uppträder på strippklubb. Flera av informanterna berättar att det även kan 

vara svårt att påvisa prostitution och liknande normbrytande beteenden eftersom det är vanligt 

att ungdomen tar tillbaka sin historia. Synen på sexuella tjänster och prostitution är beroende 

av hur tankefigurerna ”män” respektive ”kvinnor” skapar föreställningar och sociala praktiker 

(a. a. s. 214).  Normerna kring sexualitet och kön är knutna till varje tid, kultur och samhälle 
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och färgar våra tankefigurer och förställningar om flickor och pojkar (Carlsson Wetterberg, 

m.fl., 2004, s. 120). Enligt informanterna ger inte lagstiftningen verktyg att i praktiken ansöka 

om vård enligt 3 § LVU för de flickor de har mött i denna situation. Utifrån Hirdmans 

genusteori kan detta förstås som ett uttryck för hierarkins logik (Hirdman, 2007, s. 117) då 

pojkars problem är norm. I lagstiftningen ges inte kön någon rättslig relevans vilket innebär 

att hierarkin osynliggörs och därmed upprätthålls de maktstrukturer som råder i samhället och 

det är svårt att tillämpa rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Detta innebär att 

skillnaden mellan könen befästs.  

Ett exempel på att det är svårt att tillämpa rekvisitet utifrån prostitution är Agnetas 

berättelse om en unge flicka. Agneta beskrev att LR avslog en ansökan om vård enligt LVU 

utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU eftersom det inte gick att påvisa 

flickans normbrytande beteende tillräckligt väl då kamraten tog tillbaka sin berättelse. Agneta 

berättar vidare att LR sin bedömning skriver att det är anmärkningsvärt att flickan har 

pornografiska bilder på sig själv i sin mobil samt mycket pengar på sig men att misstankarna 

om prostitution inte kan styrkas LR avslog ansökan om vård enligt 3 § LVU utifrån rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende.  

Detta kan förstås som ett uttryck för hur tillägnelseprocessen och reproduktionen av 

genussystemet strukturer sker parallellt på olika nivåer: den kulturella överlagringen, den 

sociala integrationen och socialiseringen. Den kulturella överlagringen är tankefigurerna 

”mannen” och ”kvinnan” utifrån vilka vi förstår världen. Den sociala integrationen beskriver 

hur institutioner och arbetsdelning och liknande i samhället är organiserade utifrån genus 

vilken påverkar hur lagen stiftas samt hur lagtext tolkas och tillämpas. Socialiseringen är den 

direkta inlärningen då barn uppfostras till att bli ”pojkar” och ”män” respektive ”kvinnor” och 

”flickor” (Hirdman, 2007, s. 216). Agneta berättelse kan utifrån Hirdmans genusteori förstås 

som ett uttryck för hur tillägnelseprocessen och reproduktionen av genussystemet strukturer 

sker parallellt på olika nivåer. 

 

9.6 Genuskontrakten och lagstiftningen är kontextuella 

Hirdman menar att genussystemets logiker reproduceras genom att barn föds och socialiseras 

in i tankefigurerna ”pojke” eller ”flicka” och att genuskontrakten därmed ärvs mellan 

generationerna (Carlsson Wetterberg, m.fl., 2004, s. 120). Detta kontrakt är också 

föränderliga över tid. Flera av informanterna berättade att rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU inte alltid omfattar nya uttryck för normbrytande beteenden såsom då 
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barn och ungdomar säljer sexuella tjänster över internet eller via mobiltelefonen. De menade 

att det därför var viktigt att det finns möjlighet att ompröva vilka beteenden som omfattas av 

rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Agneta berättade att juridiska avdelningen 

arbetar med att revidera SoS råd för tillämpningen av LVU (SOSFS 1997:15). I 

arbetsmaterialet omfattas skolk i stor omfattning av rekvisitet. 

Flera av informanterna beskrev även hur tolkningen av vilka beteenden som anses vara ett 

normbrytande beteende är kontextuellt och beror på kultur och tid. Tankefigurerna ”män” 

respektive ”kvinnor” skapar föreställningar och sociala praktiker (Hirdman, 2007, s. 214). 

Dessa föreställningar är knutna till varje tid, kultur och samhälle och färgar våra tankefigurer 

och förställningar om flickor och pojkar (Carlsson Wetterberg, m.fl., 2004, s. 120). Ett 

exempel på ett detta är hedersrelaterat våld vilket är ett socialt problem som relativt nyligen 

blivit uppmärksammat. Pernillas beskrev diskussionen kring huruvida beteendet hos en 

ungdom som vill tillbaka till en hederskultur, där han eller hon utsätts för hot och våld, skall 

omfattas av rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Hirdman beskriver att 

uppmärksammandet av det hedersrelaterade våldet bryter mot de rådande diskurserna i vårt 

samhälle (Hirdman, 2007, s. 195). Den radikalfeministiska diskursen lyder att mäns våld mot 

kvinnor är grunden till strukturen och maktordningen i samhället. Hirdman menar att denna 

diskurs osynliggör dessa flickors särskilda utsatthet eftersom diskursen tiger om att våldet är 

hedersrelaterat (a. a. s. 197). En annan tydligt rådande diskurs i vår tid och kultur är 

diskrimineringen. Hirdman beskriver att denna innebär ett osynliggörande av hedersrelaterat 

våld som grundas i en rädsla för att peka ut och diskriminera en särskild grupp. Detta innebär 

att det hedersrelaterade i våldet återigen blundas för. Dessa diskurser grundas i tanken om 

jämlikheten där andra sociala ordningar såsom klass och etnicitet betraktas som överordnade 

kön (a. a. s. 198). Hirdman menar att kön istället bör betraktas som den strukturerande och 

maktskapande faktor som utgör basen för andra sociala ordningar (a. a. s. 212). Hirdman 

menar även att det är viktigt att ompröva och utmana diskurserna som råder i vår tid och 

kultur eftersom hedersrelaterat våld och andra uttryck för ”nya” sociala problem annars 

riskerar att osynliggöras (a. a. s. 199)   
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10. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv få ökad kunskap om informanternas 

tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. I detta kapitel 

diskuteras studiens analysresultat och slutsatser med stöd av tidigare forskning och 

vetenskaplig litteratur på området. Kapitlet diskuterar till sist studiens metod samt framtida 

forskningsfrågor som aktualiserats under studiens gång.  
 

10.1 Informanternas olika berättelser kring genus 
Informanternas berättelser kring genus i tolkning och tillämpning av rekvisitet visar på olika 

perspektiv. Några av informanterna berättade att deras erfarenheter var att det inte fanns några 

skillnader mellan flickor och pojkar i tolkning och tillämpning av rekvisitet. De andra av 

informanterna berättade istället att deras erfarenheter var att det var lättare att tillämpa 

rekvisitet på pojkars normbrytande beteenden eftersom de oftare är utagerande. 

Några av informanterna berättade att lagen, trots att den skall vara könsneutral, beskriver 

pojkars normbrytande beteende och är därför mer tillämpbar på pojkars problematik. Trots att 

lagstiftningen kring socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU inte gör skillnad på flickor och 

pojkar är lagen en del av ett rättssystem vars axiom konstituerats i en tid och kultur då kön 

hade rättslig relevans. Dessa axiom är fortfarande rådande (Svensson, 1997, s. 301). Det 

räcker därför inte med en lagstiftning som är könsneutral för att den skall beskriva och vara 

tillämpbar på både pojkars och flickors behov, eftersom det är i relationen mellan pojkar och 

flickor som ojämlikheten finns (a. a. s. 306). Jag tänker att det kan vara fördelaktigt att 

tydliggöra kön i lagstiftningen när gäller till exempel hedersproblematik. Lagen måste 

formuleras utifrån den tid och kultur som råder så att den i praktiken går att tillämpa. Annars 

blir lagen inte tillämpbar och reproducerar istället de maktstrukturer som råder. 

En del av informanterna berättade att de inte upplever att rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU i större utsträckning beskriver och är tillämpbart på pojkars normbrytande 

beteende. Jag tror att detta kan förstås ur flera olika perspektiv. Informanternas berättelser 

handlar om deras egna erfarenheter, det vill säga hur de i sitt yrkesutövande tolkar och 

tillämpar rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Det kan därför vara så att informanterna 

talar ur en begränsad erfarenhet där genussystemets strukturer kanske inte bli synliga. 

Eftersom informanternas erfarenhet inte består av systematisk kunskap kan mönster och 

strukturer av motsatstänkande och maktordning mellan pojkar och flickor vara dolda 

(Svensson, 2001, s. 26). Detta skulle kunna vara fallet i informanternas beskrivning av 
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missbruk. Att berättelserna inte illustrerar kön som en strukturerande och maktskapande 

faktor i hur missbruk tolkas och tillämpas i lagstiftningen kan bero på att berättelserna har ett 

djup men saknar bredd. Det kan vara möjligt att samma mönster Schlytter (1999) påvisar, att 

kön spelar roll i bedömningen av missbruk, hade framkommit om studiens empiri haft en 

större bredd. Det är också möjligt att genussystemets logiker döljs eftersom den manliga 

normen betraktas som mer objektiv (MacKinnon, 1991, s. 16).  

Ett ytterligare sätt att tolka dessa informanters berättelser är utifrån perspektivet att 

genussystemet logiker ibland framställs som ett kulturellt problem. Detta innebär att 

dikotomin och hierarkin ses som ett resultat av kultur och problematiken beskrivs inte längre 

som ett strukturellt problem i samhället utan centreras kring en specifik grupp såsom 

förtryckta flickor i tvångsäktenskap (Fahlgren & Sawyer, 2005, s. 95). Jag tror att det även 

kan vara så att informanterna inte tycker att rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU 

i större utsträckning beskriver och är tillämpbart på pojkars normbrytande beteende eftersom 

tolkning och tillämpning av lagstiftningen ger ett utrymme för den professionella att göra 

bedömningar som inte bygger på genussystemets logiker. 

 

10.2 Genus i tolkning och tillämpning 

Rekvisitet socialt nedbrytande beteende är skrivet utifrån ett könsneutralt perspektiv. Trots 

detta tydliggör genus som analysverktyg hur det i informanternas berättelser spelar roll om 

barnet är en pojke eller flicka. Detta bekräftar det Socialstyrelsen (2008) påvisar i sin 

uppföljning. SoS skriver att flickors och pojkars beteenden tolkas olika samt leder till olika 

insatser (Socialstyrelsen, 2005, s. 10). Ett exempel på detta är informanternas berättelser kring 

prostitution vilket informanterna tolkar som beteenden som omfattas av lagstiftningen men 

som de beskriver som svåra att tillämpa lagstiftningen på. Utifrån ett genusperspektiv kan 

informanternas berättelser kring tolkning och tillämpning av rekvisitet utifrån prostitution 

förstås som att normbrytande beteenden hos barn och ungdomar tolkas utifrån kön. 

Prostitution nämns explicit i lagtexten, men informanterna berättade att det trots detta var 

svårt att tillämpa lagstiftningen, eftersom problematiken är osynlig för socialtjänsten och kan 

vara svår att bevisa. Eftersom rättssubjektet inte är könlöst uppstår därmed en diskrepans 

mellan tolkning och tillämpning av lagstiftningen. Informanterna hade endast erfarenhet av att 

ha mött flickor som prostituerade sig eller hade liknande problematik. Informanterna hade 

ingen erfarenhet av att ha mött pojkar som prostituerade sig. Det kan dock tänkas att rekvisitet 
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blir ännu svårare att tillämpa vad gäller pojkars prostitution eftersom prostitution ofta tolkas 

som en problematik förknippad med kvinnor och flickor. 

En del av informanterna berättar att de tycker att rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 

större utsträckning beskriver och är tillämpbart på pojkars normbrytande beteende. Genus 

som analysverktyg kan synligliggöra skillnader mellan pojkar och flickor trots att kön inte ges 

någon rättslig relevans. Föreställningen om rättsubjektet som könlöst är sprungen ur en syn på 

rätten som rationell, opartisk, logisk och objektiv (Schömer, 1999, s. 355). Detta innebär att 

kön som variabel inte har betydelse eftersom rättsubjektet betraktas som en fri, jämlik och 

könlös individ (Svensson, 1997, s. 303). Informanternas berättelser om barn och ungdomar 

med ett normbrytande beteende som de mött beskriver dock inte barnen och ungdomarna som 

fria, jämlika och könlösa individer. 

Informanternas olika berättelser vad gäller tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende i 3 § LVU visar att rekvisitet ger ett stort tolkningsutrymme. 

Lagstiftningen kan därför användas olika om de rör en pojke eller flicka (Schlytter, 1999, s. 

105). I sina berättelser beskriver informanterna olika sätt att förhålla sig till det 

tolkningsutrymme som rekvisitet innebär. Den största skillnaden i hur informanterna tolkar 

och tillämpar lagstiftningen framkommer då det rör ungdomar som har ett 

självskadebeteende. De beteenden som explicit omnämns i rekvisitet är vanligare hos pojkar, 

medan flickors beteenden kan hamna i gränslandet till psykiatrins ansvarområde (Ulmanen 

och Andersson, 2006, s. 20). Jag tänker att detta kan reproducera maktstrukturer mellan 

könen. Om flickans problematik tolkas som psykiatrisk kan detta innebära att flickans 

problem förläggs hos flickan själv och tolkas som en psykisk sjukdom. Pojkars problematik 

kanske oftare tolkas som uttryck för sociala problem och därför förstås som ett resultat av 

pojkens livsvillkor, till exempel familjesituation. 

Studiens informanter tolkar och tillämpar rekvisitet olika eftersom det har en plasticitet och 

medger ett tolkningsutrymme. Detta ställer höga krav på att rättstillämparen har kunskap 

kring hur genus kan spela roll.  

 

10.3 Diskussion av metod 

Under studiens gång har reflektioner och tankar kring studiens metod väckts. Det har bland 

annat visat sig svårt att hitta litteratur som berör internationell tidigare forskning eftersom 

studien intresserar sig för genus kopplat till det svenska samhället och den nationella 

sociallagstiftningen. Studien speglar därför ett nationellt perspektiv.  
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Urvalet består av de informanter som samtyckte till att delta i studien. Jag har praktiserat 

samt arbetar i utredningsgruppen i Spånga-Tensta och det kan tänkas att detta påverkat 

urvalet. Det kan inte uteslutas att de informanter som arbetar i Spånga-Tensta kände en viss 

lojalitet och därför deltog i studien. En annan fundering som väckts under studiens gång är 

huruvida det faktum att informanternas förnamn samt vilken stadsdel de arbetar i 

framkommer i studien kan ha inneburit att informanterna inte känt sig helt fria att berätta vad 

de ville under intervjun. 

Det kan inte heller uteslutas att de informanter som valde att medverka i studien var 

särskilt medvetna om och intresserade av genusperspektivet. Informanternas medvetenhet och 

intresse kring studiens ämne kan innebära att de är mer uppmärksamma kring både dikotomin 

och hierarkins logik.  

Samtliga av studiens informanter är kvinnor och i vad mån detta har påverkat resultatet kan 

inte bedömas. Jag tror dock att det är troligt att detta i någon mån kan ha spelat roll eftersom 

genussystemets logiker är rådande i alla sammanhang trots att det hos informanterna fanns en 

medvetenhet kring hur kön kan spela roll. 

Studiens urval har inneburit en begränsad bredd i informanternas erfarenheter. Om fler 

informanter hade inkluderats hade erfarenheterna troligtvis haft en större variation. Det 

begränsade urvalet har dock möjliggjort en djupare förståelse av det empiriska materialet. 

 

10.4 Framtida forskningsfrågor 

Studien har väckt flera intressanta frågor. Den mest intressanta av dessa handlar om hur den 

professionelles kunskap och värderingar påverkar tolkning och tillämpning av rätten, och hur 

detta hänger samman med den utbildning och kunskap som finns inom professionen. Hur 

benämns meningsskapandet och maktperspektivet på de olika arbetsplatserna? Vilken 

kunskap får studenterna för att i framtiden kunna göra dessa bedömningar? Dessa frågor 

skulle vara intressanta att studera i framtiden.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Har du tagit del av mitt mail och känns det okej? 

 

Bakgrundsinformation 

Kan du berätta lite om dig själv, till exempel hur länge du arbetat som utredande 

socialsekreterare och liknande? 

Hur är verksamheten organiserad? 

 

LVU – mönster och teman 

Har du tagit beslut enligt 3 § LVU och kan du i så fall berätta lite om det? 

Vilka rekvisit för 3 § LVU är vanliga?  

Finns det mönster eller teman att urskilja? 

 

Tolkning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 

Vad innebär rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

I SOSFS 1997:15 (S) står det att annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU är då den 

unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer på ett sätt som kan leda till en 

påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Vilka beteenden kan förstås som 

normbrytande? 

 

Tillämpning av socialt nedbrytande beteende 

Har du fattat beslut utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

Kan du i så fall berätta vilket eller vilka beteenden som låg till grund för det beslutet? 

Hur resonerade du för att komma fram till det beslutet? 

Vilka rekvisit för socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU är vanliga?  

Är lagstiftningen gällande socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU särskilt tillämpbar på 

någon speciell grupp av unga?  

Finns det beteenden som du tänker borde tolkas som socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU, 

men som inte gör det idag? 

 

Socialt nedbrytande beteende- mönster och teman 
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Finns det mönster eller teman vad gäller tolkningen samt tillämpningen av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende? 

 

Socialt nedbrytande beteende i ett genusperspektiv 

Finns det någon skillnad på problematiken som ligger till grund för ett beslut om 3 § LVU 

utifrån socialt nedbrytande beteende när det rör sig om flickor respektive pojkar? 

Tänker du att tolkningen av vad som betraktas som socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU 

kan skilja sig beroende på om det gäller flickor eller pojkar? 

Är lagstiftningen gällande socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU lika tillämpbar när det 

gäller flickor respektive pojkar? 

 

 

Är det något jag har glömt? 
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Bilaga 2 
 
Brev till informanter 

Hej! 

Först och främst vill jag tacka dig för att du medverkar och därmed möjliggör min uppsats!  

 Jag vill genom detta brev också informera dig som är informant kring hur jag beaktat 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 I enlighet med Vetenskapsrådets nyttjandekrav kommer det material jag samlar in endast att 

användas till denna studie. Det kommer inte sparas till andra ändamål och den primärdata som jag 

samlar in kommer att förstöras efter studiens slutförande. Uppsatsen i sin slutgiltiga form kommer 

emellertid att publiceras av Ersta Sköndal högskola och finnas tillgänglig därefter. 

 I enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav kommer din personliga integritet att värnas 

och jag kommer att behandla personuppgifter aktsamt. Jag kommer inte att kunna garantera att du kan 

vara anonym, men eftersom jag intresserar mig av ditt arbete och din yrkesroll kommer ingen känslig 

information att framgå i uppsatsen. 

 I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav delger jag dig, genom de bifogade dokumenten i 

detta mail, information kring uppsatsens syfte samt den intervjuguide jag kommer att använda mig av 

under intervjun. 

 I enlighet med Vetenskapsrådets samtyckeskrav baseras din medverkan på att du är väl informerad 

kring min uppsats och därefter samtycker till att delta i studien. Om du inte vill behöver du inte svara 

på alla frågor och om du vill kan avbryta din medverkan i studien närhelst du önskar. 

 

En kort sammanfattning av uppsatsens syfte samt intervjuvteman bifogas nedan. 

 

Tack så mycket för att du tar dig tid! 

Hälsningar, 

Sofia Mattsson 
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Bilaga 3 

 
Kort sammanfattning av uppsatsen 

Jag ämnar genom denna studie få mer kunskap om hur socialsekreterarna gör sina 

bedömningar då de beslutar om insatser för barn och ungdomar med stöd av 3 § Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Jag är särskilt intresserad av 

hur socialsekreterare tolkar rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU.  

 För att få mer kunskap om detta skall jag intervjua fyra socialsekreterare som arbetar med 

utredningar som rör barn och unga. Jag ämnar genomföra intervjuer med socialsekreterare 

som arbetar inom jourgrupper, mottagningsgrupper och framförallt utredningsenheter i 

Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningarna skiljer sig lite emellan vad gäller organisation och i 

de fall utredningsenheten är uppdelad i en barngrupp och en ungdomsgrupp har jag valt 

ungdomsgruppen eftersom LVU när det rör små barn ofta grundas i bristande 

omsorgsförmåga hos vårdnadshavarna, och därför beslutas utifrån 2 § LVU. Jag skall också 

intervjua Agneta Lundberg Lindroth som arbetar på juridiska avdelningen i Stockholms stad. 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap kring hur socialsekreterare tolkar och 

tillämpar rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, samt att analysera hur socialsekreterarnas tolkning och 

tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende kan ses ur ett genusperspektiv. För att 

uppnå syftet skall följande frågeställningar besvaras 

Hur tolkar socialsekreterare rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

Hur tillämpar socialsekreterare rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

Hur kan socialsekreterares tolkning och tillämpning av rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU förstås ur ett genusperspektiv?  
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Bilaga 4 

 
Intervjuteman 

 

LVU – mönster och teman 

Finns det mönster eller teman att urskilja att urskilja vad gället LVU? 

 

Tolkning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 

Vad innebär rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

I SOSFS 1997:15 (S) står det att annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU är då den 

unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer på ett sätt som kan leda till 

en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Vilka beteenden kan förstås som 

normbrytande? 

 

Tillämpning av socialt nedbrytande beteende 

Har du fattat beslut utifrån rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU? 

Kan du i så fall berätta vilket eller vilka beteenden som låg till grund för det beslutet? 

Hur resonerade du för att komma fram till det beslutet? 

 

Socialt nedbrytande beteende- mönster och teman 

Finns det mönster eller teman vad gäller tolkningen samt tillämpningen av rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende? 
 


