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Abstract 

Titel: Konstruktion av kön och etnicitet - En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens 3§ 

LVU-domar 

Författare: Tove Uvemo Moritz och Stina Waerme 

Nyckelord: Socialt arbete, LVU, 3§, kön, etnicitet, intersektionalitet, diskursanalys 

Målet med denna uppsats är att undersöka hur kön och etnicitet konstrueras och samverkar i 

förvaltningsrättens 3§ LVU-domar. Tidigare forskning på ämnet anser vi sakna 

intersektionalitetsperspektiv varför både kön och analys är föremål för analys i detta arbete. 

Materialet består av 63 domar från 2013. Genom diskursanalys analyserades dessa och utifrån 

ett intersektionellt perspektiv kartlades gemensamma drag i texten. Resultaten avslöjade att 

domstolen använder olika förklaringar och har olika skäl för att motivera tvångsvård för 

pojkar respektive flickor av svensk och utländsk härkomst. En huvudsaklig skillnad var hur 

sexuellt beteende bedömdes. Flickors sexuella beteende var mycket mer närvarande i 

domarna och togs explicit upp som avvikande beteende och pojkars sexuella beteende ansågs 

inte vara lika normbrytande som flickors. På basis av empirin kan konstateras att rätten, i 

domarna, konstruerar och upprätthåller könsroller genom att betona vissa uppfattade 

inneboende egenskaper hos pojkar respektive flickor samt undanhålla andra egenskaper som 

riskerar bryta mot denna förståelse av kön. Vidare visade sig etnicitet ha betydelse för 

beskrivningarna av ungdomar av utländsk härkomst och deras problem förklaras och förstås i 

kulturella snarare än sociala termer. För ungdomar av svensk härkomst var situationen den 

motsatta. I uppsatsen argumenterar vi för att detta fenomen innebär att socialtjänsten riskerar 

missa problem inom den svenska kulturen.   

 

Vidare synliggjorde undersökningen att kön och etnicitet inte bara konstrueras i domarna men 

också samverkar och flera nivåer av underordningen syntes exempelvis då det sexuella 

beteendet av flickor med utländsk härkomst beskrevs i domarna. Dessa flickor blev dubbelt 

avvikande; dels som flickor och dels som ej svenska. Att man i domarna inte sällan 

resonerade kring kulturer andra än den svenska fick resultatet att den svenska kulturen, och 

eventuella problem inom den, inte synliggjordes och att den i egenskap av norm fick stå 

oifrågasatt.  

 

På praktisk nivå eftersöker vi efter denna undersökning ett normbrytande förhållningssätt som 

ska genomsyra alla socialtjänstens verksamheter för att på ett adekvat sätt kunna svara på den 

spridda och komplicerade problematik ungdomar oavsett kön och etnicitet har. 
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1. Inledning  

Utifrån ett historiskt perspektiv kan man konstatera att det skett en förskjutning i synen på 

barn och att en ökad exploatering av barn på arbetsmarknaden växte fram i och med 

industrialiseringen. Detta synliggjorde behovet av och påtvingade fram skapandet av 

skyddslagar för barn. Först i början av 1900-talet introducerades en systematisk 

barnavårdslagstiftning i Sverige. Denna kallades för Lag angående uppfostran åt vanartade 

och i sedligt avseende försummade barn (SFS 1902:67). Målet med lagen var att särskilja 

stökiga barn och skötsamma barn från varandra och förebygga den potentiella samhällsfaran 

de felaktigt uppfostrade barnen utgjorde (Andersson 1996, s. 12-13).   

 

I dagens Sverige utgör Socialtjänstlagen, SoL, grunden för socialtjänstens verksamhet och har 

som inriktning att vara hjälpande och serviceinriktad. SoL är en ramlag vilket ger varje 

enskild kommun möjlighet att utforma sin verksamhet efter sina specifika behov. I SoL anges 

ingen rätt för kommuner att använda tvång, utan tvångsvård vad gäller barn och ungdomar 

regleras enbart i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är 

socialtjänstens enda möjlighet att bereda tvångsvård för unga personer. Vård med stöd av 

LVU får beredas personer under 21 år om personen inte samtycker till behövlig vård, om 

personens vårdnadshavare inte samtycker till behövlig vård och om vården med hänsyn till 

den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård. 

Vård enligt LVU ges då någon av de situationer som beskrivs i 2 eller 3 §§ förekommer. 

Andra paragrafen tar sikte på brister i den unges hemförhållanden medan tredje paragrafen tar 

upp att vård ska beslutas då den unga ”... utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

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

annat socialt nedbrytande beteende." Detta innebär att lagstiftarna valt att klargöra när 

myndigheter och rättsvårdade instanser både har en skyldighet och en rättighet att ingripa. 

Dessa så kallade rekvisit som beskrivs ovan ska vara uppfyllda innan tvångsvård kan komma 

ifråga.  

 

Huruvida rekvisiten är en garant för rättssäkerheten har problematiserats och appliceringen av 

LVU, för att vara rättssäkert, måste anpassa sig till nya kunskaper och ett samhälle i snabb 

förändring. Rekvisiten, menar man, har en föråldrad konstruktion då kunskap om sociala 

problem och förhållanden mellan barn och föräldrar och samhället har förändrats avsevärt 

(Cato, 2014).   

 

Dessutom har socialtjänsten att förhålla sig till att de för socialtjänsten relevanta lagarna 

grundas på samma jämställdhetsideologi som präglar rättsväsendet. I regeringsformens andra 

kapitel 13§ står det att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas på 

grund av sitt kön. Trots denna könsneutrala lagstiftning och förbudet av könsdiskriminering 

visar forskning att lagstiftningen styrs av socialt konstruerade normer kring kön, etnicitet, 

klass och andra maktasymmetrier. Dessa normer kan därför påverka vem som omhändertas 

enligt LVU och varför. Vidare står detta i motsats till den likhetsprincip som slås fast i 

regeringsformens 1 kapitel 9§, vilken innebär att i de fall där de sakliga förutsättningarna är 
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lika ska även bedömningen vara lika. Både pojkar och flickor riskerar därmed diskriminering 

baserat på kön och härkomst och den neutralitet inför lagen som framhålls som viktig hotas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom diskursanalys undersöka hur kön och etnicitet konstrueras och 

samverkar i 3§ LVU-domar. Detta innebär att vi både teoretiskt och analytiskt undersöker 

görandet av kön och etnicitet för att se om det föreligger skillnader i förvaltningsrättens 

domar gällande flickor och pojkar av svensk och utländsk härkomst.
1
 Målet med denna studie 

är således att få en ökad förståelse för normer kring kön och etnicitet och hur dessa tar sig till 

uttryck inom detta område inom det sociala arbetet.  

 

- På vilka grunder döms ungdomar till vård enligt 3§ LVU i materialet? 

- Skiljer sig argumentationsgrunderna åt beroende på kön och etnicitet?  

- Hur samverkar kön och etnicitet i talet
2
 i domarna? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar tidigare forskning på området. Detta följs av 

ett teorikapitel där de relevanta teorier och begrepp som ligger till grund för studien redogörs 

för. Metodkapitlet behandlar urvalet och analysmetoden av materialet. I resultat- och 

analyskapitlet redovisar vi våra resultat och analysen av detsamma.  Slutligen förs en 

diskussion om resultaten, vad svaren på forskningsfrågorna är samt en framåtblick genom att 

presentera nya forskningsfrågor som studien genererat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vi använder oss således av ett intersektionellt perspektiv där vi undersöker samverkan mellan olika 

samhälleliga maktasymmetrier. För mer information se rubrik 3.3 Intersektionalitet.  
2
 "Talet" ska förstås som skriftligt och muntligt system för kommunikation och i denna uppsats, som har en 

diskursanalytisk utgångspunkt där språket är i fokus, används "tal" för att beskriva detta.  
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2. Forskningsläge 

I detta avsnitt ska vi kartlägga det aktuella problemområdet och visa på hur vår studie 

anknyter till den tidigare forskningen. Syftet med uppsatsen är som sagt att granska 3§ LVU-

domar för att undersöka hur kön och etnicitet konstrueras och samverkar . Forskning kring 

teman kopplade till rekvisiten missbruk, brottslig verksamhet och annat socialt nedbrytande 

beteende kommer att redovisas. Denna uppdelning är vald för att dels göra avsnittet 

läsarvänligt och dels för att rekvisiten är av vikt för det tillvägagångssätt som varit aktuellt i 

bearbetningen av materialet. Vidare hjälper denna uppdelning till att svara på frågorna: på 

vilka grunder döms ungdomar till vård, skiljer sig argumentationsgrunderna åt beroende på 

kön och etnicitet och hur samverkar talet om dessa. Innan dess ska dock aktuell forskning 

relaterat till detta ämne, nämligen kön och etnicitet och social ungdomsvård presenteras 

eftersom det synliggör samhällets insatser ur ett köns- och etnicitetsperspektiv.  

 

2.1 Social konstruktion av kön och etnicitet i lagstiftning och dess tillämpning 

Tidigare forskning har konstaterat att lagstiftningens neutrala formuleringar skapar 

förutsättningar för köns- och etnicitetsbunden förståelse och applicering av lagen.  I 

avhandlingen ”Kön och juridik i socialt arbete” konstateras att LVU enbart är neutral i formell 

mening och att rekvisiten i 3§ förstås utifrån kön vilket skapar ett dubbelt normsystem 

(Schlytter 1999). Denna slutsats dras efter en undersökning av 44 domar från länsrätten vilka 

grundas på rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Det finns således normer som utgår från 

flickor och normer som utgår från pojkar vilket innebär att lagen används olika beroende på 

kön. Lagen tillämpas enligt Schlytter därmed enligt traditionella föreställningar av kön 

(Schlytter 1999, s.105). Vi ifrågasätter dock huruvida detta går att påstå eftersom Schlytters 

undersökning enbart tar rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i beaktande.   

Avhandlingen ”Flickor och pojkar i den sociala barnavården: föreställningar om kön och 

sociala problem under 1900-talet” studerar föreställningar om kön, ungdomsbrottslighet och 

sociala problem inom den sociala ungdomsvården. Studien använde sig av ett diskursivt 

förhållningsätt och materialet bestod av lagtexter och andra därtill tillhörande dokument. 

Även artiklar, debattinlägg och forskningsrapporter avhandlades i studien. I avhandlingen  

konstaterades att flickor och pojkar systematiskt bemötts och behandlats olika inom 

barnavården och att grunden till detta är dominerande diskurser som ger uttryck för en 

essentialistisk syn på kön (Hamreby 2004). En sådan syn på kön innebär en tro på att biologin 

förutbestämmer både beteende och personlighet och kräver således skilda bemötanden. Denna 

biologiska syn på kön återkommer även i Laanemets & Kristiansen studie "Kön och 

behandling inom tvångsvård - en studie av hur vården organiseras med avseende på genus" 

(2010) i vilken deltagande öppen observation genomförs på tvångsvårdsavdelningar. Studien 

demonstrerar hur bemötandet av flickor och pojkar såg ut samt hur vården organiserades 

utifrån en förståelse av kön. I undersökningen fann författarna att personalen på avdelningar 

inom ungdoms- och missbrukarvård hade större tolerans för flickors regelbrott än för pojkars 

och att disciplinering av pojkarna var mer ingripande. Vården av flickor ansåg dock forskarna 

var mer ingripande på ett psykologiskt plan. Vidare bemöttes pojkarna mer "rakt och 

auktoritärt" och vården av dem var på flera sätt mer ensidig. Även personalens kontroll av 



8 

 

ungdomarna skilde sig åt. För pojkarna låg fokus på att de inte skulle göra personalen illa. 

Flickorna däremot kontrollerades för att hindra att de skulle göra sig själva illa (Laanemets & 

Kristiansen 2010, s.3). Dessa två studier visar att kön används som organiserande princip 

inom barn och ungdomsvården och att detta grundar sig i en essentialistisk förståelse av kön. 

Studierna uttalar sig således om behandling men inte, som i vår studie, om hur kön och 

etnicitet konstrueras i den praktik som dömer ungdomar till olika former av behandling. 

Andersson (1998) genomförde en studie på ett §12 hem
3
 och kom via aktmaterial, enkäter och 

öppna intervjuer med personalen samt en observationsstudie fram till att då personalen talar 

om ungdomar framstår pojkar som den norm som flickor sedan jämförs med. Vidare 

betonades personalens syn på hur ungdomarna hanterade sina problem där flickorna uppgavs 

internalisera problem och pojkarna beskrevs vara utåtagerande. Personalen ansåg att flickor 

spelade på sin sexualitet samt att de behövde skyddas eftersom de var mer utsatta för våld och 

sexuella övergrepp. Dessutom spelade sexualiteten en viktig roll i hur tvångsinstitutioner 

legitimerar sina behandlingsbeslut och rutiner (Andersson 1998). Flickors sexualitet ser vi 

därför anses vara problematiskt inom tvångsvården. Vi ställer oss dock frågan vilket fokus 

sexualiteten får i förvaltningsrättens domar som alltid föregår beslut om tvångsvård. Kön är 

dock inte den enda kategorin av betydelse i socialt arbete och forskning om detsamma.  

 

Även andra hierarkiska ordningar såsom etnicitet är av betydelse.  Denna aspekt, det vill säga 

etnicitet som kategori samt hur det samverkar med kön inom social ungdomsvård, är 

emellertid inte lika väl studerat. Den forskning som finns visar på att etnicitet kan användas 

som en särskiljande princip. I undersökningen "Etnicitet i ungdomsvården: yrkesverksammas 

och ungdomars muntliga framställningar" (Basic, 2010), som genomfördes via intervjuer och 

observationer, framkommer det att etnicitet ständigt aktualiseras. Personalen använder 

etnicitet som förklaring till de ungas uppträdanden medan ungdomarna själva använder det i 

ett identitetsskapande syfte, både på ett förklarande sätt och som ett sätt att motsätta sig den 

vanliga uppfattningen om dem själva. I författarens intervjuer med personalen uppger de att 

ungdomar placeras på ungdomshemmen på samma grunder och att etnisk bakgrund har ringa 

betydelse (Basic 2010, s. 20). Personalen ger dock även uttryck för skillnader och likheter 

mellan etniska grupper och påpekar att ungdomarna som vårdas kommer från ett antal 

specifika länder och att de nästan aldrig har placerade från övriga länder. Ungdomar med 

svensk härkomst och med härkomst från länder som upplevs likna Sverige och ”den svenska 

stammen” är underrepresenterade på behandlingshemmen, menar man, medan vissa andra 

länder, vari många av de placerade har sin bakgrund, ställs i kontrast till detta (ibid, s. 21). I 

samma undersökning framkommer ytterligare åtskillnader mellan kategorier av placerade 

ungdomar. Grupper av ungdomar med samma etniska härkomst förknippas med samma typer 

av problem, så som missbruk eller kriminalitet. Här kan man också till viss del se hur kön och 

etnicitet samspelar då skillnader mellan killars och tjejers problematik beskrivs. Generellt sett 

kopplas missbruk och kriminalitet till pojkarna och självskadebeteende till flickorna. 

Ytterligare avgränsningar görs dock och gruppen ”invandrarkillar” påstås ha störst problem 

                                                           
3
Paragraf 12-hem är särskilda behandlingshem för barn och ungdomar som behöver stå under särskild uppsikt. 

Beslut om placering tas enligt 12§ LVU 
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med kriminalitet av alla grupper (flickor respektive pojkar med svensk eller icke-svensk 

härkomst). Ungdomar med svensk härkomst beskrivs ha ”blandproblematik” (ibid, s. 22). 

Basics studie är relevant då det framkommer att skillnad görs på basis av etnicitet. Vi 

ifrågasätter dock det faktum att nästan enbart ungdomar av utländsk härkomst görs till bärare 

av etnicitet. Ungdomar av svensk härkomst framkommer som den norm mot vilken utländska 

ungdomar jämförs emot varför en förståelse om 'svenskhet' som etnicitet saknas.  

Även i rapporten ”Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda ungdomshem” (Gruber 

2013, s.13) från Statens Institutionsstyrelse undersöks hur etnicitet och kön tillskrivs 

betydelse vid ungdomshem. I intervjuer och deltagande observation med personal och boende 

kunde författaren se att ett särskiljande gjordes beroende på de boendes etniska och nationella 

bakgrund. Arbetet med pojkar med svensk bakgrund ansågs vara enkelt att organisera. Enligt 

författaren är utgångspunkten för ett sådant resonemang att personalen på boendet är svensk 

och att pojkar med annat etniskt och nationellt ursprung är olika dem. Det för även med sig en 

syn på en svensk bakgrund som något oproblematiskt (ibid). I den empiriska genomgången 

visas att det finns föreställningar om både kulturell olikhet och likhet (Gruber 2013, s. 37) och 

där vissa grupper anses vara norm och andra avvikelse. Institutionerna reproducerar därför 

både etniska och könade relationer (Gruber 2013, s. 3).  

  

I diskussionen om social konstruktion av kön och etnicitet är det relevant att bekanta sig med 

studier om konstruktion av etnicitet av unga och inom de ungas värld. I studien ”I en klass för 

sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer” (Ambjörnsson 2004) undersöks bland 

annat tjejers förhållningssätt till etnicitet och sexualitet genom deltagande observation. I 

studien framkommer det att icke-svenska
4
  gymnasietjejer konstrueras som "de andra" i 

relation till de som utgör normen. Författaren finner även att etnicitet och kön är 

sammanvävda och konstrueras tillsammans. Skapandet av etniska "andra" påpekar även Hall 

(1999) som i studien "Questions of cultural identity" visar att etnicitet görs inom diskurser 

vilket innebär att de också är föränderliga. I denna studie menar författaren även att 

identiteten och skapandet av densamma kräver kunskap om erfarenheters och identiteters 

skillnader; vår identitet är därför beroende av att den kan speglas i olikheter (Hall 1999, s. 4). 

Detta anknyter Mattson (2009, s. 53) till i studien "I viljan att göra det normala". Där 

undersöks hur kön görs i en praktik vars syfte är att fostra människor utifrån samhällets ideal 

och normer. Det empiriska materialet består av semistrukturella intervjuer och observationer 

från två olika institutioner som bedriver missbrukarvård. Mattson skriver att "... varje identitet 

både förutsätter och utesluter någonting annat, den definierar samtidigt både vad den är och 

vad den inte är." (Mattsson 2005, s.35).  Utifrån dessa studier framkommer därför att den inte 

sällan oproblematiserade synen på både kön och etnicitet kräver, förutsätter och skapar, tankar 

om likhet och olikhet. Likt Mattson märker vi att forskning kring svenskhet är begränsad och 

vi eftersöker ett problematiserande av positionen som svenskhet utgör och redogörelse av hur 

svenskhet görs. Precis som kategorierna kön eller invandrare skapas och upprätthålls menar 

Mattson, och även vi, görs svensk etnicitet. Den begränsade forskning som finns inom detta 

ämne kan dock visa på svårigheten i att tala om det som utgör normen.   

                                                           
4
 Termen ”icke-svensk” används av Ambjörnsson själv 



10 

 

 

Denna genomgång av forskning relaterat till social ungdomsvård, kön och etnicitet har 

synliggjort att kön tillskrivs betydelse i det sociala arbetet med ungdomar och att det har 

betydelse för det praktiska sociala arbetet; hur det ser ut och organiseras. Det är dock inte lika 

tydligt hur etnicitet, och framförallt hur etnicitet och kön tillsammans, påverkar detsamma. I 

avsnitten nedan kartläggs och tematiseras forskning utifrån de tre rekvisiten i LVU. Detta för 

att synliggöra och ge djupare förståelse för dels den sociala problematiken i sig och dels hur 

den uppfattas utifrån kön och etnicitet.  

 

2.2 Missbruk 

Det första rekvisitet i 3§ LVU är missbruk av beroendeframkallande medel. Med 

beroendeframkallande medel avses narkotika, alkohol eller andra därmed jämställda tekniska 

preparat
5
 (SOSFS 1997:15, s. 33). I vår undersökning ligger fokus på ungdomar och deras 

vanor men tvångsvård på grund av ungas missbruk har likheter med tvångsvården av vuxna 

missbrukare. Män och pojkar är exempelvis en majoritet inom tvångsvård för både vuxna och 

ungdomar och det är inom båda vårdformerna möjligt att använda sig av särskilda 

befogenheter som inskränker individens integritet för att kunna genomföra vården. (SiS i 

korthet 2013, en samling statistiska uppgifter om SiS, s. 12 & Statens institutionsstyrelse SiS, 

särskilda befogenheter). På grund av dessa likheter har vi valt att även inkludera forskning 

rörande vuxna och deras missbruk i detta avsnitt.    

 

Schlytter (1999) har i studien "Kön och juridik i socialt arbete" undersökt tillämpningen av 3§ 

LVU i länsrättsdomar och konstaterat att kriterierna för rekvisitet missbruk skiljer sig åt 

mellan könen och att bedömning av huruvida missbruk föreligger är olika för flickor 

respektive pojkar. Författaren menar att flickors alkoholvanor betraktas som allvarligare än 

pojkars och att olika innebörd läggs vid samma beteende baserat på samhällets könsroller 

(Schlytter 1999, s.115). Vid bedömning av ett missbruk och ett missbruks allvar får flickors 

sexuella handlingar betydelse men detsamma gäller ej för pojkar och gränsdragningen mellan 

enbart bruk av alkohol och missbruk skiljer sig alltså utifrån kön (Schlytter 1999, s. 104). På 

basis av empirin kan Schlytter således konstatera att även om både pojkar och flickor döms 

till vård utifrån rekvisitet missbruk gör de det på olika grunder och synen på vad som 

kännetecknar missbruk skiljer sig åt.  

 

I Mattsons (2009) avhandling ”I viljan att göra det normala” som vi nämnt ovan framkom 

även att forskning om kvinnliga missbrukare präglas av två diskurser. I den ena framställs 

kvinnor som särskilt utsatta och mer annorlunda än både missbrukande män och ej 

missbrukande kvinnor och män och den andra diskursen problematiserade denna bild. I 

diskursen där kvinnorna framställdes som särskilt utsatta framkommer således även en bild av 

dem som avvikande och fundamentalt skilda från andra missbrukare men också andra ej 

missbrukande kvinnor.  (Mattsson 2009, s. 79 och Mulinari 1996, s. 208). Utifrån denna 

kartläggning av tidigare forskning på området missbruk och socialt arbete framkommer det en 

                                                           
5
 Som exempel på tekniskt preparat ges thinner vilket är ett lösningsmedel som kan sniffas för att uppnå 

berusning.  
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bild av missbrukande kvinnor som väsentligt skilda från både missbrukande och ej 

missbrukande män samt ej missbrukande kvinnor. Samma bild tillskriv inte mäns missbruk 

och även inom detta område anses vissa beteenden vara relevanta enbart för vissa personer; en 

indelning som görs utifrån kön. Det dubbla normsystem som präglar social ungdomsvård syns 

således även då forskning genomförs på missbruk och missbrukare. Huruvida detta även 

gäller för flickor med missbruksproblematik vet vi inte varför detta kommer undersökas i vårt 

material.  

 

Tidigare forskning inom detta område har även i hög utsträckning fokuserat på hur personer 

av olika kön och härkomst reagerar på en viss sorts behandling. Vi är dock mer intresserade 

av att se hur etnicitet och kön konstrueras diskursivt i forskningen om missbruk. I kapitlet 

”Om etnicitet och missbruk” ur rapporten ”Forskning i praktikens tjänst: En rapport från en 

FoU-cirkel om öppenvårdsmottagningar för unga med missbruksproblem” konstateras att det 

finns ytterst lite skrivet om etnicitet och missbruk ur ett Sverige-perspektiv. Materialet, menar 

författaren, ger inte tillräckligt med underlag för att uttala sig om invandrarungdomars 

missbrukproblematik men konstaterar dock att invandrare är överrepresenterade på §12-hem 

för ungdomar och att det finns en diskrepans mellan antalet invandrare inom slutenvården och 

antalet invandrare som söker hjälp inom öppenvården (Nilsson 2004, s.24). Författaren tar 

upp ett behov av ”specifik invandrarkompetens och behandling” vad gäller missbruk och 

framför att ”I socialt arbete med ungdomar och familjer med en annan kulturell bakgrund än 

den svenska måste hänsyn tas till kulturella skillnader” (ibid, s. 26). Vad dessa kulturella 

skillnader konkret består i framkommer dock ej. Vidare menar författaren att etnicitetsspecifik 

missbruksforskning saknas då material rörande invandrare och missbruk är bristfällig. Här 

reproduceras, anser vi, att enbart personer av annan utländsk härkomst än den svenska blir 

bärare av etnicitet. Denna studie visar dock att skillnad görs mellan missbrukande personer av 

utländsk och svensk härkomst. Utifrån denna tidigare forskning om missbruk och etnicitet 

framkommer ett mönster där personer med icke-svensk härkomst konstrueras som avvikande 

och i behov av specifik hjälp på grund av sin etnicitet. Det denna forskning tydligt visar på är 

hur den svenska kulturen upprätthålls som oproblematisk eller utan behov av särskilt 

beaktande.   

 

2.3 Brottslig verksamhet 

Det andra rekvisitet i 3§ LVU är brottslig verksamhet. Med brottslig verksamhet avses 

upprepade brott eller att den unge begår ett enstaka brott av allvarligt slag. Brottsligheten ska 

även ge uttryck för en bristande anpassning i samhällslivet (SOSFS 1997:15 s. 34).  

 

Relationen mellan kön och kriminalitet behandlas i artikelsamlingen ”The delinquent girl” i 

vilken det framgår, på basis av olika teoretiska utgångar, att pojkars kriminella beteende 

sammankopplas med aggressivitet. Detta kan förklaras bero på ”… traits of low constraint and 

negative emotionality” och att dessa traits, eller karaktärsdrag, delvis är biologiskt baserade 

(Agnew 2009, s.23). Denna diskurs som alltså ger en biologisk förklaring till pojkars 

aggressivitet och därmed kriminalitet finns dock inte för flickor (ibid). Dessa resultat är som 

sagt resultatet av teoretiska diskussioner men liknande resultat påträffades även av Hamreby 
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(2004, s. 167) i hennes gedigna materialinsamling som undersöker samhällets insatser för 

ungdomar i den sociala barnavården (se ovan). Pojkars beteende konstaterades ha "... sin 

grund i föreställningar om att pojkar var biologiskt predestinerade för ett aggressivt och 

utåtagerande beteende, riktat ut mot omgivningen (ibid).”  Även essentialistiska argument för 

flickors beteende identifierades men Hamreby menar att för flickor kopplas biologi och 

personlighet samman i kontrast till pojkar där biologi och det yttre kopplas samman. I 

bemötandet i barnavårdsarbetet sågs därför just flickors och kvinnors beteende och sociala 

problem ha ursprung och vara djupt förankrade i personligheten (ibid). Hamreby (2004) 

menar vidare att studier om problematiska ungdomar och ungdomsbrottslighet försummar 

flickor. Liknande tankar återfinns även bland annan forskning, exempelvis i artikeln 

”Challenging Girls' Invisibility in Juvenile Court” (Chesney-Lind 1999). I denna framkommer 

det på basis av annan forskning att trots att flickor motsvarar en fjärdedel av alla häktningar 

av ungdomar ignorerar diskussioner om ungdomars brottslighet unga kvinnor och deras 

problem. Istället uppmärksammas och kriminaliseras de överlevnadsstrategier flickor har 

såsom att rymma hemifrån (ibid, s. 185).  

 

Sammanfattningsvis visar denna forskning att dessa områden av socialt arbete tenderar att 

fokusera på hur pojkars brottsliga beteende skadar andra och hur flickors brottsliga beteende 

skadar dem själva. Arbetet präglas också av en syn på pojkar och flickor som fundamentalt 

och biologiskt skilda från varandra och att dessa skillnader har betydelse för ungdomars 

kriminella beteende.  

 

Relationen mellan brottslig verksamhet och etnicitet tas upp av Petterson (2002). På basis av 

polisanmälningar undersöker och konstaterar hon att ungdomar som begår brott ofta gör det i 

grupp(Pettersson 2002, s. 72). Pettersons genomgång av tidigare forskning visar även att 

situationen i Sverige präglas av mångkultur och umgänge över etniska gränser. Dock syns en 

ökad marginalisering av gruppen invandrare i det svenska samhället. I sin undersökning 

kommer Pettersson fram till att de flesta nätverk som begår brott tillsammans i Sverige består 

av både personer med svensk och utomnordisk bakgrund (ibid, s. 101). Var man bor och går i 

skolan har större betydelse än etnicitet när det gäller kriminalitet och val av medbrottslingar 

(ibid, s. 122). Kardell (2011) undersöker representationen av personer med utländsk härkomst 

i den svenska kriminalstatistiken genom dels en granskning av svensk forskning på området 

och dels genom att studera skäliga misstankar och lagföringar i Sverige. I studien 

framkommer att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken men 

att andra skillnader är tydligare. Till exempel är män klart överrepresenterade jämfört med 

kvinnor och även utbildningsgrad har betydelse, där de med lägre utbildning begår fler brott 

än de med högre utbildning (Kardell 2011, s. 29). Kardell tar även upp en studie av ungdomar 

som placerats på särskilda ungdomshem, där syftet bland annat var att undersöka om 

ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund skiljde sig åt vad gällde brottsbelastning. 

Någon sådan skillnad återfanns inte i undersökningen, däremot fann man en stor 

överrepresentation av antalet placerade ungdomar med utländsk härkomst i hemmen (ibid, s. 

30). Dessa två studier synliggör därmed etnicitet och dess betydelse men visar enbart i mycket 

begränsad utsträckning hur etnicitet och kön samverkar.   
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Sammanfattningsvis visar detta att forskningen kring etnicitet och kriminalitet tenderar att 

koncentreras på statistik. Studierna fokuserar ofta på till exempel antalet dömda som har 

utländsk respektive svensk härkomst, trots att andra faktorer, som till exempel kön, har visat 

sig ha större betydelse för brottslig verksamhet. Fokus har därför legat på effekten av etnicitet 

och inte, vilket vi  eftersöker, hur etnicitet och kön konstrueras 

2.4 Annat socialt nedbrytande beteende 

Det tredje och sista rekvisitet är annat socialt nedbrytande beteende och ska förstås som att 

den unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer och att beteendet kan leda 

till en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling (SOSFS 1997:15 s.34-35). I 

förarbetena till LVU ges exempel på sådant beteende och där uppges enstaka brottslig 

handling, umgänge med missbrukande och kriminella personer, rymning hemifrån, misstanke 

om prostitution med mera (prop. 1989/90:28 s. 109 och Schlytter 1999 s. 84).   

 

Schlytter visar på basis av empiri i studien "Kön och juridik i socialt arbete" att domar som 

behandlar beteenden som inte omnämns i förarbetena i hög utsträckning appliceras på flickor. 

Dessa beteenden inkluderar psykisk störning, sexuellt beteende, avsaknad av stabila 

vuxenkontakter och rymning från hemmet på grund av problem i hemmiljön (Schlytter 1999, 

s.83-84). Denna forskning visade även att samhället hade olika regler för pojkar och flickor 

och att man hade olika uppfattningar om vad som är ett gott beteende (Hamreby 2004, s.172). 

Genomgående ser vi att sexuella praktiker och vad som anses vara avvikande sexuella 

praktiker tillskrivs betydelse på skilda sätt för pojkar och flickor. Ovan nämnda studie 

kartlägger en dominerande diskurs om flickor där en god kvinnlighet konstrueras utifrån rätt 

sexualitet och omsorgsgivande kvalitéer (Hamreby 2004). Eftersom ansvaret för 

reproduktionen i samhället framför allt ligger på kvinnan enligt denna dominerande diskurs är 

det av vikt att kontrollera kvinnors sexualitet. I kontrast ser författaren att för pojkar är den 

rådande diskursen att de är aggressiva och utåtagerande eftersom ansvaret för pojkar är 

försörjning. När sexualitet nämns i samband med pojkar ligger fokus på deras biologiska drift 

och oförmåga att kontrollera den. I studien framkommer således en normativ sexuell ordning 

som ser olika ut för pojkar och flickor (ibid)Antal sexualpartners används nästan uteslutande 

som kriterium för omhändertagande av flickor (Överlien 2006, s.165).  

  

Detta fokus på flickors sexualitet inom socialt arbete betonas av fler forskare och i 

artikelsamlingen ”Youth justice: critical readings” undersöks flera fall i England där flickor 

har omhändertagits.  Författarna konstaterar att om  pojkars sexualitet nämns är det i relation 

till sexuella övergrepp. Trots detta menar författarna att flickors sexualitet står högt på den 

professionella dagordningen och att det beskrivs som om det är flickorna som har problem 

med sin sexualitet (Muncie, Hughes & McLauglin 2002). Forskningen av Hamreby, Schlytter 

och  Muncie, Hughes & McLauglin konstaterar därför, genom deras olika infallsvinklar och 

material, att sexuella praktiker och dess innebörd skiljer sig åt beroende på kön. Hur etnicitet 

samverkar med kön är dock något som kräver närmare undersökning enligt oss, vilket vi  även 

ämnar göra i denna studie.  

 

Sammanfattningsvis framgår det att det finns en könsbunden förståelse av sexualitet vilket 
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resulterar i att vissa aspekter av pojkars sexualitet ignoreras medan vissa aspekter av flickors 

sexualitet uppmärksammas.   

 

2.5 Sammanfattning och denna uppsats bidrag till forskningen  

Sammantaget visar genomgången av tidigare forskning att den sociala ungdomsvården 

behandlar, bedömer och konstruerar kön på olika sätt. Detta särskiljande mellan kvinnor och 

män, pojkar och flickor har även pågått under en lång tid. Vi upplever dock att det finns en 

kunskapslucka inom detta område i form av avsaknad av intersektionalitetsperspektiv i många 

fall. Forskning om etnicitet inom detta område belyser snarare rent statistiska uppdelningar 

mellan personer med svensk respektive utländsk härkomst, till exempel vad gäller begångna 

brott. En brist på intersektionalitet och undersökande av köns- och etnicitetskonstruktioner 

riskerar osynliggöra hur kön och etnicitet samverkar. Denna aspekt är viktigt eftersom 

förståelsen av kön som kategori och etnicitet som kategori annars riskerar vara bristfällig. 

Tidigare forskning präglas även, enligt oss, av en oförståelse över det faktum att även inrikes 

födda har en etnisk bakgrund. Med denna brist medföljer en risk att en kulturell förståelse för 

den egna majoritetskulturen saknas. Denna uppsats ämnar bidra med ett 

intersektionalitetsperspektiv. Vi vill därför undersöka denna kunskapslucka och se om och i så 

fall hur förvaltningsrätten konstruerar kön och etnicitet och göra texten om ungdomar av både 

svensk och utländsk härkomst till föremål för intersektionell analys. Dessutom undersöker vi 

alla rekvisit i LVU både ur ett köns- och etnicitetsperspektiv med förhoppningen att ny 

kunskap gällande hur kön och etnicitet framträder i texten i domarna och hur de samverkar 

kommer genereras.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram   

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram. Teorierna ger 

de analytiska och begreppsliga verktygen som krävs för att utreda frågeställningarna som 

ställts upp. Inledningsvis presenteras socialkonstruktivismen vilket också är grunden för 

samtliga diskursanalytiska ingångar. Centralt för denna uppsats är även förståelsen av kön och 

etnicitet och vetskapen om att dessa samverkar, varför en genomgång av begreppet 

intersektionalitet genomförs.  

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Det övergripande samhällsvetenskapliga perspektiv denna uppsats befinner sig inom och även 

använder är socialkonstruktivism. Socialkonstruktivismen betonar att de begrepp vi använder 

för att förstå vår omvärld är socialt konstruerade av människor och genom interaktion och 

språk.  Detta samspel sker även under en viss kultur och epok. Begreppen är därmed relativa 

och skapas och omskapas beroende på sammanhang. Socialkonstruktivismen kritiserar 

därmed den inte sällan upplevda synen på sociala företeelser som naturligt betingade (Payne 

2008). Enligt Payne befinner sig socialarbetare inom en interaktion mellan det samhälleliga å 

ena sidan och det personliga å andra sidan. Det sociala arbetet kan sägas vara en process 

eftersom det, trots viss kontinuitet, även är i ständig förändring. Socialarbetaren själv och 

dennes uppfattning om socialt arbete är även i konstant förändring. Med ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på socialt arbete för Payne (2008, s.21) ett resonemang där 

yrkesfältet socialt arbete kan sägas vara en konstruktion av samhället och att det sociala 

arbetet formas av förväntningarna på det. Det sociala arbetet påverkas alltså av faktorer som 

medias skildringar och den politiska debatten. Vidare kan socialt arbete, med ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, ha två samhällsfunktioner; å ena sidan tillförsäkrar det ett 

socialt trygghetssystem och å andra sidan utövar det social kontroll. Denna relation mellan 

stöd och makt synliggörs i LVU-domar där beslut fattas om att ge vård mot individens vilja.  

 

Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv synliggörs att samhället och därmed det sociala 

arbetet är socialt konstruerat av människor och i samspelet mellan människor. Socialarbetare, 

som arbetar med människor och där språket är ett av de viktigaste verktygen, kan således 

reproducera en syn på sociala företeelser som naturligt betingade eller bryta mot dessa genom 

användningen av språket. Språket är centralt då socialarbetare pratar med klienter eller uttalar 

sig om klienter och den professionella ställningen innebär att socialarbetarens definition kan 

få företräde och att beskrivningen och definitionen av en människa och hens behov, resurser 

och svårigheter blir den enda "sanningen". Språket måste därför förstås i förhållande till makt. 

Makt kan definieras på olika sätt och en av dessa är möjligheten att genomdriva sin vilja mot 

någon annan (Peterson 1987, s.10). Att genomdriva sin vilja mot någon annan är precis vad 

appliceringen av en tvångslagstiftning innebär och tvångsvård per definition sker oberoende 

av en persons samtycke. Vilken roll språket spelar i en sådan situation och hur det används för 

att skapa legitimitet åt beslut om ingripande i en persons liv ska vi därför undersöka. 

Användandet av diskursanalys öppnar upp för en sådan reflektion av dessa konstruktioner och 
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kan även bidra med alternativa konstruktioner (Johansson 2006, s. 46-47).  

 

3.2 Diskursanalys som teori  

Applicering av lagstiftning involverar tolkning och användning av språk varför vi använder 

diskursanalys som perspektiv då vi undersöker domarna.   

 

Diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av 

världen. Det är utifrån denna definition vi tillsvidare förstår diskurser då vi finner den tydlig 

och förståelig. Samlingsbegreppet diskursanalys omfattar olika angreppssätt som är oeniga 

om definitionen och analysen av diskurser men de är ense om att ordet diskurs omfattar en 

"idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom 

olika sociala domäner” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Sättet att tala på är därför inte 

neutrala avspeglingar av omvärlden, identiteter och sociala relationer utan talet är aktivt i 

skapandet och förändringen av dessa. Vidare har de gemensamt att själva utövandet av en 

diskurs, det vill säga en diskursiv praktik, är en social praktik vilken formar den sociala 

världen. Denna sociala praktik är både individuella kontextbundna handlingar och 

institutionaliserade. Med detta menas att regler begränsar det individuella handlingsutrymmet 

och att handlingarna därmed har en viss regelbundenhet. En central aspekt inom de olika 

diskursanalytiska angreppssätten är att tillträdet till verkligheten alltid går genom språket och 

att vi med hjälp av språket skapar representationer av verkligheten; representationer som i sin 

tur bidrar till att skapa själva verkligheten (ibid).   

 

Diskurser fungerar dessutom ideologiskt och med detta menas att diskursiva praktiker 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden. Diskursiva praktiker skapar och reproducerar 

således, med detta perspektiv, ojämlika maktförhållanden mellan bland annat kvinnor och 

män och mellan etniska majoriteter och minoriteter (Winther-Jørgensen & Phillips
 
2000, s. 

69). Eftersom dessa grupper är i fokus för denna uppsats är aspekter av den kritiska 

diskursanalysen användbara. Faircloughs förståelse av diskurs som både konstituerad och 

konstituerande kommer dock inte användas (ibid, s. 67-68). Istället kommer Foucaults 

definition av diskurs som helt och enbart konstituerande användas (Foucault 2002). Detta 

innebär att diskursen, likt våra teoretiska utgångspunkter om kön och etnicitet, inte kan ses 

som något fördiskursivt.  

 

3.3 Intersektionalitet 

Efter denna genomgång av socialkonstruktivism och diskursanalys ska vi närmre beskriva 

intersektionalitet som teoretiskt verktyg och de för uppsatsen relevanta analyskategorierna 

kön och etnicitet.   

 

Utifrån förståelsen av diskurser som konstituerande är aspekter såsom kön och etnicitet inte 

fördiskursiva. Detta innebär att tolkningar och tankar förstås med hjälp av språket och att 

förståelsen kommer före "den existerande verkligheten". Detta synsätt möjliggör för 

undersökning och ifrågasättande av de till synes naturliga kategorierna kön och etnicitet. För 
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att undersöka dessa använder vi oss av intersektionalitet. Begreppet intersektionalitet är en 

översättning av engelskans "intersectionality" som kommer från verbet "to intersect". Detta 

kan översättas till att korsa eller genomskära. Begreppet används för att beskriva sambandet 

och samverkan mellan samhälleliga maktasymmetrier. Med maktasymmetrier menas 

kategorier som genus, klass, sexualitet, ålder, funktionshinder med mera (Lykke 2003, s. 47, 

se även Young 1997, s.3). Dessa innehåller olika dimensioner som inte kan skiljas från 

varandra och de förhåller sig till varandra genom en dynamisk interaktion (Lykke 2003, s. 

48). En av de klassiska texterna om intersektionalitetsbegreppet återfinns i artikeln ”It´s All in 

the Family : Intersections of Gender, Race, and Nation” som bland annat förklarar hur ett 

intersektionellt perspektiv öppnar upp för undersökandet maktasymmetrier och författaren 

menar att "[r]ather than examining gender, race, class, and nation as distinctive social 

hierarchies, intersectionality examines how they mutually construct one another" (Hill Collins 

1998, s.62). Det är således inte tillräckligt att enbart undersöka kön för sig exempelvis 

eftersom kön konstrueras tillsammans med andra sociala hierarkier. I vår undersökning och 

analys tar vi därför hänsyn till både kön och etnicitet, två kategorier som utifrån tidigare 

forskning bedöms vara av vikt för det sociala arbetet. I denna uppsats undersöks hur dessa 

kategorier kommer till uttryck och hur de samverkar med varandra. Valet att undersöka kön 

och etnicitet gjordes då föreställningarna om dessa i hög utsträckning är organiserande 

principer som får reella följder för mänskliga relationer och tillgång till eller utövandet av 

makt. Innan en intersektionell analys kan utföras måste dock begreppen förklaras, nedan 

beskrivs därför hur kön och etnicitet som teoretiska begrepp används och ska förstås.

  

 

Genomgående i uppsatsen används begreppet kön istället för genus. Med detta menas dock 

inte att kön ska ses och tolkas som biologiskt, naturgivet eller som en inneboende essens. Kön 

ska snarare förstås som något som görs istället för något som är. Dikotomin mellan kön och 

genus ifrågasätts därmed. Denna syn på kön och genus som en dikotomi förutsätter nämligen 

att kroppen existerar redan innan den könsbestämda betydelsen fås. I kontrast till detta kan 

man se att verkligheten är diskursivt skapad och att även det biologiska könet förstås genom 

en samhällelig diskurs (Butler 2005). Det biologiska könet är därmed precis som genus 

kulturellt konstruerat. Kön är således alltid genus. Citatet nedan illustrerar just denna för 

uppsatsen relevanta syn på kön: 

 "[k]ön är alltså en effekt av våra sociala och kulturella föreställningar 

om vad biologiskt kön är, inte ett utryck för en inneboende 

könsbaserad essens.” (Ambjörnsson, 2006 s. 110) 

Som redan nämnts öppnar denna syn på kön upp för studier av könsskapande processer. I 

artikeln ”Doing gender” redogörs för detta görandet av kön: 

“Doing gender means creating differences between girls and boys and 

women and men, differences that are not natural, essential or 

biological. Once the differences have been constructed, they are used 

to reinforce the "essentialness" of gender.” (West & Zimmerman 

1987, s. 137) 
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Med dessa teorier kan vi således undersöka hur kön konstrueras. Vi vill dock betona att trots 

att kön alltså ska förstås som något som görs och därmed är diskursivt konstruerat är det även 

materiellt såtillvida att det får ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser (Johansson 

2006, s.51).  Vidare konstrueras eller görs kön inom ett ramverk av mer övergripande 

hierarkiska förhållanden. Detta kallas för genussystem. Genussystemet ska ses som ett nätverk 

av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som genom sin interaktion ger 

upphov till ett mönster. Genussystemet är således "...en ordningsstruktur av kön" (Hirdman 

1997, s. 52). Två viktiga och grundläggande aspekter av detta genussystem är dels 

särhållandet av det manliga och kvinnliga och dels en hierarkisk uppdelning där mannen är 

norm och kvinnan avvikelse. Det finns enligt detta synsätt ett slags kontrakt mellan könen i 

varje samhälle och tid och dessa genuskontrakt motsvarar väldigt precisa föreställningar om 

hur könen ska vara, bete sig, se ut, prata, agera och så vidare (Hirdman 1997, s. 53). Ett annat 

system med tvingande kopplingar mellan kön, genus, sexuellt begär och sexuell praktik kallas 

av Butler för ’den heterosexuella matrisen’. Denna förklarar den heteronorm i vilken mannen 

och kvinnan ställs i motsats till varandra och förväntas åtrå varandra. Den heterosexuella 

matrisen kräver även två skilda och identifierbara kön och reproducerar och legitimerar 

således könskonstruktion samtidigt (Butler 2007)Med hjälp av dessa genusperspektiv 

undersöker och analyserar vi hur kön konstrueras i materialet genom att granska vilka 

konsekvenser könet får för talet i domarna. Detta innebär en granskning av hur ungdomarna 

och deras problematik presenteras, vilket eller vilka rekvisit som ligger till grund för 

omhändertagande och om argumentationsgrunderna skiljer sig åt mellan könen. Eftersom 

könet inte är fördiskursivt innebär det att genom en analys av talet om ungdomarna kan vi 

synliggöra och förklara skillnader som framkommer mellan könen.  

 

Att använda kön som ett analytiskt verktyg öppnar upp för analys och bearbetning av vårt 

material. Denna förståelse av kön, som är baserad på olika teoretikers förståelser och som 

grundar sig på socialkonstruktivismens ifrågasättande av förgivettagna sanningar, innebär att 

vi kan undersöka tillämpningen av den till synes könsneutrala lagen.   

 

Förutom kön används etnicitet som teoretiskt begrepp. Vid användning av begreppen ras och 

etnicitet sker en kategorisering av ursprung och tillhörighet samt inkludering och exkludering. 

Begreppet etnicitet beskrivs som "…alla former av särskiljning av människor med hänvisning 

till ursprung, nationalitet, religion, kultur samt hud- och hårfärg" (Wikström 2009, s. 11) och 

betonar sociala och kulturella aspekter av denna kategorisering. Användning av begreppet ras 

har ofta fokuserat på biologiska aspekter och upplevda essentiella skillnader mellan 

människor (ibid). Ras är inte en vetenskaplig kategori och varken fenotypiska eller 

genotypiska skillnader mellan människor förklarar kulturella skillnader. Ras är dock en social 

konstruktion men ska inte ses som en bland flera andra kulturella egenskaper (Molina, 1997). 

Detta riskerar dölja maktasymmetrier som rasismen i samhället skapat. Ras kan därför 

paradoxalt nog vara ett användbart och nödvändigt begrepp i kampen mot rasistiska strukturer 

och borde användas för att undersöka "hur, varför och med vilka effekter sociala meningar 

förknippas med rasmässiga särdrag, som konstruerats inom specifika politiska och socio-

ekonomiska sammanhang" (Molina 1997, s. 57). Denna definition och användning av 

begreppet ras är att ras är en socialt konstruerad och föränderlig kategori som kan ha både 
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materiella och identitetsskapande verkningar. I denna uppsats används dock ordet etnicitet 

men det ska användas och förstås enligt Molinas definition av ras. Europeiska studier tenderar 

att använda begreppet etnicitet och amerikanska studier använder begreppet "race" 

(Lindholm, m.fl. 2006), denna studie, som görs i en svensk kontext, använder därför etnicitet. 

Det finns således flera likheter mellan hur både kön och etnicitet används och ska förstås. 

  

Domarna som undersöks i denna uppsats uppger inte etniskt ursprung eftersom det är 

förbjudet enligt personuppgiftslagens (1998:204) 13§ att behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung. På basis av vad som uppges i domarna får vi därför dra 

egna slutsatser om härkomst. Etniciteten fastställs i denna uppsats därför utifrån en 

kategorisering baserad på ungdomarnas namn, vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas 

namn och beskrivning av ursprung. Detta kan vara problematiskt eftersom vi riskerar både 

exklusion och inklusion av relevanta respektive icke-relevanta personer. Rent konkret skulle 

detta kunna ta sig uttryck i materialet genom att vi kategoriserar ungdomar med traditionellt 

svenska namn men med ”rasmässiga särdrag” (Molina 1997, s.57) som av svensk härkomst 

och riskerar därmed missa vissa relevanta aspekter. Detta innebär således att analys av 

etnicitet blir mer komplicerat eftersom vi får dra slutsatser baserat på den, ibland begränsade, 

information som finns.  Etniciteten kategoriseras in i två grupper; ungdomar av svensk 

härkomst och ungdomar av utländsk härkomst.  

 

Med intersektionalitet som perspektiv undersöker vi således hur kön och etnicitet ömsesidigt 

konstrueras, samverkar och förstärker varandra. Det intersektionella perspektivet ger därför en 

förståelse för att det förtryck man utsätts för och det handlingsutrymme man i ett visst 

sammanhang har ser olika ut beroende på exempelvis kön och etnicitet. Det vi i denna uppsats 

således vill undersöka, och kan undersöka med hjälp av intersektionalitetsperspektivet, är hur 

kön och etnicitet samverkar i domarna.  

 

3.4. Sammanfattning  

Uppsatsen vilar således på en socialkonstruktivistisk grund vilket också är grunden för 

samtliga diskursanalytiska ingångar. Den diskursanalys som används baseras på Faircloughs 

kritiska diskursanalys som betonar att sättet att tala på inte är en neutral avspegling av 

omvärlden, identiteter och sociala relationer utan talet är aktivt i skapandet och förändringen 

av dessa. De identiteter och de sociala relationer som undersöks diskursivt i denna uppsats är 

kön och etnicitet. Två begrepp som med denna förståelse är konstruerade och konstrueras i 

samverkan med varandra. Med hjälp av en intersektionell analys ämnar vi undersöka detta 

närmre i domarna.  
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4. Metod  

I detta avsnitt beskrivs urvalet och tillvägagångssättet för insamling av material samt den 

analysmetod som användes för att analysera materialet. Inledningsvis presenteras 

forskningsansatsen då den ligger till grund för det tillvägagångssätt och de infallsvinklar som 

varit aktuella för detta arbete. Sedan beskrivs materialet, det vill säga datainsamlingen och 

urvalet. I relation till detta diskuteras även validitet och reliabilitet i förhållande till 

undersökningen. Detta följs av analysmetoden, det vill säga diskursanalys som metod. Som 

redan konstaterats är det möjligt att skapa ett eget "paket" genom att kombinera element från 

skilda diskursanalytiska perspektiv. Därför används delar av Michel Foucaults och Norman 

Faircloughs diskursanalytiska perspektiv för att skapa ett eget kritiskt metodologiskt ramverk. 

Avslutningsvis presenteras studiens metodologiska och etiska överväganden.  

4.1 Forskningsansats 

Inom samhällsvetenskapen finns det två metodologiska angreppssätt; kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder. Kvalitativa ansatser och kvalitativa metoder kan definieras som strävan 

efter förståelse, ifrågasättande av förgivettagna antaganden och att studera genom att gå nära 

det som studeras (Aspers 2007, s. 14). Den kvalitativa forskningsprocessen kan delas in i fem 

steg och beskriver även det tillvägagångssätt vi har arbetat utifrån: Formulera en 

forskningsfråga, välj teori och metod för studien, generera empiriskt material, koda och 

analysera materialet och slutligen presentera resultaten (Aspes, 2007 s. 15-18). Vi har således 

en kvalitativ ansats där verkligheten som konstrueras i texten undersöks. Textens 

kommunikativa praktik leder oss även in på en socialkonstruktivistiskt grundad metod där 

texten och den sociala praktiken står i fokus. På basis av detta valde vi kritisk diskursanalys 

som metod.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

4.2.1 Material – datainsamling och urval 

Datainsamlingen skedde på förvaltningsrätten i Linköping och domarna letades upp av en av 

författarna till denna uppsats i domböckerna från 2013. Då vi inte ämnar göra en geografisk 

jämförelse valde vi den förvaltningsrätt, i detta fall Linköpings förvaltningsrätt, som 

underlättade för insamling av material.
6
 Förvaltningsrättens domar är samlade i pärmar och är 

arkiverade i datumordning. På förvaltningsrätten fanns tillgång till ett besöksrum och en 

arkivarie hjälpte till med att ta fram alla pärmar. Alla domar i varje pärm gicks igenom och 

målnummer för de domar som var relevanta för uppsatsen tecknades ner. Dessa domar 

kopierades och skickades sedan till oss via mail som pdf-filer.
7
 Föremålet för analys i denna 

uppsats är följaktligen dessa domar och eftersom avsikten är att få förståelse för ett fenomen 

genom analys av detsamma är det möjligt att göra strategiska urval. Detta innebär att urvalet 

                                                           
6
Vi hade kontakt med andra förvaltningsrätter som dock var mycket restriktiva med att låna ut 

domböcker då de förvarades i originalhandlingar. Domarna från 2013 var dessutom inte ännu 

inbundna i domböcker varpå förvaltningsrätten i Linköping valdes.  

7
 För exempel på dom, se bilaga 4 
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bestäms genom ett strategiskt tillvägagångssätt. I vår studie har vi därför ställt upp ett antal 

kriterier som måste uppfyllas för att få ingå i vårt urval. Dessa är:  

- Domarna ska vara utfärdade under 2013 

- Domarna ska innehålla 3§ LVU (men även domar som innehåller både 2-3§§ kan 

inkluderas förutsatt att domskälen och yttrandena är separerade från varandra) 

- Enbart de domar som bifallits enligt 3§ LVU ska inkluderas i urvalet, det vill säga 

förvaltningsrätten ska ha bifallit socialtjänstens ansökan och därmed godtagit 

socialtjänstens resonemang 

 

Tidsavgränsningen som ställdes upp skapar förutsättning för oss att kunna fånga vad 

diskurserna just nu ger uttryck för.. Anledningen till att domarna ska innehålla 3§ LVU är då 

dessa behandlar ungdomars beteende. 2§ LVU är såkallade ”miljöfall” och den unga är då 

ofta yngre och inkluderar inte sällan en beskrivning av föräldern eller föräldrarna. Eftersom vi 

är intresserade av just tal om ungdomar och tal om social problematik för denna grupp innebar 

denna begränsning att vi bättre kunde svara på frågeställningarna. Det sista kriteriet som 

syftar till att enbart inkludera de domar som bifallit socialtjänstens ansökan i urvalet 

motiverades utifrån att då förvaltningsrätten avslår en ansökan förflyttas fokus från kriterierna 

till helt andra frågor. Det vill säga domen fokuserar i mindre utsträckning på vilket beteende 

ungdomen har och hur är detta skadligt eller hur det bryter mot samhällets grundläggande 

normer. Istället lyfts aspekter som samtycke till vård och planering eller rent 

handläggningsmässiga frågor och så vidare.  Detta kriterium innebär därför att de domar som 

inkluderas fokuserar i grunden på samma sak; den unges beteende och hur detta på olika sätt 

är skadligt. Just detta vill vi undersöka utifrån ett intersektionellt perspektiv.   

 

Efter en genomgång av alla 288 LVU-domar utfärdade under 2013 kvarstod 67 stycken domar 

som uppfyllde våra på förhand uppställda kriterier. 30 stycken av dessa domar rörde flickor 

och 37 stycken rörde pojkar. Utifrån ungdomarnas och vårdnadshavarnas namn och 

beskrivning av ursprung uppfattade vi det som att 12 av flickorna och 18 av pojkarna hade 

utländsk bakgrund.
8
 Nedan följer en beskrivning av flickornas domar följt av en beskrivning 

av pojkarnas domar.   

 

För flickorna användes rekvisitet ’annat socialt nedbrytande beteende’ som grund för 

omhändertagande i en majoritet av fallen, nämligen i 22 av 30 domar. Fyra domar använde 

rekvisitet missbruk och ingen använde rekvisitet brottslig verksamhet. Fyra domar behandlar 

flera rekvisit samtidigt som grund för omhändertagande; tre domar använde rekvisiten 

missbruk och brottslig verksamhet och en dom använde brottslig verksamhet och annat socialt 

nedbrytande beteende (Figur 1). Av de 30 domar som rör flickor bedömer vi att 12 är av 

utländsk härkomst och 18 av svensk härkomst. Utifrån den empiri vi har är fördelningen 

relativt jämn mellan kön och etnicitet och valda rekvisit. Medelåldern på flickorna är 16 år, 

den yngsta är tretton år gammal och den äldsta är nitton år gammal.  

 

                                                           
8
 Se bilaga 1 för grundkodningen 



22 

 

Även av de 37 domar som rörde pojkar var rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende den 

vanligaste grunden för omhändertagande och det användes 20 gånger. Åtta domar använde 

rekvisitet missbruk och i likhet med flickorna användes inte rekvisitet brottslighet i någon 

dom. I nio fall har socialtjänsten yrkat på två rekvisit samtidigt; tre domar använde rekvisiten 

missbruk och brottslig verksamhet, en använde brottslig verksamhet och annat socialt 

nedbrytande beteende och fem domar använde missbruk och socialt nedbrytande beteende 

som grund för omhändertagande. 18 av de 37 pojkarna som förekommer i vårt material 

bedömer vi ha utländsk härkomst. Flera pojkar av utländsk härkomst döms utifrån annat 

socialt nedbrytande beteende och flera pojkar av svensk härkomst döms utifrån rekvisiten 

missbruk och en kombination av missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. 

Medelåldern på pojkarna är 16,5 år, den yngsta pojken är elva år och den äldsta är nitton år. 

Nedan syns ett diagram som visar fördelningen utifrån rekvisiten och kön.
9
  

 

Figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I domarna presenteras inledningsvis personuppgifter och beslut om ekonomisk ersättning till 

advokat och så vidare. Domarna varierar i längd mellan 4-13 sidor och består till största del av 

socialnämndens utredningar.  I dessa beskriver nämnden den unges beteende och svårigheter 

och presenterar de insatser socialtjänsten dittills genomfört. Utöver detta tillåts den unge själv 

och dennes förälder, föräldrar eller vårdnadshavare att yttra sig. Beskrivningarna av de unga 

och deras beteenden sker utifrån rekvisiten för omhändertagande enligt 3§ LVU.  I domarna 

framkommer även förvaltningsrättens bedömningar.
10

    

 

                                                           
9
 För fördelningen mellan rekvisiten för flickor utifrån härkomst och fördelningen mellan rekvisiten för pojkar 

utifrån härkomst se bilaga 3 
10

 För målnummer se källförteckning 
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4.3. Analysmetod  

4.3.1 Diskursanalys   

Som tidigare nämnts är diskursanalys både teori och metod samtidigt. I teoriavsnittet 

redogjordes för de specifikt teoretiska aspekterna. Nedan följer metodologiska aspekter av 

diskursanalys och hur vi ämnar applicera det på empirin.    

 

Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys har varje fall av språkbruk tre dimensioner: en text, 

en diskursiv praktik och en social praktik.  Den första dimensionen, språkbruk som text, 

undersöker hur diskurser konstrueras lingvistiskt och den andra dimensionen, språkbruk som 

diskursiv praktik, fokuserar på produktion och konsumtion av texter. Vi beaktar dessa två 

dimensioner av språkbruk då de kan synligöra dels hur diskurserna konstrueras och dels inom 

vilken diskursordning de befinner sig vilket avgör vad som kan sägas. Genom att betrakta 

dessa två dimensioner av språkbruk kan vi få svar på de för uppsatsen relevanta frågorna: vad 

sägs, hur sägs det, vad kan sägas och vad kan inte sägas? För att svara på dessa frågor 

används två analysverktyg, modalitet och interdiskursivitet, som alltså är förknippade till 

respektive dimension.  

För att svara på frågorna 'vad sägs' och 'hur sägs det' används analysverktyget modalitet som 

befinner sig inom dimensionen språkbruk som text. Vid analyser av modalitet undersöks 

talarens grad av instämmande. Modaliteten får konsekvenser för diskursen och hur sociala 

relationer konstrueras. Det finns olika slags modaliteter och en av dessa är sanning. Detta sker 

då en talare instämmer helt och hållet i sitt påstående. Modalitet kan också uttryckas som 

tillåtelse vilket sker då talaren sätter sig själv i en position och utifrån den ger någon tillåtelse 

att göra något.  Det finns även subjektiva och objektiva modaliteter. För att exemplifiera detta 

kan man undersöka massmediers formuleringar av åsikter som fakta där formuleringen "den 

är farlig" används istället för "vi anser att den är farlig", som således är subjektiv till 

karaktären. Att använda liknande kategoriska och objektiva modaliteter speglar och främjar 

talarens auktoritet (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000, s. 87-88). I vår undersökning 

kommer en analys av texternas modalitet att göras för att undersöka socialtjänstens yttranden 

och domstolarnas bedömningar i domarna för att se hur och med vilken auktoritet kön och 

etnicitet konstrueras i domarna. Detta görs genom att undersöka huruvida råd och 

bedömningar formuleras som personliga åsikter, fakta eller med en tillåtande ton. Modalitet är 

ett viktigt analysverktyg i denna uppsats eftersom vi med hjälp av detta kan synliggöra 

uppsatsens syfte, det vill säga hur kön och etnicitet konstrueras i domarna. 

 

För att svara på frågorna 'vad kan sägas' och 'vad kan inte sägas', vilket även har betydelse för 

vilken förändringspotential talet har inom diskursordningen, används analysverktyget 

interdiskursivitet. Interdiskursivitet befinner sig inom den andra dimensionen, språkbruk som 

diskursiv praktik. Här ligger fokus på produktion och konsumtion av texter. Ett sätt på vilket 

man analyserar en text interdiskursivitet är att undersöka vilka olika diskurstyper som kan 

urskiljas i domarna. Bygger domarna på en diskurstyp eller flera olika? Den diskursiva 

praktiken befinner sig nämligen inom en diskursordning som utgörs av olika diskurser och 

genrer. Det är denna diskursordning som bestämmer vad som kan sägas men också vad som 

inte kan sägas. Om diskurser från en annan diskursordning införlivas kan dock detta 
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förhållande ändras och diskursordningen som system kan därför forma och formas av 

specifika fall av språkbruk (Winther Jørgenssen & Phillips 2000, s.75). Rådande förhållanden 

kan alltså omformas om andra diskurser inkorporeras; något som skulle förändra och ge ny 

mening till språkbruket. I förlängningen innebär en analys av texten interdiskursivitet att vi 

kan se om en rådande normativ förståelse av kön och etnicitet samverkar i texten eller om 

denna syn ifrågasätts.  

 

Då målet är att avslöja praktiker och kunna visa på olika element i texten använder vi oss även 

av dekonstruktion. Med ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt syftar man till att dekonstruera 

de strukturer som omger och utgör omvärlden, strukturer som ofta framställs och förstås som 

naturliga. Dekonstruktion är ett sätt på vilket konstruktionen av det förgivettagna kan 

synliggöras. Världen, menar man, är resultatet av politiska processer som har sociala 

konsekvenser. I en viss diskurs kan till exempel ”invandrare” och ”kriminalitet” ekvivaleras 

och med diskursanalysen kan man visa hur den sammankopplingen sker diskursivt.  

Dekonstruktioner måste också utgå ifrån det givna eftersom vi som forskare fortfarande 

befinner oss inom diskurserna vi undersöker. Vi kan därför inte verka på strukturerna utifrån 

(Winther Jørgenssen & Phillips 2000, s.56). I vårt arbete kan vi således undersöka hur kön 

och etnicitet konstrueras genom att undersöka vilka kopplingar man diskursivt gör till dessa 

sociala kategorier. Ett sätt på vilket vi undersöker hur dessa kopplingar görs är att identifiera 

nodalpunkter i texten. Nodalpunkter är centrala tecken i en diskurs kring vilka andra tecken 

ordnas runt. Dessa har i sig ingen betydelse men får det utifrån diskursen de sätts in i.  En 

diskurs skapas således genom att betydelse utläses utifrån nodalpunkter (Winther- Jørgensen 

och Phillips, s 33). Nodalpunkten sexuellt beteende exempelvis får sin betydelse och mening 

först när andra tecken såsom skadlig, gränsöverskridande och så vidare ordnas kring den. 

Genom att identifiera nodalpunkter i texten och vilka tecken som ordnas runt nodalpunkten 

samt hur detta ser ut och eventuellt skiljer sig åt beroende på kön och etnicitet kan vi se hur 

kön och etnicitet konstrueras och samverkar. Nodalpunkterna som identifierats i vår text är 

dels baserade på rekvisiten eller beteenden som faller under rekvisiten och dels baserade på 

återkommande teman i texten som vi identifierat.   

 

4.3.2 Metodologiskt tillvägagångssätt  

Utifrån de begrepp och analysverktyg som finns inom det diskursanalytiska fältet ska vi nu 

mer konkret beskriva hur de appliceras samt vilket tillvägagångssätt som används för 

bearbetningen av empirin.  För att få förståelse för materialet och med diskursanalysen som 

utgångspunkt, baseras tillvägagångssätt delvis utifrån Bolander och Fejes metod (2009). Det 

första steget analysen var att genomföra en övergripande genomläsning och att anteckna 

tankar och nyckelord samtidigt. Detta följdes av en mer noggrann läsning baserat på frågor 

utifrån våra frågeställningar och metodval. Aktuella frågor kan vara: vad talas det om, hur 

talas det om detta, framställs det som sanning och så vidare (Bolander & Fejes 2009, s.88). 

För att kunna genomföra dekonstruktion och få förståelse för textens helhet och delar 

genomförde vi även en kodning. Vi tillämpande så kallad marginalmetod vilket innebär att 

utifrån ett kodschema
11

 markeras en viss kod med en viss färg. Kodschemat skapades utifrån 

                                                           
11

 Se bilaga 2 för kodschema 



25 

 

tidigare forskning, teori och empirin vilket innebar att vi genomgående i 

undersökningsprocessen lät teori och tidigare forskning komma i dialog med empirin.  

Inledningsvis genomfördes en grundkodning där koder som är genomgående i varje dom 

markeras, detta inkluderade faktorer som kön, ålder, etnicitet, rekvisit et cetera
12

. Därefter 

kodades ”det empiriska materialets substans” (Aspers 2007, s. 185). Vi använde en rad-för-

rad-kodning där ett antal rader lästes för att få en förståelse kring sammanhanget och för att 

sedan utifrån kodschemat ange den eller de koder som passar. Nästa steg i Bolander och Fejes 

tillvägagångssätt är fördjupad analys av materialet. Detta kan redogöras för genom att välja ut 

exempel som är typiska för materialet eller som står i kontrast till materialet.
13

  

 

Vid det initiala analysarbete som resulterade i grundkodningen tedde sig talet om ungdomarna 

relativt lika oavsett kön och etnicitet. Olika beteenden och egenskaper beskrevs som 

problematiska oavsett kön och etnicitet och återkom i många domar.  Vi genomförde således 

en mer noggrann läsning baserat på frågor utifrån våra frågeställningar. Grundkodningen 

synliggjorde på vilka grunder, det vill säga enligt vilka rekvisit, pojkar och flickor döms enligt 

LVU. I den mer noggranna läsningen undersökte vi således om argumentationsgrunderna 

skilde sig åt mellan pojkar och flickor och om rekvisiten användes annorlunda beroende på 

kön. I läsningen fokuserade vi även på vilka tal som är centrala i texten gällande kön och 

etnicitet. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Vid diskussion av en studies validitet bör skillnad göras på extern validitet och intern 

validitet. Extern validitet innebär att en studies resultat är generaliserbart, det vill säga att 

resultaten kan appliceras och användas i andra sammanhang än det undersökta (Bryman 2011, 

s. 352). Vår undersökning är av kvalitativ karaktär vilket innebär att den är induktiv, den 

består av en fördjupad analys av ett mindre antal domar. Våra slutsatser gör därför inte 

anspråk på att generaliseras på en större population. Syftet med denna studie är inte 

generaliserbarhet. Med intern validitet menas att studien mäter det den avser mäta. Detta 

kallas även för trovärdighet. För att säkra validiteten, det vill säga att vi som forskare 

undersöker det vi säger oss vilja undersöka, har vi under hela processen återkopplat studiens 

alla delar till syftet och frågeställningarna. Dessa har varit i fokus både i läsning och kodning 

av domarna samt i skrivandet av uppsatsens alla delar. En annan aspekt att ta hänsyn till för 

att stärka studiens validitet är att förhålla sig kritisk till det empiriska materialet (Bryman, 

2011). Detta har vi gjort exempelvis då olika mönster samt avvikelser i materialet studerats 

och redogjorts för med syftet att motverka tolkningar färgade av förförståelse eller snedvridet 

förhållningssätt. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är undersökningens tillförlitlighet. Detta kallas 

för reliabilitet och anger om resultatet av en undersökning blir detsamma om den görs om av 

någon annan person. Vår undersökning är, som tidigare nämnts, kvalitativ vilket medför en 

förståelse om att den sociala världen förändras. Detta medför att kvalitativa undersökningar 

inte alltid kan upprepas och generera samma resultat. Vi har dock arbetat för att säkra vår 

                                                           
12

 Se bilaga 1för grundkodning 
13

 Se etiska överväganden 



26 

 

undersöknings reliabilitet då det material undersökningen baseras på är tillgängligt för alla 

enligt Tryckfrihetsförordningen 2:1 och därmed tillgängligt för granskning av andra. Vi har 

även redovisat exakt vilka domar som använts, vilka målnummer de har och vilken 

förvaltningsrätt de kommer ifrån. Att samla in och granska dessa domar är därför i allra 

högsta grad genomförbart. Det finns således en möjlighet för andra personer att genomföra 

samma undersökning och potentiellt få samma resultat då materialet är detsamma. Resultatet 

av en undersökning är dock även avhängigt val av teori och metod vilket också skulle kunna 

leda till skilda resultat.  

 

4.5 Metodologiska och etiska överväganden  

Eftersom diskurser förändras över tid då de är dynamiska har en avgränsning gjorts genom att 

enbart undersöka domar från 2013. Detta hanterar således situationen med diskursers 

föränderlighet och ger en bra bild av hur det ser ut i dagsläget. Vidare kan användandet av 

rättsfall som källa innebära vissa svårigheter. Domstolsmotiveringar riskerar innehålla relativt 

lite information och kontexten är inte alltid särskilt synlig eller detaljerad (Evers, 1987). 

Dessa svårigheter undviks dock i vårt material eftersom domarna dels är utförliga och dels 

beskriver kontexten i förhållandevis hög utsträckning. Slutligen ska också nämnas att denna 

undersökning vilar på en socialkonstruktivistisk grund vilket medför en förståelse om att 

vetenskapen befinner sig inom den sanningskonstruktion den ifrågasätter.   

 

I materialet beskrivs människors personliga hemförhållanden i detalj och det är både 

utelämnande och känsliga uppgifter vilket kräver varsam hantering från vår sida. Vi har även 

tagit i beaktande att liknande uppgifter hanteras med sekretess inom socialtjänsten. Vår studie 

innebär ingen direktkontakt med de ungdomar som omhändertagits då vi uteslutande 

undersöker LVU-domar från förvaltningsrätten. Det är naturligtvis så att de barn och 

ungdomar som förekommer i de domar vi undersöker inte har givit sitt samtycke till att ingå i 

vår studie. Domar och beslut är dock offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av 

såvida de inte är sekretessbelagda. De personuppgifter som framkommer i materialet har helt 

anonymiserats och redovisas inte på något sätt i uppsatsen. Ungdomarna och deras personliga 

förhållanden är inte fokus i studien utan det är talet om kön och etnicitet som vi ämnar 

studera. Det är därför enbart dessa aspekter som kommer behandlas och inte livsförhållanden i 

övrigt då dessa inte är relevanta utifrån undersökningen syfte och frågeställningar. Detta är en 

del av den etiska hänsyn vi tar i detta arbete. Utifrån den grundläggande hållning som råder 

inom forskning, att värdera undersökningens nytta i förhållande till den eventuella kränkning 

som individen kan tänkas utsättas för, anser vi att vår undersökning är etiskt genomförbar och 

att risken för kränkning är minimal.  

 

Redovisning av resultatet sker bland annat genom att presentera urval av en text, det vill säga 

kortare avsnitt tas ut från sitt sammanhang.  Således finns det etiska aspekter att ta hänsyn till 

i förhållande till textproducenten. Utifrån detta ställde vi därför upp kriterier för de textavsnitt 

som presenteras:  

- Utdraget måste uttrycka något typiskt, till exempel något som återfinns i flera av domarna  
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- Utdraget står i kontrast till det typiska 

 

Appliceringen av dessa kriterier innebär att de visar och förtydligar återkommande drag, 

positioner och beskrivningar i texten. Med hjälp av utdragen kan vi på ett enkelt och 

förståeligt sätt åskådliggöra de diskurser som återfinns rörande kön och etnicitet.14 De utdrag 

som står i kontrast till resten av texten gör det möjligt att visa på både motstridiga och 

dominerande diskurser i forskningsområdet. Målet är således inte att kritisera 

förvaltningsrätten eller socialtjänsten eller att ge en missvisande bild. Avsikten är snarare att 

uppmärksamma de diskurser som förkommer inom detta område inom det sociala arbetet. Vi 

kommer inte att hänvisa till det exakta rättsfallet utdragen kommer ifrån. Detta dels för att 

eventuellt skydda berörda personer men dels för att fokus inte ligger på rättsfallen i sig utan 

på de teman utdragen exemplifierar.   

 

Efter denna redovisning av urvalet, forskningsansatsen och hur vi metodologiskt ämnar 

bearbeta materialet samt de metodologiska och etiska övervägandena ska nu resultaten 

presenteras.  

                                                           
14

 Vi refererar inte till enskild dom då vi redovisar resultaten men hänvisar dock till personens ålder. Detta för att 

visa hänsyn till berörda personer men ändå göra synligt att citaten kommer från flertalet olika domar och har 

använts för att det representerar återkommande tal i texten.  
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5. Resultat och analys  

Utifrån det metodologiska tillvägagångssättet och den närläsning som genomfördes 

framträdde två diskurser; en flickdiskurs och en pojkdiskurs. Inom dessa diskurser fann vi tal 

om ungdomar som var helt könsspecifika. Dessa två diskurser har beröringspunkter men 

skiljer sig också åt på flera sätt. Detta såg vi då tal omformulerats vilket resulterar i en 

förskjutning i talet om ungdomarna. Tal som var centralt i könsspecifika diskurser syns nu 

alltså hos båda könen men på olika sätt. Fokus i resultatdelen ligger således på 

diskurskonstruktionen av kön och etnicitet hos grupper som av domstolen definierats som 

avvikande och resultaten redovisas utifrån de element som framkommer inom dessa diskurser. 

Dessa teman är skapade i social praktik, det vill säga av oss som forskare då de framkommit 

som viktiga. En av dessa, det vill säga missbruk, är även ett rekvisit för att LVU ska vara 

tillämplig men tas inte upp här i egenskap av rekvisit utan av den orsaken att det är ett tema 

som framkommit i domarna.  

 

5.1 Sexuellt beteende 

Sexualitet kan förstås dels som sexuella praktiker och dels som sexuell läggning. I vårt 

material är det främst sexuella praktiker som står i fokus i talet om flickors och pojkars 

sexualitet, där ungdomarna beskrivs som passiva kontra aktiva objekt eller subjekt. Sexuell 

läggning framkommer dock implicit i talet om pojkar och flickor eftersom det i likhet med 

den heterosexuella matrisen antas finnas ett heterosexuellt begär mellan könen. Tal kopplat 

till sexuella praktiker återfinns alltså enbart i flickornas domar och är helt könsspecifik. 

Denna sexualitetsaspekt av flickdiskursen organiseras runt nodalpunkten "sexuellt beteende". 

Den beskriver en riskfylld, felaktig eller farlig sexualitet för flickor och får sin betydelse 

genom att kopplas till ord såsom ”umgås med äldre män”, sexuella övergrepp”, ”sexuellt 

utagerande beteende”, ”sexuella inviter”, ”gränslöst beteende av sexuell karaktär” och 

”prostitution”. Den goda kvinnligheten konstrueras därmed utifrån en god sexualitet. I en av 

domarna från förvaltningsrätten uttrycks sexualitetsdiskursen på följande sätt:  

Under tonårstiden har X uppvisat ett sexuellt utagerande beteende 

[...] Hon klär sig utmanande [...] och lägger ut olämpliga uttalanden 

och bilder på Facebook samt har SMS-kontakter med okända män 

[...] har ett gränslöst sexuellt beteende  

(flicka 17) 

Denna aspekt av sexualitetsdiskursen konstruerar den "dåliga sexualiteten" och den "dåliga 

flickan". Här framställs även flickorna som aktiva subjekt som själva försätter sig i 

problematiska sexuella situationer. En annan aspekt av sexualitetsdiskursen är den då 

flickorna framställs som offer för en manlig sexualitet. Detta nämns i flertalet domar och kan 

bland annat ses i följande utdrag:   

Hon har ett socialt nedbrytande beteende genom att hon utsätter sig 

för ett sexuellt riskfyllt beteende [...]  hon ”söker sig till äldre män” 

och ” [...] hon har druckit alkohol vid flera tillfällen och hon umgås 
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med betydligt äldre killar.” samt ” [...] utsatts för våldtäkt.  

(flicka 16)… återfanns avklädda bilder på X och textkonversationer 

[...] mellan henne och äldre killar.” och ” [...] man kan anta att X blivit 

utsatt för sexualbrott mot minderårig [...]  X utsätter sin hälsa och 

utveckling för påtaglig fara i och med det socialt nedbrytande 

beteende som hon i dagsläget har.   

(flicka 15) 

Kontakten med äldre pojkar och män som nämns i dessa utdrag är återkommande drag i 

texten och underförstått är att pojkar och män är ett hot för flickor. Flickorna konstrueras 

paradoxalt nog parallellt som både offer för andra och samtidigt ansvariga för de övergrepp 

andra utsatt dem för eller som de riskerar att bli utsatta för.  Vi vill dock betona att kopplingen 

mellan sexuellt beteende och sexuella övergrepp inte görs av oss. Att bli utsatt för våldtäkt 

exempelvis kan inte enligt oss definieras som ett sexuellt beteende. Domstolen gör dock 

denna koppling då det implicit och explicit förklaras vara så att flickorna själva försätter sig i 

situationer där risker för övergrepp finns. På detta sätt görs koppling mellan beteende och 

sexuella handlingar.   

 

Det är som sagt enbart i flickornas domar sexualitet tas upp som en faktor för 

omhändertagande. De enda gångerna sexualitet nämns i pojkarnas domar är i förbifarten då 

eventuella brott relaterade till sexuellt beteende beskrivs. Detta ser vi i följande citat där 

sexualbrott nämns kortfattat och jämställs med andra brott som rån och olaga hot et cetera: 

Under senaste året har han varit inblandad i flera brott såsom olaga 

hot, misshandel med vapen och utan vapen, skadegörelse, 

narkotikabrott och våldtäkt.   

(pojke 18) 

Pojkars sexualitet kommer endast till utryck som eventuella gärningsmän. Det framkommer 

att det är farligt för flickor att umgås med pojkar och män då de kan utsättas för sexualbrott. 

Koppling görs därför mellan pojkars sexuella beteende och sexualbrott. Att sexuella 

övergrepp skulle kunna bero på andra saker än sexuella drifter tas däremot inte upp. Vi vill 

därför återigen betona att sexuella övergrepp av oss som forskare inte likställs med sexuellt 

beteende, denna koppling görs dock i domarna varför vi väljer att redovisa dem här. Vi kan 

också konstatera att då pojkars sexualitet inte framkommer alls, annat än i tidigare beskrivna 

fall, att pojkars sexualitet i materialet inte bedöms vara problematisk och socialt nedbrytande i 

samma utsträckning som flickors sexualitet.    

 

Sammantaget finner vi därför i vår undersökning att flickorna görs ansvariga för pojkarnas 

och männens beteende. Det övergripande talet om kvinnor och flickor som ansvariga för 

reproduktionen i samhället gör det alltså inte enbart möjligt att kontrollera den kvinnliga 

sexualiteten utan också att göra dem ansvariga för vad andra utsätter dem för. I domarna 

konstrueras den ”dåliga” och den ”goda” kvinnan samtidigt och att vara en "god kvinna", som 

uppvisar en "god sexualitet", innebär att inte bete sig på ett sätt som gör att en riskerar att bli 

utsatt för sexuella övergrepp. Socialtjänstens och förvaltningsrättens fokus på flickors 

sexualitet i domarna resulterar följaktligen i att flickor får ta ansvar för pojkars och mäns 

övergrepp samt att männen och pojkarna osynliggörs. Därmed blir isärhållandet av könen 
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tydligt. Utöver särhållandet betonas även en hierarkisk uppdelning mellan könen där män är 

norm och kvinnan avvikelse. I dessa domar kan dock både flickorna och pojkarna sägas 

avvika från en idealbild av flickor kontra pojkar eftersom domstolen beslutat att de avviker 

från samhällets grundläggande normer. I vårt material handlar således den hierarkiska 

ordningen mellan män och kvinnor snarare om relationen mellan avvikande pojkar och flickor 

och en norm som utgörs av en idealföreställning om manlighet och kvinnlighet. I 

förlängningen innebär dock den könsbundna förståelsen av sexualitet att vi dels riskerar missa 

problematik relaterat till pojkars sexualitet och dels andra aspekter av flickors liv i behov av 

hjälp och stöd.   

 

Resultaten visar således att sexualitet används som grund för omhändertagande i flera fall för 

flickor trots att det inte är ett rekvisit för omhändertagande eller står som exempel i 

förarbetena. Konstruktionen av flickor och betoningen på deras sexualitet och bristen av 

densamma för pojkar ger uttryck för en fortfarande dominerande diskurs om att kvinnlig 

sexualitet är i behov av att kontrolleras. Utifrån denna ”avvikande” sexualitet konstrueras 

samtidigt den ”rätta” sexualiteten. Beskrivningen av pojkars sexualitet som en biologiskt 

determinerad drift återfanns även i vårt material då pojkars sexualitet enbart nämndes i 

förhållande till eventuella sexualbrott. Det faktum att det inte talas om pojkars sexualitet i 

övrigt signalerar, enligt oss, att det inte finns behov av att kontrollera pojkars sexualitet på 

samma sätt som flickors. Detta alltså trots att pojkar och män står för en överväldigande 

majoritet av alla sexualbrott. Av de 17 000 sexualbrott som anmäldes 2011 är yngre kvinnor 

överrepresenterade bland offren och yngre män dominerar bland gärningsmännen och 98 % 

av de personer som är misstänkta för sexualbrott under 2011 är män (Brottsförebyggande 

rådet s. 109).  Sexualbrott i sig, menar vi som sagt, kan inte nödvändigtvis ses som enbart 

sexuellt beteende utan det finns andra faktorer, som makt exempelvis, som samspelar. 

Kopplingen mellan sexualitet och brott görs dock explicit i domarna varför vi behandlar det 

här. Vi finner det således intressant att pojkars beteende ändå inte anses vara i samma behov 

av kontroll som flickors trots att kopplingen mellan sexuella praktiker och sexualbrott görs i 

domarna. Synen på pojkars sexualitet som en biologisk och okontrollerbar drift kan därför 

resultera i en mer tillåtande syn på pojkars sexuella handlingar vilket skulle förklara varför 

pojkars sexualitet inte behandlas som ett problem i domarna. Eftersom sexualitet i praktiken 

faller under rekvisitet socialt nedbrytande beteende och då detta rekvisit är av normativ 

karaktär konstaterar vi att flickors sexualitet är mer normbrytande än pojkars enligt vår empiri 

och att en traditionell syn på kön konstrueras i dessa diskurser och reproduceras i domarna. 

Det faktum att så många domar fokuserar på flickors sexualitet, och därmed kontrollen av 

densamma finner vi intressant och utifrån talet i domarna utläser vi en slags förståelse om 

heder. Heder kan förstås som upprätthållande av regler och föreställningar kring sexualitet. 

Syftet är således att bevara ordning i en grupp eller ett samhälle. Flickors sexualitet verkar 

fungera som bärare av nationalitet och att hedern, genom implementering av LVU, 

upprätthålls mot nationen.
15

 Den normativa sexuella ordningen som framkommer i materialet 

kan således förstås utifrån särhållandet av könen, där den kvinnliga sexualiteten är i behov av 

kontroll bland annat på grund av hedersrelaterade förstålelser av kön.   

 

Vi fann också att etnicitet konstrueras i samspel med kön. I domarna för flickor av utländsk 

härkomst exempelvis tilläts familjen uttala sig om flickans sexuella beteende i mycket högre 

                                                           
15

Vi använder begreppet heder för att förklara kontrollen av flickors sexualitet med vi vill betona att vi inte 

jämställer hedersrelaterat våld med dom enligt LVU. Däremot fungerar LVU som en kontroll av kvinnlig 

sexualitet genom genomdrivning och upprätthållande av "samhällets grundläggande normer". Det ”felaktiga” 

beteende som betonas i LVU-domarna säger därför också mycket om samhällets syn på kvinnors sexualitet.  
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utsträckning än för flickor av svensk härkomst.  

  

Skulle den unge göra några av dessa saker (titta pojkar i ögonen, ha 

pojkvän, bada i bikini med mera, vår anm.) skulle pappan se henne 

som död.   

(flicka 15) 

I en annan dom motsäger sig pappan vård och säger att han måste finnas där för att: 

"skydda X bland annat från hennes sexuella beteende."   

(flicka 16) 

Vi ser således ett upprätthållande av en god kvinnlig sexualitet i domarna men att det tar sig 

olika uttryck beroende på härkomst. Beskrivningen av sexuellt beteende i domarna och vilka 

omständigheter man väljer att lyfta skiljer sig beroende på etnicitet och konstruerar därmed, 

tillsammans med kön, flickor (och deras familjer) av utländsk härkomst som väsentligt skilda 

från flickor av svensk härkomst. Etnicitet konstrueras i texten exempelvis genom vem som 

tillåts uttala sig, vad som sägs och hur det sägs. Dessa citat synliggör även flera nivåer av 

underordning och flickor av utländsk härkomst konstrueras i materialet i skärningspunkten 

mellan kön och etnicitet som underordnade och avvikande dels utifrån kön då de är flickor 

och dels utifrån etnicitet då de är "icke-svenska".   

 

 

5.2 Aggressivitet  

Ytterligare ett element inom flick- och pojkdiskursen handlar om aggressivitet. Likt sexuellt 

beteende används aggressivitet för att beskriva normbrytande beteende hos både flickor och 

pojkar men sättet på vilket det används skiljer sig åt. För pojkar förklaras aggressivitet ofta 

vara en inneboende kvalitet och att pojkar "är sådana". Vi anser därför att betydelsen av deras 

beteenden förminskas eftersom det beskrivs som något till viss del naturligt. Man påtalar 

också att de riskerar att skada andra med sitt beteende.  Aggressivitet är således en nodalpunkt 

i talet om pojkarna. Det får sin betydelse genom att kopplas ihop med uttryck som ”bär på en 

ilska”, ”hotfull och våldsam” och ”okontrollerat aggressivt beteende”. Centralt i talet om 

aggressiva pojkar är att aggressiviteten kopplas ihop med personligheten. Detta kan vi till 

exempel se i följande citat:   

[...] har ett beteende som präglas av trots och mycket attityd”, eller 

från en annan dom: ”X lyssnade inte på dem, visade inte respekt och 

han blev hotfull och aggressiv.   

(pojke 19) 

Detta står i kontrast till flickornas aggressivitet där talet om deras beteende snarare fokuserar 

på att de riskerar att skada sig själva. För pojkar benämns orsaken till aggressivitet vara ”brist 

på medkänsla och ånger” men för flickor förklaras beteendet upprepade gånger bero på saker 

som humörsvängningar eller svårigheter att kontrollera sitt humör. Detta syns i utdraget nedan 

i vilket orsaken till en flickas aggressiva beteende beskrivs:   
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X pendlar kraftigt i sitt humör och hennes agerande och bemötande 

avspeglar hennes mående.  

(flicka 16) 

Eftersom orsaken till aggressiviteten förklaras skilja sig mellan pojkar och flickor beskrivs 

även lösningen på problemet på skilda sätt. Lösningen för pojkarna beskrivs ofta som ”hjälp 

med att hantera sin ilska” eller ”hjälp med att hantera konflikter utan att använda hot och 

våld”. Lösningen för flickor med liknande problematik beskrevs dock som ”hjälp att hantera 

sitt känsloliv”. Talet om flickornas aggressivitet utgår alltså snarare ifrån att de skulle ha en 

psykisk skörhet som tar sig uttryck i ett aggressivt beteende istället för att vara en egenskap de 

besitter, så som för pojkarna. Här drar förvaltningsrätten slutsatser angående flickors 

aggressivitet utifrån deras psykiska välmående och konstaterar att de agerar på ett visst sätt på 

grund av detta och inte för att aggressivitet nödvändigtvis är något som hör hemma i deras 

personlighet. Beteendet aggressivitet, vad det sägs bero på och hur det ska lösas, är därmed ett 

sätt på vilket kön konstrueras i domarna.   

 

I domarna kopplas ofta pojkarnas normbrytande aggressivitet ihop med kriminalitet. Det 

aggressiva beteendet nämns ofta vid beskrivningar av begångna brott. Detta syns exempelvis i 

citaten från två olika domar nedan:  

...uppvisade ett aggressivt beteende [...] X har varit inblandad i 

våldsbrott och under 2012 anmäldes han för utpressning samt för att 

ha uppträtt våldsamt mot en lärare.   

(pojke 18) 

Han togs för snatteri första gången redan när han var nio år [...] hans 

normbrytande beteende eskalerat med flera inkomna polisanmälningar 

[...]  X har också uppvisat en negativ attityd [...] och har även uppträtt 

hotfullt.  

(pojke 17) 

En sådan koppling görs inte i samma utsträckning för flickorna. Det starka sambandet mellan 

talet om pojkars aggressivitet och kriminalitet medför därför att kriminalitet i sig upplevs 

könsbundet. Utifrån grundkodningen vet vi att rekvisitet brottslig verksamhet inte 

självständigt används som grund för omhändertagande i någon dom. Det tas dock ofta upp 

som en viktig faktor när rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende används och då ofta i 

kombination med aggressivitet. Aggressivitet framstår följaktligen som dominerande för vad 

som utgör avvikande pojkar. Flickornas aggressivitet och kriminalitet förklaras bero på andra 

omständigheter i högre utsträckning vilket är ett uttryck för att detta beteende bryter med den 

dominerande diskursen om hur en flicka ska bete sig och vara. Aggressivitet kopplas alltså 

inte ihop med en flickas person på samma sätt som för pojkarna utan tas upp i samband med 

konflikter i relationer. 
16

  

 

Vi kan alltså se att talet om flickors och pojkars aggressivitet skiljer sig åt i texterna från 

                                                           
16

 Se mer under rubrik 5.6 Relationer 
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förvaltningsrätten. Detta kan förstås utifrån genuskontraktet som bland annat visar att män 

och kvinnor hålls isär och ofta beskrivs som varandras motsatser. Talet om aggressivitet 

angränsar till andra delar av pojkdiskursen genom att aggressiva pojkar kopplas ihop med 

kriminalitet. Skillnaden i talet om aggressivitet mellan könen visar på ett strukturellt tvång 

som båda könen tyngs under (Hirdman 2001, s 84).   

 

Vidare framgår det att aggressivitet används för att konstruera etnicitet. I en dom hade en 

flicka av utländsk härkomst begått flera brott, däribland misshandel, snatteri, olaga hot och 

stöld. I denna dom, i jämförelse med pojkars domar och domar gällande flickor av svensk 

härkomst, betonas dock inte det faktum att hon är aggressiv, hotfull eller våldsam. Detta trots 

de brott hon gjort sig skyldig till varav flera var av våldsam natur. Istället beskrivs hennes 

attityd som kaxig. Detta kopplar vi till talet om invandrartjejer och konstruktionen av dem 

som "kickerstjejer" som Ambjörnsson (2004) identifierat. Kickerstjejen beskrivs vara raka 

motsatsen till det önskvärda idealet. De beskrivs ha ett överdrivet feminint yttre som anses stå 

i konstrast till deras aggressiva beteende. Centralt är att denna invandrartjej anses vara 

annorlunda än svenska medelklasstjejer och att hon bryter med bilden av hur en god femininet 

ser ut och görs. Föreställningar om etnicitet är därför kopplade till vissa beteenden; i detta fall 

aggressivitet och kaxighet. Detta "attitydproblem" beskrivs som mer problematiskt och 

implicit konstrueras därmed invandrartjejen och hennes problem som mer problematiska och 

avvikande från svenska tjejer. Kön och etnicitet samverkar genom att beteenden kopplade till 

aggressivitet enbart tillskrivs vissa och underordnas majoritetsgruppen.  

 

5.3 Psykisk ohälsa  

Det är vanligt förekommande i domarna att ungdomarnas psykiska välmående behandlas, 

uttryckt både som deras egna berättelser och som socialtjänstens eller förvaltningsrättens egna 

tolkningar av dem. Denna aspekt av flick- och pojkdiskursen organiseras runt nodalpunkten 

"psykisk ohälsa" och får sin betydelse genom att kopplas till ord som "destruktivt beteende" 

och ”gränsöverskridande” med mera. Detta framkommer både i talet om flickor och i talet om 

pojkar och det finns många likheter angående psykisk ohälsa för båda könen men vi kan dock 

ana en viss benägenhet hos myndigheterna att tillskriva flickor psykisk ohälsa i samband med 

gärningar som går emot den dominerande diskursen av vad en flicka är: 

När hon inte tar sin medicin blir hon arg, säger dumma saker och kan 

hota med självmord.   

(flicka 14) 

För flickorna förklaras ofta deras handlingar av att de mår psykiskt dåligt.  Psykisk ohälsa 

nämns även vara ett problem för pojkar men inte på ett lika utbrett sätt och det är vanligare att 

pojkars handlingar förklaras av deras aggressivitet. För pojkarna och deras psykiska 

välmående ligger fokus på att de inte ska komma att skada andra och att de utifrån detta 

behöver gränssättas:  
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Den nedstämdhet/depression han har lidit av i perioder [...] gör steget 

till olika typer av destruktiva gränsöverskridande beteenden kortare. 

(pojke 18) 

För flickorna handlar talet istället ofta om att de inte ska skada sig själva och att de behöver 

hjälp att hantera sin psykiska skörhet. Detta medför ett tal om hur flickor är psykiskt sköra 

och därmed en fara för sig själva och om hur pojkar som mår psykiskt dåligt kan bli en fara 

för samhället. Psykisk skörhet är starkt kopplat till flickors normbrytande beteende och 

används som en förklaring till detta beteende:  

Under höstterminen gick X visserligen till skolan, men på grund av 

hennes dåliga mående kunde något egentligt skolarbete endast 

stundtals genomföras.   

(flicka 14) 

Psykisk ohälsa, trots att det beskrivs i både flick- och pojkdomar, skiljer sig därför åt mellan 

könen. Det anses vara allvarligt för både pojkar och flickor men det tillskrivs pojkar och 

flickor på olika sätt. Även dessa skillnader mellan pojkar och flickor kan förstås utifrån 

Hirdmans genusteori.  Handlingar som går emot den dominerande diskursen av vad en flicka 

är, till exempel kriminalitet, förklaras gärna med psykisk ohälsa medan detta förklaringsbehov 

inte finns för pojkarna. Pojkar som ägnar sig åt kriminalitet behöver inte nödvändigtvis vara 

psykiskt sköra utan det kan helt enkelt vara så att kriminalitet faller sig naturligare för dem, 

enligt talet i flera domar. Även inom denna aspekt av pojk- och flickdiskursen ser vi således 

isärhållandet av könen.    

 

För ungdomar av utländsk härkomst betonas inte sällan i domarna att ungdomar som 

invandrat till Sverige kan ha annan problematik än ungdomar födda i Sverige. Detta skulle 

bero på besvärliga omständigheter i ungdomens barndom vilket orsakade ungdomens flykt till 

Sverige och därför kan förklara ungdomens psykiska ohälsa. I följande citat nämns till 

exempel att den unge växt upp i ett krigsdrabbat land och därför lider av vissa psykiska 

problem som kan förklara hans utåtagerande beteende:  

[...]  orsaken till X gränslösa beteende var [...] hans krigsupplevelser.  

(pojke 16) 

I dessa fall påtalas att besvärliga omständigheter i ungdomens barndom kan ge en förklaring 

till ungdomens psykiska ohälsa och därmed andra handlingar kopplat till detta. Att psykiskt 

välmående hos ungdomar av svensk härkomst också kan ha sin grund i upplevelser i 

barndomen tas dock inte upp i en enda dom. Här görs därmed en skillnad mellan ungdomar av 

svensk kontra utländsk härkomst och deras psykiska välmående. I domarna konstrueras 

ungdomar av utländsk härkomst därför som avvikande och "icke-svenskhet" tillskrivs därför 

ytterligare sociala problem som är väsentligt skilda de problem ungdomar av svensk härkomst 

antas ha.   

 

5.4 Missbruk  

Rekvisitet missbruk av beroendeframkallande medel används som grund för 
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omhändertagande i 7 av flickdomarna och i 15 av pojkdomarna, ibland tillsammans med 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Dock nämns missbruk i många fler av domarna 

och en majoritet av de unga, både pojkar och flickor, har åtminstone provat att dricka alkohol 

eller ta andra droger. Denna aspekt av flick- och pojkdiskursen organiseras runt nodalpunkten 

"missbruk" och beskriver således anledningen till och farorna med missbruk samt lösningar 

på missbruksproblemet. Det får sin betydelse genom att kopplas till ord som "laddad", "få 

insikt", "farliga miljöer", ”utvecklar" och "allvaret” ”utsätter sig", med mera. Det finns 

likheter i beskrivningarna av pojkars och flickors missbruk och beskrivningarna av deras 

aggressivitet. Liksom med aggressiviteten kan vi se tendenser i domarna att förklara flickors 

missbruk med psykisk ohälsa eller en svår uppväxt/dålig relation till förälder eller föräldrarna. 

Missbruk ses förvisso som allvarligt både för pojkar och flickor men det verkar finnas en vilja 

att förklara flickornas missbruk medan det ofta räcker med att konstatera pojkarnas missbruk. 

Detta syns när man jämför följande citat:  

 

X har växt upp i en utsatt miljö och hon är nu på väg att utveckla ett 

eget missbruk [...]    

(flicka 16)  

 

Dessutom använder X cannabis.   

(pojke 16) 

Att enbart konstatera pojkars missbruk, när man för flickor ser ett behov av att förklara 

detsamma med faktorer som hon själv inte kunnat styra över, leder till att flickors missbruk 

upplevs allvarligare än pojkars även om detta inte sägs explicit. Detta signalerar en syn på 

missbruk som mer normbrytande för flickor än för pojkar. Lösningarna för flickor och pojkar 

skiljer sig dessutom åt. För flickor betonas ofta att de behöver komma till insikt och få hjälp 

att hantera sitt dåliga mående, medan för pojkar nämns ofta ord som struktur och liknande 

som tyder på en rakare behandling av problemet. Nedanstående citat om en flicka visar hur 

rätten menar att det är insikt hon behöver och att det är viktigt att hon rättar till sitt liv: 

X behöver komma till insikt och förstå allvaret i sitt missbruk. Hon är 

en begåvad flicka som med rätt hjälp kommer att kunna klara sig bra 

framöver.   

(flicka 19) 

För både pojkar och flickor nämns kriminalitet i relation till missbruk och då ofta när 

ungdomarna utfört kriminella handlingar för att finansiera sitt missbruk. Vad som dock 

framkommer som mycket intressant är att för en del pojkar kopplas missbruk och kriminalitet 

ihop utan att kriminalitet nämnts alls tidigare i domen, vilket inte sker på samma sätt för 

flickor. Missbruk ses alltså som en riskfaktor för pojkar, en inkörsport till kriminalitet. 

Nedanstående citat kommer från en pojkdom där kriminella handlingar överhuvudtaget inte 

nämnts innan:  
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X har behov av fortsatt behandling och tydlig struktur i vardagen för 

att på sikt kunna leva ett drogfritt liv utan kriminalitet.  

(pojke 19) 

För flickor tas istället både explicit och implicit sexuella övergrepp upp som en riskfaktor, 

vilket inte nämns överhuvudtaget i pojkdomarna. Generellt sett tas missbruk och risk för 

sexuella övergrepp upp tillsammans i många av flickdomarna trots att det inte förekommit 

övergrepp tidigare. Dessa två citat kommer från två olika flickdomar: 

...hon druckit alkohol vid flera tillfällen och att hon umgicks med 

betydligt äldre killar.  

 (flicka 15) 

X utsätter sig även för stora risker i samband med att hon dricker 

alkohol, exempelvis genom att vistas hemma hos äldre främmande 

män.  

(flicka 16) 

Bruk av droger eller alkohol tas alltså upp som riskfaktor för flickor då de kan utsättas för 

sexuella övergrepp men risken för pojkar att antingen utsättas för övergrepp eller utsätta andra 

under inflytande av droger eller alkohol nämns dock inte. Detta återknyter igen till det faktum 

att i domarna anses pojkars sexualitet inte vara i samma behov av kontroll. Gällande 

missbruk, i likhet med aggressivitet, finns en vilja att förklara flickors beteende och att hitta 

bakomliggande orsaker till det då det går emot den dominerande diskursen om vad en flicka 

är medan det räcker att konstatera samma beteende hos en pojke. Resultatet vad gäller 

missbruk överensstämmer med övriga resultat. Könen konstrueras som skilda från varandra 

och pojkars beteende beskrivs återigen vara mer naturligt varför flickorna konstrueras som 

avvikande från både missbrukande pojkar men också icke-missbrukande flickor.   

 

Vidare finns en tendens att i domarna ge olika förklaringar till ungdomens missbruk och 

lösning på densamma utifrån etnicitet. Likt psykisk ohälsa anses problemen för ungdomar av 

utländsk härkomst främst ligga i tidigare upplevelser. Dessutom förklaras problemen för dessa 

ungdomar bero på bristande insyn och påverkan från vuxenvärlden. Lösningen på problemen 

förklaras exempelvis på följande sätt: 

X har ett stort behov av vuxenstöd. Genom att stärka självkänslan med 

praktik och fritidssysselsättningar kan han så småningom börja göra 

bra val i livet och skaffa sig goda kamrat och vuxenrelationer. 

(pojke 16) 

Vuxenrelationer kan vi således se betonas genomgående i flera domar men anses vara både 

orsak till problem och lösning på desamma. I domarna gällande ungdomar av utländsk 

härkomst gick det också att se att större vikt lades vid familjen och familjens betydelse. 

Antingen som en orsak till problemen eller som en del av lösningen på problemet. Denna 

benägenhet att inkludera ungdomens familj var närvarande till viss del i domarna gällande 

flickor av svensk härkomst men inte alls för pojkar av svensk härkomst. I dessa domar ansågs 
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ungdomens beteende istället i högre utsträckning bero på pojkens egna val. Vi ser en tendens 

att individualisera missbruksproblem för pojkar av svensk härkomst men för flickor av svensk 

härkomst samt pojkar och flickor av utländsk härkomst antogs familjen spela en mycket större 

roll både som orsak och lösning. I materialet konstrueras därför etnicitet bland annat genom 

att tillskriva större betydelse till familjen och familjens betydelse inom kulturer andra än den 

svenska. Vi ser också en tendens till att flickors beteende förklaras eller bortförklaras utifrån 

deras relationer till andra på ett sätt som inte görs för pojkar. Mer om detta under rubrik 5.6 

Relationer.  

 

5.5 Rymning och riskfyllda miljöer  

Vi har hittills studerat hur kön och etnicitet konstrueras i relation till individer men de måste 

även betraktas i en kontext varför vi gör en övergång från individnivå till gruppnivå: de vill 

säga vi undersöker ungdomarna och deras relation till andra och deras miljö. Resultaten 

redovisas delvis utifrån rekvisiten i 3§ LVU som formellt sett ska behandla just individens 

eget beteende men då vi i läsningen sett att även ungdomens relationer och miljö anses vara 

av betydelse måste även dessa aspekter beaktas.   

 

Nodalpunkten ”rymning och riskfyllda miljöer” avser den okända miljön ungdomarna ibland 

befinner sig inom och som från vuxenvärldens håll antas vara farlig. Det får sin betydelse 

genom att kopplas till ord som ”utsättas”, ”fysiska och psykiska övergrepp”, ”utsätter sin 

hälsa” och ”omfattande risker” exempelvis.   

 

För pojkar respektive flickor beskrivs riskfyllda miljöer och beteende på olika sätt. Även 

allvarlighetsgraden av att befinna sig utan vuxnas insyn skiljer sig åt mellan könen och 

konstrueras som allvarligare för flickor än för pojkar.  För flickor kopplas ofta rymningar och 

avvikelser ihop med att utsätta sig själv för risker. Även en koppling till sexualitet görs i flera 

fall. I en av domarna, där en flicka rymt från sitt hem och befunnit sig i okända miljöer under 

ett par veckors tid:  

...skedde ett allvarligt samtal på socialkontoret med X kring hennes 

leverne med inriktning på att hon skulle flytta hem omedelbart.  

(flicka 15) 

I ett liknande fall med en pojke konstateras bara att: 

Det är oklart var han sover.  

(pojke 18) 

I ett annat liknande fall med en flicka står att läsa att hon: 

 ...utsatt sin hälsa för omfattande risker bland annat genom att inte 

alltid veta var hon ska övernatta.  

(flicka 18) 
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 Det finns alltså ett tal om flickor som utgår från att det är farligare för dem att vara på 

rymmen och inte ha något fast boende. Att inte ha någon sovplats värderas helt olika i talet 

om pojkar och flickor. Det framgår också att man gör bedömningarna att flickor riskerar att 

skada sig själva eller utnyttjas av andra (i nästan varje dom nämns äldre män) genom att hålla 

sig borta eller genom att vistas i okända miljöer. Pojkar å andra sidan beskrivs antingen vara 

en risk för andra genom att till exempel begå brott eller så bedöms ingen risk alls föreligga. 

  

Enbart en av 37 domar gällande pojkar tar upp att pojken, på grund av att befinna sig i okända 

miljöer, riskerar att utnyttjas av andra. I detta fall är risken kopplad till kriminalitet eftersom 

man menar att pojken riskerar att få utföra kriminella handlingar åt äldre personer. För flickor 

beskrivs okända miljöer genomgående i domarna vara farliga eftersom flickan riskerar 

utsättas för sexuella övergrepp. Detta står uttalat som en riskfaktor speciellt om flickan umgås 

med äldre pojkar eller män. I en dom gällande en flicka står att läsa att:  

...(föräldrarna) vet inte alltid var X befinner sig och de kan därmed 

inte försäkra sig om att hon inte kan utsättas för fysiska eller psykiska 

övergrepp.  

(flicka 17) 

Förvaltningsrätten gör i detta uttalande en värdering av rymning och att denna skiljer sig åt 

mellan könen. I det fall föräldrarna till en pojke inte vet var han befinner sig konstateras detta 

bara utan samma anledning till oro:   

”...föräldrarna vet därför inte vilket fysiskt och psykiskt skick X är i, 

var han uppehåller sig eller hur han sköter sin hygien och kost”. 

(pojke 18)  

Skillnaden på dessa två uttalanden som i princip behandlar samma fråga är att för flickan 

oroas man över att inte veta var hon befinner på grund av att andra kan utnyttja henne. När det 

gäller pojken oroas man snarare över att han inte ska kunna ta hand om sig själv, till exempel 

genom att inte klara att sköta sin hygien eller sitt matintag. Flickor konstrueras därmed 

diskursivt som passiva och möjliga offer för män och att det är av stor vikt att föräldrarna ska 

skydda sitt barn från detta hot. Slutsatsen blir att rymning och att befinna sig i okända miljöer 

värderas helt olika för flickor och pojkar. Uppfattningen att pojkar och flickor har åtskilda 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter blir tydligt i talet om rymning. Det värderas värre 

för en flicka än en pojke att rymma hemifrån och det medför att flickors förpliktelser 

gentemot hemmet syns tydligare. I talet framkommer att pojkars rättigheter att hålla sig 

hemifrån väger tyngre än flickors då insatserna för att övertala en flicka att komma hem är 

helt olika från de insatser som sätts in, i de fall det överhuvudtaget görs, för pojkar. Denna 

uppfattning synliggör således de skilda sätt flickor och pojkar konstrueras i texten.  

  

 

Farorna med att befinna sig i okända miljöer för flickor förstärks i domarna för flickor av 

utländsk härkomst. För dessa flickor är inte enbart den nya okända miljön potentiellt farlig 

utan föräldrarnas reaktioner på rymningen resoneras kring. Detta görs inte i domar för flickor 
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av svensk härkomst. Då vi studerar skärningspunkten mellan kön och etnicitet synliggörs det 

komplexa förhållandet dem emellan och ännu en gång underordnas flickor av utländsks 

härkomst då deras problem beskrivs vara mer omfattande och av annan karaktär en för flickor 

av svensk härkomst. Detta trots att de faktiska situationer som beskrivs inte skiljer sig åt. 

Flickor av utländsk härkomst och deras familj konstrueras därmed som "etniskt annorlunda"; 

en konstruktion som även bidrar till förståelsen av vad "etniskt svenska" och "svenskhet" 

innebär då dessa ställs i motsats till varandra. 

 

5.6 Relationer 

En annan aspekt som återfinns på skilda sätt i både flickdiskursen och pojkdiskursen är sättet 

på vilket relationer beskrivs för flickor respektive pojkar. För flickor kopplas ilska och 

aggression till konflikter med deras föräldrar. Vidare beskrivs flickornas relationer mer 

ingående än för pojkar och tal om flickornas pojkvänner är vanligt förekommande. Det finns 

inget motsvarande tal för pojkar och eventuella flickvänner eller pojkvänner nämns inte i en 

enda dom för pojkar.  Denna aspekt av flick- och pojkdiskursen organiseras runt 

nodalpunkten "relationer" och beskriver således icke-önskvärda och farliga och därmed även 

önskvärda och goda relationer för både flickor och pojkar och får sin betydelse genom att 

kopplas till ord som "laddad", "konfliktfylld", "måste visa respekt", "umgås i farliga miljöer" 

och "umgås i farliga kretsar", med mera.   

 

Relationsaspekten i flickdiskursen fokuserar främst på familjesammanhang, relationer till 

familjemedlemmar och relation till pojkvänner och ibland även till pojkvännens familj. Denna 

relationsaspekt kan bland annat ses i dessa citat från två separata domar: 

X och hennes familj har behov att förbättra sin kommunikation [...] De 

måste lära sig visa varandra ömsesidig respekt och att lyssna på 

varandra." och "X relation till sin mor är laddad och konfliktfylld. Hon 

har vidare svårigheter i kamratrelationer.  

(flicka 17) 

På detta sätt förklaras flickors beteendeproblematik ha sin grund i relationsproblematik. För 

pojkar däremot beskrivs det ofta i omvänd ordning det vill säga att deras beteendeproblematik 

orsakar problem i relationen till familjen. I en dom står det exempelvis:  

 [...] inleddes en utredning av socialkontoret på grund av oro kring 

hans missbruk och mående [...] hade då kommit uppgifter från hans 

familj om att han upplevdes som hotfull och aggressiv. (pojke 19) 

Ett annat sätt på vilket relationsaspekten skiljer sig åt mellan könen är att flickorna inte sällan 

beskrivs i relation till familjemedlemmar men för pojkar står kamratkontakter utanför hemmet 

och deras umgängeskrets i övrigt i fokus. Här betonas riskerna som pojkarnas umgänge med 

andra pojkar medför och att de riskerar bli indragna i kriminalitet. Denna aspekt relaterar 

således till synen på pojkar som aggressiva. Följande citat från två olika domar visar fokus på 

pojkarnas ungdomskrets och exemplifierar konstruktionen av pojkar som aggressiva:  
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[...] till följd av kontakt med ett kriminellt gäng har hans beteende 

eskalerat..." och han umgås " [...] i kretsar där han riskerar att råka 

riktigt illa ut.   

(pojke 13) 

Talet om flickors och pojkars relationer skiljer sig alltså åt i texterna från förvaltningsrätten i 

framförallt två avseenden. Den ena av dessa är att ungdomarnas relationer beskrivs tillhöra 

olika sfärer. Könens isärhållande tar sig uttryck på flera sätt i vår empiri, bland annat genom 

de olika relationer som beskrivs vara viktiga för flickor respektive pojkar. För flickor beskrivs 

relationer med familj och vänner vara av stor vikt och för pojkar är kontakter med vänner i 

fokus. Detta reproducerar, anser vi, en syn på flickor som tillhörande en privat sfär där 

reproduktion sammankopplas med kvinnlighet. Pojkar å andra sidan konstrueras som 

tillhörande en offentlig sfär vilket knyter dem till produktion. Det andra sättet talet om 

relationer skiljer sig på är att de angränsar till andra och skilda aspekter av flickdiskursen och 

pojkdiskursen. För flickorna beskrivs relationer innebära en fara för att utsättas för sexuellt 

våld och för pojkar riskerar relationer med andra att dra in dem i kriminalitet. Vi kan således 

se relationella faktorer för både pojkar och flickor men att de anses tillhöra skilda sfärer och 

tjäna olika syften.   

 

Inom detta relationselement av flick- och pojkdiskursen framkommer det att tal i domar för 

personer av utländsk härkomst på flera sätt skiljer sig från talet om ungdomar av svensk 

härkomst. Detta tal är även beroende av kön och här kan vi se hur kön och etnicitet 

samverkar. Gemensamt för både pojkar och flickor av utländsk härkomst är att domarna i hög 

utsträckning innehåller uppgifter om antal syskon även om detta antal varken är ”avvikande” 

eller av vikt för utredning eller dom. För ungdomar av svensk härkomst fann vi motsvarande 

tal i endast två domar. Beskrivning av övrig familjesituation är också generellt sett mer 

utförlig och detaljerad för ungdomar av utländsk härkomst. Dessa fenomen anser vi vara 

uttryck för en konstruktion av ungdomar av utländsk härkomst som annorlunda och avvikande 

från ungdomar av svensk härkomst. "Svenskar" och "invandrare" konstrueras därmed som 

motsatser till varandra och bygger på antaganden och förväntningar, exempelvis rörande 

familjestorlek och betydelse av familj, kopplade till tänkta "invandrarkulturer".
17

 Vidare 

framkom det att bland domar rörande ungdomar av utländsk härkomst reflekteras det kring 

ungdomarnas och föräldrarnas "egna" kultur och synen på densamma. I en av domarna går att 

läsa:  

Det fördes samtal (med pappan, vår anm.) kring kulturella skillnader 

mellan den unges hemlands kultur/tradition och svensk 

kultur/tradition [...] det finns skillnader mellan kulturerna.  

(flicka 17) 

                                                           
17

Invandrarkultur ska förstås som tanken att invandrares kulturer skiljer sig från majoritetskulturen. Se 

exempelvis Maria Wendt i antologin Våldtäkt som ett demokratiproblem - förändring och stabilitet i politik och 

debatt där hon kartlägger främlingsfientlig retorik och finner att våldtäkt beskrivits som ett problem som härrör 

från utomeuropeiska eller muslimska invandrargrupper. Sammankopplingen mellan "främmande" patriarkala 

strukturer och våldsutsatthet innebär också att våldet projiceras bort från "vår" verklighet och kulturella 

sammanhang och att omfattningen av problemen därmed döljs.  
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Motsvarande tal fanns inte i en enda dom för ungdomar av svensk härkomst. Det faktum att 

kulturella aspekter inte nämns för ungdomar av svensk härkomst signalerar att den svenska 

kulturen tas för givet och att ungdomarnas problematik därför förklaras bero på andra saker. 

För ungdomar av utländsk härkomst menar man således att kultur och kulturella skillnader i 

alla fall till viss del orsakar och förklarar deras problematik men att det för ungdomar av 

svensk härkomst inte gör det. I samma dom framgår även en rent könsspecifik aspekt för 

ungdomar av utländsk härkomst, nämligen hedersproblematik. Detta tas enbart upp för flickor 

och uttryckas exempelvis på följande sätt från två separata domar:   

Den unges familj och släkt är mycket traditionella, religiösa och 

konservativa. Familjens rykte är viktigt och icke acceptabelt beteende 

skadar familjens heder både där de bor och i hemlandet [...]   

(flicka 16) 

Här löser man saker inom familjen medan man i deras hemland, Irak, 

sköter sådana angelägenheter inom släkten [...] De var en känd familj i 

sitt hemland, alla följer kyrkliga regler och han har aldrig accepterat 

avsteg från detta. Under tiden X umgicks i fel kretsar skämde hon ut 

familjen. 

(flicka 14) 

De relationella aspekterna som betonades för flickor av svensk härkomst tas alltså även upp 

för flickor av utländsk härkomst men behandlar separata problem som beskrivs tillhöra 

kulturer som skiljer sig från majoritetskulturen. Flickors avsteg från normativt beteende tas 

upp i domar gällande både flickor av svensk härkomst och flickor av utländsk härkomst men 

för flickorna av utländsk härkomst projicerades orsaken till problemen bort från den svenska 

majoritetskulturen och förklarades istället härröra från en okänd invandrarkultur. Det faktum 

att även ”svenska” flickors sexuella beteende uppenbarligen anses vara i behov av kontroll då 

det bryter mot det svenska samhällets grundläggande värderingar tas dock ej upp. Framför allt 

görs ingen koppling till att beteendet eller bedömningen av beteendet på något sätt kan 

kopplas till kultur. Att ungdomar av utländsk härkomst och deras problem sammankopplas till 

kultur och att detsamma ej görs för ungdomar av svensk härkomst innebär att etnicitet i 

empirin har betydelse för vad som sägs och kan sägas.    

 

5.7 Interdiskursivitet och modalitet  

Efter denna redogörelse av resultaten kopplade till konstruktion samt samkonstruktion av kön 

och etnicitet ska vi nu istället undersöka om de diskurser vi hittat i tidigare avsnitt är 

dominerande eller om det även finns motstridiga diskurser i materialet. Vi undersöker även på 

vilket sätt socialtjänsten och rätten uttalar sig i domarna och hur detta kan påverka diskurserna 

och diskursernas möjlighet till förändring. Detta är av vikt då det påverkar vad som kan sägas 

eller inte sägas (det vill säga det sätter ramarna för de resultat vi kommit fram till i tidigare 

avsnitt). För att kunna göra detta undersöker vi interdiskursiviteten och modaliteten i texten.  

 

I domarna fann vi två diskurser, en pojkdiskurs och en flickdiskurs, då kön och etnicitet 
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konstruerades och samkonstruerades. Dessa två diskurser befinner sig dock inom en 

diskursordning som utgörs av olika diskurser och genrer. Pojk- och flickdiskursen är därmed 

inte isolerade utan påverkas av de diskursordningar som det sociala arbetet och rättsväsendet 

utgör. I domarna exempelvis kan sägas att de olika parter som uttalar sig (rätten, 

socialnämnden, den unge et cetera) alla kommer från olika diskursordningar men att de möts i 

en och samma text. Genom att undersöka interdiskursiviteten kan vi därför undersöka vilka 

diskurser som framkommer, vilket utrymme de får och vilken tyngd som läggs vid de olika 

diskursordningarna.  

 

Domarna är alla uppbyggda på samma sätt och parterna anför skäl för sin ståndpunkt i 

turordning. Inledningsvis yttrar sig socialnämnden följt av personen eller personerna som 

berörs, det vill säga den unge, hens vårdnadshavare, eventuell övrig familj och vänner och 

eventuellt det offentliga ombudet. Slutligen kommer skälen för förvaltningsrättens avgörande. 

En undersökning av interdiskursiviteten i domarna synliggjorde således att flera olika 

diskursordningar ses i en och samma text. De är dock tydligt skilda från varandra och 

förvaltningsrättens bedömning kommer utan undantag sist i domarna vilket även ger störst 

tyngd till deras uttalanden. Andra parter tillåts därför uttala sig med det är förvaltningsrättens 

beslut och skäl för beslut som framställs som det rätta. Diskursordningarna blandas alltså inte 

i texten vilket enligt ger uttryck för en diskursiv praktik som är mer konventionell och därmed 

statisk till naturen. Detta reproducerar även rådande sociala strukturer och ordningar (Winther 

Jørgenssen & Phillips 2000, s.77).  

Genom att analysera textens interdiskursivitet har vi synliggjort att då en praktik uttryckligen 

vill skapa normalitet begränsar det också utrymmet för olika motstridiga diskurser. En 

verksamhet vars syfte är att skapa normalitet måste därför per definition också bygga på 

normativa förståelser. På grund av detta, det vill säga att diskursordningen till sin natur är 

statisk och vill skapa normalitet, får det konsekvenser i form av begränsat utrymme för 

alternativa förståelser av kön och etnicitet.  

 

Om interdiskursivitet sätter ramarna för vad som kan sägas synliggör en analys av modalitet 

på vilket sätt det sägs och vilken effekt det får. För att undersöka detta genomfördes en 

genomläsning av domarna för att se vilka modalitetsmarkörer som användes. Efter detta stod 

det klart att det i det närmaste genomgående användes medelhög eller hög modalitet. Ord som 

används är exempelvis "har", "hade", "är", "var", "det krävs", "behöver", "måste", "krävs", 

"framgår", "ostridigt", "finner" och "visar" och så vidare. I citaten nedan exemplifieras hur 

hög grad av modalitet tar sig uttryck i två domar:  

 

Det är oerhört angeläget att X snabbt får adekvat hjälp att bryta sitt 

levnadsmönster [...] för att förstå arten av X problem och hur dessa 

ska lösas krävs obrutna vårdinsatser under stabila förhållanden. (flicka 

19)  

I målet är ostridigt att X har ett pågående missbruk av Tramadol och 

att han har ett stort vårdbehov på grund av detta [...] 

Förvaltningsrätten finner att X:s samtycke inte är tillräckligt för att 
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säkerställa nödvändig vård och förhållandena är sådana att X behov av 

vård behöver ges med stöd av LVU.   

(pojke 19) 

Dessa citat visar att inget utrymme lämnas för tolkning och i texten konstrueras den unges 

problematik och lösning på densamma som sanning. Detta anser vi kan bero på två saker. För 

det första måste det socialnämnden och förvaltningsrätten anför vara sant för att dom ska vara 

motiverat, något som även avspeglas i språkbruket. För det andra är dessa domar dokument 

med vilka man kommunicerar sina professionella bedömningar. Dessa uttalanden måste 

därför präglas av ett visst mått av säkerhet. Personerna som uttalar sig är professionella och 

deras uttalanden blir legitima utifrån deras utbildning och erfarenhet samt utifrån att 

uttalandena backas upp av bevisning i målen. Förutom hög grad av modalitet fann vi även att 

texten präglades av medelhög modalitet. Sådana uttalanden lämnar större utrymme för egen 

tolkning då uttalandena inte formulerades som sanningar i lika hög utsträckning. I talet 

betonas att det som skrivs är förvaltningsrättens åsikter och inte nödvändigtvis sanningar som 

står för sig själva.  Denna medelhöga modalitet kan därför sägas vara subjektiv till karaktären. 

I citaten nedan exemplifieras hur medelhög modalitet konstrueras i texten:  

Mot bakgrund av detta anser förvaltningsrätten att vård enligt LVU, 

åtminstone i det initiala skedet, är nödvändig för att garantera vårdens 

genomförande.  

(flicka 14) 

X och Y (föräldrarna vår anm.) bedöms emellertid för närvarande inte 

på egen hand kunna erbjuda Z (den unge vår anm.) den omsorg i som 

han har rätt till.   

(pojke 15) 

Vi anser att den höga och medelhöga graden av modalitet i vissa avseenden är rimlig och 

relevant i sammanhanget eftersom tvångslagen LVU inte ska användas om det inte är fastställt 

att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. Det är alltså av 

vikt för socialnämnden att på ett övertygande sätt beskriva och förklara den unges 

problembild och varför vård är nödvändigt. Detsamma gäller även för förvaltningsrätten som 

beslutar om vård. Vi finner det dock problematiskt att tal om pojkar och flickor av svensk och 

utländsk härkomst och deras beteende (samt sociala problem i stort) framställs som sanningar 

när de, utifrån vår undersökning, baseras på och reproducerar rådande diskurser gällande kön 

och etnicitet. Detta tal står ofta som oomtvistliga sanningar i domarna vilket inte lämnar 

utrymme för problematisering och ifrågasättande av dessa beskrivningar av ungdomar och 

deras sociala problem. Den medelhöga och höga modaliteten riskerar därför, menar vi, 

försvåra och/eller omöjliggöra för upplösande av förstålelser gällande kön och etnicitet. Inom 

detta område, där alltså socialtjänst och rättsväsende möts, finner vi att normalitet görs. Syftet 

med LVU kan just sägas vara att återanpassa individer till det "normala" (underförstått att det 

normala även är gott) men det normala definieras egentligen inte utan får sin förståelse i 

relation till det "onormala" eller "avvikande". Vi finner också att denna normalitet i hög grad 

är präglad av stereotypa förståelser av både kön och etnicitet.   
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Efter denna undersökning kan vi konstatera att hur man talar om ett fenomen och vilket 

utrymme det får även påverkar vilken förändringsbenägenhet som finns. Den diskursordning 

som sätter ramarna för talet om ungdomar och sättet på vilket de professionella uttalar sig om 

den unge innebär att möjligheten att omformulera betydelsen av exempelvis kön eller etnicitet 

är låg. Istället reproduceras synen utifrån stereotypa föreställningar då kön och etnicitet 

samverkar. Vi kan därmed fastställa att talet om ungdomar och deras sociala problematik 

befinner sig i en konventionell diskursiv praktik med mycket litet utrymme för förändring.  
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6. Diskussion och sammanfattning 

Inledningsvis i denna uppsats frågade vi oss hur kön och etnicitet konstruerades och 

samverkade i 3§ LVU-domar och fokuserade på ett antal frågor för att undersöka detta. Dessa 

frågor var: På vilka grunder döms ungdomar till vård enligt 3§ LVU i materialet, skiljer sig 

argumentationsgrunderna åt beroende på kön och etnicitet och hur samverkar kön och 

etnicitet i talet i domarna?   

 

Vid studier av tidigare forskning framkom att den sociala ungdomsvården behandlar, bedömer 

och konstruerar kön på olika sätt. Detta särskiljande mellan kvinnor och män, pojkar och 

flickor har även pågått under en lång tid. Vi upplevde dock att det fanns en kunskapslucka i 

form av avsaknad av etnicitets- och intersektionalitetsperspektiv. Mot bakgrund av denna 

kunskapslucka genomfördes därför en intersektionell diskursanalys av 3§ LVU-domar från 

förvaltningsrätten i Linköping. Utifrån vår valda teori och efter genomgången av domarna 

kunde vi konstatera att kön och etnicitet är diskursivt skapade sociala kategorier vilka fick 

reella följder vid applicering av domarna. Vi fann att talet om ungdomarna inte är neutrala 

avspeglingar av omvärlden, identiteter och sociala relationer utan det är snarare aktivt i 

skapandet av dessa. Konstruktionerna av pojkar och flickor motsvarar det genuskontrakt som 

beskriver hur könen ska bete sig och vara (Hirdman, 1997) och att de samhälleliga 

förståelserna av kön således tar sig till uttryck även i tillämpningen av den till synes 

könsneutrala LVU-lagstiftningen.  

 

Med utgångspunkt i materialet kunde vi se att fördelningen utifrån rekvisiten var relativt 

jämn. Vi fann dock att användningen av dessa rekvisit, hur vård motiverades och varför skilde 

sig åt mellan könen och utifrån härkomst. Argumentationsgrunderna i domarna skiljer sig 

därför beroende på kön och etnicitet. Flickor och pojkar av svensk och utländsk härkomst 

döms alltså utifrån samma rekvisit men argumentationsgrunderna skiljer sig åt utifrån 

stereotypa föreställningar av kön och etnicitet, något som avspeglas både språkligt och 

innehållsmässigt. Dessa skillnader uppmärksammades efter en närläsning av materialet och 

utifrån detta framträdde två diskurser; en flickdiskurs och en pojkdiskurs.   

 

Den första frågeställningen i denna uppsats var på vilka grunder ungdomar dömdes till vård 

enligt 3§ LVU. Vi fann att det rekvisit som mest frekvent användes för omhändertagande var 

’annat socialt nedbrytande beteende’. Detta rekvisit är av en normativ karaktär då den unges 

beteende ska avvika från samhällets grundläggande normer och beteendet ska kunna  leda till 

en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Både flickor och pojkar av svensk och 

utländsk härkomst dömdes enligt detta rekvisit men grunderna för omhändertagandet skiljde 

sig kraftigt åt. Ett tema som faller under detta rekvisit är ”sexuellt beteende”. Detta tal är även 

helt könsspecifikt och framkommer enbart i talet om flickor. Då detta rekvisit är av normativ 

karaktär konstaterar vi att flickors sexualitet är mer normbrytande än pojkars och att en 

traditionell syn på kön konstrueras i dessa diskurser och reproduceras i domarna. 

 

Ett annat sätt på vilket de skilda diskurserna manifesterades var då samma grund för 

omhändertagande användes för både pojkar och flickor av olika etnisk härkomst men då talet 
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om desamma skilde sig dem emellan. Tal om aggressivitet och missbruk exempelvis fanns i 

domar för både pojkar och flickor men skilde sig åt beroende på kön och etnicitet. För pojkar, 

oavsett härkomst, förklaras deras beteenden vara förutbestämda av biologin. Risken för 

flickor, menas det, är att de riskerar skada sig själva. Missbruk ses och benämns som allvarligt 

för både pojkar och flickor men man kan, i förvaltningsrättens respektive socialnämndens tal 

om missbruket, ana en skillnad. Missbruk hos en pojke konstateras ofta rakt av för att sedan 

gå vidare till att beskriva annat. För flickor förklaras ofta hennes relationer till föräldrar 

alternativt hennes hemmiljö i övrigt eller hennes uppväxt i samband med missbruket. Således 

upplevs flickors missbruk som mer normbrytande än pojkars. Vidare får flickors sexuella 

handlingar betydelse vid bedömningen av missbrukets allvar och stort fokus ligger på att 

flickor ”utsätter sig själva” för risker framförallt av sexuell karaktär när de missbrukar. För 

pojkar å andra sidan betonas att de riskerar bli inblandade i kriminalitet och därmed skada 

andra. Vi ser också en tendens att individualisera missbruksproblem för pojkar av svensk 

härkomst men för flickor av svensk härkomst samt pojkar och flickor av utländsk härkomst 

antogs familjen spela en mycket större roll både som orsak och lösning. Materialet tyder 

därför på föreställningar om etnicitet och i detta fall familjens betydelse inom andra kulturer 

än den svenska i den sociala ungdomsvården.  

   

Talet om relationer i domarna, vilket ofta nämns för flickor, kan förstås utifrån större 

övergripande diskurser rörande kön. Att flickors ansvar för reproduktion och omsorg kopplar 

dem till hem och familj som betonats i tidigare forskning (Hamreby, 2004) syntes då flickor i 

stor utsträckning kopplades till sina relationer till familj och pojkvän. Pojkar å andra sidan, 

som alltså i högre utsträckning traditionellt sett är ansvariga för produktion (Schlytter, 1999) 

kopplas därför till det offentliga rummet. I domarna såg vi att pojkars relationer framför allt 

var till kamrater utanför hemmet. Den relationella aspekten av flick- och pojkdiskursen 

återfinns således i alla domarna men relationerna anses dels tillhöra olika sfärer och dels tjäna 

olika syften beroende av kön. Att flickor i högre utsträckning anses tillhöra en privat sfär kan 

enligt oss förklara den för flickor sammankopplade problematiken med att rymma hemifrån 

och att befinna sig i okända miljöer. Detta får stort fokus i flickdomarna men det resoneras 

inte i särskilt hög grad om anledningen till rymningen utan fokus ligger på själva frånvaron. 

Pojkars frånvaro hemifrån beskrivs annorlunda än flickors, främst gällande allvarlighetsgrad. 

Trots att man kan ana en oro för pojkar som befinner sig utanför hemmet skiljer sig denna 

markant från oron som talet om flickor är inriktad på. Frånvaron av vuxnas insyn torde vara 

olämpligt för alla ungdomar oavsett kön men för flickorna slås detta fast med kraft och 

värdeladdade uttalanden från socialnämnd och förvaltningsrätt. Risken för dem att utnyttjas 

tas upp mer som regel än undantag och detta resonemang förs inte för pojkar. Pojkar 

framställs som inkapabla till att ta hand om sig själva då oron för dem mest utgår ifrån sådana 

saker som kost och hygien. För flickor som håller sig hemifrån finns en stor oro att de ska 

utnyttjas sexuellt och deras umgänge tas upp som en riskfaktor i relation till detta. Även 

pojkars umgänge kan tas upp som en riskfaktor om det finns indikationer på att de har 

kamrater som ägnar sig åt kriminell verksamhet.   

 

Då vi uppfattade en kunskapslucka vad gäller intersektionalitet synliggör vår undersökning att 

kön och etnicitet har betydelse i det sociala arbetet och att personer som bedöms tillhöra 
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minoritetsgrupper även klassificeras som avvikande. Då det som är norm sällan ifrågasätts 

beskrevs pojkar av svensk härkomst och deras problematik som mindre problematisk än alla 

andra grupper. Flickor av utländsk härkomst var i konstrast till detta den grupp som på grund 

av sitt kön och sin härkomst blev dubbelt avvikande; dels som kvinnor och dels som "icke-

svenska". För flickor av utländsk härkomst beskrevs visserligen sexuellt beteende som något 

problematiskt, precis som för flickor av svensk härkomst, men i domarna för dessa flickor 

tilläts familjen uttala sig om flickans sexuella beteende i högre utsträckning än för flickor av 

svensk härkomst. Vi uppfattade att socialarbetare försökte synliggöra hedersproblematik för 

dessa flickor men samma tal fanns inte för flickor av svensk härkomst. Detta trots att vi 

tydligt uppfattade en förståelse och ett upprätthållande av heder även för flickor av svensk 

härkomst. I skärningspunkter mellan de olika status- och maktsystem skapas således mönster 

av över- och underordning. Detta bekräftar svårigheten att se de bakomliggande normer som 

de egna kulturella förståelserna bär med sig, vilket förstärks av att ungdomar av utländsk 

härkomst och deras problem förstås och förklaras i kulturella termer snarare än sociala i högre 

utsträckning än för ungdomar av svensk härkomst. Skapandet av etniskt andra innebär att 

enbart personer av utländsk härkomst blir bärare av etnicitet. Att inte ha ett intersektionellt 

perspektiv skulle osynliggöra detta och de problem som kan vara förknippade med en svensk 

kultur. Vi vill också lyfta frågan om detta kan resultera i att man från socialtjänstens sida inte 

lyckas uppmärksamma de livsvillkor ungdomar lever under oavsett härkomst.   

 

Sammantaget finner vi att domstolen är påverkad av samhälleliga normer gällande kön och 

etnicitet och att dessa påverkar vad som anses vara problematiskt beteende, vad som orsakar 

beteendet och hur man ska komma till rätta med det. Domstolens uppgift är att fastställa att 

det finns ett vårdbehov men när de exempelvis beskriver familjens inverkan som en skydds- 

eller riskfaktor kan det innebära att socialtjänstens arbete inriktar sig på särskilda vårdformer 

utifrån den beskrivna situationen. Detta gör att grupperna kan behandlas olika och erbjudas 

olika insatser. Det är därför av vikt, menar vi, att dessa bedömningar sker på evidensbaserad 

grund, något som vi finner inte görs nu.   

 

Ett av de största ingreppen som det offentliga kan göra mot en enskild individ och dess familj 

är tvångsomhändertagande av personer med ett icke-önskvärt beteende. Det måste då finnas 

en lagstiftning som garanterar största möjliga rättssäkerhet för en objektiv och jämlik 

bedömning. Vi ser i vår studie, genom ett intersektionellt perspektiv, att det finns grogrund för 

subjektiva värderingar kring grupper vilket kan drabba enskilda individers rättssäkerhet. 
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6. 1 Implikationer för forskning och praktik 

Syftet med denna uppsats var att genom diskursanalys undersöka hur kön och etnicitet 

konstrueras och samverkar i 3§ LVU-domar. Vår förhoppning har varit och är att denna 

undersökning ska bidra till en ökad medvetenhet för professionella om hur vi själva skapar 

konstruktioner kring kön och etnicitet och hur dessa samverkar och förstärker varandra genom 

språket. De konstruktioner av kön och etnicitet som framkommit i vår undersökning ger en 

bättre bild av hur kön och etnicitet samspelar och hur över- och underordning även skapas 

diskursivt.  På praktisk nivå hoppas vi att ett normkritiskt förhållningssätt ska beaktas och att 

en medvetenhet gällande socialarbetares och socialtjänstens påverkan och inflytande ska 

finnas.   

 

Resultaten tyder på stora likheter med tidigare forskning (Schlytter, 1999 och Hamreby, 2004 

m.fl.) som kartlade synen på kön i den sociala barnavården under 1900-talet, detta trots att 

innebörden av kön och etnicitet genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. 

Detta arbete hoppas vi kan bidra till att utredningar om ungas levnadssituationer utgår från 

individens liv och livssituation istället för att använda sig av invanda mönster utifrån en 

förförståelse om kön och etnicitet. Vi eftersöker dock en jämförande undersökning av 

diskursernas förändringspotential i denna arena vars syfte är att skapa normalitet. Genom att 

jämföra tidigare studiers resultat om diskurser rörande kön och även etnicitet med nya studier 

kan diskursernas stabilitet kontra förändring undersökas.   

Vi har i vårt arbete uppmärksammat en viss brist på underlag om hur kön och etnicitet 

samverkar och konstrueras för ungdomar inom den sociala ungdomsvården. Det skulle vara 

av värde för socialt arbete i stort att lägga mer fokus på denna fråga. Vi ser också potential för 

fler liknande studier som denna men med större underlag än vårt för att ytterligare undersöka 

och befästa hur kön konstrueras på nationell nivå. Detta eftersom vad som bedöms avvika från 

samhällets grundläggande normer och vad som anses vara skadligt för den unga skiljer sig åt 

utifrån kön och etnicitet, vilket i förlängningen innebär att samhället i stort har olika normer 

baserat på kön och etnicitet. På en praktisk nivå innebär det att vi ifrågasätter hur funktionell 

en neutral lag är i ett samhälle som styrs av normer kring kön och etnicitet. Det behövs 

ytterligare diskussion kring detta på praktiknivå menar vi och vi vill öppna upp för 

möjligheten att antingen nyansera lagar och/eller riktlinjer inom det sociala arbetet.  
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Bilaga 1 – Grundkodning 

 

Antal Mål nr Kön Etnicitet  

 

Ålder Rekvisit 

    

Dom 

 1 (7915-12) flicka utländsk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

2 (2573-13) flicka svensk härkomst 14 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

3 (4329-13) flicka svensk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

4 (2922-13) flicka svensk härkomst 

 

15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

5 (4313-13) flicka utländsk härkomst 

 

13 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

 6 (4866-13) flicka utländsk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

7 (3609-13) flicka utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

8 (2875-13) flicka svensk härkomst 18 missbruk + annat socialt nedbrytande 

 

bifall enligt §3 

9 (7854-13) flicka svensk härkomst 17 missbruk + annat socialt nedbrytande beteende bifall enligt §3 

10 (6621-13) flicka svensk härkomst 17 missbruk + annat socialt nedbrytande 

 

bifall enligt §3 

11 (6357-13) flicka svensk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

12 (7297-13) flicka svensk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

13 (6246-13) flicka svensk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

14 (6307-13) flicka utländsk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

15 (6209-13) flicka svensk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

16 (4530-13) flicka utländsk härkomst 19 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

17 (3952-13) flicka svensk härkomst 14 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

18 (2135-13) flicka svensk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

19 (4486-13) flicka svensk härkomst 16 brottslighet + annat socialt nedbrytande beteende bifall enligt §3 

20 (7940-13) flicka utländsk härkomst 14 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

21 (8302-12) flicka svensk härkomst 18 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

22 (2436-13) flicka svensk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

23 (2388-13) flicka utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

24 (6839-13) flicka utländsk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

25 (2082-13) flicka svensk härkomst 16 missbruk 

    

bifall enligt §2 och 3 

26 (1444-13) flicka svensk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 
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27 (993-13) flicka utländsk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

28 (1114-13) flicka utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

29 (1973-13) flicka utländsk härkomst 16 missbruk 

    

bifall enligt §3 

30 (7804-12) flicka svensk härkomst 14 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

             Antal Mål nr Kön Etnicitet  

 

Ålder Rekvisit 

    

Dom 

 1 (6684-13) pojke svensk härkomst 14 missbruk + annat socialt nedbrytande beteenden bifall enligt §2 och 3 

2 (2331-13) pojke svensk härkomst 18 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

3 (2767-13) pojke svensk härkomst 16 missbruk + brottslig verksamhet 

  

bifall enligt §3 

4 (5164-13) pojke svensk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

5 (8335-12) pojke utländsk härkomst 18 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

6 (7510-13) pojke svensk härkomst 17 missbruk + socialt nedbrytande beteenden 

 

bifall enligt §3 

7 (6840-13) pojke svensk härkomst 18 missbruk 

    

bifall enligt §3 

8 (828-13) pojke svensk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

9 (6061-13) pojke svensk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

10 (7812-13) pojke utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

11 (6907-13) pojke utländsk härkomst 16 brottslighet + missbruk 

   

bifall enligt §3 

12 (7819-13) pojke svensk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

13 (6244-13) pojke svensk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

14 (720-13) pojke svensk härkomst 19 missbruk + annat socialt nedbrytande beteenden bifall enligt §3 

15 (1922-13) pojke svensk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

16 (7099-13) pojke utländsk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

17 (3821-13) pojke utländsk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

18 (7904-13) pojke utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

19 (7706-13) pojke utländsk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

20 (8294-12) pojke utländsk härkomst 18 missbruk 

    

bifall enligt §3 

21 (4941-13) pojke utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

22 1497-13 pojke svensk härkomst 19 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

23 (1367-13) pojke svensk härkomst 18 missbruk 

    

bifall enligt §3 

24 (2202-13) pojke svensk härkomst 16 missbruk 

    

bifall enligt §3 
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25 (7817-12) pojke svensk härkomst 15 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

26 (1580-13) pojke svensk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

27 (1454-13) pojke svensk härkomst 16 missbruk + annat socialt nedbrytande beteenden bifall enligt §3 

28 (1928-13) pojke utländsk härkomst 19 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

29 (3710-13) pojke utländsk härkomst 12 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §2 och 3 

30 (1405-13) pojke utländsk härkomst 16 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

31 (446-13) pojke utländsk härkomst 16 brottslighet + missbruk 

   

bifall enligt §3 

32 (594-12) pojke utländsk härkomst 17 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

33 (8335-12) pojke utländsk härkomst 18 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

34 (7370-13 +  pojke utländsk härkomst 11 annat socialt nedbrytande beteende 

 

bifall enligt §3 

 

7938-13) 

           35 (6323-13 + pojke utländsk härkomst 19 missbruk 

    

bifall enligt §3 

 

6825-13) 

           36 (6979-12) pojke utländsk härkomst 13 brottslighet + annat socialt nedbrytande beteende bifall enligt §3 

37 (5327-12) pojke svensk härkomst 15 missbruk + annat socialt nedbrytande beteende bifall enligt §3 
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Bilaga 2- Kodschema 
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Bilaga 3 - Diagram  

 

Fördelning mellan rekvisiten för flickor utifrån härkomst och fördelning mellan rekvisiten för 

pojkar utifrån härkomst.  
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Bilaga 4 – Exempel på dom 
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