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Titel: Psykisk ohälsa är inte ett socialt problem 

 

Författare: Clara Stenson & Elsa Appelberg Höjer 

 

Sammanfattning 

Flickor är överrepresenterade inom vård enligt LPT medan dubbelt så många pojkar 

som flickor omhändertas enligt 3 § LVU. Utifrån att socialtjänstens arbete med 

tvångsvård av barn och unga vilar på LVU finner vi det relevant att undersöka den 

motsättning som framträder mellan en neutral lagtext och könsskillnader i 

tillämpningen. Syftet med studien är att undersöka hur pojkars och flickors psykiska 

ohälsa och sociala problem framställs i förarbeten till LVU och i prejudicerande 

domar gällande rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Faircloughs 

kritiska diskursanalys utgör såväl en teoretisk aspekt som ett metodologiskt 

tillvägagångssätt i studien. I kombination med diskursanalysen har vi applicerat ett 

genusperspektiv utifrån Butlers teorier. Studiens resultat visar att sociala problem 

porträtteras som externaliserade problem i dokumenten och att psykisk ohälsa 

framställs som en förklaring på denna problematik. Rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” innefattar inte internaliserade problem vilket tyder på att 

förarbetena är konstruerade utifrån en normativ föreställning om tonårspojken. 

Detta riskerar att exkludera tonårsflickors erfarenheter. Dessutom finns en risk att 

pojkars internaliserade problem inte uppmärksammas av socialtjänsten eftersom 

dessa problem inte är i enlighet med en normativ föreställning om pojkar som 

utåtagerande och aggressiva. Analysen indikerar även att flickor och pojkar som 

uppvisar externaliserade problem tolkas utifrån könsstereotypa förväntningar, 

vilket riskerar en ojämlik rättstillämpning. 
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1. INLEDNING 

Under en praktikperiod hösten 2020 spenderar en av författarna till denna uppsats 20 veckor 

på Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Perioden 

präglas av många nya erfarenheter, inte minst på grund av den andra våg av coronapandemin 

som slår hårt mot Uppsala hösten 2020. I bruset av nya restriktioner och otaliga 

informationsmöten om covid-anpassningar är det dock en helt annan frågeställning som upptar 

uppsatsförfattarens uppmärksamhet. Patienterna som passerar slutenvårdens avdelning tycks 

alla uppfylla samma kriterier; ångest, ätstörning, självskadebeteende, djupa depressioner, men 

framförallt- majoriteten är flickor. De få pojkar som skrivs in på avdelningen skrivs ut lika 

snabbt igen, vart tar pojkarna vägen?  

 

Under 2019 vårdades 343 barn enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i 

Sverige, av dessa var 102 pojkar och 240 flickor (Socialstyrelsen, 2021a). Samtidigt hade 6045 

barn och unga heldygnsinsatser från socialtjänsten enligt lagen (1991:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Av dem var 782 pojkar och 407 flickor omhändertagna 

på grund av eget beteende (Socialstyrelsen, 2021b). Det framstår som att det föreligger 

skillnader i insatser som samhället riktar till flickor respektive pojkar i behov av stöd 

(Socialstyrelsen, 2015). Flickor är överrepresenterade inom vård enligt LPT medan dubbelt så 

många pojkar som flickor omhändertas enligt 3 § LVU. Utifrån detta finns det anledning att 

fundera kring om genus påverkar hur sociala och psykiska problem tolkas och att detta påverkar 

vården av unga. 

 

LVU och LPT är två separata tvångslagar som möjliggör tvångsåtgärder inom socialtjänsten 

respektive hälso- och sjukvårdens verksamheter. Inom socialtjänstens verksamhet så 

aktualiseras tvångsvård utifrån den unges eget beteende genom 3 § LVU. Inom 3 § LVU ryms 

tre rekvisit varav minst ett måste vara uppfyllt för att tvångsvård ska kunna genomföras. Den 

unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada genom; missbruk, 

kriminalitet eller något annat socialt nedbrytande beteende. I LVU - handbok för socialtjänsten 

framkommer att barn och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i vissa fall kan behöva stöd, vård eller behandling av såväl psykiatrin 

som socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2020:83). Huruvida vården ska utformas inom psykiatrin 

eller socialtjänsten är en fråga som ska avgöras från fall till fall. Det finns inga lagliga hinder 

mot att vårda ett barn inom LPT och LVU samtidigt, däremot har gränsdragningen mellan 

lagrummen diskuterats utifrån rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Av 

diskussionen framkommer att för att ett beteende ska karaktäriseras som ett socialt nedbrytande 

beteende krävs det att det inte framstår som ett uttryck för en psykisk störning (ibid.:83).  

2015 gjordes en statlig utredning av LVU (SOU 2015:71) vilket resulterade i vissa förändringar 

av lagen, bland annat antogs ett ökat barnperspektiv. Utredningen lyfter diskussionen om 

gränsdragningen mellan rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU och LPT. I 

diskussionen framkommer bland annat att ungdomar med psykisk ohälsa riskerar att hamna 

mellan dessa lagrum och således riskerar att inte få proportionerlig vård. I en rapport av 

Socialstyrelsen (2015:33) synliggörs dock att LVU-utredningen inte omfattar en analys av 
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gränsdragningen mellan LVU och LPT ur ett genusperspektiv trots att könsskillnader 

framträder inom tvångsvården. Könsskillnader i socialtjänstens vård av unga har studerats av 

Schlytter (1999) år 1999. Schlytter presenterar en avhandling som undersöker domar som 

bygger på 3 § LVU och menar utifrån den studien att konstruktionen av lagrummet inte är 

utformat mot bakgrund av flickors erfarenheter och verklighet.  

Utifrån att vi uppmärksammat de könsskillnader i tvångsvården av unga som Schlytter 

uppmärksammade för 22 år sedan vill vi i vår studie undersöka den konstruktion av lagrummet 

som Schlytter kritiserar. LVU framstår som könsneutral utifrån att inga skillnader görs mellan 

kvinnor/flickor och män/pojkar i lagtexten. Däremot går det att urskilja en tydlig könsskillnad 

i tillämpningen, vilket visar på en dissonans mellan lagens utformning och effekterna det får 

för individen. Utifrån att socialtjänstens arbete med tvångsvård av barn och unga vilar på LVU 

vill vi förstå den motsättning som framträder mellan en neutral lagtext och könsskillnader i 

tillämpningen, detta genom att granska diskurser i de dokument som används för att tolka 

lagen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att granska och analysera hur pojkars och flickors psykiska ohälsa och 

sociala problem framställs i förarbeten till 3 § LVU samt i prejudicerande domar gällande 

rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”.  

Vi utgår i denna studie från följande frågeställningar: 

  

o Hur framställs sociala problem i förarbeten och prejudicerande domar till 3 § LVU i 

förhållande till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”? 

o Hur framställs psykisk ohälsa i förarbeten och prejudicerande domar till 3 § LVU i 

förhållande till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”? 

  

Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” har en specifik relevans för studien då det är 

utifrån detta rekvisit som psykiska besvär kan inkluderas i 3 § LVU och en gränsdragning mot 

LPT blir föremål för diskussion. Detta är vad som motiverar studiens avgränsning till detta 

rekvisit 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Barn och unga 

Studien utgår från Socialstyrelsens (2016:13) begreppsdefinition av barn och unga. Barn är 

personer under 18 år och unga är personer som fyllt 18 år men inte 21 år.  

 

Sociala problem  

Vad som definieras som ett socialt problem är föränderligt och kontextbundet. Det finns ingen 

tydlig definition kring begreppet sociala problem men Socialstyrelsen (2004) beskriver det 

övergripande som att sociala problem är situationer som påverkar många personer negativt och 

påverkar stabiliteten i samhället. Sociala problem som träffar barn och unga kategoriseras ofta 

utifrån den unges utsatthet i förhållande till sina vårdnadshavare och i förhållande till 

samhälleliga faktorer, till exempel fattigdom (Socialstyrelsen, 2004). Det är socialnämnden 

som har det övergripande ansvaret för att möta och hantera sociala problem och i 5 kap. 1 § 
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socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framkommer det bland annat att nämnden ska verka för att 

barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. I uppsatsen tillämpas 

begreppet sociala problem som ett samlingsbegrepp för de problem som socialnämnden arbetar 

för att motverka. När vi syftar på ett specifikt socialt problem skriver vi ut det.  

 

Psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen är psykisk ohälsa ett begrepp som används i motsats till psykiskt 

välbefinnande och som innefattar både psykiska besvär som till exempel nedstämdhet och 

psykiatriska tillstånd som syftar till psykiatriska diagnoser (Sveriges Kommuner & Regioner, 

Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen, 2020:10). I uppsatsen används psykisk ohälsa som 

ett samlingsbegrepp för dessa besvär och tillstånd, det används således i motsats till psykiskt 

välbefinnande. I den mån vi diskuterar bestämda psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd 

använder vi specificerade begrepp.  

 

Diskurs 

Uppsatsen utgår från Foucaults (2002) definition av diskurs. Diskurser kan vara ett sätt att tala, 

tänka eller agera. Språket är enligt Foucault det som skapar en uppfattning av samt kunskap 

om vår verklighet. Diskurser i sin tur beskrivs som språkliga mönster vilka länkas samman med 

sociala domäner. För ytterligare definition av begreppet se kapitel 3.1- Konstruerad kunskap 

och diskurser.  

 

Externaliserade problem 

I uppsatsen används begreppet externaliserade problem som ett samlingsbegrepp för 

utåtagerande beteenden. Det beskrivs exempelvis som asocialt beteende av olika slag, 

risktagande och aggressivitet (Ruchkin et al., 2006:108). 

 

Internaliserade problem 

Begreppet används som ett samlingsbegrepp för beteenden som utvecklas till följd av att 

negativa känslor riktas inåt. Dessa beteenden kan till exempel vara att bli passiv, ångestfylld, 

att självskada eller ha en låg självkänsla (Ruchkin et al., 2006:107).  

 

Kön och genus 

Det föreligger diskussioner om begreppen kön och genus samt hur dessa ska förstås. Det görs 

ofta en distinktion mellan kön som biologiskt förankrat och genus som socialt konstruerat. 

Utifrån Butlers (2007) tankar om dessa begrepp samt studiens socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt kommer vi i studien att utgå från både kön och genus som socialt konstruerade. 

Vi tillskriver ofta kroppen ett kön och med det följer olika genusaspekter samt förväntningar. 

Det skapas således en konstruktion runt den biologiska kroppen. I studien används begreppen 

kön och genus synonymt i syfte att beskriva den biologiska kroppen samt de föreställningar 

och förväntningar som den tillskrivs. Detta med utgångspunkt i Butlers (2007) tankar om att 

det inte går att särskilja kroppen från de förväntningar och sociala villkor som följer med den. 

I förhållande till vår empiri utgår uppsatsen från två kön, kvinna/flicka och man/pojke. Detta 

då personer som inte definierar sig enligt tvåkönsnormen exkluderas ur de flesta av de 

offentliga dokumenten som utgör vår empiri.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 inleds studien med en kort bakgrund följt av en presentation av problemformulering, 

syfte och frågeställningar, därefter följer studiens begreppsdefinitioner. Detta följs av kapitel 2 

där tidigare forskning gällande könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem, ett 

socialrättsligt perspektiv samt unga i samhällsvården återfinns. Därefter följer kapitel 3 där vi 

presenterar det teoretiska ramverk som utgör studiens grund. I kapitel 4 återfinns en redogörelse 

av studiens metod och genomförande. Även urval, kriterier för trovärdighet samt etiska och 

metodologiska överväganden presenteras i kapitlet. Detta följs av kapitel 5 där vi presenterar 

studiens resultat och analys. Avslutningsvis återfinns i kapitel 6 en summering av studien samt 

en diskussion av studiens resultat relaterat till tidigare forskning, teori och metod. 

Avslutningsvis diskuteras även i kapitlet implikationer för socialt arbete som forskning och 

praktik. 

2. ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSFÄLT 

I detta kapitel ämnar vi tematisera, ringa in och sammanfatta det forskningsfält som studien 

utgår från. Vi har sökt och funnit studier som relaterar till vår problemformulering och därav 

är av relevans för vårt forskningsfält. Studierna presenteras nedan utifrån en tematisering där 

vi övergripande redogör för de viktigaste resultaten. Inledningsvis beskriver vi sökprocessen, 

därefter följer de teman vi utgår ifrån; könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem, ett 

socialrättsligt perspektiv och unga i samhällsvården. 

2.1 Sökprocess 

I processen att hitta relevant tidigare forskning har vi primärt utgått från Uppsala 

Universitetsbiblioteks databas, en av artiklarna är hämtad från PubMed. I sökprocessen har vi 

enbart sökt kollegialt granskade artiklar. Studien har en relativt snäv problemformulering som 

samtidigt träffar många forskningsfält. Det var en viss utmaning att navigera i detta då vi fick 

stora mängder resultat som gick att relatera till vår problemformulering men relativt få resultat 

som träffade helt rätt. I detta hade vi hjälp av de teman vi identifierat. 

 

När vi sökte litteratur utifrån könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem valde vi att 

till en början använda svenska sökord; psykisk ohälsa, pojkar och flickor samt psykisk ohälsa 

och genus. Vi hittade ett par artiklar av relevans men sökte fortsättningsvis på engelska sökord 

som mental illness, gender differences, adolescent av detta fick vi ett stort antal träffar och fick 

smalna av sökandet för att träffa rätt. Vi exkluderade sökorden adult, substance abuse, parent, 

race och stigma ur sökresultatet då många artiklar fokuserade på detta. Efter att vi gjort detta 

fick vi en mängd litteratur som var lättare att ta sig an. 

 

I sökprocessen av det andra och tredje temat fokuserade vi på tvångsvård av barn och unga 

inom psykiatrin. När vi sökte litteratur om tvångsvård använde vi sökorden; compulsory care, 

adolescent, discourse, psychiatric compulsory care, sweden. Vi valde dessa ord eftersom det 

enbart är den svenska tvångsvårdslagstiftningen som vi är intresserade av. Vi valde vidare att 

exkludera parent och substance abuse då den litteratur som fanns gällande LVU var inriktad 
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framförallt på föräldraförmåga. Eftersom vår problemformulering berör det juridiska fältet så 

fann vi det relevant att söka litteratur om det socialrättsliga perspektivet på LVU. Detta visade 

sig dock vara en utmaning, vi hittade inte mycket forskning som handlade om lagens 

utformning eller hur bedömningar faktiskt görs. Vi valde då att kedjesöka utifrån de få artiklar 

vi hittade och sökte därför på specifika namn, “Astrid Schlytter” och “Lina Ponnert” vilket gav 

relevanta träffar. 

 

För att avgöra om litteraturen var av relevans för vår studie använde vi oss av vår 

problemformulering. Eftersom studiens syfte är att granska och analysera hur pojkars och 

flickors psykiska ohälsa och sociala problem framställs i förarbeten och domar gällande LVU 

var vårt främsta kriterium att litteraturen berörde barn och unga specifikt. Vidare ansåg vi det 

relevant att finna tidigare forskning om unga som tvångsvårdas utifrån 3 § LVU. Dessutom var 

det viktigt att finna forskning om könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem då detta 

är ett centralt tema i vår studie.  

2.2 Könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem 

I inledningen konstaterar vi att det finns könsskillnader i samhällsvården av unga. 

Könsskillnader i psykisk ohälsa och sociala problem har således en central plats i vår studie 

och därav i den tidigare forskning som utgör studiens forskningsfält. Tidigare forskning 

presenterar data som visar på skillnader mellan flickor och pojkars psykiska ohälsa. 

Tematiseringen är ett resultat av sju olika vetenskapliga studier; fem artiklar varav två 

presenterar internationell forskning, samt två avhandlingar.  

 

En studie från Jonsson (1977) ger oss en historisk bakgrund på könsskillnader i sociala problem 

och psykisk ohälsa bland unga. I studien har Jonsson följt upp hur kvinnor som befann sig på 

Barnbyn Skå1 under 1947–1962 ser tillbaka på sin placering samt hur deras liv som vuxna ser 

ut. Kvinnorna som deltar i studien var placerade på Barnbyn Skå huvudsakligen på grund av 

stöld, aggressivitet eller sexuell vidlyftighet. Den syn på flickors sexualitet som präglade 

samhället under den här tiden skildras genom kvinnornas berättelser av sin tid på Skå men 

också efterföljande år. Flickorna på Skå kallades även för sexualflickor eftersom de primärt 

placerades utifrån sitt sexuella beteende (Jonsson, 1977:40). Bland pojkarna på Skå däremot 

var få placerade utifrån sexuellt beteende utan framförallt utifrån våldsamhet och kriminalitet 

(ibid.:154). Jonsson (ibid.:34) uttryckte det som att “pojkarna förstör för andra medan flickorna 

förstör för sig själva”. I en efterföljande avhandling vilken bygger på samma forskningsprojekt 

lyfter Jonsson (1980) att det är problematiskt att försöka avgöra om det är psykologiska 

förklaringar eller sociala faktorer som väger tyngst i förhållande till ungdomars problem. Han 

ifrågasätter hur man kan bedöma detta och framhåller att vi söker en förklaring i för hög 

utsträckning eftersom komplexa problem inte kan reduceras till enkla samband (Jonsson, 

1980:134).  

 

 
1 Barnbyn Skå var ett HVB som startades 1947 på initiativ av Stockholms barnavårdsnämnd och socialläkaren 

Gustav Jonsson. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7–15 år med en neurotisk och psykopatisk 

problematik 
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Sedan Jonssons (1977) studie presenterades har den sociala barnavården utvecklats och LVU 

har kommit till i sin nuvarande form. Vi ser dock fortfarande könsskillnader i ungas mående 

samt i vården som erbjuds dem. Anderberg & Dahlberg (2018:33) har genomfört en kvantitativ 

tvärsnittsstudie där data samlats in genom enkäter som ungdomar som får vård och stöd från 

Maria Ungdom2 har besvarat. Studien ämnar belysa hur flickors respektive pojkars användning 

av droger samt alkohol i förhållande till psykisk ohälsa ser ut. I en liknande studie har flickor 

placerade på SiS-institutioner3 i Sverige deltagit. Flickorna var placerade utifrån 3 § LVU på 

grund av missbruk, kriminell aktivitet eller socialt nedbrytande beteende (Wångby-Lund et al., 

2018:18). I båda studierna lyfts hur psykisk ohälsa tar sig till uttryck, antingen i externaliserad 

problematik eller i internaliserad problematik, samt att det framträder könsskillnader i 

uttrycken för psykisk ohälsa. I studien med Maria Ungdom var det störst skillnad mellan könen 

i kategorierna depression, ångest och ätstörningar i vilka flickor var överrepresenterade 

(Anderberg & Dahlberg, 2018:31). I studien av SiS-institutioner visade det sig att flickorna 

ofta har flera problem samtidigt och att det vid externaliserade problem hos flickor framgår 

underliggande internaliserade problem (Wångby-Lund et al., 2018:18).  

 

Även Wiklund et al. (2012:1f) presenterar en studie som visar på ett resultat i enlighet med 

Anderberg & Dahlberg (2018) samt Wångby-Lund et. al (2018). Studien är en del av ett större 

forskningsprojekt som syftar till att kartlägga hur svenska ungdomars hälsa relaterar till stress. 

Det är en kvantitativ studie som bygger på enkäter som skickats ut till ungdomar i Umeå 

(Wiklund et. al, 2012:1f). Resultatet visade att fler flickor än pojkar led av psykosomatisk 

ohälsa med en korrelation mellan psykosomatiska besvär och ångest samt mellan stress och 

ångest (ibid.:6f). I studien lyfts dock inte externaliserade problem i någon större utsträckning, 

vilket gör det svårt att jämföra den internaliserade problematiken med externaliserad 

problematik. Även Anderberg och Dahlberg (2018) samt Wångby-Lund et al. (2018) 

konstaterar att en obalans framträder i forskning om flickors externaliserade problem i 

förhållande till forskning om pojkars externaliserade problem vilket kan förklara varför 

skillnader lättare går att finna i internaliserade problem. Wiklund et al. (2012) problematiserar 

detta då det riskerar att skapa en felaktig bild av ungas hälsa där psykiska problem som tar sig 

till uttryck externaliserat inte inkluderas.  

 

Möjliga förklaringar till dessa könsskillnader diskuteras i artiklarna dels i form av 

könsstereotypa uppfattningar av pojkars och flickors sociala problem, dels utifrån ett 

resonemang om socialiseringsprocessen. Anderberg och Dahlberg (2018:33) menar att flickor 

socialiseras till att internalisera psykiska problem men också att flickors psykosociala problem 

uppmärksammas på ett annat sätt än pojkars inom vården. Detta ger dem förutsättningar för 

vård inom psykiatrin när pojkar istället får vård för sitt missbruk (Ibid.:32). Bland både 

pojkarna och flickorna på Barnbyn Skå var det många som led av psykisk ohälsa och Jonsson 

(1977:154) undersökte hur den psykiska ohälsan följde med pojkarna och flickorna upp i 

 
2 Mottagningar i Region Stockholm för ungdomar som har eller riskerar att hamna i ett drog/alkoholmissbruk. 
3 Statens institutionsstyrelse, SiS, myndighet inrättad 1993 när staten tog över ansvaret för de institutioner som 

står för tvångsvård av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med allvarliga 

missbruksproblem. 
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åldern. Många led av psykiska problem även som vuxna men ju äldre pojkarna blev desto 

mindre psykiatrisk hjälp sökte de, medan det var tvärtom för flickorna. Pojkarnas ohälsa tog 

sig till uttryck genom asocialt beteende när de blev äldre, vilket ledde till sociala åtgärder 

istället för psykiatriska. Bland flickorna däremot var det få som utvecklade ett asocialt beteende 

till följd av den psykiska ohälsan. Skillnader i hur flickor och pojkar förhåller sig till eventuell 

psykisk ohälsa presenteras även i en norsk studie (Sollesnes, 2010:1f). Studiens syfte är att 

undersöka bakomliggande anledningar till att det primärt är flickor som använder sig av 

ungdomsmottagningar. I studien framstår könsskillnader i synen på hälsa tydligt, pojkar 

diskuterar hälsa som primärt fysisk medan flickor inkluderar även psykiskt mående i begreppet. 

Pojkarna i studien visade sig också ha lite kunskap kring vilken hjälp som finns att få vid 

psykisk ohälsa (ibid.:4f).  

 

Ruchkin et al. (2006) presenterar en internationell studie som även den lyfter externaliserad 

och internaliserad problematik hos pojkar och flickor. Tonåringar i tre olika länder, USA, 

Ryssland och Belgien, har i en enkät fått besvara frågor om sin psykiska hälsa. Resultatet i 

studien visar på att depression är förenat med såväl externaliserade som internaliserade 

problem oavsett kulturell kontext. Studien visar även på könsskillnader i hur en depression tar 

sig uttryck, där pojkar i större grad än flickor har externaliserade problem (Ruchkin et al., 

2006:110ff). I motsats till resultaten som Wångby-Lund et. al (2018) och Anderberg & 

Dahlberg (2018) presenterar visar den internationella studien inte på några könsskillnader i 

internaliserade problem.  

2.3 Ett socialrättsligt perspektiv 

Den juridiska aspekten av det sociala arbetet med unga har en central plats i vår studie och på 

så sätt även i den tidigare forskning som utgör studiens forskningsfält. Tematiseringen är ett 

resultat av tre avhandlingar och en artikel. Artikeln lyfter socialarbetares arbete med 

barnutredningar och i avhandlingarna finner vi ett juridiskt perspektiv på socialt arbete samt 

ett genusperspektiv.   

 

Att juridiken påverkar den sociala barnavårdens praktik beskrivs utifrån begreppet 

juridifiering. Juridifiering innebär att arbetet med sociala problem, bland annat 

socialsekreterares bedömningar, i hög grad och på olika sätt påverkas av rättssystemet 

(Ponnert, 2007:261; Ponnert & Johansson, 2018). Detta innebär att den sociala barnavårdens 

praktik är influerad av en rättighetsdiskurs som fokuserar på formella rättigheter. Ponnert och 

Johansson (2018:2033) menar dock att ungas juridiska och sociala trygghet kräver mer än 

formella lagar och transparenta procedurer. Dessutom kan en diskurs inom det sociala arbetet 

som präglas av juridik resultera i en förändring av det professionella språket. Den förändrade 

diskursen riskerar att sudda ut professionella gränser vilket kan resultera i en 

avprofessionalisering av socialarbetare, då det inte längre är den professionella expertisen utan 

styrdokument som ligger till grund för beslut och bedömningar. Från det perspektivet lyfter 

Ponnert och Johansson (2018:2033) att det är en stor utmaning för socialarbetare att navigera 

mellan olika juridiska dimensioner utan att förlora det som utmärker socionomprofessionen.  
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Svensson (1997) och Schlytter (1999) intresserar sig också för juridikens påverkan på socialt 

arbete men menar inte att den starka juridiska prägeln på socialt arbete är det problematiska, 

utan hur juridiken könsdiskriminerar. Schlytter (1999) och Svensson (1997) och har i sina 

avhandlingar undersökt lagtext generellt och 3 § LVU specifikt ur ett genusperspektiv. 

Svensson (1997:197) menar att genus i allra högsta grad är relevant för hur den rättsliga 

förståelsen utformas och även för samhällets organisering. Schlytter (1999) tar avstamp i det 

resonemang som Svensson (1997) för om rättssystemets som teoretiskt könsneutralt och 

samtidigt reellt könsdiskriminerande. Den övergripande frågan i Schlytters avhandling är om 

3 § LVU bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors och av studien 

framkommer att det finns ett dubbelt rättsligt normsystem, ett för flickor och ett för pojkar. 

Schlytter menar att konstruktionen av 3 § LVU inte är utformad mot bakgrund av flickors 

verklighet och erfarenheter. Vidare menar Svensson (1997:197) att de rättsliga gränserna 

behöver upplösas för att den rättsliga förståelsen ska inrymma en mer allmänmänsklig 

förståelse av tillvaron. I likhet med Svenssons resonemang anser Schlytter (1999:142) att 

lagtexten för 3 § LVU bör ändras så att den explicit täcker flickors sociala problematik och 

bygger på flickors erfarenheter. Flickors självdestruktiva beteenden menar Schlytter 

(1999:142) är lika viktiga uttrycksmedel som pojkars aggressivitet men detta förbises i lagens 

konstruktion. Det som uppstår är en lucka i lagen för flickor som inte anses ha en tillräckligt 

allvarlig problematik för LPT men samtidigt inte är föremål för LVU.  

2.4 Unga i samhällsvården 

Unga i samhällsvården är det sista temat som presenteras i kapitlet. Temat är en 

sammanställning av litteratur som på olika sätt har undersökt tvångsvård av unga i Sverige. 

Denna litteratur består av två vetenskapliga artiklar samt tre kapitel ur en antologi. I litteraturen 

presenteras en historisk kontext till LVU samt en diskussion om hur LVU och LPT förhåller 

sig till varandra ur olika perspektiv. Dessutom presenteras forskning om hur socialtjänsten 

utreder och formulerar behov kring ungas hälsa. 

 

Lundström (2017:43f) presenterar en tidslinje från den första svenska barnavårdslagstiftningen 

till dagens LVU. Det som tydligast går att urskilja genom historien är den motsättning som 

funnits mellan tanken på att unga behöver skydd och omvårdnad från samhället kontra synen 

på unga som en samhällsfara. Under början av 1900-talet präglades lagens formulering av en 

syn på besvärliga och förvildade ungdomar som behövde kontrolleras av samhället 

(Lundström, 2017:43f). Detta förändrades något då LVU presenterades första gången år 1980 

och det föreslogs att barn och unga inte ska kunna omhändertas enbart för att de utgör en 

samhällsfara (ibid.:51). Barn och ungas behov har fortsättningsvis varit i fokus men synen på 

vad som innefattas i begreppet behov är inte helt enhetlig. Detta framkommer av Hultman et 

al. (2014) som presenterar forskning gällande socialtjänstens arbete med att utreda och bedöma 

barn och ungas behov utifrån ett hälsoperspektiv. Studien använder en diskursanalys och 

undersöker 272 utredningar gällande unga gjorda av socialtjänsten (Hultman et al., 2014:302). 

Studien visar att socialarbetares bedömningar av ungas hälsa var begränsade och att 

hälsoaspekter endast nämndes med ett fåtal ord i utredningarna. I de fall då utredningen 

uppmärksammade den unges psykiska hälsa användes oftast bara en förklaring till den unges 

hälsotillstånd. När socialarbetare beskrev ungas psykiska problem förklarades tecken på ohälsa 
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som ett resultat av den unges eget beteende. Hultman et al. (ibid.:305) menar att socialarbetare 

utan vidare förklaring kunde skifta från den ursprungliga oron för en ungdoms ohälsa till en 

oro för ett annat hälsoproblem utifrån den insats som förespråkades. Denna förenklade 

förklaringsmodell och avsaknad av noggranna beskrivningar av ungas livssituation begränsar 

bedömningar och kan förhindra en djupare förståelse för den unges problembild. Detta kan i 

sin tur skapa hinder för specificerade och behovsanpassade insatser. 

Professionellas förhållningssätt till barn och ungas mående lyfts vidare av Andersson Vogel 

(2017:262f) som utifrån ett genusperspektiv har studerat flickor som placeras på så kallade § 

12-hem.4 Dessa ungdomshem beskriver Andersson Vogel som att de vanligtvis kopplas till 

problematik som ofta tillskrivs pojkar, exempelvis våld och kriminalitet. Hon presenterar hur 

en diskurs om flickan som skör och i behov av räddning har uppmärksammats av flera så 

kallade flickforskare och blir framträdande i studien. Denna diskurs kan ha uppkommit i 

samband med att många flickor som kommit i kontakt med socialtjänsten har psykiska 

problem. Andersson Vogel (2017: 263f) problematiserar att ungdomshem inte har en djupare 

förståelse för psykiska problem utan enbart fyller en kontrollerande funktion. Personal på 

ungdomshemmen har i intervjuer uttryckt att flickorna behöver separeras från pojkarna för att 

inte blir utsatta. Andersson Vogel (2017:264) menar att detta riskerar att förstärka den 

könsstereotypa uppfattningen av flickor som psykiskt sköra och pojkar som våldsamma. Enligt 

Andersson Vogel (2017:266) tycks dock inte lösningen finnas i att bortse från betydelsen av 

kön då detta riskerar att förbise vissa speciella omständigheter som präglar att växa upp som 

flicka i ett patriarkat. Den stora utmaningen ligger i att ta hänsyn till detta utan att försumma 

flickors aktörskap och enbart behandla dem som sköra (ibid.: 266). I likhet med detta lyfter 

även Severinsson (2010:166ff), i sin studie av unga som placeras på HVB5, hur de anställda 

talar om pojkar respektive flickor. I studien framkommer att flickors problem ofta tillskrivs 

andra, partners eller anhöriga, samt att de kan göra förändringar för sitt framtida liv genom att 

lämna den miljö där de är “utsatta”. Pojkars problem tillskrivs dock dem själva i högre 

utsträckning och personalens förväntningar på en eventuell förändring uppfattas som lägre.  

Även Kjellin och Engström (2006:3162) presenterar en studie som diskuterar hur ungdomar 

med psykiska problem ska vårdas av samhället. Syftet med studien är att kartlägga 

omfattningen av den regionala variationen inom psykiatrisk tvångsvård av barn och unga i 

Sverige. Studien visar på en bristande enhetlig syn i tvångsvården av barn och unga. En 

svårighet som många kliniker lyfte var samverkan med socialtjänsten och det framkom i 

studien att det finns stor variation i bedömningen av vad som gäller då ett barn eller ungdom 

också är föremål för LVU (Ibid.:3163). Många kliniker som deltog lyfte en svårighet då en 

patient som är föremål för LVU ska skrivas ut och att det optimala är att ungdomen får 

socialtjänsten som vårdansvarig men att samverkan med psykiatrin kvarstår. Flera kliniker lyfte 

dock att många ungdomar skrivs ut utan någon egentlig plan (ibid.:3162). Kjellin och Engström 

(2006:3164) framför att tvångsvården av barn och ungdomar behöver forskas ytterligare kring 

 
4 § 12-hem kallas även för särskilda ungdomshem och är en institution avsedd för ungdomar som omhändertagits 

enligt LVU. 
5 Hem för vård eller boende innefattar institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn 

och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.  
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och framförallt fortsätta diskuteras multiprofessionellt. Författarna menar att den etiska 

aspekten av tvångsvård samt barnets bästa måste fokuseras vidare på för att vården av barn och 

unga ska kunna ges på bästa möjliga sätt. 

 

Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting lyfts vidare av Kindström Dahlin 

(2017:228ff). I studien problematiseras att inte alla typer av problem innefattas av lagrummen 

LVU och LPT samt att detta leder till att vissa barn och unga riskerar att falla mellan stolarna 

(ibid.:228ff). Genom LVU:s utformning kan inte alla sociala problem omhändertas av 

socialtjänsten och ungdomar med dessa problem riskerar att bli utan insatser (ibid.:235f). 

Kindström Dahlin (ibid.:235f) menar att detta leder till att rätten till hälsa inte kan realiseras på 

grund av den bristfälliga utformningen av lagrummen. LVU och LPT behöver istället förstås 

som kompletterande lagar och att människors problem har komplexa faktorer där insatser från 

flera professioner kan vara nödvändigt.  

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet 

Forskningen om det socialrättsliga perspektivet visar på att det sociala arbetets praktik 

inrymmer en hög grad av komplexitet. Flera relevanta perspektiv, bland annat ett 

genusperspektiv, behöver appliceras för att förstå professionens utmaningar. Forskningen visar 

en enighet i att en alltför stark juridisk prägel på socialt arbete kan riskera såväl 

könsdiskriminering av flickor samt en förenkling och därmed avprofessionalisering av 

socialarbetaren. Forskning om unga i samhällsvården visar även den på hur komplext det 

sociala arbetet är och synliggör brister i verksamheter som kan antas ha en avgörande roll för 

unga inom samhällsvården. Hultman et al. (2014) uppmärksammar att det finns ett behov av 

fördjupad kunskap om barn och ungas hälsa inom socialtjänsten, samtidigt lyfter Kjellin och 

Engström (2006) aspekter inom psykiatrin som visar på att det saknas ett hållbart 

förhållningssätt till ungdomar som är omhändertagna enligt LVU. Den tidigare forskningen 

visar på att föreställningar om genus i stor utsträckning styr vår blick för hur sociala och 

psykiska problem framställs och att utformandet av vård riskerar att inte kunna möta de behov 

som unga har oberoende av kön. Det tycks finnas potential att inom flera områden förbättra 

omständigheterna framförallt för de ungdomar där en fungerande samverkan mellan psykiatrin 

och socialtjänsten är avgörande för en god vårdinsats.  

 

Forskningsfältet som vi försöker ringa in speglar uppsatsens problem- och syftesformulering i 

att det berör flera discipliner vilket gör forskningsfältet omfattande. Framförallt är det svensk 

forskning som presenteras då forskningsfrågan ställs ur en svensk kontext gällande lagstiftning 

och myndighetsutövning. Det internationella perspektivet framträder i forskningen om 

könsskillnader i psykisk ohälsa samt ett visst jämförande perspektiv i Ponnert och Johanssons 

(2018) studie. Värt att tillägga är dock att majoriteten av artiklarna är publicerade på engelska 

och riktade mot en internationell målgrupp. Trots den omfattning som forskningsfältet erbjuder 

uppstår luckor när vi försökt ringa in vårt specifika forskningsområde. Forskningen inom fältet 

bedrivs antingen inom ämnet medicin riktat mot psykiatri eller inom ämnet socialt arbete riktat 

mot vården av unga. Vi ser en avsaknad av uppdaterad forskning om 3 § LVU och 

gränsdragningen mot LPT utifrån ett genusperspektiv. Vi ser även en brist på kvalitativa studier 

avseende ungas psykiska ohälsa, ytterligare kvalitativ forskning skulle kunna bidra till en 
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fördjupad förståelse för de könsskillnader som påvisats i forskningen om ungas psykiska 

ohälsa. Sammanfattningsvis ger det splittrade forskningsfältet starka motiv för en studie med 

syfte att i enlighet med det sociala arbetet vara tvärvetenskaplig och undersöka alla de delar 

som samverkar i samhällets vård av unga. Vi ämnar med denna studie att utifrån en diskursiv 

förståelse undersöka hur könsskillnader i vården av unga relaterar till konstruktionen av 3 § 

LVU. Den tidigare forskningens frånvaro avseende detta visar på relevansen att tillföra just 

detta perspektiv för att kunna öka jämställdheten mellan flickor och pojkar i samhällsvården.  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Syftet med studien är att granska och analysera hur pojkars och flickors psykiska ohälsa och 

sociala problem framställs i förarbeten och prejudicerande domar till LVU. Då vi i denna studie 

intresserar oss för hur språk och makt hänger samman tar vi avstamp i Foucaults resonemang 

kring diskursers relation till makt och kunskap. I detta kapitel presenterar vi inledningsvis dessa 

tankar samt studiens epistemologiska utgångspunkt i socialkonstruktionism. Vi presenterar 

sedan Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en del av studiens teoretiska ramverk såväl 

som metod. I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna i den kritiska 

diskursanalysen, medan dess funktion som analysmetod presenteras i kapitel 4.3. Då studien 

också ämnar undersöka hur genus påverkar utformningen av förarbetena så kommer vi i vår 

analys utgå från Butlers teoretiska perspektiv om den heterosexuella matrisen. 

3.1 Konstruerad kunskap och diskurser 

Enligt Foucault (2002) är språket det som skapar en uppfattning av och kunskap om vår 

verklighet. Detta tar avstamp i socialkonstruktionism, vilket utgör studiens 

vetenskapsteoretiska ansats, som syftar till att kritiskt granska det givna sätt vi förstår världen 

på (Burr, 2003:3f). Diskurser beskrivs som språkliga mönster vilka länkas samman med sociala 

domäner. Diskurser kan alltså vara ett sätt att tala, tänka eller agera som både kan befästa redan 

existerande normativa föreställningar men också bidra till att förändra dessa (ibid.:8). Enligt 

Burr (ibid.:3ff) vilar socialkonstruktionismen på ett antagande om att kunskap är en konstgjord 

produkt som styr hur vi kategoriserar och konstruerar förståelsen för omvärlden. 

Socialkonstruktivism bygger alltså på en ontologisk ståndpunkt där kunskap inte kan förstås 

som objektiv sanning utan är konstruerad genom socialisering och interaktion. Vad som anses 

vara “rätt” och “sanning” i en viss tid och plats kommer vara påverkat av den specifika 

kulturella och historiska kontexten, det är således föränderligt.  

 

Då kunskap betraktas som en social konstruktion leder det också till att olika handlingar 

möjliggörs beroende på hur kunskap och sanning förstås (Burr, 2003:4f). Om vi till exempel 

förstår ungdomskriminalitet som ett problem som beror på dålig uppfostran eller som ett 

problem som beror på samhällsstrukturer så kommer vi att handla olika. Vad vi tolkar som 

sanning får således konsekvenser. Foucault (2008:177) kopplar samman kunskap med 

diskurser och makt genom begreppet sanningsregimer; vad som bestämmer vilka typer av 

diskurser som godtas och framhålls som “sanning” i ett samhälle. Foucault (2008:168ff) menar 

att sanningsregimer alltid är under samhällelig och politisk påverkan vilket gör att kunskapen 
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blir sammanlänkad med makt. De som producerar och sprider “sanning”, till exempel 

universitet eller media, är omedvetet eller medvetet under kontroll av politiska eller 

ekonomiska system. Detta leder till att “sanning” och kunskap alltid är knuten till ett 

maktsystem där den produceras och vidmakthålls (Foucault, 2008:178). Att ha förståelse för 

hur makt reproduceras och skapas genom sociala processer och konstruktioner är viktigt för 

studien. Ett tvångsomhändertagande är en maktutövning som utövas av samhället mot 

individen. Denna maktutövning legitimeras genom den kunskap som samhället har om 

ungdomar med “annat socialt nedbrytande beteende”, och för vår studie är det relevant att förstå 

hur denna kunskap konstrueras. Diskursanalysen är en relevant teori och analysmetod för vår 

studie eftersom den syftar till att belysa kunskapens relativitet och konsekvenserna av detta.  

3.2 Kritisk diskursanalys som teori och metod 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) diskuterar Foucaults diskursbegrepp och presenterar 

olika inriktningar av diskursanalys. Vi använder i vår studie Faircloughs kritiska diskursanalys 

på grund av att hans angreppssätt anses vara det mest välutvecklade (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:66). Faircloughs kritiska diskursanalys utgör såväl en teoretisk aspekt som 

metod i vår studie och nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Vi har valt en kritisk diskursanalys just på grund av det kritiska förhållningssättet. Analysen är 

inte politiskt neutral utan tar undertryckta samhällsgruppers perspektiv för att belysa 

ojämlikhet. För att belysa ojämlikhet måste vi förstå hur maktförhållanden kan relatera till samt 

omges av diskurser (Fairclough, 2003:59f). Fairclough (1992:86ff) relaterar diskurser till 

ideologier, vilket är konstruktioner av verkligheten som påverkar samhället. Diskurser kan vara 

mer eller mindre ideologiska och ideologiska diskurser kan antingen reproducera eller förändra 

maktrelationer. Den kritiska diskursanalysen syftar till att kartlägga om gällande diskurs 

reproducerar eller utmanar kunskap, sociala relationer och identiteter i relation till en social 

struktur. Fairclough (ibid.:91ff) benämner detta som att en diskursiv praktik också är en aspekt 

av en hegemonisk kamp i vilket diskurser bidrar till produktionen eller transformationen av 

maktrelationer. I förhållande till vår studie innebär det att vi undersöker om diskursen kring 

ungas psykiska ohälsa upprätthåller eller utmanar det system av strukturella könsskillnader som 

Butler (2007) menar att samhället bygger på.  

 

Enligt Fairclough (2005:924f) står diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

dimensioner. Med detta menar Fairclough att diskurser relateras till en social eller kulturell 

kontext, vilket han benämner som den sociala praktiken. Detta utmärker sig genom att 

diskursen är en del av en social praktik samtidigt som den formas av andra sociala praktiker. 

En social struktur innefattar således diskursiva som icke-diskursiva element som relaterar till 

varandra. Icke-diskursiva element är exempelvis den fysiska praktiken att träna löpning medan 

den kommunikativa handlingen att tala om löpning är ett diskursivt element (ibid.:924f). En 

central del i den kritiska diskursanalysen består i att analysera detta dialektiska förhållande 

mellan sociala strukturer och diskurser. Exempelvis kan vi genom den kritiska diskursanalysen 

analysera hur diskurser om ungas psykiska ohälsa relaterar till normativa föreställningar om 

kön. Vi gör således en analys av hur diskurser om ungas psykiska ohälsa står i dialektiskt 

förhållande till en social kontext i samhället.   
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För att förstå diskurser i förhållande till en bredare social praktik, vilket studien genom sin 

problemformulering syftar till att göra, krävs dock en kompletterande sociologisk teori 

(Fairclough, 2003:3). Detta för att kunna kartlägga vilka icke-diskursiva sociala och kulturella 

relationer som utgör ramverket för den diskursiva praktiken (ibid.:3). Därav är kritisk 

diskursanalys en av flera komponenter i det som tillsammans utgör uppsatsens teoretiska 

grundstomme. Vi har även valt att inkludera Butlers resonemang om den heterosexuella 

matrisen och performativitet i studiens teoretiska ramverk.  

3.3 Kategorisering och den heterosexuella matrisen 

Kategorisering är en viktig del av socialt arbete. Det syftar till att kartlägga en problembild för 

att kunna erbjuda adekvat hjälp till en grupp eller individ. Kategorisering bygger på en 

konstruktion kring klienten som är föremål för en insats (Mattson, 2010:37ff). Kategorier kan 

vara valbara och tvingande, där till exempel feminist är en vald kategori medan kön är en 

tvingande. Ett sätt att kategorisera på är utifrån dikotomier, motsatspar, som till exempel man 

och kvinna. Motsatsparen upprätthålls genom att det skapas tabun kring gråzoner, att vara 

mellan två kategorier i ett dikotomiskt par är således avvikande (ibid.:38f). Då socialt arbete 

bygger på klientkonstruktioner och kategorisering, vi vill utifrån Butlers teorier förstå hur dessa 

konstruerade kategorier relateras till den så kallade könsmaktsordningen.  

 

Butler (2007) menar att det finns en hierarkisk uppdelning mellan kön, vilken gruppen män 

generellt tjänar på. Det som betraktas som manligt värderas högre inom många 

samhällsområden och detta är vad som utgör könsmaktsordningen. Butler (2007) utgår dock 

från en konstruktivistisk ansats och menar att vår verklighet skapas diskursivt. Det biologiska 

könet som könsmaktsordningen ofta utgår från uppfattas därför, på samma sätt som genus, som 

diskursivt konstruerat. Detta innebär att när vi tilldelar ett barn ett kön vid födseln tilldelar vi 

också det barnet vissa bestämda egenskaper och ideal som barnet omedvetet eller medvetet 

kommer sträva efter att uppnå. Butler menar således att könsmaktsordningen bygger på enbart 

två konstruerade kön och skapar ett patriarkalt förtryck där både kvinnor drabbas men också 

de identiteter som inte är “man” eller “kvinna”. Detta resonemang är vad Butler benämner 

(2007) som att vi förhåller oss till en heterosexuell matris, vilket är en idé om att den binära 

könsuppfattningen och maktordningen är sammanflätad med den heterosexuella normen. I den 

heterosexuella matrisen så framställs två separata kön (man och kvinna) som de enda möjliga 

och får därför utgöra kategorier som vi sedan organiserar och förstår människor utifrån. 

Kategorierna innefattar tillskrivna egenskaper och en förväntan kring att handla utifrån den 

kategori vi tilldelas. Butlers (2007) tankar om kön och genus ger oss verktyg för att kunna 

analysera hur ideal om pojkar och flickors beteenden relaterar till hur psykisk ohälsa och 

sociala problem framställs i förarbetena.  

 

Butler (2007) menar att vi måste ha ett samband mellan kön, genus och ett begär som är i 

enlighet med heteronormen för att passa in i den heterosexuella matrisen. För kategorin kvinna 

behövs en “kvinnlig” kropp och ett agerande som är “kvinnligt” samt ett sexuellt begär av det 

motsatta könet. Den heterosexuella matrisen upprätthålls av strukturer, handlingar och 

diskurser som alla utgår från ett tvåkönssystem och skapar således ett system som definierar 
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vad som är socialt godkänt och inte (Butler, 2007). Vi vill undersöka om diskurserna som 

återfinns i vår empiri relaterar till detta system. Butler (2007) använder begreppet 

performativitet för att förklara hur handlingar konstituerar identitet och identitet blir något som 

görs. När människor tillskrivs en identitet och handlar i enlighet med den så reproduceras en 

förväntan kring att andra ska uppträda i enlighet med dessa handlingsmönster. Exempelvis 

förstärks normen att män har kort hår varje gång någon som identifierar sig som eller tillskrivs 

könsidentiteten man är kortklippt. På så vis kommer personer som är korthåriga att tolkas som 

män eller maskulina. Det är en upprepning av handlande som gör att könskategorierna 

institutionaliseras och framträder som verkliga i såväl språkliga som sociala sammanhang. 

Eftersom lagtexten är könsneutral ges inget explicit utrymme för att tolka och tillämpa lagen 

utifrån kön. Trots det ser vi en skillnad mellan könen där pojkar i högre grad än flickor placeras 

enligt LVU. Med hjälp av Butlers (2007) idéer vill vi analysera hur genus påverkar 

konstruktionen av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i förarbetena.  

4. METOD 

I metodkapitlet följer en redogörelse för våra metodval samt insamlandet av vårt empiriska 

material. Under analysmetod följer en utvecklad beskrivning av hur Faircloughs kritiska 

diskursanalys har använts metodologiskt i studien. Vidare diskuteras studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt eventuella begränsningar och etiska överväganden.  

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod passar för att få en förståelse för komplexiteten i ett problem, en förståelse 

för hur fenomen på olika nivåer relaterar till varandra och tillsammans utgör förutsättningarna 

för det specifika problemet. Baserat på studiens syfte och frågeställningar så är den kvalitativa 

ansatsen inte bara lämplig utan nödvändig som grund för studien (Alvesson & Sköldberg, 

2017:18). Det finns flera kvalitativa metoder för att studera text. Som tidigare nämnt syftar 

Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys till att framhålla relationen mellan språk och sociala 

strukturer, och då föremålet för vår studie är just språk och text motiveras denna kvalitativa 

metod. Den kritiska diskursanalysen är metodologisk och rymmer både teori samt analys. Vår 

studie bygger på en abduktiv ansats som utgår från att teoretisk tolkning påverkar förståelsen 

av empirin. Abduktion handlar om att en teoretiskt färgad tolkning görs av sambandet mellan 

en observation och en förklaring till den. Detta leder till att det genusperspektiv som vår studie 

utgår från har påverkat vår syn på empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017:13ff). 
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4.2 Material och urval 

Det empiriska material som vår analys utgår från är framtaget utifrån studiens syfte och utgörs 

av offentliga dokument i form av förarbeten och prejudicerande domar 6 som relaterar till 

följande lagtext, 3 § LVU, och specifikt rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”:  

 

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

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

socialt nedbrytande beteende. 

 

Utifrån detta är studien således en empirisk dokumentstudie (Bryman, 2002:20,361). Vi har 

valt att använda statliga offentliga utredningar (SOU), regeringens propositioner (prop.) och 

prejudicerande domar då dokumenten utgör grunden till och ger form åt lagstiftningen. 

Dokumenten är så kallade rättskällor och vägleder i tolkning av lagen vilket i förlängningen 

påverkar på vilka grunder barn och unga tvångsomhändertas (Zetterström, 2012:56f). Genom 

att läsa LVU - Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2020) fann vi vilka förarbeten och 

domar som är centrala för såväl framställningen av som tolkningen av 3 § LVU. Vi valde att 

inkludera de förarbeten där rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” nämndes. I 

handboken diskuteras 4 prejudicerande domar och vi valde att inte inkludera alla dessa då 2 

saknades relevans för studiens syfte. Vi inkluderade prejudicerande domar som skulle fungera 

som illustrativa exempel och relatera till de fynd som gjordes i förarbetena. Det var två 

prejudicerande domar där både psykisk ohälsa samt sociala problem kunde utläsas och därför 

valde vi dessa. Vi valde således att exkludera prejudicerande domar som gällde att missköta 

behandling av en sjukdom samt en dom om hedersförtryck som rörde både 2 och 3 § LVU. 

Studiens empiriska material utgjordes av följande dokument: 

  

- Om socialtjänstlagen (Prop. 1979/80:1) 

- Om vård i vissa fall av barn och ungdomar (Prop. 1989/90:28) 

- Omhändertagen - Samhällets ansvar för barn och unga (SOU 2000:77)  

- RÅ 2000 ref. 33 

- RÅ 2010 ref. 24 

- Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71) 

 

Studiens syfte och frågeställningar fokuseras kring 3 § LVU och rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende”. Vissa av dessa dokument innehåller text om LVU i sin helhet vilket 

resulterade i att vi valde bort text som behandlar 2 § LVU samt text om rekvisiten “missbruk” 

och “brottslig verksamhet”. Vårt fokus i bearbetning av materialet var således de delar av 

dokumenten som rör rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”.  

 

 
6 En prejudicerande dom är ett avgörande från domstol eller myndighet som används vägledande eller 

bestämmande i senare beslut.  
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4.3 Analysmetod och analytiskt tillvägagångssätt 

Vi valde att använda den tredimensionella analysmodell som Fairclough (1992) presenterar i 

Discourse and Social Change. Enligt Fairclough (1992) är en kommunikativ händelse när vi 

på olika sätt använder språket och kommunicerar via skrift eller tal i exempelvis böcker, 

intervjuer eller i nyhetsrapportering. Varje sådan kommunikativ händelse har tre dimensioner 

vilka presenteras i figur 1.  

 

Figur 1. Faircloughs (1992:73) tredimensionella modell för diskursanalys. 

 
 

Modellens tre dimensioner är: text (textens egenskaper), den diskursiva praktiken (produktions- 

och konsumtionsprocesser förbundna med texten) och den sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen (texten) är en del av. Dimensionerna i Faircloughs (1992) modell 

hänger ihop och han beskriver den diskursiva praktiken som en länk mellan text och social 

praktik. De olika delarna formar och formas av varandra, något som Fairclough menar att den 

som använder metoden behöver ha förståelse för vid genomförandet av analysen. 

 

I den första dimensionen analyseras texten och utifrån dess lingvistiska uppbyggnad går det 

ofta att skapa en uppfattning om det sammanhang som texten är producerad i (Fairclough, 

1992:76f). I studien har det varit intressant att studera vilka ord som används i texterna, vilka 

ord som upprepas samt vilka ord som inte nämns även om de hade kunnat användas. Den andra 

dimensionen innefattar två olika delar av den diskursiva praktiken. Den ena aspekten innefattar 

hur text produceras, konsumeras och tolkas (ibid.:78f). Samtliga texter i det empiriska 

materialet är rättskällor. Detta innebär att de konsumeras som en källa till lagtolkning. 

Produktionsförhållandena är liknande för alla texterna i och med att de produceras av 

regeringen eller Högsta domstolen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar fann vi att denna 

aspekt av den diskursiva praktiken inte var primärt intressant. Den andra aspekten av den 

diskursiva praktiken är vilken vi utgått från och den innebär att analysera vilka diskurser som 

finns i texten samt hur dessa relaterar till varandra. Det handlar även om att se hur olika texter 

refererar eller relaterar till varandra (ibid.:78f). Det sista steget i Faircloughs (ibid.:95ff) 

analysmodell innebär att analysen av text och diskurs placeras i en sociokulturell kontext, alltså 

en analys av den sociala praktiken. Detta har varit en utmaning i vår studie då vår empiri 

sträcker sig från 1979/80 till 2015 och således rymmer olika sociala och kulturella kontexter. 

Studien har haft en ansats till att analysera empirin i förhållande till den samhälleliga kontext 
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som texten producerats i men också i förhållande till studiens teorier. Genom att länka samman 

text, diskurser och sociala strukturer kunde studiens resultat ge en indikation gällande 

diskursernas politiska och sociala utveckling samt konsekvenser (ibid.:95ff). 

 

Utifrån den tredimensionella modellen presenterar Fairclough (1992) även analysverktyg att 

använda. Det presenteras många analysverktyg men vi valde att inte använda alla dessa då det 

skulle resultera i en allt för omfattande analys. De verktyg som vi använde oss av utgår från 

Faircloughs (1992) tredimensionella modell men har tolkats utifrån vår problemformulering. 

Vårt analytiska tillvägagångssätt bestod i att koda vårt empiriska material utifrån de specifika 

analysverktyg som presenteras nedan. Det första steget i kodningsprocessen var att vi utförde 

en gemensam testkodning av en del av materialet, detta för att kontrollera att vi hade tolkat 

våra verktyg på ett enhetligt sätt. Därefter utfördes resterande kodning separat utifrån våra 

analysverktyg. Analysverktygen som vi använt är: 

 

Vokabulär (textnivå) - Detta verktyg syftar till att utläsa vilka ord som används. Vi markerade 

vilka ord som användes avseende psykisk ohälsa, sociala problem och kön samt hur frekvent 

dessa användes.  

Etos (textnivå) - detta verktyg syftar till att markera hur språk konstruerar människors eller ett 

objekts identitet. En textproducent kan använda ord som bidrar till hur en person uppfattas, till 

exempel god och ond eller smart och korkad. Utifrån etos går det att se hur någon konstrueras 

i texten men också återkommande identitetskonstruktioner där till exempel kvinnor alltid 

konstrueras som smarta.  

Intertextualitet (diskursiv nivå) - Detta verktyg kan relateras till flera av de andra verktygen 

och vi använde det för att utläsa vissa språkliga mönster över tid. Vi använde primärt 

intertextualitet för att undersöka om våra texter påverkar varandra, och i så fall hur. Det är 

intressant för att kunna se en eventuell kedja som sträcker sig över tid och vilken utveckling 

som kan utläsas ur dokumenten.  

Interdiskursivitet (diskursiv nivå) - detta verktyg använde vi för att analysera vilka olika 

diskurser som finns i dokumenten och hur dessa förhåller sig till varandra. Det var intressant 

att utläsa olika diskursers utrymme i dokumenten samt följa dessa över tid.  

 

Efter att ha kodat och analyserat texterna utifrån ovan nämnda analysverktyg så gick vi igenom 

texterna gemensamt för att jämföra vad vi hittat och intresserat oss för. Utifrån våra 

diskussioner kunde vi lyfta fram teman som vi sedan kunde dela in vårt resultat i. Det resultat 

som vi fann på textnivån och den diskursiva nivån kunde vi sedan analysera i förhållande till 

den sociala praktiken för att visa hur de tre delarna i Faircloughs (1992) tredimensionella 

modell relaterar till varandra.  

4.4 Kriterier för trovärdighet 

För kvalitativ forskning presenterar Bryman (2002:258) fyra kriterier för att bedöma studiens 

trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Det är med 
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utgångspunkt i dessa kriterier som vi för en diskussion gällande studiens trovärdighet och 

representativitet.  

Tillförlitlighet handlar om att kunna styrka tillförlitligheten i de slutsatser vi har kommit fram 

till genom att utföra studien i enlighet med forskningsregler (Bryman, 2002:258). Det handlar 

också om att våra beskrivningar stämmer överens med andras. Genom att genomföra vår analys 

med utgångspunkt i Faircloughs (1992; 2003; 2005) metodologiska texter så är studiens metod 

förankrad i vetenskaplig litteratur. Vi har också förhållit oss till tidigare forskning 

genomgående i analys och diskussion vilket kan tänkas skapa en tillförlitlighet till våra 

beskrivningar av psykisk ohälsa och sociala problem bland unga. 

 

Överförbarhet är det kriterium som syftar till att ställa krav på studiens generaliserbarhet.  

Eftersom kvalitativ forskning handlar om att undersöka en viss kontext och fånga ett djup 

innebär överförbarhet hur väl studiens resultat kan anses gälla i en annan kontext än den 

undersökta (Bryman, 2002:260). Vår studie har en tydlig kontextuell förankring i såväl det 

sociala arbetets forskningspraktik som i en svensk kontext. Detta kan leda till att 

överförbarheten i vår studie blir begränsad. Vårt resultat och vår analys utgår från detta 

kontextbundna material och det är därför svårt att säga något om ett annat sammanhang. Vi har 

försökt att underlätta bedömningen av överförbarheten genom att beskriva den kontext vårt 

material befinner sig inom så tydligt som möjligt.  

 

Pålitlighet innebär att säkerställa att det finns en tydlig redogörelse för alla delar i den 

genomförda studien, exempelvis när det gäller hur materialet analyserats (Bryman, 2002:260f). 

Därför har vi i denna studie strävat efter att noggrant beskriva vårt tillvägagångssätt såväl 

metodologiskt som analytiskt. Utifrån det ger vi läsaren insyn i vårt arbete och möjlighet att 

bilda sig en egen uppfattning om tillförlitligheten i slutsatserna. Vi har försökt att tydligt 

förklara hur vi relaterar vårt resultat till teoretiska utgångspunkter för att visa hur detta har 

bidragit till vår analys. Det som skulle kunna ge vår studie mindre pålitlighet är vår valda 

metod. Fairclough (1992; 2003; 2005) redogör inte för en exakt användning av de analytiska 

verktygen, tvärtom menar han att det är upp till användaren att välja vilka verktyg som är 

relevanta för studien. Det är utifrån detta som studiens metodologiska tillvägagångssätt är 

utformat vilket riskerar att det blir otydligt för läsaren hur vi arbetat med våra analytiska 

verktyg. Vi har försökt att motverka detta genom att tydligt presentera våra analytiska verktyg 

och på vilket sätt vi använt dem.   

 

Att styrka och konfirmera studiens resultat innebär att redogöra för tillvägagångssätt genom 

vilka vi undviker att låta personliga värderingar påverka arbetet. I samhällelig forskning är 

fullständig objektivitet svårt att uppnå och detta kriterium handlar därför om att förhålla sig till 

sin subjektivitet och försöka säkerställa att personliga åsikter inte påverkar resultatet (Bryman, 

2002:261). Ett sätt att styrka resultatet kan vara att i genomförandet ställa sig främmande till 

materialet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). Vi har i vår studie använt en metod som 

utgår från att ett kritiskt perspektiv riktas mot det som ska undersökas. Detta har en baksida i 

och med att vi fått begränsade möjligheter att inta en position där vi är främmande till 

materialet. Att studien har en socialkonstruktionistisk ansats medför dessutom att studiens 

resultat ska ses i ljuset av sin kontext. Vi har varit öppna för att detta påverkar studiens 
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konfirmering och har därför istället strävat efter att underbygga det resultat vi presenterar med 

teorier och tidigare forskning för att det ska bli tydligt vilka tolkningar som resultatet bygger 

på. 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer som gäller vid humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning; konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet. I korthet innebär etiska överväganden att väga om 

studiens nytta överstiger riskerna för deltagarna. Etiska överväganden är framförallt av 

relevans i förhållande till de prejudicerande domar som vi använder i studien då dessa innefattar 

uppgifter om individers personliga förhållanden. Resterande dokument innehåller inte denna 

typ av personliga uppgifter.  

 

Konfidentialitetskravet är kopplat till sekretess samt offentlighet och är det krav som främst 

träffar vår studie. Prejudicerande LVU-domar är offentliga handlingar (OSL, SFS 2009:400). 

Detta innebär dock inte att forskningsetiska principer kan frångås, i en studie likt denna kan 

konfidentialitetskravet innebära att utesluta etiskt känsliga uppgifter samt att deltagarna 

anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2002:12). Domarna som använts i studien innehåller 

information om ungdomarnas personliga förhållanden vilket kan tänkas vara känsliga uppgifter 

för den enskilde. Vi har således valt att endast använda information från domarna som är 

relevant för studiens syfte och har uteslutit övrig information som rör personliga förhållanden. 

För att ge studien större dignitet och öppna upp för kontroll av uppgifterna har vi valt att 

publicera de målnummer som är aktuella i studien. Vi har däremot inte skrivit ut några 

fullständiga namn på personerna som domarna rör och har i den mån det går uteslutit 

information om platser, personer eller händelser som tydligt går att koppla till personerna. Vi 

har dock valt att skriva ut personernas ålder och juridiska kön då detta är av relevans i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska få tydlig information om sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002:8). Enligt Vetenskapsrådet går det att skilja på aktiva och 

passiva deltagare i en studie. I vår studie använder vi oss av passiva deltagare, vilket innebär 

att den information som finns om deltagarna är hämtad från domar som publicerats av en 

myndighet. Enligt de forskningsetiska principerna är information till passiva deltagarna inte 

alltid nödvändigt utan en avvägning ska göras från fall till fall. Vi har valt att inte informera 

personerna i domarna om vår studie. Det går inte att utläsa tillräckligt med uppgifter för att 

kontakta personerna och den information som finns är publicerad i offentliga handlingar som 

finns tillgängliga för allmänheten. Samtyckeskravet handlar om att samtycke ska inhämtas från 

deltagare, något som enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002:9) inte behöver 

göras då deltagarna inte är aktiva. Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som deltagarna 

lämnar inte får användas till något annat än det som deltagarna fått information om, till exempel 

får inte uppgifter spridas för att användas kommersiellt (ibid.:14). Då vår empiri bygger på 

offentliga handlingar och inte har några aktiva deltagare har inte dessa delgivits någon 

information om studien. Detta leder till att nyttjandekravet inte kan beaktas då deltagarna inte 

fått veta vad uppgifterna ska användas till.  
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4.6 Metodöverväganden 

Det är viktigt att ha en medvetenhet kring att vår studie har en socialkonstruktivistisk ansats 

som utgår från att språket bidrar till att skapa vår verklighet. Syftet med vår analys är således 

inte att ringa in någon sanning utan snarare att påvisa mönster och strukturer i samhället. För 

att kunna presentera studien med avstamp i socialkonstruktivism bör “sanningen” tolkas som 

en representation av världen som samexisterar med andra representationer och inte som en 

ensam, objektiv sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). Vår valda metod har lett till 

att analysen snarare speglar en uppfattning av verkligheten än något som är riktigt och sant. 

Den kritiska diskursanalysen behöver inte heller nödvändigtvis presentera något oväntat, utan 

handlar snarare om att synliggöra det som tas för givet i samhället. Det har varit en utmaning 

att förhålla sig till detta i genomgången av empiriskt material och att inte försöka hitta något 

avvikande eller oväntat. 

 

Studiens metod och vetenskapsfilosofiska ansats har dessutom medfört en risk för att vi i 

genomförandet av studien kan ha utläst diskurser utifrån våra egna uppfattningar och 

värderingar. Detta benämner dock Fairclough (2003) som en del i den kritiska diskursanalysen, 

att diskurser skapas och reproduceras utifrån hur de tolkas av läsaren. Då vi gått igenom vårt 

empiriska material har det varit viktigt att vi försökt ha ett reflexivt förhållningssätt och en 

medvetenhet om hur våra egna föreställningar påverkar våra tolkningar. En kritisk 

diskursanalys är inte politiskt neutral i sin utformning utan tar undertryckta samhällsgruppers 

perspektiv för att belysa ojämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69f). Detta leder till 

att vi inte har varit helt neutrala inför texterna vi analyserat. Det har därför varit tacksamt att 

diskutera dessa överväganden med varandra under arbetets gång då vi har kunnat 

uppmärksamma varandra när våra egna tolkningar riskerar att ta för stor plats.  

 

En svårighet vid användandet av Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys är att han inte 

presenterar någon tydlig skiljelinje för i vilken mån diskursiva element påverkar icke-

diskursiva. Inte heller ger Fairclough någon tydlig förklaring för hur relationen mellan diskurs 

och social praktik ska tolkas utan lämnar det till den som genomför analysen. Då Fairclough 

(1992; 2003) presenterar många och väldigt skilda teorier som exempel kan det tolkas som att 

vilken sociologisk teori som helst kan sammanfogas med den kritiska diskursanalysen. För oss 

som saknar tidigare erfarenhet av att genomföra en kritisk diskursanalys har det varit en 

utmaning att förstå och bemästra de teoretiska aspekterna av det som Fairclough benämner som 

social praktik. 

5. RESULTAT & ANALYS  

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Studien utgår från en diskursanalys 

vilken inte går att separera från dess teoretiska utgångspunkter, vilket medför att alla resultat 

vi presenterar också är analys. Vi redogör för våra fynd utifrån två avsnitt som innehåller olika 

typer av analys. Den första delen är en materialanalys där vi redogör för fynd utifrån från vår 

text- och diskursanalys. Därefter följer avsnitt 5.2 som är en teoretisk analys i vilken vi placerar 

våra fynd i förhållande till teorier samt tidigare forskning. 
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5.1 Materialanalys 

Materialanalysen är indelad i avsnitt utifrån våra frågeställningar. Varje avsnitt är i sin tur 

indelat i teman utifrån vad som uppfattas som framträdande i analysen. Under varje tema 

presenteras först en tabell som visar vad vi funnit i texterna utifrån de analysverktyg vi använt. 

Efter tabellen redogörs för dessa fynd i en löpande text. Vårt empiriska material sträcker sig 

från 1979/80 till 2015, vi fokuserar därför på de teman som går att följa eller som återkommer 

i dokumenten. I dokumenten återfinns begrepp som inte längre används och därav kan framstå 

som förlegade. Vi återger de ord som återfinns i vår empiri, dels för att det ska vara lättare att 

härleda våra tolkningar till empirin men också för att visa på den språkliga förändring som 

dokumenten genomgått.  

5.1.1 Sociala problem och “annat socialt nedbrytande beteende” 

Följande avsnitt behandlar vår första frågeställning; hur sociala problem porträtteras i 

förhållande till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Analysen är indelad i två 

teman; samhällsfarliga beteenden och beteenden som skadar ungdomen samt pojkars 

externaliserade problematik är norm. 

 

Tema 1: Samhällsfarliga beteenden och beteenden som skadar ungdomen 

Tabell 1. Analysmatris: Samhällsfarliga beteenden och beteenden som skadar ungdomen 

  Vokabulär 

(textanalys) 

Etos 

(textanalys) 

Intertextualitet 

(diskursiv praktik) 

Interdiskursivitet 

(diskursiv praktik) 

Prop. 1979/80:1 annat därmed jämförbart 

beteende, missbruk av 

beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet, 
kriminell/destruktiv utveckling 

ej funnet ej funnet Diskurs om 

samhällsfarliga 

beteenden 

Prop. 1989/90:28 annat därmed jämförbart 

beteende, annat socialt 

nedbrytande beteende, avviker 

från samhällets grundläggande 
normer, enstaka allvarliga brott, 

brottslig verksamhet, 

knarkarkvart, missbruksmiljö, 

prostituera sig, uppträder på 

sexklubb 

ej funnet ej funnet Diskurs om 

samhällsfarliga 

beteenden, diskurs om 

skadliga beteenden för 
den unge, diskurs om 

skadliga sexuella 

beteenden 

SOU 2000:77 lever ut sin sexualitet, fördöms, 

utsatt, pojkar, flickor 
utsatt tonårsflicka - 

“Flickan fördöms och 

man tar avstånd från 

henne, vilket i sin tur 

leder till att hon blir 
mer utsatt.” 

ej funnet Diskurs om skadliga 

sexuella beteenden 

RÅ 2000 ref.33 hotat, kaotisk, stora problem, 

kastat kniv, slagit, klarar inte 

skolan, konflikter, asocialitet, och 

destruktivt, mycket aggressivt 
beteende, överskrider hela tiden 

normer, stora problem i 

kamratrelationer, häftiga bråk 

Farlig tonårspojke -  
“Han hotar och slår 

sina kamrater och 

anhöriga” 

ej funnet Diskurs om 

samhällsfarliga 

beteenden,  
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RÅ 2010 ref.24 aggressiv, impulsstyrd, 

utåtagerande, våldsamma utbrott, 
handgriplig, farlig, 

självdestruktivt, öppet 

sexualiserande beteende 

ej funnet ej funnet Diskurs om 

samhällsfarliga 
beteenden, diskurs om 

skadliga beteenden för 

den unge, diskurs om 

skadliga sexuella 

beteenden 

SOU 2015:71 “det är själva beteendet som ska 

vara asocialt”, aggressivt, 

våldsamt och utagerande 

beteende. skolfrånvaro, sexuella 

övergrepp, rymningar 

ej funnet ej funnet Diskurs om 

samhällsfarliga 

beteenden, 

Not: Ej funnet indikerar att inga fynd har gjorts i relation till temat. 

 

I Om socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1) diskuteras LVU och de rekvisit som anges för ett 

omhändertagande utifrån den unges eget beteende är; missbruk av beroendeframkallande 

medel, brottslig verksamhet eller något annat därmed jämförbart beteende. “Annat därmed 

jämförbart beteende” ställs i texten mot övriga rekvisit, missbruk och brottslig verksamhet, och 

förklaras inte vidare. Det nämns att syftet med omhändertagandet är att “samhället ska träda in 

då den unge inte själv förmår bryta en kriminell eller annars destruktiv utveckling” och i detta 

framträder en diskurs om samhällsfarliga beteenden vilken präglar syftet med rekvisitet “annat 

därmed jämförbart beteende”. 

 

I om vård i vissa fall av barn och ungdomar (Prop. 1989/90:28) problematiseras hur det tredje 

rekvisitet språkligt placeras i relation till övriga rekvisit och det föreslås en ändring från “annat 

därmed jämförbart beteende” till “annat socialt nedbrytande beteende”. Utifrån den nya 

formuleringen blir det i texten centralt att utreda vad rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” ska syfta till och vilka beteenden som ska inkluderas.  

 

Med “socialt nedbrytande beteende” menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 

samhällets grundläggande normer. Exempel på detta är att den unge begår något eller några enstaka 

allvarliga brott utan att man för den skull kan tala om brottslig verksamhet. Vidare kan det vara 

fråga om att den unges vistas - annat än tillfälligt - i en s.k. knarkarkvart eller någon annan 

missbruksmiljö eller att den unge prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb.  

 

         Prop. 1989/90:28 s.109 

 

Citatet visar hur “annat socialt nedbrytande beteende” ska tolkas och det beskrivs vad rekvisitet 

syftar till att inkludera. Vi kan här utläsa en diskurs om skadliga beteenden för den unge och 

en diskurs om skadliga sexuella beteenden. Diskurserna delar utrymme med en diskurs om 

samhällsfarliga beteenden i förhållande till rekvisitet. I textanalysen kan vi se att vokabuläret 

avseende rekvisitet utökas med beskrivningar som “vistas i missbruksmiljö” och “uppträda på 

sexklubb”. Därmed vidgas innebörden av rekvisitet till att omfatta att vistas i vissa specifika 

miljöer som kan vara skadliga för ungdomar. Det tillkommer även att “den unge beter sig på 

ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer”. 

 

I Omhändertagen - samhällets ansvar för barn och unga (SOU 2000:77) diskuteras hur 

sexualitet kan förstås som ett skadligt beteende hos den unge.  
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Att flickor och pojkar omhändertas på olika grunder kan enligt min mening vara rimligt. När t.ex. 

en pojke lever ut sin sexualitet bedöms det inte alls lika negativt som när en flicka gör det. Flickan 

fördöms och man tar avstånd från henne, vilket i sin tur leder till att hon blir mer utsatt. Det här är 

ett faktum som socialtjänsten måste beakta. Om socialtjänsten bortsåg från det och behandlade 

pojkar och flickor lika skulle det innebära att flickorna blir slagträn i ett försök att ändra 

värderingarna i samhället. Bedömningen av om den unge skall beredas vård enligt LVU skall enligt 

min mening självklart alltid göras utifrån en individuell bedömning i det enskilda fallet.  

 

SOU 2000:77 s.86 

 

Citatet är från en del av texten där könsskillnader i bedömningar av socialt nedbrytande 

beteende diskuteras. Textproducenten menar att hänsyn behöver tas till kön. Flickor beskrivs 

som utsatta utifrån att ett sexuellt beteende hos kvinnor ses som avvikande från samhällets 

grundläggande normer i högre utsträckning än för män. Här ser vi igen en diskurs om skadliga 

sexuella beteenden och en identitet av en utsatt tonårsflicka konstrueras. 

 

I de prejudicerande domarna (RÅ 2000 ref. 33; RÅ 2010 ref. 24) så illustreras diskursen om 

samhällsfarliga beteenden. Det finns ett vokabulär med ord som beskriver externaliserade 

problem i domarna. I RÅ 2010 ref 24. genom ord som; aggressiv, impulsstyrd, utåtagerande, 

våldsamma utbrott, handgriplig, farlig och i RÅ 2000 ref. 33 genom ord som: hotat, kaotisk, 

stora problem, kastat kniv, slagit, klarar inte skolan, konflikter, asocialitet, och destruktivt. 

Vokabuläret förekommer genomgående i domarna och relateras till rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende”. I RÅ 2000 ref. 33 förekommer även förstärkningsord som mycket 

aggressivt beteende, överskrider hela tiden normer, stora problem i kamratrelationer och 

häftiga bråk.  

 

Av utredningen framgår i korthet följande. (...). Han har ett aggressivt uppträdande och har svårt att 

behärska sig. Detta leder till att han hotar och slår sina kamrater och anhöriga. I sådant sammanhang 

ska han också ha använt kniv. Han har avstängts från olika skolor och andra institutioner därför att 

man inte kunna garantera hans egen och andras säkerhet. Utöver våld har han gjort sig skyldig till 

annat brottsligt handlande. Han har visat en dragning till asociala och destruktiva miljöer. 
          

RÅ 2000 ref. 33 s.7 

 

I citatet ser vi hur en identitet konstrueras kring D, pojken i den prejudicerande domen, där han 

tillskrivs egenskaper som är förknippade med ett samhällsfarligt beteende och därmed 

konstrueras som farlig. Citatet är ett utdrag av det som Regeringsrätten7 anför i sin bedömning 

av att D uppfyller rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Det som utgör argumenten 

är primärt att han har en externaliserad problematik och att hans beteende påverkar andra 

negativt. I RÅ 2010 ref. 24 förs en liknande argumentation om att M, flickan i den 

prejudicerande domen, uppfyller rekvisitet på grund av den externaliserade problematik som 

hon uppvisar. Beskrivningen av Ms problembild omges dock av en diskurs om beteenden som 

är skadliga för den unge.  

 

 
7  Högsta domstolen sedan 2011. 
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M. har ett självdestruktivt beteende. Hon har ett öppet sexualiserande beteende som kan försätta 

henne i farliga situationer där hon riskerar att bli utnyttjad.  

 

RÅ 2010 ref. 24. s.5 

 

Citatet ovan är ett yttrande från Socialstyrelsen inhämtat av Regeringsrätten. I citatet ser vi hur 

Ms självdestruktiva beteende problematiseras. Att M har ett öppet sexualiserande beteende 

relateras direkt till att hon kan hamna i farliga situationer och en diskurs om skadligt sexuellt 

beteende framkommer i texten. 

 

I Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71 s.304) förklaras 

rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” utifrån att “det är själva beteendet som ska vara 

asocialt”. Ett asocialt beteende beskrivs som aggressivt, utagerande och våldsamt beteende. 

Texten har ett vokabulär som specificerar vilka sociala problem och beteenden som tolkas in i 

betydelsen av rekvisitet. Dessa är; aggressivt och utagerande beteende, skolfrånvaro, sexuella 

övergrepp (om det gäller offer eller förövare framgår inte) och rymningar. Vad dessa beteenden 

och sociala problem innebär mer specifikt beskrivs inte i utredningen. Det vokabulär som 

används har utökats men orden beskriver fortsättningsvis endast externaliserad problematik 

och diskursen om samhällsfarliga beteenden är stark i texten. 

 

Genomgående i dokumenten återfinns diskursen om samhällsfarliga beteenden, även om 

diskursen om skadliga beteenden för den unge samt sexuella skadliga beteenden också får 

utrymme. Det går att utläsa hur identiteter konstrueras i förhållande till kön och hur dessa 

identiteter framställs på olika sätt i dokumenten.  

 

Tema 2: Normerande av pojkars externaliserade problematik 

Tabell 2. Analysmatris: Normerande av pojkars externaliserade problematik 

  Vokabulär 

(textanalys) 

Etos 

(textanalys) 

Intertextualitet 

(diskursiv praktik) 

Interdiskursivitet 

(diskursiv praktik) 

Prop. 1979/80:1 den unge, han, hon, honom, flicka, 

pojke, prostitution 
ej funnet ej funnet Diskurs om skadligt 

sexuellt beteende 

Prop. 1989/90:28 den unge, hon, han, honom, 

tonårsflickor, de mest utsatta 
ungdomarna,  

utsatt tonårsflicka - 

“Den vård som idag 
kan erbjudas de mest 

utsatta ungdomarna 

(...). Det gäller 

exempelvis vården av 

tonårsflickor (...).”  

ej funnet ej funnet 

SOU 2000:77 den unge, tonårsflickor, 

självdestruktiva, ätstörningar, 

självmordsförsök, han och honom  

utsatt tonårsflicka 

“Problemet verkade 

främst gälla 

tonårsflickor som är 

självdestruktiva, vilket 
bl.a. kan yttra sig i 

ätstörningar och 

självmordsförsök.”  

ej funnet ej funnet 

RÅ 2000 ref.33 ej funnet ej funnet ej funnet ej funnet 

RÅ 2010 ref.24 ej funnet ej funnet ej funnet ej funnet 
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SOU 2015:71 den unge, han och hon, 

tonårsflickor, ätstörningar, 
självmordsförsök, 

självdestruktivitet. 

utsatt tonårsflicka 

“Problemet verkade 
främst gälla 

tonårsflickor som är 

självdestruktiva, vilket 

bl.a. kan yttra sig i 

ätstörningar och 
självmordsförsök. “ 

ej funnet ej funnet 

Not: Ej funnet indikerar att inga fynd har gjorts i relation till temat. 

 

I Om socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1) där förslaget till LVU presenteras första gången så 

går det att utläsa ett vokabulär som bygger på ett manligt pronomen. Den unge förstås primärt 

som en pojke då texten genomgående benämner ungdomen antingen som “den unge” eller 

utifrån pronomenet han/honom. Ett kvinnligt pronomen nämns två gånger i texten, en gång i 

ett exempel då en narkotikapåverkad ungdom påträffas och det skrivs att “nämnden ska erbjuda 

den hjälp som han eller hon behöver” (prop. 1979/80:1 s.584). Andra gången är då prostitution 

nämns som exempel på ett skadligt beteende:  

 

Det står emellertid klart att det kan finnas även andra jämförbara yttringar av en livsföring, ett 

beteende, som kan sägas innefatta allvarlig fara för den unge. (...). Ett annat exempel är om den 

unge - flicka eller pojke - är prostituerad.  

 

         Prop. 1979/80:1 s.583 

 

Citatet är hämtat från en del av texten då en beskrivning av “annat jämförbart beteende” ges. I 

citatet tydliggörs att detta problem kan träffa även flickor, något som inte tydliggörs då 

exempelvis missbruk och kriminalitet diskuteras. En diskurs om ett sexuellt skadligt beteende 

är också framträdande i citatet då prostitution nämns som ett beteende vilket kan innebära 

allvarlig fara för ungdomen. I Om vård i vissa fall av barn och ungdomar (prop. 1989/90:28) 

blandas uttryck som “den unge” med “han eller hon” i texten men vid enstaka tillfällen nämns 

enbart pronomenet “han”/”honom”. Texten har alltså delvis ett vokabulär som innefattar fler 

pronomen än det manliga men är också delvis relaterad till endast ett manligt pronomen.  

 

Den vård som idag kan erbjudas de mest utsatta ungdomarna (...). Det gäller exempelvis vården av 

tonårsflickor (...). 

 

         Prop. 1989/90:28 s.57 

 

Citatet är hämtat ur en del av propositionen där textproducenten framför en kommentar på hur 

den framtida ungdomsvården bör utformas. I likhet med i Om socialtjänstlagen (prop. 

1979/80:1) så nämns flickor en gång i Om vård i vissa fall av barn och ungdomar (prop. 

1989/90:28) och det går att se hur en identitet konstrueras i formuleringen. Flickor nämns i 

texten när de “mest utsatta ungdomarna” diskuteras och “tonårsflickor” lyfts som en särskilt 

utsatt grupp. I texten ser vi således den konstruerade identiteten utsatt tonårsflicka. I ytterligare 

två förarbeten (SOU 2000:77; SOU 2015:71) återfinns denna identitet. 

 

Problemet verkade främst gälla tonårsflickor som är självdestruktiva, vilket bl.a. kan yttra sig i 

ätstörningar och självmordsförsök.  
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       SOU 2000:77 s.171; SOU 2015:71 s.326 

 

I Omhändertagen - Samhällets ansvar för barn och unga (SOU 2000:77) och Barns och ungas 

rätt till vid tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71) relateras tonårsflickor till 

självdestruktivitet, vilket citatet ovan visar. Dessa citat finns i delar av texten där särskilt utsatta 

grupper diskuteras. 

 

I Omhändertagen - Samhällets ansvar för barn och unga (SOU 2000:77) är vokabuläret 

övervägande könsneutralt förutom i de lagförslag som lämnas, där manligt pronomen används. 

I Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71) ändras pronomen 

som tidigare var manliga till “den unge” eller så skrivs två pronomen; “han” och “hon” i 

meningen. 

 

Genom textanalysen ser vi hur pronomen i texterna förändras över tid och successivt blir 

könsneutralt. I de tidigare förarbetena där pronomen “han” och “hon” används går det att se 

hur dessa pronomen används på olika sätt och kopplade till olika beteenden. Det går även att 

återfinna de tidigare nämnda identiteterna som konstrueras i dokumenten. 

5.1.2 Psykisk ohälsa och “annat socialt nedbrytande beteende” 

Följande avsnitt behandlar vår andra frågeställning; hur psykisk ohälsa porträtteras i 

förhållande till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Vi har valt att analysera utifrån 

teman som innehåller de mest framträdande diskurserna samt de teman som vi kan följa över 

tid genom dokumenten. De teman som avsnittet är indelat utifrån är; psykisk ohälsa som 

förklaring till problem och frånvaron av psykisk ohälsa i dokumenten. 

 

Tema 3: Psykisk ohälsa som förklaring till problem 

Tabell 3. Analysmatris: Psykisk ohälsa som förklaring till sociala problem 

  Vokabulär 

(textanalys) 

Etos 

(textanalys) 

Intertextualitet 

(diskursiv praktik) 

Interdiskursivitet 

(diskursiv praktik) 

Prop. 1979/80:1 ej funnet ej funnet ej funnet ej funnet 

Prop. 1989/90:28 tidiga personlighetsstörningar, 
störningar i känslolivet, djupa 

identitetsproblem, svåra psykiska 

problem, omfattande vårdbehov, 

unga narkotikamissbrukare med 

allvarliga psykiska störningar, 
missbrukar, begår brott, annat 

socialt nedbrytande beteende 

ej funnet Intertextuell kedja - 
Medicinsk diskurs  

Medicinsk diskurs 

SOU 2000:77 ej funnet ej funnet ej funnet ej funnet 

RÅ 2000 ref.33 DAMP, deprimerad, 

ångestfylld/hög inre 

spänningsnivå, neuropsykiatrisk 
störning  

ej funnet Intertextuell kedja - 

Medicinsk diskurs 

Medicinsk diskurs 
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RÅ 2010 ref.24 Neuropsykiatri, ADHD, 

Autismspektrumstörning, 
självdestruktivt beteende, 

funktionshinder 

En sjuk flicka - “Dessa 

funktionshinder är 
genomgripande för 

hennes personlighet och 

beteende. Hon är 

impulsstyrd och blir 

utåtagerande och 
aggressiv när hon inte 

förstår.” 

Intertextuell kedja - 

Medicinsk diskurs 
Medicinsk diskurs 

SOU 2015:71 Neuropsykiatrisk störning, 

neuropsykiatrisk problematik, 

neuropsykiatriska 
beteendefaktorer, 

neuropsykiatriska diagnoser  

ej funnet Intertextuell kedja - 

Medicinsk diskurs 

Medicinsk diskurs 

 

Not: “Ej funnet” indikerar att inga fynd har gjorts i relation till temat.  

 

Psykisk ohälsa omnämns inte i Om socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1), det är först i Om vård 

i vissa fall av barn och ungdomar (prop. 1989/90:28) som psykiska problem är föremål för 

diskussion.  

 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (...). Slutenvården präglas alltmer av barn och ungdomar med 

tidiga personlighetsstörningar, d.v.s. störningar i känslolivet med djupa identitetsproblem som följd. 

Även inom socialtjänsten är den allmänna bilden att de problem man möter blivit svårare och att 

klienterna, åtminstone ungdomarna, har ett mer omfattande vårdbehov än tidigare. En sådan grupp 

utgörs av unga narkotikamissbrukare med allvarliga psykiska störningar. 

 

Prop. 1989/90:28 s.48 

 

Citatet är hämtat ur en del av texten som lyfter att samhället inte lyckats tillgodose behovet av 

särskilda ungdomsprogram och behandlingar för ungdomar som har både missbruksproblem 

och psykiska problem. I citatet framkommer en medicinsk diskurs i vilken sociala problem 

förklaras med medicinska, psykiatriska termer. Detta representerar ett vokabulär om psykiska 

problem med ord som tidiga personlighetsstörningar, störningar i känslolivet, djupa 

identitetsproblem, svåra psykiska problem och vårdbehov. Detta framstår som ett sätt att 

genom en medicinsk diskurs konstruera medicinska förklaringar på sociala problem. Psykisk 

ohälsa diskuteras utifrån att det uppstår konsekvenser som missbruk och brottslighet. Till 

exempel så omnämns ”Ungdomar som till följd av en psykisk störning missbrukar, begår brott 

eller har ett annat socialt nedbrytande beteende” som en grupp där ett LVU-omhändertagande 

kan vara aktuellt (Prop. 1989/90:28 s.67).  

 

I analysen av RÅ 2000 ref. 33 framträder den medicinska diskursen i form av att D själv anför 

att han kan vara i behov av behandling utifrån en neuropsykiatrisk problematik och att det finns 

en misstanke om att hans beteende beror på odiagnostiserad DAMP8. Detta argument vinner ej 

gehör i domstolens förhandlingar. I texten framträder ett vokabulär relaterat till psykisk ohälsa 

och den medicinska diskursen med orden deprimerad, ångestfylld/hög inre spänningsnivå, 

neuropsykiatrisk störning och DAMP. Vokabuläret om psykisk ohälsa förekommer 

förhållandevis sällan i domen och är således sekundärt i förhållande till andra ord som används 

 
8 Deficits in attention, motor control and perception - Diagnosen DAMP har ersatts med begreppet ADHD. 
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för att beskriva D. Det primära vokabuläret relateras till externaliserade problem och beskrivs 

med ord som aggressiv, utåtagerande, våldsam, hotar etc. (se avsnitt 5.1.1).  

 

Den medicinska diskursen framträder desto mer i RÅ 2010 ref. 24. I texten finner vi ett 

vokabulär om psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser med ord som neuropsykiatri, ADHD, 

autismspektrumstörning, självdestruktivt beteende och funktionshinder, dessa ord förekommer 

frekvent i texten.  

 

M. har medfödda funktionshinder i form av ADHD och autismspektrumstörning. Dessa 

funktionshinder är genomgripande för hennes personlighet och beteende. Hon är impulsstyrd och 

blir utåtagerande och aggressiv när hon inte förstår. Hon har svårt att integrera sinnesintryck och 

kan snabbt skifta från att vara lugn till att få våldsamma utbrott. M. kan bli handgriplig och farlig 

och hon har flera gånger skadat sig själv och andra. Hon löper till följd av sitt funktionshinder en 

risk att hamna i destruktiva situationer.  

 

RÅ 2010 ref. 24 s.1  

 

Citatet inleder socialnämndens anförande för varför de anser att M bör omhändertas enligt 

LVU. I citatet framträder etos, en konstruerad identitet, där M porträtteras som en sjuk flicka 

vars diagnoser påverkar hela hennes tillvaro och personlighet. Hennes diagnoser är det som 

primärt beskriver vem hon är och hennes personlighet konstrueras kring den problembild som 

målas upp. I texten finner vi således den medicinska diskursen i vilken medicinska termer 

används genomgående i förklaringar till Ms beteende och personlighet.  

 

I Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71) återfinns den 

medicinska diskursen i diskussionen om psykisk ohälsa. Diskussionen är präglad av ett 

vokabulär om neuropsykiatriska diagnoser. Vokabuläret innehåller ord som neuropsykiatrisk 

störning, neuropsykiatrisk problematik och neuropsykiatriska beteendefaktorer vilka används 

frekvent. Det som är föremål för diskussion i utredningen är frågan om hur ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser ska behandlas när de dessutom uppvisar ett “annat socialt 

nedbrytande beteende”.  

 

Sammanfattningsvis återfinns den medicinska diskursen som en intertextuell kedja i de ovan 

nämnda dokumenten. Diskursen relateras genomgående till förklaringar på den externaliserade 

problematik som diskuteras i förhållande till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” 

men vokabuläret förändras från att primärt utgå från begreppet psykiska störningar till att 

beröra neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

Tema 4: Frånvaron av psykisk ohälsa i dokumenten 

Tabell 4: Analysmatris: Frånvaron av en bredare förståelse av psykisk ohälsa i dokumenten 

  Vokabulär 

(textanalys) 

Etos 

(textanalys) 

Intertextualitet 

(diskursiv praktik) 

Interdiskursivitet 

(diskursiv praktik) 

Prop. 1979/80:1 allvarlig fara till hälsa eller 

utveckling, missbruk av 
beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet, annat 

jämförbart beteende, ungdomar 

ej funnet ej funnet ej funnet 
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med sociala 

anpassningssvårigheter, ungdomar 
med försenad mognad eller 

utveckling 

Prop. 1989/90:28 personlighetsstörningar, 

störningar i känslolivet, djupa 

identitetsproblem, svåra psykiska 
problem, vårdbehov 

ej funnet ej funnet ej funnet 

SOU 2000:77 inåtvänd problematik, utåtvänd 

problematik, psykisk sjukdom, 

anorexia, gränsdragning, LPT, 

LVU 

ej funnet Intertextuell kedja - 

diskussion om 

ansvarsfördelning 

ej funnet 

RÅ 2000 ref.33 utåtagerande, aggressiv ej funnet ej funnet ej funnet 

RÅ 2010 ref.24 utåtagerande, aggressiv, 

våldsamma utbrott, 
neuropsykiatriskt funktionshinder, 

ADHD, Autismspektrumstörning, 

impulsstyrd, självdestruktiv, 

våldsam, skada sig själv och andra 

ej funnet Intertextuell kedja - 

diskussion om 
ansvarsfördelning 

ej funnet 

SOU 2015:71 psykisk och fysisk hälsa, 
aggressivitet, utagerande 

beteende, asocialitet 

ej funnet hög intertextualitet - 
refererar genomgående 

till tidigare dokument 

 

Intertextuell kedja - 

diskussion om 
ansvarsfördelning 

ej funnet 

Not: Ej funnet indikerar att inga fynd har gjorts i relation till temat.  

 

I empirin framträder en frånvaro av en diskussion om hur psykisk ohälsa relaterar till rekvisitet 

“annat socialt nedbrytande beteende”. Följande avsnitt redovisar och analyserar denna icke-

diskussion om psykisk ohälsa då vi finner det relevant i förhållande till vår första frågeställning. 

 

I Om socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1) omnämns inte psykisk ohälsa i förhållande till 

rekvisitet “annat jämförbart beteende” (annat socialt nedbrytande beteende). 

 

Utsätter den unge sig för allvarlig fara till hälsa eller utveckling genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat jämförbart beteende skall han kunna 

beredas vård med stöd av lagen.  
 

Prop. 1979/80:1 s.582 

 

I citatet ser vi propositionens förslag på den första formuleringen av 3 § LVU. Citatet är en del 

av den text i propositionen som ger information om hur rekvisiten ska tolkas och när samhället 

ska träda in. Utifrån de ord som vi finner i textanalysen av propositionen ser vi en frånvaro av 

ett vokabulär som beskriver psykisk ohälsa. Vid ett tillfälle nämns ungdomar med sociala 

anpassningssvårigheter och ungdomar som har en försenad mognad eller utveckling. Vad 

sociala anpassningssvårigheter är för något ges det ingen bakgrund eller förklaring till, vi vet 

således inte om det handlar om psykiska problem eller inte. Texten ger inte heller någon 

information om i vilken omfattning sociala anpassningssvårigheter tar sig uttryck och vad detta 

får för konsekvenser. Desamma gäller det som benämns som försenad mognad eller utveckling. 

Vad ”annat jämförbart beteende” syftar till förklaras inte vidare. Det framkommer i texten att 
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det i någon form är ett beteendeproblem hos den unge som avses med rekvisitet men inte vad 

för typ av beteendeproblem.    

 

I avsnitt 5.1.2 redogör vi för hur den medicinska diskursen präglar diskussionen om psykisk 

ohälsa i Om vård i vissa fall av barn och ungdomar (prop. 1989/90:28). I texten används 

psykiatriska termer men det finns en avsaknad av förklaringar gällande innebörden av dessa 

termer och diagnoser.  

 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin uppger man att sjukdomspanoramat förändrats under de senaste 

decennierna. Slutenvården präglas alltmer av barn och ungdomar med tidiga 

personlighetsstörningar, d.v.s. störningar i känslolivet med djupa identitetsproblem som följd. Även 

inom socialtjänsten är den allmänna bilden att de problem man möter blivit svårare och att 

klienterna, åtminstone ungdomarna, har ett mer omfattande vårdbehov än tidigare. En sådan grupp 

utgörs av unga narkotikamissbrukare med allvarliga psykiska störningar. 

 

Prop. 1989/90: 28 s.48 

 

Citatet är taget från en del av texten där ungdomars problem och samverkan kring dessa 

beskrivs. I citatet målas det upp en bild av hur psykiska problem tar sig uttryck i 

samhällsvården. Personlighetsstörningar förklaras som störningar i känslolivet med djupa 

identitetsproblem som följd. Detta kan förstås som en ansats till en förklaring av vad som avses 

med personlighetsstörningar men förklaringen är vag. Återigen använder textförfattaren sig av 

ett begrepp, djupa identitetsproblem, utan att vidare förklara vad som avses. Detsamma gäller 

begreppet psykiska störningar som också återfinns i citatet. Vi förstår utifrån propositionen att 

psykisk ohälsa får utrymme i relation till 3 § LVU men i texten ges inga riktlinjer till hur 

psykisk ohälsa förstås utöver medicinska diagnoser.  

 

I Omhändertagen - Samhällets ansvar för barn och unga (SOU 2000:77) kan vi i textanalysen 

se ett utökat vokabulär kring psykisk ohälsa med ord som inåtvänd problematik, utåtvänd 

problematik, psykisk sjukdom och anorexia. Detta utökade vokabulär bör dock tolkas i 

förhållande till texten som helhet. I utredningen förs en diskussion om gränsdragningen mellan 

LPT och LVU och nya former av psykisk ohälsa nämns i relation till frågan om 

ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och socialtjänsten. Ett utökat vokabulär för psykisk 

ohälsa relateras inte till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” eftersom utredningen 

konstaterar att psykisk ohälsa främst är psykiatrins ansvar. Vidare finns det ingen fördjupad 

diskussion om psykisk ohälsa, vilka olika typer av problem som finns hos unga och hur detta 

relaterar till socialtjänsten. Förståelsen av psykisk ohälsa i relation till rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” är således frånvarande.  

 

I de prejudicerande domarna (RÅ 2000 ref. 33; RÅ 2010 ref. 24) framträder dels ett vokabulär 

som beskriver externaliserade problem genomgående i texten, dels ett vokabulär om psykisk 

ohälsa. Ord för externaliserade problem som till exempel utåtagerande, aggressiv, våldsamma 

utbrott, relateras direkt till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” och används i 

argumentationen för ett omhändertagande i båda domarna. Psykisk ohälsa får som ovan 

beskrivet olika mycket utrymme i respektive dom (se avsnitt 5.1.1), vilket är relevant utifrån 
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hur Regeringsrätten gör sina bedömningar. I RÅ 2000 ref. 33 är Ds externaliserade problem 

centrala i beskrivningen av honom och således även i domen då Regeringsrätten anser att D 

uppfyller rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. I RÅ 2010 ref. 24 får däremot Ms 

psykiska ohälsa ett större utrymme textmässigt. 

 

Av utredningen framgår att M., (...), har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i form av ADHD och 

autismspektrumstörning vilket innebär att hon är impulsstyrd och självdestruktiv och lätt blir 

utagerande och aggressiv. Hon kan i sådana situationer bli våldsam och skada både sig själv och 

andra. Frågan i målet är om M. har ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 

 

RÅ 2010 ref. 24 s.6  

 

I citatet kan vi utläsa ett exempel på hur M beskrivs i texten. Det framkommer att M har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ställer frågan om huruvida hennes beteende är 

“socialt nedbrytande” på sin spets. Av detta kan vi förstå att det görs en åtskillnad i 

bedömningen mellan psykiska problem och externaliserade problem. Denna åtskillnad kan 

intertextuellt relateras tillbaka till Omhändertagen - Samhällets ansvar för barn och unga 

(SOU 2000:77), och diskussionen om ansvarsfördelningen. I RÅ 2010 ref. 24 gör 

Regeringsrätten bedömningen att M inte uppfyller rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” eftersom hennes externaliserade problem kan vara ett symptom på hennes 

funktionsnedsättning. Vidare saknas det i domarna förklaringar av psykologisk karaktär till de 

beteenden som ungdomarna uppvisar. I RÅ 2010 ref. 24 tolkas M utifrån hennes psykiatriska 

diagnoser vilket således är en medicinsk förståelse av hennes problematik. I RÅ 2000 ref. 33 

är inte förklaringar till Ds beteende relevant utan beteendet diskuteras primärt som ett eget 

fenomen utan bakomliggande faktorer. 

 

Barns och ungas rätt till tvångsvård - förslag till ny LVU (SOU 2015:71) är en utredning som 

ämnar granska LVU och undersöka eventuella behov av förändring av lagen. I texten är det 

hög intertextualitet. Utredningen refererar till tidigare propositioner och prejudicerande domar 

och redogör för vad som enligt förarbetena är ett “annat socialt nedbrytande beteende”. Dessa 

beteenden och sociala problem är de som redogörs för i Om vård i vissa fall av barn och 

ungdomar (prop. 1989/90:28). I utredningen specificeras att påtaglig risk för att den unges 

hälsa och utveckling skadas inbegriper såväl fysisk som psykisk hälsa. Uttryck för psykisk 

ohälsa beskrivs som aggressivitet, utagerande beteende och asocialitet. I avsnitt 5.1.2 redogör 

vi för hur en diskussion om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar präglar texten i 

utredningen.  

 

Genomgående i alla förarbeten och domar saknas det diskurser av psykologisk karaktär i 

förhållande till hur psykisk ohälsa porträtteras i texten. Sett över tid så får det psykiatriska 

språket och den medicinska diskursen textmässigt ett utökat utrymme i dokumenten. Det 

medicinska vokabuläret breddas till att innefatta nya begrepp och benämningar på psykisk 

ohälsa. Vi ser alltså att ett vokabulär kring psykisk ohälsa växer fram men att det genomgående 

saknas diskussioner om hur psykisk ohälsa relaterar till externaliserade problem och rekvisitet 

“annat socialt nedbrytande beteende”. 
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5.2 Teoretisk analys 

Nedan presenterar vi en analys av studiens fynd. Det som Fairclough benämner som social 

praktik i den tredimensionella analysmodellen syftar till den sociala och kulturella kontext som 

omger den kommunikativa händelsen (materialet i analysen). Den sociala praktiken som vi 

utgår från i analysen är de sociala strukturer som upprätthålls av den heterosexuella matrisen. 

I analysen placerar vi därför vår textanalys och diskursiva praktik i förhållande till Butlers 

teorier om den heterosexuella matrisen och performativitet. Vi placerar även resultatet i relation 

till Foucaults resonemang om diskurser och makt.  

 

Resultatet tyder på att texten reproducerar den sociala praktikens tvåkönssystem som Butler 

(2007) menar upprätthåller den heterosexuella matrisen. I textanalysen ser vi att en manligt 

pronomen används i de tidiga förarbetena. När “han” eller “honom” används så sker detta i 

relation till en generell beteendeproblematik relaterad till 3 § LVU. Dessa beteenden benämns 

då som missbruk, kriminalitet och vissa externaliserade problem som aggressivitet, våldsamhet 

och annat asocialt beteende. Utifrån dessa beteenden konstrueras rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende”. Eftersom manliga pronomen används i formuleringarna av rekvisitet 

så könas beteendena och således rekvisitet som manligt. I och med detta finner vi två diskursiva 

företeelser i resultatet som kan förklaras genom Butlers (2007) teorier om den heterosexuella 

matrisen och performativitet. Vi finner dels att de beteenden som vi förstår som “socialt 

nedbrytande” könas som manliga, dels att diskursen om dessa beteenden skapar och befäster 

normativa föreställningar om den farliga tonårspojken som föremål för ett omhändertagande. 

Denna identitet återfinns i den prejudicerande domen RÅ 2000 ref. 33 där en pojke 

omhändertas enligt 3 § LVU utifrån sitt aggressiva och asociala beteende. Butler (2007) menar 

att vi performativt iscensätter en identitet genom medvetet eller omedvetet handlande och på 

så sätt upprätthåller den binära könsuppfattningen. När en pojke likt D handlar i enlighet med 

manligt könade beteenden och normativa föreställningar om “annat socialt nedbrytande 

beteende” så befästs den stereotypa bilden av den ungdom som är föremål för ett 

omhändertagande enligt 3 § LVU: den farliga tonårspojken. Utifrån den heterosexuella 

matrisen kan vi se hur kategorier konstrueras och reproduceras i vårt material. Kategorin man 

konstrueras i texten genom att ett specifikt agerande, asocialt och aggressivt beteende, könas 

som manligt. När “annat socialt nedbrytande beteende” könas som manligt så kan detta således 

förstås som en performativt. Att detta sedan upprepar sig i texten gör att rekvisitet befästs i 

relation till manligt könade beteenden och blir en del av det system som upprätthåller den 

heterosexuella matrisen.  

 

Enligt både Mattsson (2010) och Butler (2007) skapas ofta kategorier dikotomt i förhållande 

till en annan kategori. På samma sätt som det konstrueras en identitet kring en farlig tonårspojke 

så skapas det konstruktioner kring flickor. I resultatet finner vi den konstruerade identiteten 

den utsatta tonårsflickan. Enligt Butler (2007) så upprätthålls könskategorierna till stor del 

genom språket och i dokumenten kan vi se att flickor nämns i förhållande till en särskild 

utsatthet och i förhållande till specifika problem. Samtidigt som rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” diskursivt könas som manligt beteende så konstrueras detta som 

kunskap om rekvisitet. Foucault (2008) menar att “kunskap” alltid är kopplad till maktsystem 
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och att kunskap är makt. Detta innebär att när kunskapen om rekvisitet produceras så 

konstrueras makt genom diskursiva element. Förarbetena reproducerar kunskapen om “annat 

socialt nedbrytande beteende” som ett manligt fenomen i tolkningen av lagen och upprätthåller 

därmed en maktordning med mannen som utgångspunkt.  

 

I resultatet finner vi genomgående en diskurs om samhällsfarliga beteenden, vilken bygger på 

manligt könade asociala och utagerande beteenden. Diskursen om samhällsfarliga beteenden 

är inte en ny företeelse utan går att finna i tidigare forskning. Innan LVU kom till i sin 

nuvarande form var lagstiftningen formulerad utifrån att samhället behövde kunna kontrollera 

besvärliga och förvildade barn, en formulering som förändrades när dagens LVU kom till 

(Lundström, 2017). Trots att formuleringen förändrats så ser vi att diskursen finns kvar och att 

det primärt är externaliserade problem som förstås som “annat socialt nedbrytande beteende”. 

I linje med detta resultat menar Schlytter (1999) att den förändrade formuleringen inte är 

tillräcklig då dagens konstruktion av 3 § LVU inte är utformad mot bakgrund av flickors 

verklighet och erfarenheter. Schlytters avhandling publicerades 1999 och i resultatet av vår 

studie ser vi hur dokumenten språkligt görs könsneutrala i Omhändertagen - Samhällets ansvar 

för barn och unga (SOU 2000:77) och i Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny 

LVU (SOU 2015:71). Detta tolkas som ett försök att diskursivt förändra de associationer som 

uppstår i användningen av manliga pronomen. Fairclough (1992) benämner detta som en 

hegemonisk kamp, ett könsneutralt vokabulär tar plats i texten i en ansats att transformera 

innebörden av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Diskursivt sker dock ingen 

förändring i vilken typ av problem som omnämns eller på vilket sätt dessa problem beskrivs. 

Det är fortsättningsvis samma typ av externaliserade problem som framträder som sociala 

problem och “socialt nedbrytande”. Detta leder till att rekvisitet trots det könsneutrala språket 

förstås i förhållande till män och bilden av en farlig tonårspojke som föremål för ett 

omhändertagande utifrån rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” reproduceras i 

dokumenten. Schlytters (1999) forskning är således fortsättningsvis aktuell 22 år senare.  

 

Även då texten blir könsneutral så nämns utsatta tonårsflickor som en grupp i behov av hjälp. 

Utifrån Butlers (2007) teoretiska begrepp performativitet kan vi se att denna språkliga handling 

upprepas i flera dokument och på så sätt befästs den konstruerade identiteten “den utsatta 

tonårsflickan”. Identiteten kan förstås i förhållande till det som Andersson Vogel (2017) lyfter 

i tidigare forskning; en diskurs om flickan som skör. Hon menar att det finns en psykiatrisk 

diskurs som omger flickors problem och därmed förstärker bilden av flickor som psykiskt 

sköra. Den bild av flickor som skapas diskursivt i dokumenten är en identitet som är skör och 

utsatt. Flickor kopplas ihop med en diskurs där de är i behov av skydd från sina egna skadliga 

beteenden snarare än en diskurs om samhällsfarliga beteenden. Dessutom relateras flickors 

utsatthet specifikt till sexualitet i diskursen om skadliga sexuella beteenden. Hur flickor 

konstrueras som särskilt utsatta exemplifieras i RÅ 2010 ref. 24. Flickan i RÅ 2010 ref. 24 

uppvisar samma externaliserade problem som pojken i RÅ 2000 ref. 33, men hennes beteenden 

kopplas samman med hennes psykiska problematik och hennes diagnoser. Pojken i RÅ 2000 

ref. 33 anger att hans externaliserade problem kan bero på odiagnostiserad DAMP men detta 

får inget gehör av domstolarna. Flickan i RÅ 2010 ref. 24 omhändertas inte enligt LVU med 

motiveringen att hennes problematik i första hand är ett symptom på hennes neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar. Flickan konstrueras således som sjuk och i behov av vård av psykiatrin. 

I kontrast till detta konstrueras en farlig tonårspojke i RÅ 2000 ref. 33 som i första hand behöver 

omhändertas för att skydda samhället.  

 

I förarbetena går det att se en utveckling av hur begreppet psykisk ohälsa används. Psykisk 

ohälsa porträtteras till en början som “allvarlig psykisk störning” vilket med tiden förändras till 

att psykisk ohälsa primärt beskrivs som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Psykisk ohälsa omfattar NPF eftersom begreppet innefattar psykiatriska diagnoser, men 

innebörden av psykisk ohälsa rymmer utöver detta även psykiska besvär som till exempel 

nedstämdhet. Att endast diskutera psykisk ohälsa utifrån NPF är således att reducera 

innebörden av psykisk ohälsa och vilka konsekvenser psykisk ohälsa har för ungdomar som är 

föremål för ett omhändertagande enligt 3 § LVU. Detta kan förstås genom det 

motsatsförhållande som den heterosexuella matrisen (Butler 2007) utgår ifrån och att 

externaliserade problem blir manligt könade. I förhållande till rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” så porträtteras psykisk ohälsa som en förklaring till manligt könade 

beteenden i förarbetena. Det är en smal förståelse av psykisk ohälsa som porträtteras, nämligen 

externaliserad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa i form av internaliserade problem 

uppmärksammas inte i texten förutom de enstaka gånger då specifika “tjejproblem” omnämns. 

Flickor nämns i relation till internaliserade problem som bland annat självdestruktivitet, 

anorexia och självmordsförsök. Att psykisk ohälsa primärt omnämns i förhållande till 

externaliserad problematik kan förstås utifrån att rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” är konstruerat med utgångspunkt i normativa föreställningar om tonårspojken.  

 

Resultatet tyder på att den diskursiva konstruktionen av rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” innefattar en förståelse av sociala problem som primärt externaliserade problem samt 

att konstruktionen exkluderar internaliserad problematik. Tidigare forskning lyfter att flickor 

är överrepresenterade när det gäller depression, ångest och ätstörningar (Anderberg & 

Dahlberg, 2018) samt att flickor med externaliserade problem också ofta har underliggande 

internaliserade problem (Wångby-Lund et al., 2018). Jonsson (1977) lyfter i sin avhandling att 

bland de flickor och pojkar som han följde genom åren var det många som led av psykisk 

ohälsa. Pojkarnas ohälsa tog sig ofta uttryck genom asocialt beteende och dessa blev föremål 

för sociala insatser. Flickornas psykiska ohälsa tog sig dock till uttryck internaliserat och 

flickorna blev därför inte föremål för insatser i samma utsträckning. Resultatet i vår studie 

relaterar således till de könsskillnader som Jonsson (1977) lyfter redan 1977. Att diskursivt 

utesluta en bredare förståelse av psykisk ohälsa innebär att problematik som främst drabbar 

unga flickor utesluts ur diskussionen och förståelsen av rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende”. Då flickors problem inte passar in i konstruktionen av rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” kan vi spekulera i att flickor inte heller omhändertas utifrån det 

rekvisitet i samma utsträckning som pojkar. Det kan i sin tur reproducera en förväntan om att 

det primärt är pojkar som omhändertas enligt “annat socialt nedbrytande beteende”. Analysen 

är i enlighet med den tidigare forskning som Kindström Dahlin (2017) presenterar där det lyfts 

att LVU har en bristfällig utformning som inte inkluderar vissa sociala problem. LVU är en 

tvångslagstiftning som ska fungera som en sista utväg för ungdomar i behov av socialtjänstens 

insatser. Resultatet i studien kan tänkas spegla en föreställning om psykisk ohälsa i samhällets 
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vård av unga, i vilken det sker en uppdelning av psykiska och sociala problem. Detta kan tolkas 

utifrån Faircloughs (1992) idéer om diskurser som ideologiska där diskursen antingen 

reproducerar eller transformerar kunskap och makt. Förståelsen av psykisk ohälsa i förarbetena 

bidrar till att reproducera en maktstruktur inom vilken internaliserade problem och framförallt 

flickors problematik systematiskt exkluderas ur definitionen av sociala problem. 

 

Utifrån studiens kritiska diskursanalys framträder hur verkligheten skapas genom diskurser och 

konstruktioner. Resultatet av analysen tyder på att rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” konstrueras utifrån externaliserad problematik och en normativ föreställning om 

tonårspojkar. Denna konstruktion består över tid i dokumenten, trots att det sker diskursiva 

omställningar i texten. Den diskursiva konstruktionen av rekvisitet reproducerar således 

föreställningar i enlighet med den heterosexuella matrisen. Om normativa föreställningar om 

tonårspojkar är utgångspunkt i lagens konstruktion så reproduceras den maktobalans som råder 

mellan könen och flickors erfarenheter osynliggörs. Detta innebär att internaliserade problem 

hos såväl flickor som pojkar riskerar att inte uppmärksammas i ett sammanhang där ett LVU-

omhändertagande är aktuellt.  

6. DISKUSSION 

Studien avslutas med ett diskussionskapitel. Kapitlet är uppdelat under fem rubriker och inleds 

med en summering av studien. Därefter följer en diskussion om studiens resultat i förhållande 

till tidigare forskning, en teoridiskussion samt en metoddiskussion. Avslutningsvis reflekterar 

vi kring studiens implikationer för socialt arbete som forskningsområde och praktikfält.  

6.1 Summering 

Vårt intresse för den här studien väcktes i en frågeställning om varför den psykiatriska 

tvångsvården behandlade ett så lågt antal pojkar. Denna fråga ledde oss vidare till upptäckten 

att på samma sätt som färre pojkar än flickor vårdas inom psykiatrin så är det färre flickor som 

vårdas med stöd av 3 § LVU. Därav väcktes ett intresse för att undersöka konstruktionen av 

“annat socialt nedbrytande beteende” ur ett genusperspektiv. I studiens inledning lyfts att LVU 

framstår som könsneutral utifrån lagtextens formulering. Studiens resultat och analys tyder på 

att förarbetena till lagen inte är könsneutrala. I analysen framkommer utifrån Butlers (2007) 

genusperspektiv hur rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” konstrueras utifrån 

normativa föreställningar om tonårspojken samt hur detta upprätthålls diskursivt i dokumenten. 

Resultatet indikerar att de beteenden som avses med rekvisitet primärt är externaliserade 

problem och dessa relateras till manliga pronomen i de tidigare förarbetena. Detta leder till att 

de sociala problem som lyfts i förarbetena utgår från problem som i högre utsträckning relaterar 

till pojkar, och att de problem som främst drabbar flickor inte täcks av rekvisitet. De sociala 

problem som omnämns i förarbetena konstrueras utifrån en normativ föreställning om 

tonårspojken vilket riskerar att exkludera tonårsflickors erfarenheter. Resultatet i studien kan 

tänkas spegla en föreställning om psykisk ohälsa i samhällets vård av unga, i vilken det sker en 

uppdelning av psykiska och sociala problem. 
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I analysen framträder det att diskussionen om psykisk ohälsa har ett litet utrymme i dokumenten 

och problematiken porträtteras utifrån en smal förståelseram. Internaliserade problem och en 

bredare förståelse av psykisk ohälsa tolkas inte som ett “annat socialt nedbrytande beteende” 

och således inte som ett problem som ryms inom 3 § LVU. Utifrån Butlers (2007) 

genusperspektiv så framträder två aspekter av att internaliserade problem exkluderas ur 

rekvisitet. Dels sker en systematisk exkludering av flickors problematik eftersom 

internaliserade problem i högre utsträckning drabbar flickor. Det finns även en risk att pojkars 

internaliserade problem inte uppmärksammas av socialtjänsten. Vidare tyder resultatet på att 

normen om externaliserad problematik som primärt en pojkproblematik reproduceras i 

dokumenten. Detta innebär en risk för att pojkar och flickor med externaliserad problematik 

tolkas utifrån könsstereotypa förväntningar. En sådan förväntan innebär att pojkar tolkas 

utifrån en normativ föreställning som primärt utåtagerande och aggressiva. Flickor tolkas 

däremot utifrån en förväntan om att de är sköra och utsatta samt att det i högre utsträckning 

appliceras medicinska förklaringar till deras utåtagerande beteenden. Dessa könsstereotypa 

förväntningar kan i sin tur reproducera en förväntan om att det primärt är pojkar som 

omhändertas utifrån “annat socialt nedbrytande beteende”. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 

I följande avsnitt för vi en diskussion om hur studiens resultat relaterar till den tidigare 

forskning som finns på området. Denna studie har som avsikt att utifrån en diskursiv förståelse 

lyfta fram könsmaktsordningens betydelse i konstruktionen av 3 § LVU. I kapitel 2 redovisas 

det forskningsfält som vår studie berör, ett forskningsfält som präglas av olika perspektiv och 

discipliner. Vår studie bidrar med en möjlig förklaring till varför tillämpningen av lagen ser 

annorlunda ut för pojkar och flickor. Resultatet i vår studie är i enlighet med Schlytters (1999) 

konstaterande, att lagen är konstruerad utifrån pojkars problem. I studien försöker vi förstå hur 

denna konstruktion uppkommit rent språkligt. Diskursanalysen visar hur språket samverkar 

med samhälleliga faktorer och befäster en konstruktion som bygger på en utgångspunkt där 

mannen är norm. I vår studie gör vi en ansats till att undersöka var problemet börjar för att 

förstå var ett eventuellt förändringsarbete behöver tas vid. Ett genusperspektiv saknas delvis i 

tidigare forskning och vår studie lämnar därför ett bidrag till att förklara diskurser som omger 

rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” i förhållande till den könsmaktsordning som 

råder i samhället. 

  

Den juridiska aspekten av det sociala arbetet med barn och unga har en central plats i vår studie. 

Detta kan problematiseras utifrån den forskning som Ponnert och Johansson (2018) presentar. 

De diskuterar risken med att det sociala arbetet juridifieras, att en alltför stark juridisk prägel 

på socialt arbete riskerar att utelämna socialarbetarens expertis. Eftersom syftet med studien är 

att undersöka en juridisk aspekt av socialt arbete så uppstår frågan om inte vår studie bidrar till 

en ökad juridifiering av det sociala arbetet. Vi har dock i linje med det Svensson (1997) 

presenterar i sin avhandling en avsikt att kritisk granska den juridiska förståelsen av ett socialt 

problem. Svensson menar att juridiken könsdiskriminerar genom att utesluta ett 

genusperspektiv vilket osynliggör reella skillnader mellan män och kvinnor. I linje med detta 

visar studiens resultat att internaliserade problem, som i högre utsträckning återfinns hos 
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flickor, exkluderas ur rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Vi avser således med 

hjälp av ett genusperspektiv att göra en ansats till att bredda den juridiska förståelsen av sociala 

problem, vilket vi menar motverkar en juridifiering av socialt arbete. 

  

Resultatet i vår studie tyder på att ungdomars problem kategoriseras som psykiska eller sociala 

vilket i sin tur avgör om 3 § LVU är tillämplig. Jonsson (1980) anser att vi söker en tydlig 

bakomliggande faktor till ungdomars problem i för hög utsträckning. Han ifrågasätter vikten 

av att bestämma om det är psykologiska eller sociala faktorer som ligger till grund för 

exempelvis kriminalitet. Utifrån flera andra forskningsstudier (Anderberg & Dahlberg, 2018; 

Wångby-Lund et al., 2018; Ruchkin et al., 2006; Wiklund et al., 2012) vet vi att ungdomars 

problematik sällan kan härledas till endast en specifik faktor, trots detta ser vi fortsättningsvis 

denna kategorisering i vårt resultat. Att det ser ut såhär kan förklaras genom att det lagrum som 

är tänkt att omhänderta ungdomar som har ett “annat socialt nedbrytande beteende” är utformat 

efter normativa föreställningar om tonårspojkar. Schlytter (1999) lyfte redan år 1999 att 

konstruktionen av 3 § LVU inte var utformad efter flickors problematik, och har baserat sitt 

resonemang på en analys av domar. När vi 22 år efter att Schlytters avhandling publicerats 

undersöker konstruktionen av 3 § LVU kommer vi fram till en liknande slutsats. Trots att LVU 

genomgått flera utredningar tyder vår analys på att rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende” fortfarande är utformat utifrån de normativa föreställningar om tonårspojkar som 

dominerade bilden av den ungdom som var föremål för 3 § LVU på 80-talet. Studiens resultat 

kan tänkas bidra till att förklara det resultat som Schlytter presenterar eftersom de domar hon 

undersökt bygger på tolkningar utifrån 2 av de förarbeten som vi undersöker i denna studie.  

  

Flera av studierna (Anderberg & Dahlberg, 2018; Wångby-Lund et al., 2018; Sollesnes, 2010) 

problematiserar att det finns bristande forskning om flickor med externaliserade problem i 

förhållande till forskning om pojkar. Wiklund et al. (2012) menar att detta riskerar att skapa en 

bild av ungas psykiska ohälsa där alla typer av ohälsa inte inkluderas. Vår studie ämnar inte 

undersöka ungas psykiska ohälsa eller vilka sociala problem som är vanliga bland ungdomar. 

Däremot intresserar vi oss för hur psykisk ohälsa och sociala problem framställs i förarbeten 

till det lagrum som kan inrymma ungdomar med psykiska problem. Detta har gett oss ett 

resultat som lyfter fram den andra sidan av problemet med bristande forskning om flickors 

externaliserade problematik. Resultatet visar att externaliserade uttryck för psykisk ohälsa är 

det som primärt nämns i förhållande till rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Dock 

tyder resultatet på att rekvisitet är utformat efter externaliserade problem som i empirin kopplas 

till pojkar och att en konstruktion om flickan som utsatt och skör reproduceras i dokumenten. 

Detta relaterar till att forskningen om flickors externaliserade problematik är undermålig 

eftersom flickor primärt beskrivs i relation till internaliserade problem i dokumenten. 

Anderberg och Dahlberg (2018) lyfter i sin studie att flickors psykosociala problem 

uppmärksammas på ett annat sätt inom vården vilket ger dem förutsättningar för vård inom 

psykiatrin när pojkar istället får vård för sitt missbruk. I relation till Anderberg och Dahlberg 

kan vi spekulera i om denna föreställning om flickor bidrar till att flickor i lägre utsträckning 

omhändertas enligt 3 § LVU. 
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Den tidigare forskning vi presenterar visar på utmaningar i det sociala arbetets praktik i och 

med att praktiken befinner sig inom flera olika områden av samhällsvården. Problem med 

samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten framkommer i studien av Kjellin och Engström 

(2006) där de lyfter att den psykiatriska tvångsvården behöver fortsätta diskuteras 

multiprofessionellt. Utifrån socialtjänstens perspektiv lyfter Hultman et al. (2014) en bristande 

kunskap om ungas hälsa i socialtjänstens utredningar. Sedan dessa studier publicerades har det 

tillkommit en lagstadgad skyldighet att region och kommun ska samverka när det gäller barn 

och unga som vårdas utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU. Trots det ser vi i resultatet 

av vår analys att ansvarsfördelningen fortfarande är föremål för diskussion när det gäller 

ungdomar med psykiska problem. Problemet med ungdomar som hamnar mellan kommunen 

och regionens ansvar kanske således inte enbart beror på bristande samverkan. Resultatet i vår 

studie tyder på att ungdomars sociala och psykiska problem kategoriseras systematiskt mellan 

socialtjänsten och psykiatrin. Frågan är om en förbättrad samverkan mellan huvudmän är 

tillräckligt för att kunna tillhandahålla en adekvat vård för ungdomar eller om det är just 

kategoriseringen som fokus behöver riktas mot. Utifrån studiens resultat vill vi problematisera 

den kategorisering av problem som uppkommer i och med konstruktionen av “annat socialt 

nedbrytande beteende”. Vi menar, i enlighet med vad Kindström Dahlin (2017) lyfter, att en 

förändring av rekvisitet där fler problem inkluderas kan bidra till en bättre vård för de 

ungdomar som idag är i behov av hjälp från både psykiatrin och socialtjänsten. 

6.3 Teoridiskussion i relation till analys 

Syftet med studien är att förstå konstruktionen av 3 § LVU och vilka diskurser gällande ungas 

psykiska ohälsa och sociala problem som präglar konstruktionen av lagen. Vi använder därför 

ett teoretiskt ramverk som utgår från att kunskap är en social konstruktion och att diskurser 

präglar vår kunskapsproduktion. Det är genom Faircloughs (1992; 2003; 2005) teoretiska 

utgångspunkter och metodologiska angreppssätt som vi analyserar vårt empiriska material. Vi 

utgår också från ett genusperspektiv i analysen av vårt resultat vilket skapar en tolkning av hur 

en strukturell ojämlikhet mellan könen återspeglas och reproduceras i vårt material.  

  

En motivering till varför vi utgår från Foucaults diskursbegrepp är att det syftar till att belysa 

kunskapens relativitet och konsekvenserna av detta. En teoretisk aspekt av Faircloughs kritiska 

diskursanalys är att den inte är politiskt neutral utan syftar till att ta den underordnades 

perspektiv och belysa ojämlika maktförhållanden. Detta kan förstås i förhållande till hur 

konstruktionen av kunskap enligt Foucault också är en maktproduktion. Studiens resultat visar 

på hur konstruktionen av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” riskerar att 

reproducera och upprätthålla könsskillnader mellan pojkar och flickor som är föremål för ett 

omhändertagande enligt 3 § LVU. Detta är en aspekt som vi riktar kritik mot och undersöker i 

studien. Utifrån Foucaults maktbegrepp menar vi att den kunskap som produceras om pojkar 

och flickors sociala problem bidrar till en maktordning. Det är viktigt att vi förstår hur vårt 

teoretiska ramverk påverkar studien. Det är utifrån ett kritiskt genusperspektiv vi analyserar 

materialet och det påverkar vad vi väljer att lyfta fram. Vi kan anta att våra egna subjektiva 

tolkningar till viss del färgar resultatet, i likhet med många andra kvalitativa studier. Den 

kritiska diskursanalysen har en dubbel roll där den kan både upprätthålla och förändra den 
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sociala praktiken genom diskurser. Genom att synliggöra diskurser som bidrar till ojämlika 

maktförhållanden så kan förändring av dessa åstadkommas. Det är dock viktigt att vi är 

medvetna om att vi likväl riskerar att reproducera diskurser som skapar ojämlika könsskillnader 

genom vårt sätt att resonera kring flickor och pojkar.  

  

Studiens teoretiska ramverk återspeglar sig i såväl frågeställningar som i metod och resultat. 

Studiens problemformulering är formulerad med en utgångspunkt i att det föreligger 

könsskillnader i tillämpningen av lagen. Vi utgår således från ett genusperspektiv 

genomgående i vår utformning av studien. Detta påverkar inte bara hur vi tar oss an vår 

problemformulering utan även hur problemformuleringen produceras. Genusperspektivet 

lyfter fram könsaspekten av ett problem och gör det till det centrala i resultat och analys. 

Perspektivet hjälper oss att utforma en relevant studie samt att besvara vår problemformulering 

men det begränsar oss samtidigt i hur vi tar oss an vårt material. Ungdomars sociala och 

psykiska problem är mångfacetterade och kan således inte reduceras till endast en fråga om 

kön. När vi i och med vårt genusperspektiv gör könsfrågan till det centrala i studien så låter vi 

därmed inte studiens material vara levande och “tala till oss”. Vi söker med hjälp av våra teorier 

specifikt i dokumenten efter ett resultat som matchar vår ansats med studien. Den teori vi 

använder påverkar således vilken tyngd olika aspekter av 3 § LVU utformning får. Till exempel 

kan det finnas andra förklaringar till att psykisk ohälsa i en bred bemärkelse inte tolkas som 

“socialt nedbrytande”, förklaringar som inte uppmärksammas utifrån studiens teoretiska 

ramverk.  

  

Det framträder även resultat som vi inte kan presentera i förhållande till teorierna, vilka således 

inte kan bli en del av analysen. Ett exempel på detta är hur diskursen om samhällsfarliga 

beteenden relaterar till diskursen om samhällsvård. Detta resultat väcker frågor om 

tvångslagstiftningens syfte och samhällets avsikter med denna typ av lagstiftning. Vård kontra 

samhällsskydd är en politisk fråga som kan vara intressant att analysera vilket tyvärr inte är 

möjligt utifrån studiens teoretiska ramverk. Vi finner också genomgående i dokumenten en 

medicinsk diskurs i förhållande till psykisk ohälsa, vilket tolkas som en ambition att tillföra 

medicinska förklaringar på vissa sociala problem. Med teorier om medikalisering kan vi 

analysera detta mer ingående och utan att göra det i förhållande till kön. Det är till exempel 

intressant att se hur medikalisering av psykisk ohälsa sett ut över tid och vilka effekter det får 

på samhällsvården av barn och unga. Vårt teoretiska ramverk begränsar dock även dessa 

aspekters utrymme i analysen. 

  

Det finns en risk att vi i vår studie reproducerar könsstereotypa föreställningar, något som en 

genusteori syftar till att motverka. Vi utgår i vår studie från kategorierna man och kvinna, vilket 

enligt Butler (2007) är en problematisk kategorisering. Kategoriseringen i traditionell binär 

könsuppdelning exkluderar transpersoner vilket vi också gör genom att inte föra en diskussion 

om transpersoner. Anledningen till att vi gör på detta sätt är att de dokument vi utgår ifrån är 

begränsade till två juridiska kön, man och kvinna. Under arbetets gång för vi gemensamt en 

diskussion kring problematiken med detta och lyfter att det både är intressant och viktigt att 

utforma en studie som specifikt undersöker denna problematik. Vi anser att det är svårt att 
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inkludera detta i studiens problemformulering då det riskerar att bli alltför omfattande i relation 

till studiens begränsade storlek.  

6.4 Metoddiskussion 

Faircloughs (1992; 2003; 2005) kritiska diskursanalys utgör såväl metod som analys i vår 

studie. I följande avsnitt diskuterar vi hur den kritiska diskursanalysen har relaterat till det 

resultat som framkommit i studien. Som vi diskuterat i avsnitt 4.6 så finns det vissa svårigheter 

med Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är enligt Fairclough (1992) upp till den som 

genomför analysen att välja vilka delar och verktyg som lämpar sig vilket vi upplever har varit 

komplext och avancerat i relation till att metoden är ny för oss. Vår ambition är att tydligt 

redogöra för vilka verktyg vi valt samt hur dessa används i bearbetningen av vårt material. Det 

finns dock en kritisk aspekt i att vår tolkning av hur analysverktygen ska användas kan skilja 

sig från andra tolkningar och även hur Fairclough menar att verktygen ska användas. Det är 

möjligt att andra analysverktyg kan synliggöra andra aspekter av problemet. Motivet till att alla 

analysverktyg som hör till den tredimensionella modellen inte används är att studien förhåller 

sig till en sociologisk teori. Teorin påverkar vilka analysverktyg som är relevanta för studiens 

syfte och utifrån det har vi valt bort andra verktyg. Studiens material är även det en faktor som 

begränsar användningen av ytterligare verktyg. Exempelvis använder vi oss inte av modalitet, 

som visar på till vilken grad textproducenten håller med om det som skrivs, då våra texter är 

producerade av myndigheter där textproducentens egna värderingar ges lite utrymme. Vi 

motiverar våra val av verktyg utifrån studiens syfte och frågeställning med en förhoppning om 

att våra val ska bli tydliga för läsaren. Det finns andra sätt att kvalitativt analysera text men då 

vi vill förstå förhållandet mellan språk och samhälleliga strukturer finner vi Faircloughs metod 

passande. Fairclough kan också ge oss verktyg för att analysera vad som inte skrivs ut i texten 

vilket är värdefullt i vår analys.  

 

Ytterligare en utmaning med Faircloughs kritiska diskursanalys är att analysera den sociala 

praktiken. Då empirin består av dokument som producerats från 1979/80 till 2015 så finns en 

historisk aspekt att ta hänsyn till i analysen. Detta framkommer till viss del i studien genom en 

analys av hur pronomen relaterade till sociala problem förändras över tid, däremot saknar 

analysen en övergripande historisk förankring. Det finns aspekter kring den sociala praktiken 

som vi inte lyfter i studien, till exempel hur synen på neuropsykiatriska diagnoser har 

förändrats. Detta är relevant för att ytterligare belysa hur den sociala praktiken är tidsbunden. 

Vi har primärt fokuserat på den sociala praktiken i förhållande till Butlers teorier vilket gör att 

den kontextuella utvecklingen studien främst fokuserar på är hur könsskillnader reproduceras 

i texterna.  

 

Det finns även aspekter i vårt val av empiri som är intressanta att lyfta. Studien fokuserar på 

rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” men det kan också vara intressant att undersöka 

övriga rekvisit, något som vi väljer bort på grund av studiens omfattning. Det kan vara 

intressant att lyfta den aspekt som vi tog upp i inledningen, nämligen att pojkar inte vårdas 

enligt LPT i lika hög utsträckning som flickor. Vi hoppas att vår analys kan ge indikationer till 
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att förstå varför det ser ut på det här sättet men utan en jämförande studie av LPT är det svårt 

att uttala sig vidare om det.  

  

Slutligen kan vi konstatera att trots att Faircloughs kritiska diskursanalys är en komplex metod 

så kan vi med hjälp av den genomföra vår studie och skapa oss en förståelse för hur språket 

relaterar till strukturer i samhället. Utifrån den tredimensionella modellen kan vi analysera 

förhållandet mellan text, maktstrukturer och sociala processer. Detta leder till att vi utifrån våra 

sociologiska teorier kan utläsa ett ojämlikt förhållande mellan könen där mannen är 

utgångspunkt i konstruktionen av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”.  

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Vi kan utifrån analysen konstatera att rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” diskursivt 

konstrueras utifrån en normativ föreställning om tonårspojken, vilket riskerar att utesluta 

ungdomar med internaliserade problem. Vi kan också konstatera att psykisk ohälsa i 

förarbetena inte förstås som ett socialt problem annat än när det tar sig till uttryck genom 

externaliserade problem. Dessa slutsatser medför implikationer för såväl det sociala arbetets 

praktik som forskning inom socialt arbete. Det finns i nuläget en kunskapslucka gällande 

forskning om hur olika typer av internaliserad problematik relaterar till externaliserad 

problematik och sociala problem. En anledning till detta kan vara att problematiken 

kategoriseras mellan olika forskningsdiscipliner. Till exempel så kategoriseras internaliserad 

problematik i högre grad som psykiska problem till skillnad från externaliserad problematik 

som tenderar att kategoriseras som sociala problem. Socialt arbete är en tvärvetenskaplig 

disciplin som har möjlighet att lyfta in flera olika perspektiv i både det praktiska arbetet och 

forskning. Utifrån den tidigare forskning vi presenterar ser vi ett behov av fler perspektiv. Vi 

försöker i vår studie utgå från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där vi undersöker ett 

disciplinärt gränsområde mellan socialt arbete, juridik och psykiatri. Vi ser såväl potential som 

ett behov av att ytterligare fördjupa och utöka det tvärvetenskapliga synsättet som utgör 

grunden för forskning inom socialt arbete. 

  

Vi ämnar med vår studie påvisa ett exempel av hur språkanvändning får konsekvenser för det 

sociala arbetets praktik. Även om det inte är specifikt socialarbetare som har tolkningsföreträde 

när det gäller psykiska problem och var unga får sin vård så präglar språket till stor del den 

klientkategorisering som genomsyrar det sociala arbetets praktik. Utifrån detta är det relevant 

att förstå hur språket kan bidra till att konstruera eller upprätthålla ojämlika maktförhållanden. 

Med vår studie vill vi belysa hur vi kan förstå konstruktionen av klienter utifrån en 

könsmaktsordning och hur vi kategoriserar utifrån den heterosexuella matrisen. Utifrån vårt 

teoretiska ramverk synliggörs hur könsskillnader konstrueras i dokumenten- något som språket 

både kan befästa och reproducera. Den manligt könade konstruktionen av rekvisitet “annat 

socialt nedbrytande beteende” skulle kunna påverka hur bemötande, utredningar och insatser 

riskerar att se olika ut för flickor och pojkar. Vi menar utifrån Butlers (2007) teorier att på 

grund av könsmaktsordningen så uppstår skillnader i konstruktionen av flickor och pojkars 

sociala problem, vilket är problematiskt för såväl pojkar som flickor. En diskursiv konstruktion 

som reproducerar en föreställning om tonårspojkar som aggressiva är inte till fördel för pojkar 
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eftersom de i högre utsträckning riskerar att tolkas utifrån denna begränsade förståelse. På 

samma sätt är det problematiskt om flickor konstrueras som sköra då även detta skapar en 

begränsad tolkningsram för flickors problematik.  

  

Då vi sökt tidigare forskning har vi kunnat urskilja att psykisk ohälsa får allt större utrymme 

och uppmärksamhet inom forskningen. Socialt arbete är kontextbundet på så sätt att det 

förhåller sig till vad som i samhället uppfattas som sociala problem- något som förändras över 

tid. Då psykisk ohälsa bland unga i högre utsträckning uppmärksammas som ett problem som 

påverkar ungas hälsa och välmående bör ett resonemang föras om hur dessa ungdomar ska få 

hjälp från samhället. Att vidga den problembild som ryms inom rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” till att innefatta psykisk ohälsa i en bredare bemärkelse menar vi kan 

leda till att dessa ungdomar får bättre riktad hjälp för att hindra en ogynnsam utveckling. Med 

detta sagt vill vi understryka att vi inte förespråkar att ungdomar ska tvångsvårdas i högre 

utsträckning. Tvärtom så anser vi att tvångsvård ska förstås som en sista utväg. Vad vi ställer 

oss kritiska till gällande dagens lagstiftning är dock att ungdomars problem kategoriseras av 

domstolarna utifrån om de har psykiska eller sociala problem vilket i slutändan är en fråga om 

vilken huvudman som bär ansvaret för ungdomen - kommunen eller regionen. Detta anser vi 

är problematiskt av två anledningar; dels ställer det höga krav på domstolarnas expertis för att 

kunna avgöra om ett problem är av psykisk karaktär eller social, dels ställer det även höga krav 

på samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården. Psykisk ohälsa är ett gränsöverskridande 

problem som inte endast har medicinska förklaringar och är ofta sammanlänkat med andra 

sociala problem. Om psykisk ohälsa i en bredare bemärkelse kan inkluderas i rekvisitet “annat 

socialt nedbrytande beteende” så kan detta bidra till en förändrad syn på psykisk ohälsa. Detta 

kan tänkas skapa en ökad acceptans för psykisk ohälsa som ett socialt problem vilket samhället 

behöver möta på flera nivåer. En ökad acceptans och förståelse för problemet kan i sin tur leda 

till att ungdomar lättare kan söka hjälp på frivillig väg, vilket skapar bättre förutsättningar för 

en god samhällsvård för unga. 

  

I analysen för vi ett resonemang om hur den kunskap som konstrueras i dokumenten bidrar till 

att upprätthålla maktstrukturer. Inom samhällsvården och framförallt inom den vård som sker 

med tvång så är maktförhållandet centralt, den enskilde är utelämnad i förhållande till 

myndigheten. Tidigare forskning lyfter hur sociala processer där kvinnor konstrueras som 

psykiskt sköra påverkat vilken vård de fått. I vår studie återfinner vi konstruktionen av kvinnor 

som utsatta och sköra men studien är begränsad i sina svar på bakomliggande orsaker till denna 

konstruktion. Vidare undersöker vi i studien en aspekt av kategoriseringen av pojkar och flickor 

mellan socialtjänsten och psykiatrin. Vad vi däremot inte har lyckats fånga är i vilken grad 

denna kategorisering påverkar den enskildes maktposition. Man skulle kunna argumentera för 

att den som konstrueras som farlig i första hand tillskrivs mer makt än den som konstrueras 

som sjuk. Om det således finns ett mönster av att kategorisera kvinnor och flickor som psykiskt 

sjuka när män konstrueras som farliga så är detta utifrån könsmaktsordningen ytterligare en 

reproduktion av mannens maktposition. Detta är en implikation för såväl forskning som praktik 

inom socialt arbete.   
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Vi ämnar med vår studie uppmärksamma samt kritisera hur språkliga konstruktioner av kön får 

prägla den kategorisering som det sociala arbetet utgår ifrån. Vi vill lyfta hur viktigt 

språkbruket är i socialt arbete samt hur detta präglar klientkonstruktioner. En ökad medvetenhet 

kring språkbruk, oavsett om det gäller praktiskt socialt arbete eller forskning, kan diskursivt 

förändra rådande ojämlika maktförhållanden. Detta skulle kunna skapa en mer jämlik social 

praktik där flera problem inkluderas.  
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