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Abstract 

 
This study aims to make out, which notions and ideas about gender and sexuality that comes into 

expression in the description of the deviant youth. This study is a narrative analysis, based on a queer 

theoretical approach. The queer theory directs attention to the normative frameworks on gender and 

sexuality. Queer theory also illustrates the relationship between the normative and what is considered 

abnormal/deviant. The study's empirical basis is 8 legal texts, legal documents formed in a Swedish 

context, which include the welfare state´s judiciary and social services. The legal documents are 

concerning the social services care of deviant youth, based on the law that gives them  right to force 

care and treatment on anti-social youth. The study aims to examine the legal documents from a 

narrative analysis; in the way the story of the young is portrayed and what type of norms about 

gender and sexuality that emerges from that story.  

 

The study’s result, although based on a content of 8 legal texts, is a finding of a one-sided story 

about the antisocial youth, depending on the youth´s gender. These findings are portrayed in what the 

study entitles: The damaged girl and The dangerous boy. These categories are used to illustrate in 

what way the social welfare system and judiciary constructs the way boys and girls may differ from 

the norm standards about gender and sexuality. The standard-setting institutions tend to retain the 

description of the young, despite the youngster's counter-stories, in which the young states their 

awareness of their normative violations. In conclusion the social welfare system and the judiciary, 

has the authority to construct the story about the deviant youth; a story that is constructed to 

legitimize the social institutions intervention in the care of antisocial youth.  

 
… 
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Förord  

Inledningsvis vill vi tydliggöra fem utgångspunkter för den här studien. Den första utgångspunkten 

är att den här studien inte tar ställning till tvångsomhändertagande av unga i sig. 

Tvångsomhändertagande av ungdomar sker utifrån en intention om att bryta en destruktiv utveckling 

hos den unge, vilket vår studie inte ämnar förringa. Den här studiens ambition är att belysa vilka 

föreställningar som kommer i uttryck i konstruktionen av normbrytande ungdom, gällande beslut om 

tvångsvård utifrån beskrivningen om den unges normbrytande beteende. 

Den andra avgränsningen är att den här studien inte tar ställning till ungdomens normbrytande 

handlingar i sig, istället undersöks berättelsen om den unge och hur det normbrytande beteendet 

skildras.  

Den tredje utgångspunkten är att den här studien grundar sig i en kvalitativ forskningstradition, 

vilken tar avstamp i en modern poststrukturalistisk tanketradition. Studiens queerteoretiska ansats är 

ett relativt nytt akademiskt inslag
1
. Den här studien befinner sig mellan olika genustraditioner när det 

gäller synen på kön och sexualitet, därav kan föreställningar om kön förklaras på skilda vis. Den här 

studiens teoretiska ansats grundar sig i ett normkritiskt perspektiv, med en queerteoretisk 

utgångspunkt. Ett teoretiskt perspektiv kan liknas vid en kompass, vilken blir vägledande i hur 

verkligheten betraktas, förstås och tolkas. Verkligheten kan porträtteras och åskådas på skilda vis, 

vilket medför olikartade perspektiv på kunskap, vetenskap och verklighet. Den här studien blir till i 

läsarens ögon, där texten kan tolkas och förstås på skilda vis beroende på vilket perspektiv läsaren 

utgår ifrån. Ingrid Lander (2003) beskriver i, Den flygande maran- en studie om åtta 

narkotikabrukande kvinnor i Stockholm, att världen konstrueras i betraktarens ögon: 

Att skriva en etnografi kan liknas vid konstnärens arbete med en landskapsmålning. Det är en 

tolkning och en beskrivning utifrån konstnärens synvinkel. Valet av motiv, vinkel, ljusförhållanden 

och färger är konstnärens, liksom de bakomliggande orsakerna till motivvalet. Landskapet finns där 

men uppfattas olika beroende på vem som betraktar det och när denna betraktelse sker. På liknande 

sätt som konstnären betraktar, skissar och kolorerar sin målning betraktar, skissar och färglägger 

etnografen det studerade med ord (Lander, 2003:9, vår kursivering).  

Den fjärde utgångspunkten i den här studien är att ord och begreppsval får betydelse för hur 

normbrytande ungdom konstrueras. Orden tillskriver egenskaper och värderingar om de unga. 

Ungdomens normbrott konstrueras genom att myndighetsrepresentanten skildrar historien om den 

unge. Det är en historia som legitimerar insatser från de sociala myndigheternas sida. I det sociala 

arbetet transformeras den unges livssituation till en skriftlig text, vilken kan skildra föreställningar 

om vad problemet anses beror på och hur problemet ska lösas.  

Den femte utgångspunkten för den här studien är, att vi, som framtida yrkesverksamma socionomer, 

har en intention att studera en del av det sociala arbetets praktik. Utifrån vår position som 

                                                           
1
 Queerteori är relativt nytt inom den svenska akademin, sedan 1990-talet har ämnet brutit mark inom genus- och 

feministisk forskning.  
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socionomstudenter och framtida socialarbetare, vill vi undersöka vilka föreställningar som kan 

komma i uttryck i praktikens förståelse och bedömning av klienten.  

Tvångsomhändertagande av barn och unga är inte en ny företeelse i det sociala arbetet. De sociala 

myndigheterna har i ett historiskt perspektiv haft ansvar att omhänderta barn och unga för vård. 

Nedanstående citat skildrar att det sociala arbetets praktik innehåller moraliska dimensioner, där rätt 

och fel inte alltid är givet vilket kan skapa en osäkerhet.  Det innebär att myndighetsrepresentanten 

utmanas av olikartade dilemman. Vår utgångspunkt är i detta, att belysa dilemman som omgärdar 

tvångsomhändertagande av unga. Tvångsomhändertagandet ställer de etiska aspekterna på sin spets, 

där myndighetsrepresentanten förhåller sig till tvång och skydd i relation till den unges livssituation. 

Vem är man när man blundar? 

Jag ville inte se, jag var redan en del av det. 

 

Det föddes allt för många barn i de fattiga familjerna – flickor med dåliga arvsanlag. 

Gertrud Johansson kom från en sådan familj. 

De var sju syskon, modern bortgången. 

Gertrud var äldst, hon var inte som dem andra. 

Hon syntes mer. 

 

Hela familjen var en belastning för samhället. 

Flickor med dåligt påbrå, skulle inte få föra misären vidare. 

Vi såg det som vår sak – att skapa en frisk, sund, en ny människa. 

Nu var det dags. 

Det var Gertruds tur. 

Den 21 mars, 1951, kom de från kommunen…
2
 

  

Det sociala arbetets kärna är en vilja att hjälpa människor. En potentiell risk finns att hjälpen inte 

betraktas i termer av makt och normalisering. I det sociala arbetet är det myndighetsrepresentanter 

som har mandat att definiera vem som avviker och hur den avvikande ska normaliseras. Dessa 

normer fungerar likt en normgivande mall som den avvikande konstrueras mot, någonting som den 

avvikande även eftersträvar att leva upp till.   

                                                           
2
 Den Nya Människan, 2007, Sonet Film, Regi: Klaus Härö, Manus: Kjell Sundstedt, Om tvångssteriliseringen i Sverige.  
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Problemformulering 

 
De sociala myndigheterna omhändertar flickor och pojkar utifrån olikartade föreställningar om 

könsrelaterade risker. Pojkar omhändertas utifrån en tanke om att bryta en kriminell utveckling, 

medan flickor omhändertas utifrån att de anses vara sexuellt normbrytande (Lundström & Sallnäs, 2003 s. 

200-203; Ericsson. 1998, s.446). Tvångsomhändertagande av unga sker därmed utifrån olikartade 

orosbilder beroende på den unges könstillhörighet. Normbrytande ungdomar konstrueras utifrån 

föreställningar om kön och sexualitet, vilket har skildrats i Gustav Jonssons (1977:39) studie, Flickor 

på glid- en studie i kvinnoförtryck: 

 

Uttryckt på ren och oförfalskad svenska: 

Ska vi klämma åt pojkarna, då tar vi dom som tjuvar, 

men ska vi ta i ordentligt mot flickorna, då tar vi dom som småfnask!  

 

I detta finns det ett behov av ökad kunskap gällande de normer, föreställningar och ideal som 

omgärdar tvångsomhändertagande av unga: ”det mest slående är ändå hur lite systematisk kunskap 

det finns om skälen till att barn och ungdomar blir omhändertagna och vilka könsrelaterade mönster 

som finns” (Lundström & Sallnäs, s. 203 vår kurservering). Föreställningar om kön och sexualitet behöver 

belysas ytterligare, den här studien syftar till att undersöka detta. Studiens intention är att synliggöra 

hur det normgivande och det normbrytande konstrueras i relation till varandra. 

 

Det är socialnämndens utredningar som ligger till grund för rättsväsendets tvångsvårdsbeslut 

gällande unga (Sundell, Egelund, Löfholm & Kaunitz, 2007, s.17). De rättsliga texterna är en juridisk 

dokumentation av en rättslig process, vilket mynnar ut i ett domstolsbeslut. Socialnämndens 

utredning skrivs utifrån en problembild. Det är denna problembild som rättsväsendet förhåller sig till 

i beslut om att tvångsomhänderta normbrytande ungdom. Rättstexterna
3
 har därmed en nära koppling 

till det sociala arbetets praktik. Det är sprunget ur ett sammanhang, där tvångsomhändertagande av 

unga legitimeras utifrån allmänrådande samhällsvärderingar och sociallagstiftning. Det är 

myndighetsrepresentanten som har tolkningsföreträdet att formulera berättelsen om normbrytande 

ungdom. Rättstexter kan betraktas som institutionella berättelser om den unge, en berättelse som kan 

exkluderar en annan potentiell utsaga (Hydén, 1995 s. 194).  

 

                                                           
3
 I studien benämns rättsfall som rättsliga texter. De rättsliga texterna är en domstols eller en myndighets bedömning av 

en rättslig fråga. (NE, Nationalencyklopedin). 
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Tvångsomhändertagande av unga berör relationen mellan de sociala myndigheter och den 

normbrytande ungdomen. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

innehar ett motstridigt förhållande mellan tvång och skydd, eftersom normbrytande ungdom bereds 

vård för att bryta en destruktiv utveckling hos den unge (Holgersson, 2008, s.56-57). 

Tvångsomhändertagande av unga regleras i det juridiska begreppet ”annat socialt nedbrytande 

beteende” (LVU 3§). Det är samhällsrepresentanter som har mandat att definiera vad som betraktas 

vara normbrytande beteende eller inte, utifrån de sociala myndigheternas reaktioner på den unges 

handlingar (jmf. Jonsson, 1980, s.118-120). Tvångsomhändertagande kan betraktas som ett uttryck för 

allmänrådande och normerande principer. Normerande ideal vidmaktshålls utifrån att 

samhällsrepresentanterna uppmärksammar och åtgärdar det som anses vara normbrytande (jmf. 

Ambjörnsson, 2006 s. 50-51,Goffman, 2011 s. 138). Maria Andersson Vogel (2010) skildrar i, Särskilda 

ungdomshem och vårdkedjor - om ungdomar, kön, klass och etnicitet, att:  

 

”Sociala problem är inte statiska utan historiskt och kulturellt relativa och vad om betraktats 

som ”ungdomsproblem” och ”problematiska ungdomar” samt hur samhället valt att förstå, 

bemöta och hantera dem har varierat genom historien. Vissa föreställningar tycks ändå ha 

historisk bärkraft och kön, klass och etnicitet har genomgående påverkat 

problemdefinitioner och samhällets agerande./…/. ” (Andersson Vogel 2010:14). 

 

Andersson Vogel (2010) belyser att kontexten får betydelse för hur de sociala myndigheterna 

betraktar normbrytande ungdom. Allmänrådande samhällsvärderingar konstruerar föreställningar om 

kön och sexualitet, vilka kan betraktas som institutionaliserade normer (jmf. Eriksson, 2010, s.18). 

Institutionerna influeras av den rådande kontexten. Det sociala arbetet kan därigenom förstås som en 

normaliserande praktik, vars intention är fostra och normalisera normbrytande ungdom till rådande 

normideal (jmf. Mattsson, 2010 s. 11-12, Ericsson, 1998 s. 446, Hydén, 1998 s. 200). Normbrytande ungdom 

bereds vård om dess beteende anses avvika från grundläggande normer i den rådande 

samhällskontexten. För att tvångsvården ska vara tillämpligt ska konkreta omständigheter föreligga, 

vilket innebär att subjektiva antaganden eller samhällsvärderingar inte ska ligga till grund för ett 

tvångsomhändertagande (Thunved, 2010, s. 347, 361-363). I detta anser vi att det finns ett 

spänningsförhållande; den unge bryter mot samhälleliga normer, samtidigt ska inte bedömningen av 

beteendet färgas av samhälleliga värderingar.  
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Syfte och frågeställningar  

Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka föreställningar som kommer i uttryck i 

berättelsen om normbrytande ungdom. Fokus på kön, sexualitet och relationen mellan det 

normbildande och det normbrytande. 

 

- Vilka föreställningar kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande ungdom? 

 

- På vilket sätt påverkar föreställningar om kön och sexualitet konstruktionen av och 

berättelsen om normbrytande ungdom? 

 

- På vilket sätt legitimeras berättelsen om den normbrytande ungdomen? 
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Bakgrund: Den sociala barnavårdens historia och Normbrytande ungdom 
 

Under 1800-talet och början av 1900-talet uppmärksammades den uppväxande generationens s.k. 

"sedliga förvildning". Dessa barn och unga ansågs vara i behov av att uppfostras och omhändertas av 

den sociala barnavården, för att råda bot på de ”vanartade” eller ”sedligt försummade” (Holgersson, 

2008, s.55).  

Barnen sågs som ett stort problem därför att man trodde att eländet kunde smitta och dessa 

barn kunde bilda kärnan i ett framtida befolkningsskikt av odugliga medborgare som för all 

framtid kunde komma att ligga samhället till last. Dessa barn beskrevs som ”slummens 

barbarer” utan mål och initiativförmåga och som amoraliska varelser (Ohlsson & Swärd, 1994, s.30). 

 

Den svenska barnavårdshistorien kännetecknas av en repressiv tradition där avvikelser behandlades 

med socialrättsliga tvångsåtgärder. Syftet med tvångsvården var att barn och unga skulle uppfostras 

och anpassas till allmänrådande normer i den aktuella kontexten (Holgersson, 2008, s.56). Ur ett 

historiskt perspektiv har de sociala myndigheterna haft en befogenhet att ta ”asocial” ungdom i 

tillfälligt förvar för att förhindra brottslig verksamhet, samt för att bryta en negativ utveckling hos 

den unge via institutionsvård. Det belyser ett spänningsförhållande mellan den unges vårdbehov samt 

omgivningens intresse av skydd (Holgersson, 2008,s.56-57).  

  

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

Vår samtida lagstiftning gällande barn och unga, Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) innebär att socialnämnden har en lagstadgad möjlighet att tvångsomhänderta 

och vårda barn och ungdom. LVU är ett komplement till Socialtjänstslagen (SoL), vars insatser 

baseras på frivillighet. LVU blir tillämpligt när samtycket betvivlas t.ex. vid misstanke om att den 

unge kommer att motsätta sig insatser (Thunved, 2010, s.324). Tvångsomhändertaganden motiveras 

utifrån två kategorier: miljöfall och beteendefall. I den här studien diskuteras inte miljöfallen 

närmare
4
, läsaren hänvisas till lagstiftningen, LVU 2§. I beteendefallen beskrivs omständigheter som 

kan motivera tvångsvård av barn och unga. Beteendefallen beskrivs i LVU 3§, första stycket: 

Vård skall beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende (Thunved, 2010, s. 361, vår kursivering). 

 

                                                           
4
 Miljöfallen enligt LVU berör ”brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet”. I den här studien undersöks 

konstruktionen av normbrott, vilket berör tvångsomhändertagande utifrån den unges eget beteende (Norström & Thunved, 

2011 s. 347).  
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Det första begreppet, Missbruk av beroendeframkallande medel, berör att den unge nyttjar alkohol, 

droger, läkemedel, thinner eller dylikt. Det berör en risk att den unge kan fastna i ett beroende. Det 

andra begreppet, brottslig verksamhet, innebär att ungdomen anses begå brottsliga handlingar, vilka 

inte ska vara bagatellartade eller tillfälliga. Den unges handlingar betraktas vara en bristande 

anpassning till ett socialt accepterat beteende. Det tredje begreppet, annat socialt nedbrytande 

beteende, berör de beteendeyttringar som anses bryta mot grundläggande normer. Föreställningar om 

vad som betraktas som annat socialt nedbrytande beteende i sociallagstiftningen är exempelvis att 

den unge vistas i missbruksmiljöer s.k. ”knarkarkvart”, framträder på en sexklubb eller prostituerar 

sig (Thunved, 2010, s. 361-363). 

Vi menar att det är i normbrottet som det normbildande blir synligt. Normbrott ska i skenet av 

ovanstående förklaring av LVU, betraktas i en vidare bemärkelse. Socialt nedbrytande beteende är en 

abstrakt juridisk kategori, vilken är svår att avgränsa och definiera. Alla kategoriseringar är sociala 

konstruktioner, vilka skapas utifrån allmänna värderingar i den rådande kontexten. Sociala 

konstruktioner är föränderliga och tidsbundna, vilket innebär att normer varierar i en historisk och 

kulturell kontext (Thunved, 2010, s. 361-363; Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, s. 115).  

 

Normbrytande ungdom – Avvikelser från livsloppsidealet 

Den normbrytande ungdomen problematiseras utifrån att den unge betraktas i relation till det 

framtida vuxenlivet. Harriet Strandell, Ilse Julkunen och Katri Lamminen (2004) skildrar i, Det 

normalas lockelse- berättelser från marginalen, att ungdomar betraktas utifrån ett livsloppsideal. 

Inträdet i vuxenvärlden förknippas med arbete, val av livspartner och familjebildning. Den unges 

process från ung till vuxen förväntas vara en enkel övergång, medan den normbrytande ungdomen 

kan betraktas avvika från livsloppsidealet (s. 136- 139).  

Att avvika från det förväntade idealet har beröringspunkter till diagnostisering av unga, unga som 

blir än mer avvikande från normen. Unga med funktionsnedsättning betraktas som extra sårbara för 

andras brutalitet och övergrepp. Ungdomar med funktionsnedsättning förväntas inte bli oberoende 

och självförsörjande vuxna (jmf. Grönvik & Söder, 2011). Den potentiella framtidsbilden för den 

avvikande ungdomen är oroväckande, utifrån sin hypotetiska karaktär. Det kan medföra en 

självuppfyllande profetia, eftersom den normbrytande ungdomen kan komma att införliva orosbilden 

om ett framtida destruktivt liv (Hallerstedt, 2006. s. 66). 
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De sociala myndigheternas uppmärksammande om den unges avvikelser från livsloppsidealet, 

medför att den unge tilldelas en problemidentitet. Goffman (2011) beskriver, i Stigma – den 

avvikandes roll och identitet, att den tilldelade problemidentiteten medför en ambivalens hos den 

unge. Det medför att den normbrytande ungdomen accepterar, samtidigt som den också tar avstånd 

ifrån sin tilldelade problemidentitet. Den unge försöker framställa sig som normal, genom att 

förmedla en förändringsbetonad berättelse; hur den unge var innan och hur denne numera är 

(s.138,141). Den unge tenderar att tydliggöra sitt avstånd från andra normbrytande ungdomar, genom 

en identifiering med det önskvärda idealet (Goffman, 2011, s.46-47). Goffmans (1959) dramaturgi, i 

Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik, belyser att normbrytande ungdom skildras i 

ett givet drama, med en viss rolluppsättning. Det föregås av ett tidigare utspel; den normbrytande 

ungdomen bryter mot sin förväntande roll. För att uppnå normidealet krävs det av den unge att denne 

avstår eller döljer motsägelsefulla rolluttryck som inte överensstämmer med normidealet (s.20, 43).   

Omgivningens oro för den normbrytande ungdomen kan förstås likt en moralisk panik. Det är de 

sociala myndigheterna som tillskriver den normbrytande ungdomen en problembild, vilket grundas i 

en oro för den uppväxande generationens urartning eller moraliska förfall. Det medför att den unges 

normbrott stämplas och stigmatiseras i negativa och farofyllda termer (Lalander & Johansson, 2002, s.39-

40). Bakgrundsbeskrivningen har syftat till att belysa att normbrytande ungdom inte enbart går att 

betraktas i termer av att vara klient hos socialnämnden eller part inom rättsväsendet, utan även som 

just ungdom. 
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Tidigare forskning  

 

Den här studien befinner sig i en brytpunkt där mer ”traditionella” genusstudier och queerteoretiska 

tankar möts (Ambjörnsson, 2006 s, 35, 39; Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, s. 265-284). Queerteorin har 

uppkommit som en motpol till den tidigare forskningens fokus på det avvikande. Queerteorin riktar 

blicken mot det normbildande, m.a.o. hur normer uppstår, upprätthålls, fungerar och reproduceras 

(jmf. Ambjörnsson, 2006, s. 35-36). Forskningsfältet i socialt arbete tendera att fokusera på endera könet: 

delar av den tidigare genusforskning har delvis konstruerat den avvikande kvinna som särskilt utsatt, 

medan män har osynliggjorts som kön och därmed blivit en oproblematiserad norm. Det belyser att 

även i de studier som undersöker hur kön konstrueras, reproduceras föreställningar om kön och 

sexualitet (jmf. Mattsson, 2005 s. 39).    

 

Den normaliserande praktiken  

Det sociala arbetet kan förstås som en normaliserande praktik, vars intention är att normalisera och 

fostra det som betraktas som avvikande, vilket Tina Mattsson (2010), åskådliggör i, I viljan att göra 

det normala, en kritisk studie av genusperspektivet inom missbruksvården (s. 11-12). Myndighets- 

representanter har tolkningsföreträdet att konstruera sig själva som ett normalt ”Vi”, medan 

klienterna förstås som ”De Andra” (s. 240- 244). Det är myndighetsrepresentanterna som har 

tolkningsföreträdet att konstruera det normalbildande, vilket blir en normgivande mall gentemot 

klienterna. Klienternas könsyttringar tenderar att ifrågasättas och betraktas som avvikande, eftersom 

klienterna sällan innehar ett tolkningsföreträde (Mattsson, 2010 s. 240-254). 

Myndighetsrepresentanter har ett antagande om att den avvikande mannen har en rå och grov sexuell 

natur, vilket skiljer honom från andra män. Den avvikande mannen anses vara i behov av att lära sig 

att uttrycka det sexuella begäret på ett mer acceptabelt vis. Det finns berättelser som ifrågasätter 

bilden om den översexuella mannen, vilka osynliggörs i det sociala arbetets praktik. Det medför att 

den avvikande mannen främst betraktas som översexuell.  Bilden av den översexuella mannen 

möjliggör en manlig identitet, eftersom mannens beteende passar in i föreställningar om manliga 

könsuttryck. Det belyser att mannen förblir en oproblematiserad norm i relation till föreställningar 

om manliga könsuttryck (Mattsson, 2010, s.163-165). 

När kön konstrueras i relation till missbruk, tenderar de kulturella föreställningar att möjliggöra 

maskulinitet, men ifrågasätta femininitet. Mannen betraktas fortfarande som manlig, medan kvinnan 
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förstås som mindre kvinnlig. Den avvikande kvinnan konstrueras som i behov av att bejaka sin 

femininitet, utifrån ett antagande om att kvinnan behöver kontrollera sin kvinnlighet och kropp. Den 

avvikande kvinnans sexualitet förstås utifrån att vara sexuellt utsatt, prostituerad eller inneha en 

problematisk sexualitet (Mattsson, 2010 s. 240- 243). Kvinnan får ansvar att befästa gränserna gentemot 

det motsatta könet. Den avvikande kvinnan antas ha haft en traumatiserad barndom, samt anses vara 

utsatt för det manliga könets övergrepp. Kvinnan konstrueras utifrån en föreställning om att vara 

särskilt utsatt. Hennes utsatthet betraktas vara en konsekvens av den mansdominerande 

missbruksmiljön, där kvinnan riskerar att förtryckas och utnyttjas (Mattsson, 2010 s. 246-247, 257). Den 

avvikande kvinnan konstrueras därmed som avvikande i relation till idealbilden av den ”normala 

kvinnan” (Mattsson, 2010, s. 91-92, 182-183). Det normbildande konstrueras utifrån detta i ett 

beroendeförhållande till det som anses vara avvikande och normbrytande. 

”Den andre” i det sociala arbetet 

 

I sociala arbete förekommer ett antagande om att den svenska kulturen är jämställd, medan andra 

kulturer betraktas som ojämlika (Mattsson, 2010,s. 250). Män med en utländsk härkomst antas ha en 

förvrängd kvinnosyn, vilket förmodas ha sitt ursprung i ett kulturellt bagage. Det kan jämföras med 

att individuella faktorer betonas i den svenska kulturen, snarare än att den svenska kulturen i sig blir 

en förklaringsmodell till en snedvriden kvinnosyn. Det innebär att vithet och den svenska kulturen 

konstrueras som god och rättfärdig, i kontrast till den avvikande kulturen (s. 248-250). Barzoo Eliassi 

(2006) har framfört i, Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten, att föreställningar om 

etnicitet osynliggörs i det sociala arbetet. Inom de sociala myndigheterna finns ett antagande om att 

det sociala arbetet inte kan agera diskriminerande i relation till föreställningar om etnisk tillhörighet. 

Det kan medföra att rasifierade föreställningar och stereotypa bilder av ”Den Andre” reproduceras i 

det sociala arbetets praktik (Eliassi, 2006,s.262-263). Individer med en utländsk härkomst betraktas som 

eviga bärare av sin kultur, som ”Den Andre”. Föreställningarna som kan innebära att individuella 

skillnader hos den specifika klienten osynliggörs (Eliassi, 2006, s.251-252, 259,260). Rasifierade 

föreställningar har beröringspunkter till synen på normbrytande ungdom, vilket kan illustreras i 

föreställningar om ”invandrarkillen”. 

Nils Hammarén (2008) framför i, Förorten i huvudet – unga män om kön och sexualitet i det nya 

Sverige, att unga män tillskrivs en manlig invandrarposition, d.v.s. invandrarkillen. Det är en roll 

som konstrueras utifrån sin motpol ”den svenska killen”, som i sin tur betraktas mindre problematisk. 

Den på förhand givna rollen som ”Den andre” möjliggör en tillskrivning av farliga, främmande och 
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kriminella egenskaper (s.138-141). Det sociala arbetets normaliserande funktion och definition av 

det avvikande, blir synlig i uppmärksammandet av hur det avvikande skildras och förstås. 

Konstruktionen av normbrytande ungdom omgärdas med andra ord av föreställningar om acceptabla 

könsyttringar, utifrån etnisk tillhörighet, kön och sexualitet. 

Normbrytande ungdom 

I vår studie betraktas skillnader i normbrytande beteende mellan flickor och pojkar som sociala 

konstruktioner, snarare än vedertagna sanningar om könsskillnader. Skillnader i normbrytande 

beteende mellan könen betraktas i den här studien som sociala konstruktioner, vilka konstrueras i 

interaktionen mellan människor. Normbrytande beteende i barndomen kan betraktas utifrån olika 

perspektiv och kan därmed även få olika innebörder.  

 

I betraktelsen av barn och barndom har ett relativt nytt paradigm inträtt, ett synsätt på barnet som en 

aktiv aktör i samspel med sin omgivning. Julie Brownlie (2001) framför, i The `Being-Risky`child: 

Governing childhood and sexual risk, att synsättet på barn och unga har förskjutits från idén om 

barnet som en ”ofärdig vuxen”, omgärdat av risker, till att barnet betraktas som aktiv i sitt samspel 

med omgivningen (s.523). Harry Lunabba (2007) beskriver i, Konstruktionen av pojkars klientskap 

och pojkdom i barnskyddsarbete, att barndom som en social konstruktion minimerar risken för 

generaliseringar i synen på barn inom den sociala barnavården. Betraktelsen av barnet som en aktiv 

aktör, blir även en viktig aspekt i utformandet av åtgärder som når det specifika barnet (s.17).   

Lunabba (2007) och Brownlies (2001) förståelse av barnet som en aktiv aktör, kan jämföras med 

andra perspektiv på barn och unga. Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed (2005) lyfter 

fram, i sin forskningsantologi Normbrytande beteende i barndomen - Vad säger forskningen?, att 

tidigare forskning har skildrat den normbrytande ungdomen i generaliserade termer, utifrån 

föreställningar om kön: ”Studier som specifikt fokuserat på aggressivt normbrytande beteende under 

barndom visar att pojkar generellt är mer aggressiva än flickor” (s. 50).  

 

Barnavårdsforskning – Föreställningar om kön och sexualitet 

Den tidigare forskningen om den sociala barnavården belyser att tvångsomhändertagande av unga 

omgärdas av olikartade föreställningar om kön och sexualitet. I konstruktionen av kön får sexualitet 

en varierande betydelse, beroende på den unges könstillhörighet. Tommy Lundström och Marie 

Sallnäs (2003) beskriver, i artikeln klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården, ett 
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könsuppdelat norm- och åtgärdssystem i tvångsomhändertagandet av unga. De sociala 

myndigheterna tenderar att bedöma ungdomens normbrytande beteende utifrån olikartade 

föreställningar om kön och sexualitet. Normbrytande ungdomars problematik konstrueras utifrån 

föreställningar om könsrelaterade risker, där pojkars normbrott förstås utifrån kriminella uttryck och 

flickors normbrott utifrån föreställningar om en promiskuös sexualitet (Lundström & Sallnäs, 2003, s.200-

203). 

 

Likt Lundström och Sallnäs (2003), har Gustav Jonsson (1980) belyst, i sin avhandling Flickor på 

glid - En studie om kvinnoförakt, att sociala myndigheter främst problematiserat flickors sexualitet, 

även om det normbrytande beteendet har varit likartat med pojkarnas beteende (s. 118-120). Jonsson 

(1980) liknar normbrytande ungdom vid en spegelbild: En spegelbild av ett oroselement som det 

omgivande samhället ska ta avstånd ifrån. Speglingen liknas vid en frestelse som medborgaren måste 

avstå ifrån, samtidigt som den frestar medborgaren att begå förbjudna handlingar. Det kan medföra 

att gränsen mellan det normbildande och det avvikande riskerar att bli otydlig (s.122). Jonssons 

(1980) skildring av återspeglingen, kan liknas vid Ericssons (1998) beskrivning av de sociala 

myndigheterna som en gränspatrull. Kerstin Ericsson (1998) framhåller könets betydelse i 

tvångsomhändertagande av unga, i artikeln Gender, delinquency and child welfare. Pojkar 

omhändertas av de sociala myndigheterna för att de anses begå kriminella handlingar och flickor för 

att de anses vara sexuellt normbrytande. Barnavården liknas vid en gränspatrull, med ett samhälleligt 

ansvar att försvara de gränser för vad som anses vara acceptabelt beteende eller inte. Ericssons 

(1998) frågeställning är: Vad är ett acceptabelt beteende för en pojke eller en flicka? Enligt Ericsson 

(1998) finns svaren i definitionen av det avvikande beteendet och valet av åtgärder. Socialisationen 

av barn och unga kan ses som en könsbunden process, en process där pojken ska bli en godtagbar 

man och flickan en godtagbar kvinna. Pojkar som har blivit föremål för barnavårdsåtgärder förstås 

utifrån antaganden om deras ”pojkaktiga beteenden”. Även flickor kan uppvisa sådana beteenden, 

men grunden i barnavårsåtgärderna härleds till deras normbrott mot den traditionella könsrollen. 

Citatet nedan illustrerar att pojkars sexualitet inte uppmärksammas, medan flickors sexualitet 

tenderar att bli överrepresenterad i beskrivning av deras beteende (Ericsson, 1998, s.446-455). 

 

No boys are placed in institutions for having sex with a lot of girls. But girls are placed here 

for having sex with a lot of boys. Some of them are even labeled nymphomaniacs. You 

don´t have to be a nymphomaniac to like having sex with boys (Ericsson, 1998, s.454). 

 

Astrid Schlytter (2000) belyser, i artikeln Kvinnokroppen som text, att tvångsomhändertaganden sker 

utifrån föreställningar om kön och sexualitet. Schlytter (2000) menar att tillämpningen av 
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lagstiftningen inte är könsneutral, snarare sker omhändertagandet utifrån könsbundna normer 

(Schlytter, 2000 s. 112). De könsbundna normerna får betydelse för hur normbrytande beteende 

konstrueras, exempelvis betraktas missbruk könskiljande. När det rör pojkars missbruk hamnar fokus 

på den faktiska konsumtionen, medan flickors missbruk förstås utifrån en förmodad promiskuös 

sexualitet. Schlytter (2000) framför att flickor ses som bärare av en kvinnlig kropp. I könsrollen blir 

hon ansvarig att kontrollera sin kropp, värja sig mot sexuella övergrepp och befästa gränser gentemot 

det motsatta könets sexualitet (Schlytter, 2000, s.111-113). Det kan jämföras med att pojkens 

motsvarande sexualitet inte uppmärksammas.  Konstruktionen av den normbrytande flickan kan 

jämföras med hur den normbrytande pojken konstrueras. Lunabba (2007), i avhandlingen Pojkdom 

och pojkars klientskap i den sociala barnavården, belyser att det finns en tendens att pojkens 

normbrytande beteende ges en aggressiv stämpel (s.50-51). Det finns i detta förväntningar på pojkar 

att: ”foga sig i den omgivning och planer som är gjorda för deras del”. Pojkarnas framsteg 

sammankopplas med en avsaknad av aggressivt beteende (Lunabba, 2007,s. 53, 63). Alternativa och 

varierade beskrivningar av pojkarnas beteende, hamnar i skymundan av den aggressiva stämpeln 

som kommer i uttryck i förståelsen av pojken (Lunabba, 2007, s.65-66).  

 

Sammanfattning  

Presentationen av barnavårdsforskningen har belyst föreställningar som omgärdar den normbrytande 

ungdomen, vilket medför att det normbrytande beteendet konstrueras och förstås på skilda vis.  

Lundström och Sallnäs (2010) har belyst föreställningar om könsrelaterade risker i den sociala 

barnavården, utifrån ett könsmässigt uppdelat norm- och åtgärdssystem. Likt Lundström och Sallnäs 

(2003), har Ericsson (1998) belyst föreställningar om kön och sexualitet i den sociala barnavårdens 

gränspatrullering.  Det kan ses som att pojkar och flickor överträder olikartade normgränser och ska 

normaliseras till normidealet. Delar av den tidigare barnavårdsforskningen, tenderar att skildra 

flickan som särskild utsatt, medan skildringar av pojken riskerar att osynliggöra hans utsatthet. Det 

kan komma att befästa stereotypa könsuttryck i beskrivningen av normbrytande ungdom. I den här 

studien tillämpas ett queerteoretiskt perspektiv för att undersöka föreställningar om kön och 

sexualitet som omgärdar de unga. Föreställningar som även kan få betydelse i den sociala 

barnavårdens utredningar, utredningar som ligger till grund för ett rättsligt beslut om 

tvångsomhändertagande av den unge.  
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Utredningar – Barnavårdens institutionella berättelser 

Tidigare presenterades föreställningar om kön och sexualitet i den sociala barnavården, 

föreställningar som även kan få betydelse i den konkreta barnavårdsutredningen. 

Barnavårdsutredningar ligger till grund för rättsväsendets beslut om tvångsvård och har därmed en 

nära koppling till berättelsen om normbrytande ungdom (jmf Hydén, 1995 s. 198; Ponnert 2007, s. 143).  

 

Utredningsprocessen 

I utredningsprocessen formuleras frågeställningar, vilka besvaras av det material som samlas in och 

avslutningsvis analyseras informationen. Utredningen syftar till att mynna ut i ett beslut (Sundell, 

Egelund, Löfholm & Kaunitz, 2007, s.29). Forskning har påvisat att den utredande socialsekreterare i 

analysen kan fokusera på information som är känslomässigt intressant, samt att socialsekreteraren 

fokuserar på information som är konkret och nära utredningen i tid och rum. I utredningsarbetet 

tenderar det att finnas en färdig hypotes gällande bakomliggande orsaker. Den utredande 

socialsekreteraren har även en föreställning om vad den normbrytande ungdomens problematik 

består av. Det påverkar utredningen och beslutets riktning (jmf. Sundell, et.al. 2007, s.30). Jessica Palm 

(2007) beskriver, i studien Vårdprojektet–Tre Utvärderingsperspektiv, att den subjektiva tolkningen 

av lagstiftningen kan variera, utifrån organisationens och myndighetsrepresentantens 

tolkningsutrymme. Det medför att lagstiftningen kan få olika innebörder och tillämpas på skilda vis 

(jmf. Palm, 2007, s.233). Lagstiftningens beskrivning av normbrott är en abstrakt kategori som kan ge 

upphov till olika tolkningar, vilket kan få betydelse för utredningsprocessen och hur den unges 

beteende beskrivs. Konklusionen blir att subjektiva tolkningar kan komma i uttryck i utredningen om 

normbrytande ungdom (jmf. Palm, 2007, s.238-239).  

 

Ovanstående text ska förstås i ljuset av att den utredande socialsekreteraren möter en mångfacetterad 

verklighet, där klientens livssituation blir begriplig utifrån utredarens utgångspunkt. I 

utredningsberättelsen ges den unges normbrytande beteende en förklaring och en lösning, vilket kan 

illustreras likt ett drama.  

 

Dramat i utredningsberättelser  

I barnavårdsutredning definieras beteenden som anses riskera att äventyra den unges utveckling, 

utifrån allmänrådande normer: ”Vilka handlingar som faktiskt bryter mot denna och hur den är 

beskaffad definieras av olika myndigheter, i första hand av den utredande socialarbetaren, men 
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indirekt juridiskt av domstolen genom dess tillämpning av rättspraxis” (Hydén s.198-200). I utredningen 

kategoriseras den unge, en kategorisering som legitimerar en förändring av det som betraktas vara en 

icke önskvärd utveckling (Ponnert, 2007 s.s.8,11,13). Tvångsomhändertagandet av den unge motiveras 

via en skildring av ett ”ödesdrama”: ”En värld där klienterna för en evig kamp mot sitt >>sociala 

öde<< medan socialarbetarna företräder >>det goda<<” (Hydén, 1995, s. 195-196, 199). 

Utredandet sker i en strävan att normalisera, man utreder för att se avvikelser. Insatserna 

som sedan följer ska sträva efter att undanröja eller kompensera avvikelserna så att 

individen blir normal (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2010, s. 197). 

Lars-Christer Hydén framhåller (1995), i Det sociala misslyckandet som berättelse - Att återställa 

den moraliska ordningen, att det är när den unge överträder de allmänrådande normerna som de 

sociala myndigheterna ingriper för att bevara vad Hydén (1995) kallar den moraliska ordningen 

(s.200). Barnavårdsutredningar kan liknas vid en institutionell berättelse. Berättelserna är framställda 

av myndighetsrepresentanter som har tolkningsföreträdet att beskriva och kategorisera den 

normbrytande ungdomen och det normbrytande beteendet. Den institutionella berättelsen kan 

utesluta alternativa skildringar om den unge. Berättelsen inleds när den unges olämpliga beteende 

upptäcks, kartläggs och avslutningsvis skildras den unges destruktiva utveckling som motiverar en 

tvångsåtgärd (s. 204-205). Beskrivningen av den unges tidigare historia, kan bli framåtsyftande och 

problemfokuserad:   

Den legitimitet som byggs genom problemhistoriker har ofta en framåtsyftande karaktär, 

historien lägger en ”linjal” från det förflutna som visar hur nuet och framtiden ska tolkas. 

Det övertygar om varför man inte kan lita på vissa aktörer, varför det är nödvändigt att 

ingripa, varför en handling som skulle kunna tolkas som ett angrepp i överläge egentligen 

utgör ett försvar i underläge (Jönson, 2007 s. 31). 

 

Likt Hydén (1995), belyser Lina Ponnert (2007), i avhandlingen Mellan klient och rättssystem - 

Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv, att utredningar kan liknas vid en 

efterhandskonstruktion som syftar till att visa på att rättsväsendet bör tvångsomhänderta den unge (s. 

5-7). Det medför att det kan vara en skillnad mellan hur utredningen är skriven och utredarens tanke 

om den unge. Det ligger i uppdragets natur att belysa synbara tecken på ett normbrytande beteende. 

Dessa tecken kan liknas vid ett trumfkort för att motivera tvångsomhändertagandet (s. 150-151 ). 

Argumentationen i barnavårdsutredningen kan betraktas som skarp och problemfokuserad, där den 

unge skildras i stereotypa drag (s. 144-146). Det blir en berättelse om den unge som myndigheten 

tenderar att vidmakthålla, i syftet att belysa ett normbrytande beteende hos den unge. Detta kan 

förstås i ljuset av socialnämndens beroende av rättsväsendet, för att bryta den unges destruktiva 

utveckling.  För att tvångsvård ska vara tillämpligt, ska socialnämnden kunna påvisa en påtaglig risk 
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för den unges hälsa och utveckling. Myndighetsrepresentanten möter en komplex verklighet, vilket 

medför att tvångsomhändertagande förknippas med en osäkerhet. Osäkerheten kan hanteras via en 

moralisk övertygelse om att insatsen som föreslås är rätt och riktig (s.200, 223-225, 248).  

Myndighetsrepresentantens bild av rättsystemet medför även en anpassning till hypotetiska rättsliga 

krav, vilket kan resultera i att den unge beskrivs i stereotypa ordalag för att motivera ett ingripande 

(Ponnert, 2007, s. 200, 223-225, 248).    

 

Idealtypiska karaktärer  

Hydén (1998) och Ponnert (2007) framhåller att den institutionella berättelsen om den unge 

konstrueras utifrån ett urval av idealtypiska karaktärer. Hydén (1998) belyser tre karaktärer i 

berättelsen, vilka är: Hero, Den olämpliga och Den tragiske. Ponnert (2007) beskriver fyra 

karaktärer, vilka är: Barnet i fara, Symptombäraren, Det farliga barnet och Det kompetenta barnet. 

De idealtypiska karaktärerna presenteras nedan. 

 

Aktiv eller Passiv – Offer eller Ansvarig? 

Hero är en karaktär som beskrivs vara utsatt för destruktivt leverne, t.ex. att den unge blir 

missbruksberoende (Hydén, 1998, s. 200). Det kan jämföras med Ponnerts (2007) beskrivningen av 

Barnet i fara. Det åskådliggör en berättelse om ett passivt och oskyldigt objekt som är utsatt för 

någon annans handlingar. Normbrytande ungdom kan betraktas som ett offer för t.ex. dåligt 

umgänge, utnyttjande eller nedsatt funktionsförmåga, men den unge betraktas sällan som ansvarsfri 

(s. 128-129, 157). Ponnerts (2007) begrepp symtombäraren, skildrar att ungdomens beteende härleds 

till uppväxtförhållanden. Symtombäraren illustrerar en pendling mellan ett handlande och ansvarigt 

subjekt som utför handlingar och ett passivt objekt som utsätts för handlingar av andra (s. 134-135). 

Det är ett spänningsförhållande som även Hydén (1995) belyser med begreppet Hero, en karaktär 

som kan betraktas som offer för någon annans handlingar samt anses vara ett ansvarigt subjekt för 

sina egna handlingar (s. 200).  

 

 

Det farliga barnet och dess olämplighet 

Den olämplige är en karaktär som utför destruktiva handlingarna t.ex. kan det vara den unges 

umgängeskrets som har ett dåligt inflytande på den unge. Den olämplige har beröringspunkter till 

Ponnerts (2007) idealtypiska berättelse om Det farliga barnet. Ponnert (2007) framhåller att Det 

farliga barnet porträtteras som ett ansvarigt subjekt. Det normbrytande beteendet härleds till den 
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unges patologi, t.ex. att den unge anses vara lättpåverkad eller omdömeslös. Den unge beskrivs som 

handlingsbenägen och svår att gränssätta, därav skildras den unge som farlig för sin egen person och 

för omgivningen (s. 132-134, 150-152).  Ponnert (2007) har även belyst karaktären Det kompetenta 

barnet, vilket är ett barn som beskrivs vara en ansvarsfull och skuldfri aktör med positiva 

egenskaper. Skildringarna av de positiva egenskaperna tycks ändock motivera 

tvångsomhändertagande; den unge görs ansvarig för att äventyra sin lovande framtid, eftersom 

barnet anses inneha goda egenskaper (s. 129-131). 

 

En tragisk figur 

Hydén (2007) framhåller även en ytterligare karaktär i den institutionella berättelsen om 

normbrytande ungdom, Den tragiske. Det är en figur som företräder de allmänrådande normerna och 

efterstävar att upprätthålla den moraliska ordningen. Karaktären är tragisk, eftersom dess goda avsikt 

ideligen misslyckas. Den tragiska figuren kan iscensättas av den unges vårdnadshavare som inte kan 

gränssätta den normbrytande ungdomen, vilket medför att de sociala myndigheterna inträder i deras 

ställe. Likt Hydén (1995), belyser Ponnert (2007)  ”de hjälpsökande men otillräckliga föräldrarna” (s. 

145). Om de sociala myndigheterna i sin tur misslyckas med sina insatser, kan de liknas vid en tragisk 

figur. För att kunna bryta den unges destruktiva utveckling, åberopar myndigheten att rättsväsendet 

ska fatta beslut om att den unge ska omhändertas.  

 

Sammanfattning  

Forskning om den sociala barnavården belyser föreställningar om kön och sexualitet inom 

barnavårdsarbetet, medan utredningsforskningen belyser den institutionella berättelsen om 

normbrytande ungdom. Föreställningar som även kan få betydelse för hur den unge skildras i den 

institutionella berättelsen. Den normbrytande ungdomen ska normaliseras utifrån ett normbildande 

ideal. Det är ett normideal som omgärdas av föreställningar och förväntningar på den unge att 

presentera sitt kön och sin sexualitet på ett acceptabelt sätt. Barnavårdens utredningar är 

institutionella berättelser med idealtypiska karaktärer. Barnavårdsutredningen kan betraktas som det 

första kapitlet i berättelsen om normbrytande ungdom, en berättelse som avslutas i rättsväsendets 

bedömning av den unge. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter för den här studien. Den här studiens 

queerteoretiska ansats är ett teoretisk redskap för att undersöka det normbildande och det avvikande 

(jmf. Ambjörnsson, 2006 s. 9). Den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt 

tankesätt som undersöker hur verkligheten konstrueras, snarare än hur verkligheten är i sig (jmf. 

Sahlin, 2002 s.109-128). Det teoretiska perspektivet är ett analysverktyg, för att granska hur normer 

uppstår, fungerar, upprätthålls och reproduceras (jmf. Ambjörnsson, 2006, s.35). Den här studiens 

teoretiska och analytiska potential är att förflytta fokus från det avvikande till att studera det 

normbildande. Normer innehåller en kontrollfunktion, vars syfte är att befästa det som anses vara 

socialt accepterat beteende (jmf. Ambjörnsson, 2006, s. 9, 39, 110).  

 
Queerteori kan förstås som ett teoretiskt perspektiv utifrån ett kritisk förhållningsätt. Det undersöker 

normalitet och normer utifrån olika aspekter som t.ex. kön, sexualitet, genus, normalitet, avvikelser 

och heteronormativitet (jmf. Ambjörnsson, 2006 s. 9, 27 35-37, 93). I den här studien betraktas kön och 

sexualitet inte som någonting givet i sig, istället betraktas dessa kategorier som föränderliga och 

relativa utifrån den rådande kontexten (jmf. Ambjörnsson, 2006 s. 136-137). Den här studiens teoretiska 

utgångspunkt problematiserar ett essentialistiskt synsätt; där genus, kön och sexualitet tillskrivs en 

naturgiven kärna. Det normgivande konstrueras i relation till sin motsats, utifrån skillnadens 

betydelse. Det normala och det avvikande konstrueras i ett beroendeförhållande (Ambjörnsson, 2006, s. 

67, 68, 69). Föreställningar om normalt och avvikande är därmed av en relativ karaktär. Förflyttas 

gränserna för vad som anses vara socialt accepterat, influeras även föreställningar om vad som anses 

vara avvikande (Ambjörnsson, 2006, s. 67).  

 

Kön och Genus 

Den här studien tar avstamp i Judith Butlers (2011) resonemang om genus, för att teoretisk analysera 

hur kön konstrueras i relation till sexualitet. I den här studien betraktas kön och genus inte som 

åtskilda, i den bemärkelsen att kön är biologiskt och genus ses som en social konstruktion. I den här 

studien anses både kön och genus vara sociala konstruktioner som kontureras utifrån rådande 

föreställningar i den aktuella kontexten (jmf Ambjörnsson, 2006 s. 109-112). 

 

 Butler (2011) ifrågasätter, i sitt verk Genustrubbel, föreställningar om kön och genus som en 

självklar tvådelad struktur d.v.s. kön (biologiskt) och genus (socialt/kulturellt). Synen på kön och 
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genus som två skilda ting kan tänjas till sin yttersta gräns; om genus enbart är socialt och kulturellt 

skapat, är den då beroende av kön? Butler (2011) menar att genus som en kulturellt skapad 

konstruktion, blir oberoende könet och vem som helst kan uppvisa genusyttringar. Att kön ses som 

naturligt, kan liknas vid en självuppfyllande profetia: kön konstrueras utifrån föreställningar om 

manligt och kvinnligt, könet befäst hos individen. Det medför att kön konstrueras som naturbundet 

och självklart. Det i sin tur osynliggör kön som en kulturell konstruktion i vår föreställningsvärld 

(jmf. Butler, 2011, s.55-57): 

 

Om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är kanske detta som kallas 

>>kön<< lika kulturellt konstruerat som genus; kanske har det rent av alltid varit genus, 

vilket skulle innebära att skillnaden mellan kön och genus visar sig inte vara någon skillnad 

alls (Butler, 2011, s.56). 

 

Sexualitet 

I den här studien betraktas sexualitet som att det omgärdas av ett eget normsystem, utifrån normer 

och föreställningar om sexualiteten. Det är ett normsystem som befäster vad som betraktas vara ett 

sexuellt normideal och vad som bryter mot idealet, utifrån sexualitetens värdehierarki. Sexualitetens 

värdehierarki består av den goda sexualiteten, vilket symboliserar den goda, naturliga och 

premierade sexualiteten. Den goda sexualiteten konstrueras i ett sammanhang där samlag genomförs 

monogamt, i ett reproduktivt syfte och i den privata sfären. Den farliga sexualiteten konstrueras, i 

sexualitetens periferi, exempelvis när samlag genomförs polygamt, samkönat eller utanför en 

kärleksrelation. Det synliggör även att inte all heterosexualitet inkluderas i normen (jmf. Ambjörnsson, 

2006, s.85-88).  I det sociala livet införlivas föreställningar om sexualitet, utifrån en medvetenhet om 

vad som är en acceptabel sexualitet. De sexuella yttringarna knyts till den privata sfären, där den rena 

sexualiteten kan framstå som smutsig om den offentliggörs (jmf. Douglas, 1966/1997 s. 10-11). 

I den här studien betraktas sexualitet som en social konstruktion, vilken konstrueras i människors 

handlingar och tal. Sexuella tabun varierar i tid och rum, utifrån vad som problematiseras och 

premieras. Det får betydelse för vad som betraktas som normalt och avvikande. I den här studien 

tillämpas sexualitet och kön som analytiska kategorier för att undersöka vilka föreställningar som 

kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande ungdom (jmf. Ambjörnsson, 2006, s. 85-88). 
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Heteronormativitet  

I den här studien är heteronormativitet ett teoretiskt verktyg för att synliggöra det sätt varpå 

heterosexualiteten premieras och favoriseras. Heteronormativiteten är en överordnad norm, som 

reproduceras via institutioner, strukturer och lagar, vilket påverkar vad som betraktas som normalt 

eller inte. Det sociala arbetet omgärdas av ett antagande om att alla lever ett heterosexuellt liv. Det 

premierade heterosexuella livet innefattar ett monogamt par, vars relation syftar till familjebildning 

(jmf. Ambjörnsson, 2006 s.51-53; Mattsson, 2010, s.65-66).  För att belysa den här studiens teoretiska 

utgångspunkt presenteras en historisk återblick, heteronormativa föreställningar om kön och 

sexualitet har historiska rötter. 

 

Föreställningar om vad som anses vara socialt accepterat är av en föränderlig karaktär, beroende av 

tid och rum (jmf. Ambjörnsson, 2006, s. 9, 39).  Under 1800-talet befästes särskilda normativa regelverk 

för män och kvinnor. För att godtas som män och kvinnor skulle individen prestera rätt sorts 

kopplingar mellan kön och sexualitet. Det var ett normsystem som innebar att kvinnan förknippades 

med känsla och moral. Kvinnan fick ansvara för den privata sfären, samt den egna kroppen som 

symbol för den moraliska plikten. Mannen ansågs som mest lämpad att offentligt representera och 

försörja familjen, eftersom han betraktades som en mer sammansatt individ. Det skapades därmed 

olika ansvarområden, sociala rum och identiteter för män och kvinnor (Lennerhed, 2006, s.113-114). 

Mannen och kvinnan ansågs vara väsensskilda och befinna sig i ett attraherande motsatsförhållande. 

Beskrivningar av kropp och begär påverkades av tanken om två motsatser som förenades i en 

harmonisk enhet (Lennerhed, 2006, s.126). Män och kvinnor omgärdades därmed av ett heteronormativt 

ideal, vilket sammankopplades med föreställningar om kön och sexualitet (Lennerhed, 2006, s.111-112, 

126-127).  

De heteronormativa föreställningar influerar vad vi förmår att tänka och urskilja. Det uppstår en 

tystnad om det som inte passar in i vår föreställningsvärld (jmf. Svensson, 2011, s.147-148). De 

heteronormativa föreställningar kommer i uttryck i bilden av vem som betraktas vara offer eller 

förövare, vilka knyts till könstillhörigheterna man eller kvinna (Stolt, 2009, s.39).  Könstillhörigheterna 

sammankopplas även med föreställningar om sexualitet. I den heteronormativa förestålsen av 

könsroller, sammanlänkas kön med olikartade föreställningar: 

Består verkligheten genom ”våra normalitetsglasögon” av enbart unga kvinnor som säljer 

sex? Är det skillnaden på hur handlingen att sälja sex påverkar en ung kvinnas och en ung 

mans identitet? Om inte, kan frågan ställas varför vi inte utformar samma mängd insatser till 

yngre män, (Svensson, 2011, s. 147).  
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Ontologisk Ansats - Det Normativa Medvetandet 

Det är studiens intention att undersöka vilka föreställningar som kan komma i uttryck i berättelsen 

om normbrytande ungdom, samt att undersöka uttryck för relationen mellan det normgivande och det 

avvikande. Den tidigare forskning som presenteras i den här studien har påvisat att föreställningar 

om kön och sexualitet medför att den normbrytande ungdomen konstrueras utifrån olikartade 

problembilder, samt att det normbrytande beteendet tillskrivs olika innebörder. För att illustrera den 

här studiens normkritiska ansats, beskrivs förklaringsmodellen Det normativa medvetandet. 

Förklaringsmodellen grundar sig i den teoretiska utgångspunkten och den tidigare presenterade 

forskningen. 

Det normativa medvetandet har filosofiska inslag och skall förstås utifrån sin intention att belysa 

förmågan att föreställa sig avvikelser från det normativa idealet. Det belyser olika utgångspunkter för 

i vilken utsträckning människan kan föreställa sig normideal och det som avviker ifrån idealet. Det 

normativa medvetandet innefattar även ett mikro- och makroperspektiv. Beroende på hur vi betraktar 

världen, blir världen förstålig på skilda vis. Vi kan inte föreställa oss eller begripa det som inte är 

definierat, eller definierbart för oss: 

Förutsättningen för att det ska uppstå brott är att lagen finns, säger juristerna. Synd förutsätter 

gudstro och moral, säger de religiösa. Opassande uppförande förutsätter att det finns regler för vad 

som passar sig./…/.”  (Jonsson, 1980 s. 120). 
 

I figuren nedan skildras Det normativa medvetandet utifrån olika nivåer på vardera sida, likt en 

trappa. Nivåerna benämns som: normerande ideal, typiska avvikelser, otypiska avvikelser, samt 

existerande avvikelser i det fördolda. Det normerande idealet är den önskvärda positioneringen, 

d.v.s. ideal och normer som ska eftersträvas och upprätthållas hos normbrytande ungdom. Typiska 

avvikelser är avvikelser hos normbrytande ungdom, vilka blir begripliga utifrån föreställningar om 

kön och sexualitet. Det syftar till att belysa ett könsmässigt uppdelat norm- och åtgärdssystem, vilket 

uppmärksammades i Lundström och Sallnäs (2003) studie. Lundström och Sallnäs (2003) belyser ett 

könsmässigt uppdelat norm- och åtgärdssystem i tvångsomhändertagandet av unga, där pojkar antas 

vara kriminella och flickor antas vara sexuellt promiskuösa. Det innebär att flickor och pojkar bryter 

mot olikartade normer och därför skall normaliseras på skilda vis för att uppnå normidealet. De 

otypiska avvikelserna är de normbrott som inte passar in i föreställningar om kön och sexualitet, 

vilka skapar turbulens i förståelsen av det avvikande. De otypiska avvikelserna omdefinieras och 

korrigeras för att bli begripliga. De typiska avvikelserna kommer därför att dominera över de 
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otypiska avvikelserna. Utifrån en queerteoretisk ansats kan det otypiska ges ett visst erkännande, 

men det otypiska tenderar att osynliggöras. I metodavsnittet beskrivs Jonsons (2010) begrepp 

perspektivtrubbel som utvecklar detta resonemang om otypiska avvikelser. Det normativa 

medvetandet innehåller även ett medvetet och ett omedvetet inslag. Det är i normbrottet som 

relationen mellan det normbildande och det avvikande synliggörs, det är först när normbrottet 

uppstår som det medvetandegörs. I Det normativa medvetandet existerar fördolda avvikelser. De 

fördolda avvikelserna kan medvetandegöras, vilket illustreras i en rörelse i figuren. De fördolda 

avvikelserna synliggörs när föreställningar utmanas, exempelvis om att mödrar inte dödar sina barn 

och män inte kan våldtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare kan relationen mellan det normgivande och det avvikande förstås utifrån den positionering 

som individen har i det normativa medvetandets s.k. trappsteg. Positioneringen kan både vara 

tilldelad/påtvingad eller självbefäst. Individen kan således vandra mellan de olika nivåerna eller bli 

tilldelad en position utifrån föreställningar om normalt och avvikande. Det önskvärda är att uppnå 

normidealet eller kvarhålla sin positionering inom det normerande idealet. I en strävan att nå upp till 

normidealet, kräver individen i sin tur ett erkännande i positioneringen, eftersom individen vill bli 

betraktad och bekräftad som normal (jmf. Goffman, 2011)  
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Metod   

I den här studien undersöks rättsliga texter
5
, vilka berör det juridiska begreppet: Något annat social 

nedbrytande beteende, enligt LVU 3 §. De rättsliga texterna har inhämtats från den juridiska 

databasen, InfoTorg6
. I urvalsprocessen inhämtades rättstexter, utifrån ett ålderspann av unga mellan 

14-18 år. Valet av åldersgräns, baseras på att tidigare forskning har belyst att föreställningar om kön 

och sexualitet får en ökad betydelse under ungdomsperioden (jmf. Lundström & Sallnäs, 2003 s. 200). 

Urvalet i den här studien har varit målstyrt.  Ett målinriktat urval medför att det empiriska materialet 

ska vara relevant i relation till vad studien ska undersöka, d.v.s. en koppling mellan urval och 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). Under urvalsprocessen valdes rättsfallen ut genom 

sökord som ”LVU 3§ ” och ”socialt nedbrytande beteende”.  Några rättsliga texter som berörde 

tvångsomhändertagande av unga valdes bort, p.g.a. ungdomens ålder i nästa rättsinstans medförde att 

LVU inte längre var tillämpligt i sakfrågan, eller att rättstexten berörde diagnostiserad 

funktionsnedsättning. Urvalets storlek och urvalsprocessen påverkar den här studiens 

generaliserbarhet, vilket diskuteras vidare i avsnittet om tillförlitlighet och trovärdighet. Den här 

studiens dataunderlag består av 8 rättsliga texter (4 pojkar och 4 flickor), vilka motsvarar en 

tidsperiod på 5 år, mellan år 2008-2012. 

 

 I citaten från rättstexterna benämns personer med X, N härleds till geografiska platser och Y är en 

anonymisering av rättstexternas diarienummer. De citat som presenteras i resultat – och 

analysavsnittet är typexempel ur empirin, vilka syftar till att belysa generella drag i de rättsliga 

texterna. De idealtypiska berättelserna kan förekomma i en och samma rättstext. I de rättsliga 

texterna berörs olika parter, exempelvis socialnämnd, rättsväsende, den unge, den unges 

vårdnadshavare, vittnen eller sakkunniga experter.  

 

Enligt Socialtjänstlagen har socialnämnden i varje kommun ansvar för barn och unga som är i behov 

av vård. Tvångsomhändertagande av unga regleras i LVU, Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, vilket berör de situationer när den unge påtagligt riskerar sin 

utveckling eller hälsa. Det är den utredande socialsekreteraren som möter den unge och bedömer 

                                                           
5
  I den här studien används begreppet Rättsliga texter/Rättstexter, som vanligtvis benämns som Rättsfall. För 

information om hur ärendegången gällande LVU 3 §, rekommenderas följande: Sveriges Rikes Lagbok, eller följande 
hemsidor: www.riksdagen.se, www.socialstyrelsen.se, (sökord: LVU), eller www.infotorg.se (juridisk databas med 
lagstiftning, förordningar och rättsfall).   
 
6
 www.infotorg.se (juridisk databas med lagstiftning, förordningar och rättsfall).  

http://www.infotorg/
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dennes situation, vilket mynnar ut i en utredning som överlämnas till den berörda kommunens 

socialnämnd. Socialnämnden fattar beslut om att tvångsvård av den unge ska föreslås i en ansökan 

till berörd rättsinstans. I socialnämndens ansökan om tvångsvård, vidarebefordras utredningen till 

den berörda rättsinstansen (socialstyrelsen, 2009, s. 14, 20).  

 

Det är socialnämndens utredning som ligger till grund för rättsväsendets bedömning. Ärendegången i 

rättsprocessen sker i följande instanser: Kammarrätt (KR), Förvaltningsrätt (FR) och Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFR). En person i ett rättsfall benämns som part, den berörda parten har rätt 

att överklaga det beslut som har fattas i sakfrågan om beslutet går denne emot. De berörda parterna i 

den rättsliga processen tilldelas ett offentligt biträde, vilken för dennes talan. I den muntliga 

förhandlingen närvarar de berörda parterna och får tillfälle att yttra sig. Vittnen kan närvara för att 

tillföra annan information eller bekräfta information som framkommit i utredningen om den unge. 

Det kan exempelvis vara personal på ungdomshem/behandlingshem, eller andra viktiga personer i 

den unges liv som kan tillföra information som rätten kan fatta beslut utefter. I rättsprocessen kan 

även utlåtanden tillföras från sakkunniga inom det aktuella området. De rättsliga texterna är 

offentliga akter, vilka skildrar den rättsliga processen samt vad den rättsliga bedömningen grundas på 

(Socialstyrelsen, 2009, s. 20, 25-26).  

 

Aktstudie 

Rättsliga texter är akter som har producerats av rättsväsendet. Att undersöka akter har en potential att 

synliggöra antaganden och föreställningar. Den här studien undersöker hur de rättsliga texterna är 

skrivna, samt hur texterna kan relateras till föreställningar som omgärdar normbrytande ungdom (jmf. 

Lundström, 2008,s.123-124). I forskningsändamål har aktsforskning en potential att undersöka hur 

människor och problem konstrueras i text (jmf. Ponnert, 2007 s. 99-100).   De rättsliga texterna har inte 

producerats för forskningsändamål, vilket medför att dokumentens författare, tilltänkta läsarkrets och 

kontext är av betydelse. I den rättsliga texten har vi bara förfogande över det som är dokumenterat, 

vilket medför att akten inte är fullständig. De rättsliga texterna tenderar att vara problemfokuserade, 

eftersom tvångsomhändertagandet sker utifrån en problembild som legitimerar tvångvårdsbeslutet 

(jmf. Ponnert 2007, s. 99- 100; Lundström 2008, s. 120-122). Den här studiens förståelse av de rättsliga 

texterna påverkas av vad vi uppmärksammar, samt hur vi tolkar texten. Intentionen har varit att 

tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till våra tolkningar av det empirska materialet, utifrån ett på 

förhand bestämt kodningsschema och arbetssätt.  
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Kodning av rättsliga texter 

Det första steget i genomläsningen kan beskrivas som en sorterande och upptäckande läsning av 

dataunderlaget. I den första genomläsningen antecknades övergripande beskrivningar i texten utifrån 

studiens frågeställningar. De centrala delarna var: föreställningar om kön och sexualitet, 

normalisering, normer, konstruktioner, maktaspekter och tyngdpunkter/osynliggörande. 

Anteckningarna summerades i tankekartor (s.k. mindmaps), utifrån vilken part som uttalade sig i den 

rättsliga texten. Den överskådliga genomläsningen bidrog till ett helhetsperspektiv av texten och att 

dataunderlaget blev hanterbart. Vår kodifieringsprocess är inspirerad av Lina Ponnerts (2007) 

analysteman, vilka beskrivs senare i texten. 

 

Den här studiens metodschema var utgångspunkten i kodningsprocessen, vars syfte var att organisera 

dataunderlaget i övergripande kategorier (jmf Jönson, 2010, s.7-9, 25). Nedan illustreras studiens 

metodschema, vilken är inspirerat av Jönson (2010 s. 10, 14).   

 

Figur: Metodschema (jmf Jönson, 2010). 

 

Problemets karaktär berör föreställningar om det normbrytande beteende, d.v.s. vad det anses vara 

för slags problem och var det är lokaliserat (individens kön/sexualitet eller omgivningen). 

Problemets orsaker är uttalanden om vad det normbrytande beteendet anses bero på 

(individ/omgivning). Problemets konsekvenser och omfattning är beskrivningar i rättstexten om 

problemets yttringar och risker. En ytterligare kategori är normalisering, vilket berör hur den unges 

Problemkomponent  Frågor 

Problemkaraktär Vad för slags problem anses det vara? Var anses det vara 

lokaliserat?  

Orsaker och Förklaringar Vilka orsaker anses det normbrytande beteendet bero på?   

Konsekvenser, omfattning & 

Yttringar 

Hur omfattande anses problemet vara? Vad anses det få för 

konsekvenser?   

Normalisering Vad vill uppnås och lösas? Vad anses vara det framtida önskvärda 

läget? (ideal och normer). 

Drama, karaktärer och roller Vilka rolluppsättningar tilldelas aktörerna? Hur skildras dramat i 

berättelsen? 

Illustrationer och exempel Vilka metaforer, bärande begrepp, typfallsberättelser och slagord 

används när problemet beskrivs?  
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normbrytande beteende ska åtgärdas och vad som betraktas vara en eftersträvansvärd framtid för den 

unge (jmf. Jönson, 2010 s. 26-32).  

 

Dramat är den övergripande dramaturgin som omgärdar rättstexten. Dramat tenderar att porträtteras i 

kända teman, d.v.s. att det finns vissa föreställningar och kategoriseringar som knyts till karaktärerna 

i dramat (jmf Jönson 2010 s. 32-34; Hydén, 1995). Karaktärerna tilldelas olika roller i berättelsen, utifrån 

vem som uttalar sig och vem som beskrivs (jmf. Jönson 2010 s. 32-33). Avslutningsvis kategoriseras de 

rättsliga texterna utifrån illustrationer och exempel, vilka är språkliga knep som förstärker 

berättelsen om normbrytande ungdom. Det kan vara metaforer, slagord och bärande begrepp som 

återkommer i berättelsen (jmf. Jönson 2010 s. 34-36, 39).  

 

Det andra steget var att kodifieringen härleddes till studiens fokus på föreställningar om kön och 

sexualitet. Beroende på könstillhörighet skildras den normbrytande ungdomen på ett olikartat vis i 

rättstexterna. Det slutliga steget i kodningsprocessen resulterade i övergripande identifiering av 

idealtypiska berättelser om: Den trasiga flickan och Den farliga pojken. De idealtypiska 

berättelserna syftar till att belysa övergripande beskrivningar av de unga som identifierats i den här 

studiens empiriska dataunderlag. 

 

Narrativ analys  

 

Den här studien är inspirerade av en narrativ analysmetod, vilket medför att rättsliga texter betraktas 

som berättelser. För att undersöka hur berättelsen om normbrytande ungdom konstrueras av 

socialnämnden och rättsväsendet, i relation till den unges egen berättelse, fokuserar den här studien 

på de konstruktioner och föreställningar som kommer i uttryck i rättstexterna (Hydén, 1995 s.194, 195). 

Den narrativa analysen tar avstamp i metodschemat och dess kategorier, för att synliggöra 

konstruktionen av och berättelsen om normbrytande ungdom. I en narrativ analys är det inte 

verkligheten i sig som är intressant, d.v.s. vad som egentligen har hänt, snarare handlar det om hur 

berättelsen konstrueras. Det är berättelsens struktur och retorik (språk) som är betydelsefullt (jmf 

Ponnert, 2007, s. 100, s.104).  

 

Ponnerts (2007) analysverktyg fungerar som en utgångspunkt i den här studiens narrativa analys. 

Analysverktygen belyser konstruktionen av ett problem, vilka är upprepningar av 

situationer/problem, beskrivningar av dessa situationer/problem och förstärkningar i berättelsen. 

Exempel på förstärkningar är uttryck som ”alltid” och ”aldrig” (jmf. Ponnert, 2007, s. 100, 104). I den här 

studien myntas även ett fjärde begrepp försvagningar, d.v.s. det som hamnar i skymundan eller 
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osynliggörs i rättstexten. Dessa analysverktyg syftar till att synliggöra normer, föreställningar i de 

rättsliga texterna och hur de konstrueras. Upprepningar och beskrivningar har legat till grund för 

studiens identifiering av skildringar i rättstexterna. Mer övergripande har den här studien tillämpat 

förstärkningar och försvagningar, för att belysa hur berättelsen om normbrytande ungdom 

konstrueras. Det som inte passar in i berättelsen tenderar att skapa perspektivtrubbel, vilket medför 

att de variationer som synliggjorts måste uteslutas till förmån för den förmedlade berättelsen (jmf. 

Jönson, 2010 s. 37-38, 50-51). Under analysen har vi ställt oss frågan: ”vilket eller vilka andra sätt att se 

på problemet osynliggörs eller utesluts av de perspektiv som identifieras?” (jmf. Jönson, 2010 s. 51).  Det 

uppstår det en tystnad om det som inte passar in i den övergripande berättelsen, t.ex. ungdomar som 

inte passar in i omgivningens föreställningar om kön och sexualitet (jmf Jönson, 2010 s. 73-74, 78). 

 

Tillförlitlighet och Trovärdighet 

Den tidigare presentationen av den här studiens metodologiska tillvägagångssätt syftar till att stärka 

studiens tillförlitlighet, d.v.s. en skildring av undersökningen av de rättsliga texterna. Det i sin tur 

medför en bedömning huruvida studiens slutsatser är tillförlitliga. Utifrån betraktarens ontologiska 

ansats och metodologiska verktyg, kan tolkningarna av de rättsliga texterna variera. Trovärdigheten i 

den här studiens resultat och analys kan bedömas utifrån metodschemat, analysverktygen, den 

narrativa analysen samt de teoretiska utgångspunkterna.  Trovärdigheten i den här studiens slutsatser 

kan bedömas utifrån på vilket sätt de rättsliga texterna sorterats och analyserats. I den här studiens 

finns en intention om att tolkningarna av de rättsliga texterna ska vara pålitliga, utifrån redogörelsen 

av undersökningsfaserna av akterna (Bryman, 2011, s.356-357).  

 

Den här studiens tolkningar ska ses i ljuset av det empiriska dataunderlaget, som endast består av åtta 

rättsliga texter. Ett större urval av rättsliga texter medför en ökad trovärdighet i de slutsatser som kan 

dras utifrån urvalet. Vidare finns en potentiell risk för att den här studiens urval inte är representativt 

i relation till mängden LVU-ärenden som årligen genomförs i landet. Den här studiens slutsatser är 

generella tendenser som har identifierats i vår empiri, vilket underbyggs av att tidigare forskning 

belyst föreställningar om kön och sexualitet i konstruktionen av normbrytande ungdom. Vidare gör 

den här studien inte anspråk på att belysa hur verkligheten ser ut i sig, eftersom vi endast har tillgång 

till det som är dokumenterat i det aktuella fallet. 

 

Den här studien gör inte anspråk på en absolut sanning i undersökningen av den sociala verkligheten, 

snarare bör tolkningarna framstå som rimliga utifrån studiens metodologiska och teoretiska ansats. 
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De rättsliga texterna är nära sammankopplade med kontexten som omgärdar de rättsliga texterna, 

vilket medför att föreställningar om kön och sexualitet varierar beroende på tid och rum. Den här 

studiens överförbarhet, d.v.s. om studien är tillförlitlig i en annan kontext, är en princip som kommer 

i kontrast till det etiska förhållningssättet. Överförbarhet medför krav på täta och fylliga 

beskrivningar, medan det etiska perspektivet värnar om de enskildas integritet. I den här 

studien nämns inte vissa skildringar eller beskrivningar av de unga, i syfte att inte äventyra studiens 

etiska förhållningssätt.  Vidare har vi eftersträvat ett kritiskt förhållningsätt gentemot våra tolkningar, 

i syftet att säkerställa rimligheten i våra tolkningar och därigenom styrka och konfirmera vår studie 

(Bryman, 2011,s.356-357).  

 

Den här studiens tillförlitlighet ska betraktas utifrån det presenterade perspektivvalet, utifrån studiens 

ontologiska (hur verkligheten är beskaffad, teori) och epistemologiska ansats (hur verkligheten 

undersöks, d.v.s. metod). Vidare följer den här studiens etiska förhållningssätt som ytterligare ligger 

till grund för att underlätta bedömningen av den här studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Etik  

I den här studien undersöks rättsliga texter, vilka skildrar verkliga personer. För att studien ska kunna 

förhålla sig till olika etiska aspekter, samlas rättsfall in utifrån ett längre tidspann. Intentionen är att 

försvåra att informationen härleds till en specifik person. Studien refererar inte till rättstexternas 

diarienummer, i ett syfte om att värna om den personliga integriteten. Det empiriska underlaget finns 

till förfogande om det efterfrågas. De rättsliga texterna omgärdas av en offentlighetsprincip, vilket 

möjliggör att vem som helst kan ta del av de rättsliga texterna. Den här studiens utgångspunkt är 

ändå att anonymisera enskilda personer. I studien är generella etiska principer inte tillämpbara. 

Samtyckesprincipen är svårgenomförd, eftersom vi inte kan fråga om personernas tillåtelse. Vi ser 

även en svårighet att tillämpa informationsprincipen, vilket innebär att personen informeras om att en 

studie har genomförts. Den här studien röjer inte någon personligen, i en strävan att inte överträda 

etiska gränser (jmf. Bryman, 2008 s. 131-132; Ponnert, 2007 s. 106).  

 

En ytterligare aspekt är att den här studien undersöker normer, samtidigt som vi är påverkade av vår 

kontext och vår egen föreställningsvärld. Det innebär att vi behöver ha ett analysverktyg för att 

synliggöra föreställningar som vi kan ha om empirin. En potentiell fälla är att vi inte kan synliggöra 

föreställningar som vi tar för givet. En annan risk är att vi på förhand kan ha ett antagande om, 

utifrån det teoretiska perspektivet, att empirin kommer innehålla vissa aspekter (jmf. Ponnert, 2007 s. 
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100). Den här studiens kritiska förhållningssätt medför att vi är kritiska gentemot våra tolkningar. Det 

är en strategi för att medvetandegöra och identifiera våra egna normerande föreställningar. 

 

Det är det sociala problemets konstruktion som är av intresse för den här studien, inte det 

normbrytande beteendets faktiska omfattning eller karaktär. Vi är inte intresserade av den unges 

normbrytande handlingarna i sig, utan hur det kommer sig att just dessa handlingar anses vara 

avvikande och konstrueras som normbrytande. En ytterligare aspekt är att den här studien inte 

bedömer tvångsomhändertagandet i sig. Den här studien ämnar inte värdera de enskilda 

myndighetsrepresentanterna eller myndighetsutövningen. Studien är normkritisk, vars syfte är att 

undersöka vilka föreställningar som kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande ungdom. 

Berättelsen om den normbrytande ungdomen är inte neutral. Historien om den unge skulle kunna ha 

skildrats på ett annat vis, men i berättelsen om den unge skildras problembeskrivningar och utifrån 

detta blir vissa aspekter centrala (jmf. Thomassen, 2008 s. 65-66; Ponnert, 2007). Den här studiens 

idealtypiska karaktärer, som vi valt att benämna som Den farliga pojken och Den trasiga flickan, 

illustrerar hur den normbrytande ungdomen konstrueras av socialnämnden och rättsväsendet. Dessa 

övergripande bilder är inte den här studiens värdering av de unga och deras handlingar, utan är 

gemensamma och återkommande beskrivningar av de unga och deras beteende som vi identifierat i 

rättstexterna.  

 

Avslutningsvis presenteras ytterligare en etisk aspekt, vilken berör vem som äger rätten till någon 

annans historia, d.v.s. representationsproblematik. Kan en utomstående berätta någon annans 

historia, eller krävs ett inifrånperspektiv för att ha tolkningsföreträdet till att göra en röst hörd? (Al 

Fakir, 2009, s.40-41). Utgångspunkten i det etiska förhållningssättet är därmed att förhålla sig till 

representationsproblematiken, genom att tydliggöra dilemmat i att den här studien ämnar beskriva 

hur någon porträtteras, som redan tidigare skildrats av någon annan i de rättsliga texterna.  

 



36 
 

Resultat och Analys 

 

I följande avsnitt presenteras den här studiens tolkningar av det empirska dataunderlaget. I avsnittet 

besvaras studiens frågeställningar; Vilka föreställningar kommer i uttryck i rättsliga texter om 

normbrytande ungdom? På vilket sätt påverkar föreställningar om kön och sexualitet konstruktionen 

av och berättelsen om normbrytande ungdom? Och Hur legitimeras berättelsen om normbrytande 

ungdom? Den första frågeställningen belyser de föreställningar som kommer uttryck i de rättsliga 

texterna om normbrytande ungdom, vilket illustreras i de idealtypiska karaktärerna: Den trasiga 

flickan och Den farliga pojken
7
. Dessa idealtypiska karaktärer skildrar de roller som de unga tilldelas 

i empirin. Det ska illustrera övergripande berättelser om normbrytande ungdom, utifrån 

återkommande teman i det empiriska underlaget. Ha i åtanke att det empiriska underlaget baseras på 

åtta rättstexter och att de identifierade beskrivningarna är våra tolkningar av underlaget i relation till 

metod, teori och vår förförstålse av området genom tidigare forskning. Citaten som presenteras är 

några utvalda typexempel ur de rättsliga texterna, för att påvisa generella drag i det empiriska 

underlaget. Den andra och den tredje frågeställningen diskuteras i Stick to The Story och 

Motberättelser, frågeställningar som ytterligare besvaras i en fördjupad analys om det normideal som 

blir rådande i berättelsen om normbrytande ungdom. 

 

Likt Hyden (1995), belyser den här studien att den institutionella berättelsen om normbrytande 

ungdom skildras utifrån ett visst drama. I berättelsen tillskrivs aktörerna olikartade roller och 

egenskaper, beroende på hur berättelsen presenteras och konstrueras.  I den här studiens empiriska 

underlag identifierades två idealtypiska karaktärer, vilka belyser tendenser i empirin. 

Tvångsomhändertagande av den unge tycks motiveras utifrån olikartade problembeskrivningar. Den 

här studiens idealtypiska karaktärer, kan förstås i ljuset av att Ponnerts (2007) avhandling. Ponnert 

(2007) framhåller att rättsliga texter kan betraktas som efterhandskonstruktioner, som skildrar en 

problembeskrivning av den unge. Det innebär att den här studien endast kan belysa det som är 

dokumenterat, vilket medför en förenkling av en mångfacetterad verklighet. Dock är den här studiens 

intention inte att belysa verkligheten i sig, utan hur normbrytande ungdom konstrueras och förstås.  

                                                           
7
 Begreppen Den trasiga flickan och Den farliga pojken är begrepp konstruerade av oss utifrån de beskrivningar som vi 

identifierat i rättstexterna, exempelvis att flickor beskrivs utsatta, traumatiserade och i behov av bearbetning av 
upplevda trauman, där pojkar beskrivs som aggressiva, kriminella och i behov av struktur och gränser. Det är 
idealtypiska, utifrån vår tolkning av vad rättstexten fokuserar på när det gäller de ungas normbrytande beteende och 
dess bakomliggande orsaker. Det kan upplevas som schablonartade kategoriseringar av de unga, men begreppen syftar 
till att belysa vilka föreställningar som kommer i uttryck i berättelsen. Det är med andra ord generella beskrivningar om 
vad som tenderar att återkomma som teman i rättstexterna.   
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Berättelsen om Den trasiga flickan 

Berättelsen om Den trasiga flickan
8
, belyser gemensamma föreställningar om de flickor som har 

blivit föremål för ett tvångsomhändertagande. I empirin beskrivs flickan i teman om att vara sexuellt 

utsatt/prostituerad, samt traumatiserad i sin barndom, vilket kan betraktas vara uttryck för 

föreställningar om kön och sexualitet. Mattsson (2010) har framhållit att myndighetsrepresentanter 

konstruerar den avvikande kvinnan som särskilt utsatt, utifrån föreställningar om den avvikande 

kvinnans traumatiserade uppväxt och sexuella utsatthet. Det har beröringspunkter till den här studien, 

nämligen att den normbrytande flickan tycks konstrueras som trasig, en flicka som beskrivs vara i 

behov av att bearbeta sina upplevelser.  Den nutida förståelsen av flickans normbrytande beteende 

kan därmed härledas till beskrivningar om hennes förflutna.  

 

I empirin finns skildringar om flickans utsatthet, vilket kan jämföras med en avsaknad av 

beskrivningar om pojkar med en likartad bakgrund. I den här studien har beskrivningar om 

normbrytande flickor sammanlänkats med skildringar av problematiska relationer med det motsatta 

könet, t.ex. prostitution och sexuella övergrepp. Även tidigare forskning om social barnavård har 

belyst att flickors beteende kan vara likartat med pojkarnas, men att det är flickans sexualitet som 

problematiseras. Utifrån en queerteoretisk ansats, kan olikartade beskrivningar förstås som ett 

uttryck för en heteronormativ förklaringsmodell. I en heteronormativ förståelseram antas det att 

sexuella laddningar och en problematisk sexualitet endast kan förekomma mellan könen som 

motsatspar; där mannen kan tolkas som en förövare och kvinnan som ett offer (jmf. Mattsson, 2010; 

Stolt, 2009).  

 

I figuren nedan illustreras de nyckelord vi identifierat i de rättsliga texterna, i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Konstruktionen av Den trasiga flickan, exemplifiera generella drag i 

empirin. Det syftar till att illustrera hur det normbrytande beteendet konstrueras i relation till socialt 

acceptabla beteendet, genom socialnämndens och rättsväsendets skildringar av flickans avvikelser 

och önskvärda beteende. Flickans önskvärda beteende befinner sig i normidealets inre cirkel, vilket 

illustrerar de goda sexuella och könsmässiga egenskaperna. Det belyser det normideal som flickan 

ska eftersträva, exempelvis skötsamhet och befästandet av sexuella gränser. Den yttre cirkeln 

symboliserar flickans avvikelser från normidealet och exemplifierar hennes normbrytande beteende. 
                                                           
8
 Begreppet Den trasiga flickan myntas, utifrån socialnämndens och rättsväsendets beskrivningar om hennes trauman i 

barndomen och nutida sårbarhet. En aspekt är att flickan skildras som sårbar för ytterligare trauman, samt att det 
normbrytande beteendet härleds till en problematisk uppväxt. Flickan beskrivs vara i behov av att bearbeta sina 
trauman. Begreppet kan upplevas som problematisk, men ska ses i ljuset för en tendens för hur flickan skildras i den 
institutionella berättelsen. 
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Traumatiserad – Potentiellt än mer trasig 

I det empiriska underlaget har beskrivningar om normbrytande flickors uppväxtförhållanden 

förekommit som en bakomliggande orsak till deras normbrytande beteende. Berättelsen om Den 

trasiga flickan konstrueras i och med att problematiken härleds till hennes uppväxtförhållanden. En 

tendens i empirin är socialnämndens och rättsväsendets beskrivningar om flickans 

uppväxtförhållanden, vilket blir en betraktelse av henne som utsatt och skyddsvärd utifrån en 

potentiell risk för att bli utsatt för nya trauman. I socialnämndens utredning nedan, skildras att 

flickans är i behov av en långsiktig bearbetning. Genom förstärkningar 
9
om ”svåra trauman” och 

”stor risk” skildras i vår mening en utsatthet hos flickan. En flicka som riskerar att upprepa sina 

trauman eller utsättas för nya trauman genom sitt normbrytande beteende. 

 

...i ett barnpsykiatriskt utlåtande./…/. X har under sin uppväxt upplevt svåra trauman som hon 

inte har haft möjlighet att bearbeta på ett adekvat sätt. Det finns en stor risk att hon återupprepar 

traumat och utsätter sig för nya traumatiska händelser. X bör erbjudas ett långsiktigt stabilt 

omhändertagande där hon får möjlighet till mer långsiktig bearbetning.  

(Y3: Socialnämndens utredning i förvaltningsrätten). 

 

X är en sextonårig tjej som vuxit upp under till viss del otrygga förhållanden.  
(Y2: Förvaltningsrättens bedömning). 

 

                                                           
9
 Förstärkning är ett narrativt analysverktyg som syftar till att belysa beskrivningar i de rättsliga texterna, som tidigare 

nämnts är begreppet myntat av Ponnert (2007). Förstärkningar är ord- och begreppsval i socialnämndens eller 
rättsväsendets beskrivning av det normbrytande beteendet. Förenklat är termen förstärkning en beskrivning av ord 
som ”aldrig” och ”alltid”, vilka fungerar som förstärkande i relation till det som orden beskriver. 
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I socialnämndens utredning ovan, skildras flickan som utsatt och traumatiserad, vilket underbyggs av 

ett barnpsykiatriskt utlåtande. I skenet av den här studiens ansats kan detta ses som ett skapande av 

en berättelse om en flicka som utsätter sig själv för risker, men främst en bild av en flicka som utsätts 

för risker. I vår mening konstrueras flickan som utsatt genom dessa skildringar av henne. I 

ovanstående exempel beskrivs flickan som ett sårbart offer för någon annans handlande. En möjlig 

tolkning är att flickan tillskrivs en offerposition, en position som sammankopplas med att det 

normbrytande beteende härleds till upplevda trauman och nya trauman som hon riskerar att utsättas 

för. 

 

I socialnämndens utredning nedan, konstrueras flickan i termer av att vara: ”utsatt för sexuella 

övergrepp”. Flickan som sexuellt utnyttjad i vår empiri, kan ytterligare förstås av Ponnerts (2007) 

begrepp symtombärare och barnet i fara. Ett barn i fara åskådliggör att socialnämndens utredning 

skildrar flickan som utsatt för någon annans handlande. Socialnämndens beskrivning av flickan kan 

ses som en konstruktion av Den trasiga flickan som bärare av sina upplevda trauman och där det 

normbrytande beteende kan betraktas vara symtom på hennes inre mående. Konsekvenserna av 

flickans problematik skildras i s.k. symtombeskrivningar såsom: dåligt mående och 

självskadebeteende etc. Flickans destruktiva utveckling skildras i en eskalerande berättelse, genom 

förstärkningar som ”ytterligare” och ”trappades upp”:   

 

… berättat hon varit utsatt för sexuella övergrepp./…/. Hon började må dåligt, skada sig 

själv, kunde inte prata med sin mamma och förändrade gradvis sitt umgänge /…/ Hon började 

umgås ytterligare med missbrukare och höll sig tidvis också borta hos dessa vänner mot sina 

föräldrars vilja./…/. Hon har rökt hasch ända sedan hon var 13 år gammal. Hon har uppgett 

att hon började röka mer intensivt efter hon träffade en pojkvän som var aktiv i missbruk./…/. 

Hon har uppgett att anledningen att hon började röka hasch var till stor del de sexuella 

övergrepp som hon blivit utsatt för. 

(Y1: Socialnämndens utredning i förvaltningsrätten) 

 

Vi menar att ovanstående exempel skapar en berättelse som skildrar Den trasiga flickan i ett 

spänningsförhållande mellan att vara ett passivt objekt som utsätts för risker och ett handlande 

subjekt som utsätter sig själv för risker. En möjlig slutsats kan vara att det finns en underförstådd risk 

att flickan kan bli mer trasig och utsättas för ytterligare trauman, i och med hennes eget 

normbrytande beteende. Enligt Schlytter (2001) problematiseras flickors missbruk, utifrån att flickan 

kan förlora kontrollen över sin kropp och bli sexuellt utnyttjad. I den här studien kan Schlytters 

(2001) resonemang belysa en underliggande risk om att flickan kan utsättas för ytterligare övergrepp 

genom sitt normbrytande beteende.  
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I socialnämndens yttrande nedan, blir uppgifter om prostitution någonting som ökar orobilden för 

flickan. En potentiell förklaring är att flickan tycks utsättas för ytterligare trauman. Detta berör en 

aspekt som tidigare forskning har framhållit, exempelvis skildrar Sallnäs och Lundström (2003) att 

flickor omhändertas utifrån en bedömning om att de anses vara sexuellt promiskuösa. Även Ericsson 

(1998) har belyst att förståelsen av flickors normbrytande beteende härleds till brott mot normer om 

kön och sexualitet. Socialnämndens yttrande kan möjligen förklaras via Ericssons (1998) 

resonemang, nämligen att flickan med normbrytande beteende beskrivs ha brutit mot sin traditionella 

könsroll. Det innebär att uppgifter om prostitution kan belysa att flickan inte befäster sina sexuella 

gränser och därför uppvisar en destruktiv utveckling: 

 

I anmälningarna och utredningarna har det uttrycks en oro för hennes hälsa, skolgång och 

sociala isolering. Dessa förhållanden tillsammans med de nytillkomna uppgifterna om att hon 

under en period om minst sex månader har sålt sexuella tjänster ger anledning att betrakta 

hennes beteende som socialt nedbrytande beteende./…/. Kunskap beträffande X:s 

självskadebeteende har inte bara inhämtas från mamma Y utan även från andra källor. Det 

inte fråga om någon överdramatiserad oro  

(Y2: Socialnämndens yttrande i förvaltningsrätten). 

 

I socialnämndens yttrande ovan, beskrivs att flickan utsätter sig själv för risker, t.ex. via prostitution. 

I den aktuella rättstexten belyses även att flickan saknar insikt om vilka konsekvenser hennes 

beteende kan få. Beskrivningar om flickans s.k. insiktslöshet illustrerar en risk för att flickan kan 

begå handlingar som äventyrar hennes hälsa och utveckling. I rättsväsendets bedömning beskrivs det 

att: ”hon har svårt att förstå att hon är i behov av skydd och struktur. Hon verkar inte heller ha 

förmågan att inse vilka konsekvenser prostitution kan medföra” (Y2: Förvaltningsrättens bedömning). I den 

här studien kan det belysa att flickan konstrueras som skyddsvärd, vilket motiverar ett 

tvångsomhändertagande. En möjlig förklaring är att flickan som prostituerar sig anses ha behov av 

struktur för att befästa sina sexuella gränser.  Schlytter (2000) har belyst att flickor samt kvinnor 

anses vara i behov av att bejaka sin feminitet och värna om sin kropp och sexualitet. Resultatet i den 

här studien, kan alltså förstås i relation till vad den tidigare forskningen har belyst. Den här studiens 

resultat kan ytterligare förklaras av att Ericsson (1998) framhållit att de sociala myndigheterna kan 

liknas vid en gränspatrull. Socialnämnden och rättsväsendet kan därmed liknas vid ett försvar av den 

goda sexualiteten. I enlighet med en queerteoretiskt ansats kan det liknas vid att flickan befinner sig i 

sexualitetens periferi, genom sitt brott mot allmänrådande sexuella normer och den traditionella 

könsrollen.  

 

En ytterligare aspekt i empirin är att flickan som prostituerar sig även konstrueras i relation till 

föreställningar om funktionsnedsättning, vilket än mer tycks problematisera flickans sexualitet. Vi 
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anser att den tilldelade diagnosen innebär att flickan betraktas likt en menlös flicka, vilket förstärker 

hennes vårdbehov. Vårt resultat kan förklaras av att Grönvik och Söder (2011) har framhållet att 

unga med funktionsnedsättning betraktas vara sårbara för att utsatta för risker, som exempelvis 

övergrepp och utnyttjanden. Rättsväsendets bedömning nedan, kan ses som ett uttryck för 

föreställningar om funktionsnedsättning i relation till kön och sexualitet. Vår tolkning är att flickan 

utifrån sin förmodade diagnos, inte har förmåga att kunna befästa sina sexuella gränser och därför 

betraktas hon som sårbar:  

 

Det är i målet ostridigt att X under förhållandevis lång tid har sålt sexuella tjänster, att hon 

genom detta socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att 

skadas och till följd härav har ett stort vårdbehov./…/. X visar tecken på neuropsykiatriska 

problem i form av aspergers syndrom eller autism, någon som ytterligare förstärker behovet av 

vård (Y2: Kammarättens bedömning). 

 

En möjlig tolkning av rättsväsendets bedömning är att Den trasiga flickan konstrueras utifrån 

föreställningar om könsrelaterade risker. Sallnäs och Lundström (2003) har belyst att föreställningar 

om könsrelaterade risker medför olikartade orosbilder för den unge, där flickan konstrueras som 

sexuellt promiskuös och sexuellt utsatt.  

 

Den trasiga flickan - som vistas i olämpliga miljöer 

Den trasiga flickan som vistas i olämpliga miljöer, belyser en idealtypisk karaktär som identifierats i 

det empiriska underlaget utifrån vad som socialnämnden och rättsväsendet uppmärksammar.  I 

empirin konstrueras flickan utifrån beskrivningar om hennes dåtida problematiska uppväxt. Detta 

sammanlänkas med nutida skildringar om att flickan anses befinna sig i en riskfylld och skadlig 

tillvaro.   

 

Beskrivningarna om flickans uppväxt kan ses som uttryck för föreställningar om att flickan betraktas 

som traumatiserad i sin barndom. Socialnämndens utredning påvisar att flickan har: ”vuxit upp i en 

miljö där alkohol förekommer i stora mängder”, vidare skildrar socialnämnden att flickan 

normaliserar sin situation och är ”pga. sin uppväxt mera känslig för missbruksmiljöer”. Det finns en 

”oro för att X är utsatt för fysiskt och/eller psykiskt våld av pojkvännen” (Y4 Socialnämndens yttrande i 

förvaltningsrätten). Dessa aspekter har även Mattsson (2010) lyft fram gällande hur den avvikande 

kvinnan konstrueras av myndighetsrepresentanten. Socialnämndens oro kan förstås som att flickan 

konstrueras som särskilt utsatt, utifrån en orosbild om att flickan i missbruksmiljön är utsatt för det 

motsatta könets dominans och kontroll: 
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Omgivningen hyser en stor oro för X:s utveckling och hälsa med hänvisning till den miljö hon 

vistas i och det umgänge hon har genom att stadigvarande bo hos sin pojkvän, som är välkänd 

hos av såväl socialtjänst och polis./…/. Är ett tillhåll där pojkvännen tillsammans med sina 

kamrater dricker stora mängder alkohol./…/. X:s uppfattning av vad som är ett ”normalt” 

alkoholbruk har påverkats kraftigt av den uppväxt som hon har haft. På grund av den miljö hon 

vistas i hos pojkvännen finns det stora risker för henne t.ex. att själv utveckla ett 

alkoholmissbruk. Det finns också oro för att X är utsatt för fysiskt och/eller psykiskt våld av 

pojkvännen” (Y4: Socialnämndens utredning i förvaltningsrätten). 

 

Vår tolkning av socialnämndens utredning är att det skildras ett drama om en trasig flicka som är 

utsatt i missbruksmiljön. En problematik som påvisar och konstruerar hennes destruktiva utveckling i 

relation till andra. Flickans utsatta situation härleds till relationen till pojkvännen och dennes 

beteende, en pojkvän ”som är välkänd” hos myndigheterna. Betydelsen av andra kan skildras i 

beskrivningar om att ”pojkvän har en mycket hög alkoholkonsumtion med daglig konsumtion”. Det 

finns en potentiell att flickan ”själv” kan ”utveckla ett alkoholmissbruk” i kontakten med honom. 

Andra beskrivningar av flickans problematiska relationer är: hon började ”röka mer intensivt när hon 

träffade en pojkvän som var aktiv inom missbruk” (Y1: socialnämndens utredning i förvaltningsrätten). 

 

Flickan som utsatt i olämpliga miljöer kan även konstrueras i termer av en bristande femininitet, 

utifrån beskrivningar om att flickan inte anses kunna förmå sig att värna om sin kropp och sina 

sexuella gränser. Det kan illustreras i socialnämndens utredning om att hon ”inte förmår att säga nej 

till sådant om hon själv egentligen inte tycker om”:  

 

… missköta sin hygien. Detta gör att hon riskerar att bli socialt stigmatiserad och lida 

känslomässig skada p.g.a. detta. X upplevs som lättledd och naiv och tycks ha stora 

svårigheter att säga nej till sådant hon själv egentligen inte tycker om./…/. På grund av X:s 

svaga integritet föreligger det en stor risk att hon inte förmår att säga nej till andras 

påtryckningar (Y4: Socialnämndens utredning i förvaltningsrätten). 

 

Socialnämndens utredning ovan, belyser en risk för att flickan ska bli traumatiserad, där ”hon 

riskerar att bli socialt stigmatiserad” och lida ”känslomässig skada”. Flickans normbrott kan med 

andra ord beskrivas vara ett brott mot den förväntade könsrollen.  Andra uttryck för en bristande 

feminitet kan även vara att flickan anses ha ”svårigheter att ta hand om sig själv och uppfattas som 

lättledd med en oförmåga att värna om sina egna gränser” (Y4: socialnämndens yttrande i kammarrätten).  

Resultatet kan även belysas av att Schlytter (2001) och Eriksson (1998) menar att flickors 

normbrytande beteende problematiseras i relation till föreställningar om deras kön och sexualitet. I 

den här studiens empiri förekommer skildringar av flickor utifrån föreställningar om vad som är 

socialt accepterat beteende inom den traditionella könsrollen.  
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Perspektivtrubbel 

Det här avsnittet ämnar belysa motsägelser som kommer i uttryck i berättelsen om flickan med 

normbrytande beteende. Det kan medföra perspektivtrubbel
10

, d.v.s. det som inte passar in i 

beskrivningen tenderar att hamna i skymundan i förmån för den övergripande berättelsen. I den här 

studien undersöks föreställningar som kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande ungdom. 

Därmed blir det av vikt att ställa frågor som: Vad händer i dramaturgin om Den trasiga flickan 

utmanas av farliga beskrivningar om flickan? Vad händer om Den trasiga flickan även framstår som 

farlig, likt en farlig pojke? Det är skildringar av flickor som inte riktigt passar in i föreställningar om 

könsrollen. Det kan sammankopplas med att Schlytter (2003) anser att flickors normbrytande 

beteende kan fastställas i relation till fler aspekter än sexualitet, såsom att hon är hotfull, aggressiv 

och provocerande. Samtidigt har tidigare forskning av Sallnäs och Lundström (2003) och Eriksson 

(1998) framhållit att flickors beteende kan vara likartade med pojkarnas s.k. pojkbeteenden, men att 

det är flickans förmodade problematiska sexualitet som uppmärksammas. I socialnämndens 

utredning nedan, skildras flickan som traumatiserad, beskrivningen belyser även en skildring av 

flickan som farlig: 

 

X berättat att hon blev utsatt för sexuella övergrepp under två års tid med början då hon var 11-

års åldern. Hon berättade inte för någon om det som hade hänt fören./…/. berättat att hon 

började rispa sig på grund av sitt dåliga mående då hon var cirka 13 år gammal”./…/. Härutöver 

har X berättat att hon har snattat 48 gr, att hon slagits, rånat en person en gång och haft vapen på 

sig./../. Av socialnämndens vårdplan ./…/öppen behandlingsform på N, med tillgång till låst 

avdelning för att snabbt och utan ytterligare institutionsbyte kunna skydda henne från destruktivt 

beteende om hon skulle avbryta eller på annat sätt missköta vården (Y1: socialnämndens utredning i 

Förvaltningsrätten). 
 

I socialnämndens utredning ovan, konstrueras flickan främst som trasig i och med att det 

normbrytande beteendet härleds till det sexuella utnyttjandet. Försvagningen ”härutöver” medför att 

alternativa skildringar av flickan tonas ner, till förmån för den dominerande bilden av flickan. 

Perspektivtrubbel belyser alltså vad som fokuseras på och tonas ned i berättelsen om henne. Enligt 

oss framställs flickan inte främst som farlig, snarare anser vi att hon konstrueras som utsatt. Utifrån 

den här studiens teoretiska ansats anser vi att de farliga aspekterna tonas ned i den övergripande 

skildringen av henne. 

                                                           
10

 Begreppet belystes i metodavsnittet och är myntat av Jönson (2010).  Perspektivtrubbel berör ”vilket eller vilka andra 
sätt på problemet osynliggörs eller utestuts av de perspektiv som identifierats?” (Jönson, 2010, s. 51). 
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En ytterligare aspekt som identifierats i den här studien är en tendens, där berättelsen om den farliga 

flickan kan skildras utan perspektivtrubbel uppstår. Det har beröringspunkter till föreställningar om 

etnicitet. En möjlig förklaring kan vara att Den farliga flickan främst betraktas utifrån sin etnicitet, 

sedan utifrån sin könstillhörighet. Det har beröringspunkter till Mattssons (2010) och Eliassis (2006) 

resonemang om svenskhet som ett normbildande ideal, vilket kan vara en möjlig förklaringsmodell 

till att svenskheten som etnicitet inte problematiseras i berättelsen om normbrytande ungdom. En 

möjlig förklaring kan vara att Den farliga flickan inte passar in i mallen för sitt kön, men i relation 

till föreställningar om ”Den andre”, d.v.s. flickan betraktas på ett sätt redan som avvikande utifrån 

sin etniska tillhörighet. Flickan med utländsk härkomst skildras som främmande, likt Den andre. I 

socialnämndens utredning nedan, konstrueras den farliga flickan genom beskrivningar om ett 

aggressivt beteende.   

 

X är mer utsatt än andra jämnåriga eftersom hon kom till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarn. Genom att det utagerande beteende som hon stundtals visar finns då en risk 

för att hon hamnar i olämpliga miljöer/…/. X har varit med om flera traumatiska 

händelser./…/. Placerades på ett behandlingshem i N då tidigare boenden inte kunnat 

hantera hennes psykosociala beteendeproblematik. Samtidigt kan hon vara social och sköta 

sig exemplariskt så länge hon får sin vilja igenom./…/. gick X till angrepp mot 

föreståndaren och sedan slog hon sönder saker. Polis lyckades transportera henne till N, 

men hon bet en av poliserna. Hon är dömd för våld mot tjänsteman och även dömd att betala 

skadestånd./…/. Hon har även hotat en socialsekreterare till livet./…/. Att hota folk så fort 

man får ett nej bör kvalificeras som brottslig verksamhet (Y3: socialnämndens utredning i 

förvaltningsrätten).  
 

I socialnämndens utredning ovan, konstrueras flickan som farlig utifrån beskrivningar om ett 

utåtagerande beteende, i relation till skildringar om önskvärda egenskaper för flickan: ”hon kan vara 

social och sköta sig”, om ”hon får sin vilja igenom”. Skildringar av Den farliga flickan omgärdas av 

en övergripande berättelse om Den trasiga flickan; en flicka som anses ha varit med om trauman i det 

forna hemlandet och därför betraktas hon vara mer utsatt än andra unga. Ponnerts (2007) idealtypiska 

karaktärer kan ytterligare belysa hur flickan skildras i den institutionella berättelsen. Beskrivningar 

om flickans trauman kan betraktas som en bakomliggande orsak till det normbrytande beteendet, i en 

berättelse om det farliga barnet och symtombäraren. Symtombäraren belyser ett 

spänningsförhållande mellan att utsätta andra för risker samt att vara traumatiserad, flickan blir i vår 

mening en symtombärare av sina upplevda trauman. Det möjliggör således en berättelse om flickan 

som det farliga barnet, där hon främst ses som utåtagerande gentemot sin omgivning. Det är i detta vi 

anser att perspektivtrubblet uppstår: Flickan förblir på ett sätt ”trasig”, samtidigt som hennes trauman 

kan möjliggöra en alternativ förståelse av henne och en förstärkning av hennes farlighet.  
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Berättelsen om Den farliga pojken   

Berättelsen om Den farliga pojken
11

, belyser gemensamma föreställningar om de pojkar som har 

blivit föremål för ett tvångsomhändertagande. I empirin beskrivs pojken i teman om hot, våld, 

utåtagerande beteende och kriminalitet. Vår tolkning av det empiriska underlaget är att pojken 

skildras som farlig för sig själv och sin omgivning, utifrån beskrivningar om honom likt ett framtida 

potentiellt hot, samt som ett reellt hot
12

. En aspekt vi vill lyfta fram ur empirin är att pojken 

konstrueras som farlig, genom beskrivningar som uppmärksammar hans aggressivitet, dock i 

varierad utsträckning. Även Lunabba (2007) och Ericsson (1998) har belyst att 

myndighetsrepresentanter konstruerar den normbrytande pojken i kriminella och aggressiva 

yttringar. I jämförelse med beskrivningar om flickan som traumatiserad, beskrivs inte pojken på ett 

likartad vis. Det kan belysa föreställningar om kön, vilka kommer i uttryck i berättelsen om 

normbrytande ungdom. Den här studiens resonemang om den farliga pojken och den trasiga flickan, 

kan sammanvävas med Lundström och Sallnäs (2003) beskrivningen om ett könsmässigt uppdelat 

norm – och åtgärdssystem och föreställningar om könsrelaterade risker i tvångsomhändertagande av 

unga.  

 

Utifrån den här studiens teoretiska ansats konstrueras berättelsen om pojken med normbrytande 

beteende, utifrån föreställningar om manlighet och manliga könsuttryck. Det är en aspekt som även 

har diskuterats av Mattsson (2010), om att mannen kan betraktas som en oproblematiserad norm. 

Den farliga pojken kan därmed liknas vid en oproblematiserad norm, eftersom han trots sitt 

normbrott, ändå presterar manliga könsuttryck. Pojken i vår empiri kan ytterligare förstås av 

Ponnerts (2007) begrepp symtombärare och det farliga barnet. Den farliga pojken blir bärare av sin 

manlighet och konstrueras likt en symtombärare, som i vår mening yttrar sig i beskrivningar om att 

han är hotfull och aggressiv. Pojkens livssituation beskrivs befinna sig vid ett vägskäl, där pojkens 

destruktiva utveckling kan fördjupas eller brytas. 

 

                                                           
11  Begreppet Den farliga pojken myntas, utifrån socialnämndens och rättsväsendets beskrivningar om pojken som 

aggressiv och kriminell. En aspekt är att pojken skildras som farlig för sig själv och andra i omgivningen samt att det 
normbrytande beteendet härleds till hans eget agerande. Pojken beskrivs vara i behov av att struktur och gränssättning. 
Begreppet kan upplevas som problematisk, men ska ses i ljuset för en tendens för hur pojken skildras i den 
institutionella berättelsen. 
12

 Begreppen ett framtida potentiellt hot och ett reellt hot syftar till att beskriva hur pojkens destruktiva utveckling 
skildras i rättstexten. Det förstnämnda avser att beskriva att det finns en potentiell risk att pojken rikserar sin hälsa och 
utveckling i en negativ riktning i framtiden, medan det sistnämnda avser att beskriva en nutida och reell risk för pojkens 
hälsa och utveckling. 
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I figuren nedan illustreras de nyckelord vi identifierat i de rättsliga texterna i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Konstruktionen av Den farliga pojken, exemplifiera generella drag i 

empirin. Det syftar till att illustrera hur det normbrytande beteendet konstrueras i relation till det 

socialt acceptabla beteendet, genom socialnämndens och rättsväsendets skildringar av pojkens 

avvikelser och önskvärda beteende. Figuren är idealtypisk, vilket medför att andra komponenter kan 

skildras i berättelsen. Den inre cirkeln representerar vad vi väljer att benämna som normidealet, 

medan det normbrytande beteendet betraktas som avvikelser från normidealet. Normidealet belyser 

det pojken ska eftersträva, exempelvis ett icke-kriminellt liv och kontroll över sina manliga 

könsuttryck. Den farliga pojkens normbrott konstrueras alltså utifrån hans könstillhörighet och de 

förväntningar som omger honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den farliga pojken - som ett reellt hot  

Den farliga pojken som ett reellt hot illustrerar en idealtypisk karaktär som identifierats i empirin, 

utifrån vad som uppmärksammas av socialnämnden och rättsväsendet. Den institutionella berättelsen 

tenderar att konstruera pojken som farlig i och med att problematiken främst härleds till hans 

utåtagerande beteende. Beskrivningarna av pojken tenderar att göra honom ansvarig för sin 

problematiska situation, vilket kan åskådliggöras i socialnämndens yttrande: ”Omplaceringarna har 

orsakats av hans eget agerande”(Y6: Socialnämndens yttrande i Förvaltningsrätten). En möjlig tolkning är att 

den normbrytande pojken tycks äga sitt problem och beskrivs som aktiv i sitt handlande, i detta 
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åläggs ansvaret på pojken i dennes samspel med sin omgivning. Det kan porträttera Ponnerts (2007) 

begrepp om Det farliga barnet. Pojken med normbrytande beteende skildras i den här studiens empiri 

som svår att gränssätta, likt ett farligt barn. Utifrån den här studiens teoretiska ansats konstrueras 

pojken utifrån föreställningar om aggressiva könsyttringar. En komponent som framträder i 

konstruktionen av pojken som farlig, är huruvida pojken erkänt sig skyldig till olika former av 

brottsliga/aggressiva uttryck eller inte. Pojken konstrueras som farlig, utifrån det kriminella register 

eller våldshandlingar som denne utfört. Även vid misstanke om brott, där pojken ej ännu är dömd, 

eller fallet avskrivet av polismyndighet, kommer i uttryck i konstruktionen av pojken. Beskrivningen 

av pojken som kriminell, skildras i exempel om: ”misstanke om att gjorts sig skyldig till”, ”gjorts sig 

skyldig” ”erkänt sig skyldig till en hel del samt ”anmälts för”.  

 

I exemplet nedan, skildrar socialnämnden att pojkens kriminella handlingar har förvärrats. 

Beskrivningen av pojken belyser en bild av honom som aggressiv och hotfull genom förstärkningar 

som exempelvis ”stora svårigheter”, ”omfattande oro” och ”allvarlig fara”. Pojken skildras i ett 

drama, där pojkens normbrytande beteende ”eskalerar”, i och med att han inte tar till sig 

vuxenvärldens förmaningar. Enligt vår mening konstrueras pojken som farlig utifrån en orosbild för 

honom själv och andra i hans omgivning: 

 

X kriminalitet har den senaste tiden förvärrats kraftigt både avseende grad och 

omfattning./…/. X uppvisar stora svårigheter att kontrollera sina känslor och han brukar 

våld mot personer i sin omgivning. X uppvisar även brister gällande att ta ledning av vuxna 

personer. Socialtjänsten har en omfattande oro för X sociala situation och de konsekvenser 

detta riskerar att få för X själv och för personer i hans omgivning. Bedömningen är att X 

hälsa och utveckling utsätts för allvarlig fara genom X egna beteende i form av kriminalitet 

och socialt nedbrytande beteende. X utsätter genom sitt beteende även sin omgivning för 

allvarlig fara. Han uppvisar bristande insikt kring den egna problematiken”. 
(Y5: Socialnämndens utredning i Förvaltningsrätten) 
 

I citatet ovan, kan socialnämndens beskrivning förstås som uttryck för föreställningar om s.k. 

”pojkaktiga beteenden”. Även den tidigare forskningen om den sociala barnavården har belyst att 

pojkar konstrueras utifrån föreställningar om deras kriminella handlingar och aggressiva beteende. 

Socialnämnden skildrar att pojken anses ha ”svårt att kontrollera sina känslor”, vilket leder till att 

han blir utåtagerande och detta kan tolkas som att han blir ansvarig för sin problematik. Skildringen 

om pojkens bristande insikt kan förstås som en aspekt i konstruktionen av honom som farlig, 

eftersom han inte förstår vilka konsekvenser som hans agerande kan få. Ytterligare skildringar om 

pojken som farlig illustreras nedan: 
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Uttrycker en stor aggressivitet mot familjemedlemmar och utomstående, som ibland även 

inkluderar användning av fysiskt våld./…/. Han är oftast aggressiv och han bidrar till en mycket 

ostrukturerad hemmiljö (Y7: socialnämndens utredning i Kammarrätten).  

 

Av utredningen framgår att X placeringar har kantats av konflikter, och att han har uppträtt 

hotfull mot flera personer. Han har vidare polisanmälts för flera brott och har medgett att han 

har slagits sin flickvän (Y6: Förvaltningsrättens bedömning). 

 

Socialnämndens och Rättsväsendets skildringar av pojkens aggressiva uttryck konstruerar en 

berättelse om en pojke som främst är utåtagerande och hotfull, genom uttryck såsom: ”flera brott” 

och ”oftast aggressiv”.  Pojken skildras som en våldsutövare, eftersom han ”medgett att han har 

slagit sin flickvän”. Detta kan ytterligare förklaras av att Lunabba (2007) anser att pojken med 

normbrytande beteende i den sociala barnavården tilldelas en aggressiv stämpel av 

myndighetsrepresentanter, vilket kan innebära att alternativa skildringar om pojken inte får samma 

genomslagskraft.  

 

Den farliga pojken - ett framtida potentiellt hot 

I den här studiens empiriska underlag identifieras en aspekt i den institutionella berättelsen om den 

normbrytande pojken. Det kan liknas vid en berättelse, där pojken beskrivs utifrån en potentiell 

destruktiv utveckling. Den destruktiva utvecklingen illustreras i socialnämndens utredning som 

belyser att han har: ”Visat prov på begynnande kriminalitet” (Y6: socialnämndens utredning i 

Förvaltningsrätten). Framtidsbilden av pojken som ett potentiellt hot blir oroväckande, utifrån sin 

hypotetiska karaktär. I empirin skildras att pojken vid upprepade tillfällen exempelvis anses vara 

kriminell, aggressiv, hotfull, våldsam eller sexuellt gränsöverskridande. I det empiriska underlaget 

beskrivs att den destruktiva utvecklingen kan brytas genom åtgärder som innehåller: struktur, tydliga 

regler, normer och träning i förmågan att förstå andras känslor och behov.  

 

I socialnämndens utredning nedan, kan det antydas en implicit förståelse av pojken, nämligen att han 

konstrueras som ett potentiellt hot. Det består i en orosbild om att han i framtiden kan komma att 

utgöra en fara för sig själv och för sin omgivning. I socialnämndens utredning illustreras pojkens 

destruktiva utveckling. Utredningen skildrar att pojken inte på egen hand kan bryta sitt normbrytande 

beteende. Det normbrytande beteende konstrueras i vår mening genom förstärkningar som 

exempelvis ”mycket” och ”uppenbart”: 

 

X har insikt om sitt drickande, men har inte förmåga att sluta av en egen kraft. 

Omgivningen runt X är mycket oroliga för X och det är uppenbart att han utsätter sin hälsa 
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och utveckling för en påtaglig risk för att skadas om han inte får behövlig vård. (Y7: 

Socialnämndens utredning i Förvaltningsrätten). 

 

Pojken som ett potentiellt hot skildras även utifrån att pojken anses vara utsatt för destruktiva 

situationer, t.ex. olämpligt umgänge i missbruksmiljöer. Umgänget med olämpliga jämnåriga, 

illustrerar andra ungdomars betydelse i konstruktionen av den normbrytande pojken. Det är en aspekt 

som har beröringspunkter till Hydéns (1995) idealtypiska karaktär Den olämplige, vilken är en 

utomstående person som har ett dåligt inflytande på den unge. I den här studiens empiriska underlag 

skildras pojken i en berättelse, där han anses riskera att etablera en kriminalitet eller ett 

missbruksberoende i sin kontakt med dessa s.k. olämpliga andra. Den destruktiva livssituationen bör 

åtgärdas snarast, för att pojkens beteende och situation inte ska eskalera. 

 

Berättelsen om pojken som farlig är nära sammankopplad med konstruktion av pojken som trasig. 

Den trasiga pojken skildras likt Ponnerts (2007) idealtypiska karaktär symtombäraren, vars agerande 

härleds till bakomliggande orsaker. Symtombäraren kan ytterligare belysa hur normbrytande ungdom 

konstrueras i den här studien. Symtomyttringar i pojkens beteende kan vara skildringar av suicidala 

försök, olyckliga kärleksrelationer, depressioner eller dåligt mående. I relation till beskrivningar av 

pojken som farlig, försvagas i vår mening de nämnda symtomyttringarna. Det kan belysa vad som 

uppmärksammas i den institutionella berättelsen, det dåliga måendet tonas ner i jämförelse med 

beskrivningar om pojken som aggressiv, exempelvis ”hotat att ta sitt liv”. Fokus på hotet och på 

pojkens potentiella farlighet blir i detta en konstruktion om honom som farlig, vilket kan komma att 

underminera bilden av en pojke som trasig. I socialnämndens utredning nedan skildras enligt oss en 

berättelse om pojken som farlig, vilken konstruera via förstärkningar om en: ”omfattande 

beteendeproblematik” och ”en säkerhetsrisk”. Den alternativa bilden av pojken som mår dåligt 

uppmärksammas inte på ett likartat vis: 

 

X uppvisar en omfattande beteendeproblematik om ingriper hot, våld och trakasserier. Han 

har sedan en längre tid stora svårigheter att fungera socialt och i den allmändagliga 

livssituationen. Han agerar ut i hemmet och i skolan. Han kallar familjemedlemmar för fula 

tillmälen och är en säkerhetsrisk då han agerar på impulser. Han har hotat 

familjemedlemmar med kniv och andra tillhyggen. X är dömd för misshandel av en annan 

ungdom. Han har också hotat sig själv suicidalt. (Y8: Socialnämndens utredning i 

Förvaltningsrätten) 
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Perspektivtrubbel  

 

Det här avsnittet ämnar belysa motsägelser som kommer i uttryck i berättelsen om pojken med 

normbrytande beteende. Det kan medföra perspektivtrubbel
13

, d.v.s. det som inte passar in i 

beskrivningen tenderar att hamna i skymundan i förmån för den övergripande berättelsen. Det som 

inte passar in i berättelsen om Den farliga pojken tycks omdefinieras, tonas ner, eller osynliggöras. I 

den här studien undersöks föreställningar som kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande 

ungdom. Därmed blir det av vikt att belysa: Vad händer om Den farliga pojken även framstår som 

utsatt, likt en trasig flicka? Vad händer i dramaturgin om den utmanas av beskrivningar om pojken 

som trasig och utsatt? Utifrån den här studiens teoretiska ansats berör det beskrivningar om pojkar 

som inte riktigt passar in i föreställningar om kön.  

 

Ovanstående resonemang kan förstås i ljuset av att Lunabba (2006) framhållet att pojkar med ett 

normbrytande beteende främst konstrueras som aggressiva, vilket medför att alternativa bilder av 

pojken tonas ner. Beskrivningar om pojkens inre mående: ”oro för dennes psykiska mående och 

svårigheter i familjen”, hamnar i skymundan, i jämförelse med att ”han är oftast aggressiv och han 

bidrar till en mycket ostrukturerad hemmiljö (Y7: socialnämndens utredning i Kammarrätten). I 

socialnämndens utredning om den normbrytande pojken dominerar i vår mening bilden om honom 

som farlig, utifrån en skildring om att pojkens aggressivitet eskalerar: 

 

./…/. Eskalerade X:s aggressivitet kraftigt. Situationen i hemmet blev ohållbar och mamma 

samtyckte till en placering av X på behandlingshem./…./. reagerade X med aggressivitet 

och hotade socialsekreteraren till livet samt sig själv suicidalt om han skulle bli tvungen att 

lämna hemmet./…/. (Y8: Socialnämndens utredning i Förvaltningsrätten). 
 

 

Beskrivningar om pojkens inre mående konstrueras även i relation till föreställningar om etnicitet. 

Socialnämndens yttrande skildrar en pojke med en utländsk härkomst som anses vara traumatiserad 

och trasig, utifrån sina upplevelser i hemlandet: ”X har under sin uppväxt utsatts för omfattande 

negativa påfrestningar. Hans familj har tvingast fly från sitt hemland med anledning av pågående 

krig. X har även har även drabbats av betydande förlust då hans pappa har avlidit”(Y5: Socialnämndens 

yttrande i Förvaltningsrätten, tidigare Länsrätten). Ponnerts (2007) idealtypiska karaktär symtombäraren, 

belyser en slitning mellan ett handlande subjekt och ett utsatt objekt. Pojken kan i detta betraktas 

                                                           
13

 Begreppet belystes i metodavsnittet och är myntat av Jönson (2010).  Perspektivtrubbel berör ”vilket eller vilka andra 
sätt på problemet osynliggörs eller utestuts av de perspektiv som identifierats?” (Jönson, 2010, s. 51). 
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som att han konstrueras som en symtombärare, eftersom hans normbrytande beteende härleds till 

uppväxtförhållanden. Pojken med en utländsk härkomst skildras i citatet nedan som en trasig pojke. 

En möjlig förklaring kan vara att pojken främst betraktas utifrån föreställningar om ”Den andre”, 

sedan utifrån sin könstillhörighet. Det kan förklaras av att Hammarén (2008) har belyst att den 

utländska pojken betraktas utifrån föreställningar om ”invandrarkillen”, vilket uttrycks i den 

institutionella berättelsen om den farliga pojken. Pojken med en utländsk härkomst betraktas redan 

som avvikande, vilket kan medföra att pojken kan tillskrivas alternativa egenskaper. Föreställningar 

om det kulturella bagaget och ”Den Andre” kan ses som en aspekt i beskrivningen av pojken som 

farlig:  

 

Kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn./…/. Under sin tid i Sverige har han 

varit placerad i flera olika förstärkta familjehem. De flesta omplaceringarna har orsakats av 

hans eget agerande./…/. har mått psykiskt dåligt./…/. mående försämrats. Han har varit 

hotfull mot sin förre detta flickvän och erkänner att han vid ett tillfälle har slagit henne. Han 

har även varit hotfull mot det senaste familjehemmet. Han har ett flertal gånger polisanmält 

för brott av olika slag och det kriminella beteendet har eskalerat./…/. Han har anmälts för 

förargelseväckande beteende, häleri, hemfridsbrott och våldtäckt”. (Y6: Socialnämndens 

utredning i Förvaltningsrätten) 
 

I socialnämndens utredning ovan, konstrueras pojken likt ”Den andre” utifrån beskrivningar om 

våldsamhet och kriminalitet. Föreställningar gällande etnicitet, tycks förstärka bilden av pojken som 

farlig, vilket medför att alternativa bilder av honom hamnar i skymundan. Socialnämnden skildrar att 

pojken har ”varit hotfull mot sin flickvän”, vilket kan ses som ett uttryck för föreställningar som 

omgärdar etnicitet och manlighet. Enligt Eliassi (2006) sammanlänkas ”Den andre” som innehavare 

av en problematisk kvinnosyn, vilket kan sammankopplas med att Mattsson (2010) har belyst 

föreställningar om den avvikande mannens sexualitet och könsuttryck. I den här studiens empiri har 

beskrivningar identifierats om en problematisk kvinnosyn när det gäller etnicitet. Föreställningar om 

”Den andre” kan även komma i uttryck om att pojken anses ha en: ”risk för återfall i sexualbrott” 

(Y6: socialnämndes yttrande i Kammarätten).  

 

I socialnämnden utredning skildras en beskrivning om ett barn som kan betraktas vara i fara. Dock 

uppmärksammas pojkens aggressiva uttryck, vilket försvagar alternativa beskrivningar om honom:  

 

”X har haft en stor press från sin familj i hemlandet, och det har funnits en oro för att han är hotad 

./…/. Han har visat prov på en begynnande kriminalitet och har betett sig hotfullt”  

(Y6: socialnämndens utredning i förvaltningsrätten)  
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Den farliga Pojken kan även konstrueras som utsatt och trasig utifrån föreställningar om 

funktionsförmåga, vilket har beröringspunkter till vad vi belyst som en potentiell farlighet. Tidigare 

beskrevs flickan med en förmodad funktionsnedsättning, den s.k. menlösa flickan, som ansågs 

riskera att bli utnyttjad av andra. I vår empiri skildras pojken riskera en kriminell utveckling. I 

exemplet nedan konstrueras pojken som menlös, utifrån socialnämndes skildring om att han anses 

riskera att utveckla en kriminell identitet i relation till andra normbrytande ungdomars påverkan på 

honom: 

Det stora problemet har dock varit X:s beteendeproblematik, d.v.s. att han utsatt familjen 

och omgivningen för hot, våld och trakasserier. Detta beteende eskalerade./…/. 

Utredningen från N visar bl.a. att X har en negativ självbild, låg självkänsla och att det 

föreligger en risk för att X ska få en kriminell identitet och söka tryggheten i en sådan 

grupp, som kan utnyttja hans lagmentalitet ./…/.behov av vuxna och skydd från skadlig 

inverkan från jämnåriga.(Y8: Socialnämndens yttrande i Kammarrätten).  

 

Socialnämnden yttrande ovan skildrar en problematik som härleds till tidigare erfarenheter om att 

pojken har agerat hotfullt gentemot andra. Det normbrytande beteendet sammankopplas till ett inre 

mående, genom beskrivningar av ”en negativ självbild, låg självkänsla”. Dessa beskrivningar 

innehåller i vår mening en dubbelhet, delvis betraktas pojken som utsatt, men även som farlig. Det 

kan tolkas som att det inre måendet omdefinieras till en potentiell farlighet hos pojken. Det är en 

aspekt som ytterligare kan förklaras av den tidigare forskningens idealtypiska karaktärer, som 

exempelvis ett barn i fara, den olämplige och det farliga barnet (jmf. Ponnert, 2007; Hydén, 1995). En 

möjlig tolkning av ovanstående exempel är att pojken skildras som menlös i ett drama om ett barn i 

fara; eftersom hans lagmentalitet anses medföra en risk för att bli utnyttjad av andra och utveckla en 

kriminell identitet. Umgänget illustrerar den olämplige i berättelsen, vilka kan missleda pojken att 

begå destruktiva handlingar och bli som det farliga barnet. Socialnämnden motiverar ett ingripande 

för att bryta en destruktiv utveckling hos honom, utifrån en risk att för att pojken ”ska få en kriminell 

identitet” och därför bör skyddas från en skadlig inverkan. Den trasiga pojken framstår som än mer 

farlig och Den menlösa pojken framstår än mer som ett potentiellt hot. De alternativa 

beskrivningarna tycks därmed omgärdas av berättelsen om Den farliga pojken. I vår mening kan 

detta exemplifiera en tystnad om pojkar som är sexuellt utsatta eller våldsutsatta. Utifrån 

heteronormativa föreställningar kan beskrivningen av normbrytande ungdom influeras på skilda vis, 

vilket innebär att berättelsen tenderar att konstrueras i stereotypa bilder. Beskrivningen av Den 

farliga pojken belyser en övergripande berättelse och en idealtypisk karaktär, vilket medför att 

alternativa beskrivningar av pojken hamnar i skymundan. 
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”Stick to the story” och De Allierade 

Det här avsnittet avser att belysa vems röst som tycks bli hörd i berättelsen om normbrytande 

ungdom, vilket influerar vem som ges mandat och tolkningsföreträde att definiera och åtgärda det 

normbrytande beteendet. Vi anser att berättelsen om normbrytande ungdom konstrueras utifrån 

socialnämndens och rättsväsendets tolkningsföreträde. Ett tolkningsföreträde som ger möjlighet att 

skildra berättelsen om normbrytande ungdom, en berättelse som kan influeras av föreställningar om 

kön och sexualitet. Berättelsen om normbrytande ungdom konstrueras i första hand av 

socialnämnden, en definition som återkommer i rättsväsendets beslut om tvångsomhändertagande. 

 

 En tendens i det empiriska underlaget är alltså att en bild av den unge blir den dominerande, utifrån 

vad som socialnämnden presenterar och vad sedan uppmärksammas av rättsväsendet, vilket i den här 

studien benämns som Stick to the Story.  Det är ett begrepp som har skapats i relation till den här 

studiens empiriska underlag och den tidigare forskningen. Ponnert (2007) har belyst att rättsliga 

texter kan betraktas som problemfokuserade, vilka belyser en ensidig bild av den unge utifrån en 

hård argumentation. Den hårda argumentationen består av att socialnämnden tenderar att 

vidmakthålla sin institutionella berättelse.  Det ska förstås i sin kontext, d.v.s. det ligger i uppdragets 

natur att belysa synbara tecken på ett normbrytande beteende. Jönson (2007) belyser att akter om 

klienter skildrar en problemhistorik, där klientens förflutna belyser hur klientens framtid kan förstås.  

I den här studien kan historien om den unge liknas vid i en problemhistorik, vilken förmedlas i 

uttryck som ”Tidigare erfarenheter” och ”mot denna bakgrund”: 

 

Det behöver utredas om X kan klara av frivilliga insatser i fortsättningen. X samtycke är 

inte hållbart över tid vilket visas av tidigare avbrutna insatser, att han är lättledd, 

impulsstyrd. (Y8: Socialnämndens yttrande i Förvaltningsrätten) 

 

X utvecklats i en positiv riktning sedan omhändertagandet. Hon ger också själv uttryck för 

en genuin vilja att ta tag i sin situation./…/ dessa positiva signaler måste vägas mot vad som 

framkommit om omfattningen och längden på X tidigare narkotika missbruk, det antal 

misslyckade försök med frivillig vård som förkommit och att den nu inledda vården pågått 

en förhållandevis kort tid. Mot denna bakgrund./…/. finner kammarrätten därför att vården 

ska ges med stöd av LVU (Y1: Kammarättens bedömning). 

 

 

Ovanstående exempel illustrerar en skarp argumentation, vilket medför att berättelsen om 

normbrytande ungdom kan betraktas som problemfokuserad. Rättsväsendets bedömning ovan 

belyser en positiv utveckling och vilja till förändring hos den unge, där ”dessa positiva egenskaper 

måste väga” gentemot den unges ”bakgrund”. Stick to the Story belyser ett spänningsförhållande, där 
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positiva beskrivningar om den unge vägs gentemot problemkomponenter och tidigare erfarenheter 

om den unges normbrott. Beskrivningar av den unges bakgrundshistoria understödjer 

problembeskrivningen, vilket påvisar ett stadigvarande normbrytande beteende. Detta kan belysa ett 

utredningsfokus i de rättsliga texterna. Den unges bakgrundshistoria kan exempelvis skildras som att: 

”det kan ju knappast vara utan anledning att X varit föremål för de sociala myndigheterna från år N” 

(Y7: länsrättens bedömning), samt att: ”Nämnden har en långvarig kännedom om X. Från första 

kontakten – har X uppvisat ett socialt avvikande beteende” (Y3: Socialnämndens yttrande i Kammarrätten).  

I det empiriska underlaget är en gemensam nämnare att den unge skildras i en brytpunkt i sitt liv, 

som kan ta en destruktiv utveckling. Den destruktiva utvecklingen kan därmed brytas i och med att 

den unge bereds vård för att: ”Ett avbrott i behandlingen riskerar att spoliera mycket av det positiva 

som X nu uppnått” (Y1: Socialnämndens yttrande i Kammarrätten).  

 

Vi menar att den institutionella berättelsen konstrueras utifrån vad som uppmärksammas. Till följd 

av detta begränsas karaktärerna till en bestämd berättelse som de befinner sig i, utifrån 

föreställningar om kön och sexualitet. Även Hydén (1995) framhåller att den institutionella 

berättelsen kan komma att utesluta alternativa skildringar om den unge. I det empiriska underlaget 

förekommer skilda aktörer, vilka tilldelas olika roller utifrån det bestämda dramat. I den här studien 

benämns en idealtypisk karaktär som de allierade, vilka förmedlar en likartad berättelse om den 

unge. Det kan exempelvis vara vård- och behandlingspersonal eller ungdomens vårdnadshavare. En 

gemensam nämnare är att de uttrycker en oro för den unge och i detta bekräftas den bild som 

socialnämnden har presenterat om den unge. I det empiriska underlaget skildras uppgifter från ett 

flertal källor, vilka beskriver en likartad bild av det normbrytande beteende hos den unge. Se 

exempelvis rättsväsendets bedömning nedan: 

 

I utredningen finns samstämmiga uppgifter från flera håll, bl.a. från personal på olika 

behandlingshem, som klargör att X uppvisar ett kraftigt utagerande beteende i gränssättande 

situationer. (Y3: Kammarrättens bedömning) 

 

Berättelsen om den normbrytande ungdomen belyses av de som delar en likartad uppfattning om det 

normbrytande beteendet hos den unge. Den här studiens resonemang kan ytterligare förklaras av 

Ponnerts (2007) begrepp trumfkort.  I den här studien identifieras en tendens, där föreställningar om 

kön och sexualitet kan komma i uttryck i användningen av trumfkort. Trumfkorten kan exempelvis 

vara uppgifter om prostitution, kriminalitet eller uppvisat beteende på behandlingshem etc. De 

allierande har genom sin gemensamma bild av den unge ett slags mandat att formulera berättelsen.  
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Ytterligare en aspekt i den här studien är att den unges egna ord kan användas mot den unge själv. I 

vår mening illustrerar det en dubbelhet: om ungdomen belyser sitt eget normbrytande beteende 

bekräftas dennes vårdbehov och om den unge förnekar sitt normbrytande beteende blir det en aspekt 

som illustrerar att den unge saknar insikt om vilka konsekvenser dennes beteende kan få. Även 

socialnämnd konstrueras i berättelsen om normbrytande ungdomen: där socialnämnden har försökt 

hjälpa den unge, medan den unge inte har förmåga att kunna genomföra vård på frivillig väg. 

Socialnämndens yttrande nedan, är ett typexempel som förekommer i empirin gällande de sociala 

myndigheternas försök att bryta den destruktiva utvecklingen för den unge: 

 

Sociala delegationen har vid ett flertal tillfällen försökt erbjuda X vård./.../. 

Stadsdelsnämnden har försökt och erbjudit X vård under frivilliga former, men X har alltid 

tackat nej (Y7: Socialnämndens yttrande i Kammarrätt och Förvaltningsrätt).  

 

En möjlig tolkning av exemplet ovan är att likna socialnämnden vid Hydéns (1995) idealtypiska 

karaktär Den tragiska figuren. I citatet beskrivs det att socialnämnden erbjudit insatser ”vid ett flertal 

tillfällen”, medan den normbrytande ungdomen ”alltid tackat nej”.  Den tragiska figuren förstås i och 

med den föremedlade berättelsen om den unge, vilket definierar de sociala myndigheternas försök till 

goda insatser för den unges bästa.   

 

Motberättelser och Den unges Förbundsförvanter  

I det empiriska underlaget har det identifierats en tendens att de normbrytande ungdomarna tillämpar 

olika strategier, för att visa på alternativa och nyanserade berättelser om sig själva. I den här studien 

benämns detta som motberättelser. Det här avsnittet syftar att belysa vem röst som blir hörd i de 

rättsliga texterna. I bakgrundsbeskrivningen belystes att ungdomens egen berättelse inte alltid 

behöver vara detsamma som omgivningens beskrivning av vad problematiken består av. 

Motberättelser syftar till att påvisa alternativa och varierande bilder av den unge. Det har 

beröringspunkter till Mattssons (2010) resonemang om att klienters motberättelser tenderar att 

ifrågasättas, eftersom det sällan är klienten som har tolkningsföreträdet.    

 

Som understöd till den unges egen berättelse finns vad vi valt att kalla förbundsförvanter, vilka 

ifrågasätter den dominerande bilden av: Den trasiga flickan och Den farliga pojken. 

Förbundsförvanterna kan exempelvis vara behandlingspersonal eller vårdnadshavare. I deras försök 

att påvisa alternativa beskrivningar av den unge uttrycks att: ”Socialnämnden klär utredningen med 

historia./…/.de uppgifter hon lämnat har socialtjänsten tagit på för stort allvar (Y2: Vårdnadshavares 
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yttrande i Förvaltningsrätten). Motberättelserna kan även belysa alternativa egenskaper hos den unge: 

”Hon uppfattar X som en mycket öppen, stark och ansvarskännande person. /…/. Hon litar på 

honom./…/. Har blivit missuppfattad och missbedömd” (Y6: kontaktperson/vårdnadshavares yttrande i 

Förvaltningsrätten). Förbundsförvanterna försöker att påvisa ungdomens egen förmåga att genomföra 

vård på frivillig basis, men förbundsförvanterna kan även indirekt underbygga den institutionella 

berättelsen om den unge: ”anser jag att det lämnade samtycket ger tillräcklig grund för bedömningen 

av att behövlig vård kan ges X genom frivillig vård enlig vårdplanen./…/. Överöstad i denna fråga är 

jag övrigt ense med majoriteten” (Y7: Kammarrättsfiskalens yttrande i Kammarrätten). En möjlig tolkning av 

detta är att de unga och ungdomens förbundsförvanter förhåller sig till den institutionella berättelsen. 

 

En tendens i det empiriska underlaget är att den unge själv problematiserar den institutionella 

berättelsen, genom att påvisa brister i socialnämndens utredning eller strukturella omständigheter i 

sin kontakt med de sociala myndigheterna. De unga skildrar alltså att det kan finnas andra 

förklaringar till det normbrytande beteendet. Exempelvis kan en brottsrubricering om 

förargelseväckande beteende förklaras av den unga som felaktig: ”anmälde honom /…/ berodde på 

att mannen felaktigt trodde han onanerade”(Y6: Den unges yttrande i förvaltningsrätten). Motberättelser 

synliggörs i de ungas yttranden nedan: 

 

Socialnämnden baserar stora delar av sin utredning på tveksamma 

andrahandsuppgifter./…/. Nämnden har dock inte kunnat precisera några konkreta belägg 

för detta./…/. Utredningen är därför dåligt underbyggd./…/. Flertalet av socialnämndens 

uppgifter är överdrivna eller felaktiga. Uppgifterna om att hon skulle sälja sin kropp är inte 

sanna, det är snarare rykten och skvaller. 
(Y3: Den unges yttrande i kammarrätten och förvaltningsrätten). 
 

Socialtjänsten anförde i Länsrätten att utöver missbruk skulle finnas socialt nedbrytande 

beteende med inslag av kriminalitet. Detta stämmer inte och det har heller inte framförts 

något i målet som visar att det finns grund för dessa påståenden. När X var i kontakt med 

socialförvaltningen sa socialsekreteraren att han tänkte överdriva X:s problem för att X 

snabbare skulle få hjälp (Y7: Den unges yttrande i Förvaltningsrätten) 

 

De ungas yttranden ovan kan belysa att ungdomen konstruerar motberättelser utifrån de dominerande 

bilderna om Den trasiga flickan och Den farliga pojken. I vår mening förhåller sig de unga till dessa 

idealtypiska karaktärer i konstruktionen av motberättelserna. Motberättelserna ligger till grund för 

förståelsen av det sätt varpå normbrytande ungdom normaliserar sig själv, i relation till 

problembeskrivningen i rättstexterna. Likt Goffman (2011), framhåller vi, att normbrytande ungdom 

har en medveten om sin tilldelade problemidentitet, men att det kan stå i konstrast till ungdomens 

egen förståelse av sig själv som normal. Motberättelserna ligger till grund för förståelsen för hur 



57 
 

normbrytande ungdom normaliserar sig själv, i relation till sin problemidentitet. I det empiriska 

underlaget tenderar ungdomarna att visa på nyanserande, positiva eller förändringsbetonade 

berättelser om sig själva. Motberättelserna tycks dock inte få en likartad genomslagskraft i rättstexten 

som den rådande bilden av den unge och dennes normbrytande beteende.  
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Fördjupad Analys  

Den fördjupade analysen syftar till att ytterligare belysa de två frågeställningarna: På vilket sätt 

påverkar föreställningar om kön och sexualitet konstruktionen av och berättelsen om normbrytande 

ungdom? Och Hur legitimeras berättelsen om normbrytande ungdom? Nedanstående textavsnitt 

berör vilka föreställningar och normer som kommer i uttryck i berättelsen om normbrytande 

ungdom, samt hur de sociala myndigheterna och ungdom konstruerar denna berättelse utifrån ett 

normativt ideal. 
 

 

I det empiriska underlaget finns ett mönster som kan tolkas som att de sociala myndigheterna och 

den normbrytande ungdomen konstruerar och upprätthåller ett allmänrådande normideal. De 

normbrott som de sociala myndigheterna uppmärksammar i rättstexten, samt det som ungdomen 

accepterar eller motsätter sig, kan tolkas som en grund för vilket ideal som blir rådande i berättelsen 

om normbrytande ungdom. Socialnämnd, rättsväsende och normbrytande ungdom eftersträvar ett 

normideal, dock tycks detta ske på skilda vis. Vi menar att aktörerna i berättelsen konstruerar en bild 

om den normbrytande ungdomen, vilket i sig skapar ett normideal som de förhåller sig till. En 

berättelse som influeras av föreställningar om kön och sexualitet i relation till allmänrådande normer. 

Det tycks därför förmedlas en bestämd berättelse om normbrytande ungdom, som karaktärerna 

verkar inom. Utifrån den här studiens teoretiska utgångspunkt gällande föreställningar om normalt 

och avvikande, förstås detta i sin kontext där de sociala myndigheterna ingriper när den unge bryter 

mot allmängiltiga normer. Den unge ska i detta normaliseras, utifrån vad som är socialt acceptabelt 

beteende. I rättsväsendets bedömning nedan skildras att normaliseringen av den unge bör ske i ett 

tidigt skede, för att undgå risken för återkommande och mer långtgående åtgärder: 

 

Det ingripande som behövs ska komma till stånd i ett så pass tidigt skede att den ännu är 

möjligt att bryta en destruktiv utveckling som annars kan väntas kräva återkommande och 

mer långtgående myndighetsåtgärder (Y4: Förvaltningsrättens bedömning). 

 

 

Tidigare forskningen om den sociala barnavården har belyst ett könsmässigt uppdelat norm- och 

åtgärdssystem i tvångsomhändertagande av unga. I den här studien skildras den unge utifrån 

beskrivningar om olikartade normbrott, vilket tidigare forskning benämnt som föreställningar om 

könsrelaterade risker. Ett övergripande drag i den här studiens empirska underlag är skildringar om 

pojkar och flickor som beskrivs ha brutit mot olika normer, vilket tycks medföra att den unges 

normbrytande beteende ska normaliseras och åtgärdas på skilda vis utifrån könstillhörighet. Enligt 

Ericsson (1998) sker det en könsbunden process i tvångsomhändertagandet av den unge. Det kan 
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vara en möjlig förklaring om vilka föreställningar som kommer i uttryck i berättelsen om 

normbrytande ungdom.  Enligt oss kommer detta i uttryck i beskrivningar om att flickan bör bearbeta 

sina trauman, medan pojken bör gränssättas i sitt utåtagerande beteende. Med andra ord tenderar 

normbrytande ungdom att konstrueras i ett könsmässigt uppdelat norm- och åtgärdssystem utifrån 

olikartade orosbilder. Orosbilder som även den unge förhåller sig till, i berättelse om sig själv.  

 

Den unges normaliserande berättelse 

I det empiriska underlaget tycks den unges berättelse om sig själv ha en normaliserande funktion, 

vilket medför att den egna utsagan indirekt kan reproducera föreställningar om normalt och 

avvikande och upprätthålla normidealet. Enligt Goffman (2011) är normbrytande ungdom medveten 

om sin tilldelade problemidentitet. I den unges yttrande nedan, skildras ett avståndstagande från det 

tidigare normbrytande beteendet. Vi menar att exemplet nedan ger uttryck för ungdomens 

medvetenhet om sin tilldelade roll som normbrytande, utifrån en önskan om att bli betraktad som 

normal: 

 

Situationen är idag en helt annan./…/. Bestämde hon också sig för att bryta med sitt 

tidigare liv och ”lämna sig själv”./…/. Hon har kommit till insikt om sin situation och 

förstår att hon behöver vård för att bearbeta det som har hänt och för att bli bättre 

människa./…/. Hon har ändrat både personlighet och beteende sedan hon kom till N. (Y1: 

Den unges yttranden i kammarrätten). 

 

Den unges yttrande ovan, kan förstås som att den unge förhåller sig till berättelsen om Den trasiga 

flickan, genom en förståelse om att hon behöver vård för att bearbeta sina upplevelser. Flickan 

normaliserar sig själv genom att belysa skillnader mellan dåtid och nutid; ”situationen är idag helt 

annorlunda” eftersom hon har ”ändrat både personlighet och beteende” (Y1, se ovan).  En annan flicka 

uttrycker att ”Hon kommer aldrig mer att sälja sexuella tjänster och hon är beredd att prata med 

någon” (Y2: Den unges yttrande i förvaltningsrätten), samt att hon är i behov av ”kontakt för att bearbeta de 

konsekvenser som kan finnas efter att i så unga år har sålt sexuella tjänster” (Y2: Den unges yttrande i 

kammarrätten). Utifrån den här studiens teoretiska ansats, belyser det en berättelse om hur flickan själv 

ska upprätthålla sig inom den traditionella kvinnorollen: hon ska befästa sina sexuella gränser på ett 

acceptabelt vis. Detta har beröringspunkter till Ericssons (1998) resonemang om vad som är socialt 

accepterat beteende för en flicka, d.v.s. flickans beteende bedöms utifrån föreställningar om en 

kvinnlig könsroll. 
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I exemplet nedan, beskriver flickan att hennes trauman tillhör det förgångna, i relation till den 

förmedlade berättelsen om henne som sexuellt utsatt. Det kan förstås i relation till att flickan skildrar 

dessa händelser som att de tillhör det förgångna, medan socialnämnden har beskriver detta som 

nutida risker.  I flickans berättelse, belyser hon sin egen normalitet genom beskrivningen om att hon 

befinner sig i en annan situation: 

 

Igår kom tingsrättens dom i målet om sexuella övergrepp mot X ./…/. Domen var en viktig 

omständighet för X. Hon har blivit trodd och hon känner att hon nu kan gå vidare./…/. Hon 

befinner sig således i en annan situation idag än vad hon gjort tidigare./…/.efter tingsrättens 

dom känns det som att hon kan andas igen (Y1: Den unges yttrande i Förvaltningsrätten). 
 

Likt flickan, förhåller sig även pojken till den förmedlade berättelsen om honom som Den farliga 

pojken. I berättelsen om sig själv skildrar pojken en ånger inför sitt tidigare beteende, utifrån en 

förståelse om ”att det han har gjort är dåligt” (Y5: Den unges yttrande i Förvaltningsrätten). Att bli föremål 

för ett tvångsomhändertagande har blivit en tankeställare för honom. Pojken beskriver att: ”han har 

tänkt på allt han gjort” (Y5: Den unges yttrande i Förvaltningsrätten). I pojkens yttrande nedan normaliserar 

han sig själv genom att särskilja sig från de övriga normbrytande ungdomarna, i och med en rädsla 

att bli som dem: 

 

Han har haft tid att tänka efter det han blev anhållen. Han har tänkt på allt han har gjort. 

Han känner att det han har gjort är dåligt och han ångrar sig. /…/Han har sett vilka 

konsekvenser hans beteende har fått och han vill inte hamna på behandlingshem med andra 

kriminella då han är rädd att bli som de. Han tänker ta itu med sitt liv. (Y5: Den unges yttrande i 

Förvaltningsrätten) 
 

Enligt oss eftersträvar pojken ett normideal, genom en uttryckt vilja ”att ta itu med sitt liv”, samtidigt 

accepterar han bilden av sig själv som normbrytande och som farlig. I detta skildras en ånger inför 

hans eget beteende, där han förhåller sig till sin problemidentitet. Andra beskrivningar om att pojken 

eftersträvar ett normideal, skildras i ett yttrande nedan. Pojken efterfrågar en manlig förebild som 

kan förmedla gränser och kunskap om de normer som pojken anses har brutit emot. I vår mening 

belyser detta föreställningar som omgärdar det manliga könet, där pojken genom en manlig förebild 

kan få en möjlighet att prestera acceptabla manliga könsuttryck: 

 

Han saknar kontakt med en manlig person som är äldre än honom. Han behöver en vuxen 

som han kan lita på och som han kan tala med. En vuxen som sätter upp gränser och 

informerar om synliga sociala regler i samhället /…/ Han längtar efter en vuxen som kan 

informera honom om regler och gränser (Y5: Den unges yttrande i Förvaltningsrätten, tidigare 

Länsrätten).  
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En aspekt som kan urskiljas i den här studien är att de unga tycks belysa olika normbrott och olika 

lösningar för sitt normbrytande beteende, vilket kan illustrera den tidigare forskningens bidrag om ett 

könsmässigt uppdelat norm- och åtgärdssystem i den sociala barnavården (Lundström & Sallnäs, 2003). I 

den här studien förhåller sig de unga till den bild som förmedlas om dem. I berättelse om sig själv 

framställer sig de unga numera som normala, de har upphört ”med sitt normbrytande beteende och 

förstått konsekvenserna av detta beteende./…/. Situationen är nu helt förändrad” (Y2: Den unges yttrande 

i kammarrätten). De unga skildrar även att de ”måste ändra sitt liv”(Y2: Den unges yttrande i kammarrätten) 

för att bli normaliserade och accepterade. Även Strandell, Julkanen och Lamminen (2005) har belyst 

att den unge försöker belysa sin normalitet genom en förändringsbetonad berättelse om sig själv: om 

hur den var innan och hur den är nu. Det medför en pendling mellan att acceptera berättelsen om sig 

själv, samt skapa en motpol mot de andra avvikande ungdomarna för att befästa sin egen normalitet.  

 

Den önskvärda framtiden 

Socialnämnden och rättsväsendet kan beskrivas ha en normaliserande funktion, vilken konstruerar ett 

normideal för den unge. Utifrån den här studiens teoretiska utgångspunkt blir normidealet en mall 

som den unges beteende bedöms utifrån. I den här studien finns det ett övergripande mönster för hur 

normbrytande ungdom konstrueras, nämligen tycks betraktelsen av normbrytande ungdom vara 

framåtsyftande mot en önskvärd framtid. I empirin beskrivs ett framtida vuxenliv, exempelvis 

skildrar socialnämnden att den unge behöver ”träna sig inför ett mer självständigt vuxenliv” (Y8: 

socialnämndens utredning i Kammarrätten) för att ”få henne leva bättre” (Y1: Socialnämndens utredning i 

Förvaltningsrätten). Det belyser att den normbrytande ungdomen konstrueras i relation till sin framtid, 

vilket motiverar insatser för att bryta den unges destruktiva utveckling. I rättsväsendets bedömning 

nedan, beskrivs att de sociala konsekvenserna för den unge framstår som allvarliga, i relation till att 

”unga personer ännu inte hunnit få någon förankring på arbetsmarknaden eller att de bildat familj”: 

 

Ungdomar, framför allt flickor, etablerar ett missbruk på kortare tid än vuxna och en 

beroendesituation utvecklas snabbare. De sociala konsekvenserna kan också bli allvarliga 

eftersom unga personer ännu inte hunnit få någon förankring på arbetsmarknaden eller 

genom att de bildat familj. (Y7: förarbetet som nämns i Förvaltningsrättens bedömning). 

 

I vår mening, legitimerar den önskvärda framtiden insatser, så att den unge ska uppnå normidealet. 

Det illustreras i beskrivningar om att den negativa spiralen hos den unge kan brytas genom insatser 

och återgärder från myndighetens sida. Exempelvis genom yttranden om att de unga ”under tiden där 

växte./…/. som människa” (Y3: kontaktpersons yttrande i förvaltningsrätten). För att förhindra den unges 



62 
 

destruktiva utveckling krävs det att: ”X behöver stanna upp och börja reflektera” (Y3: Socialnämndens 

vårdplan i förvaltningsrätten). De sociala myndigheternas intention att hjälpa den unga till ett bättre liv, 

kan jämföras med den unges strävan att ha ett normalt liv. 

 

Den unges egen berättelse tenderar att vara förändringsbetonad i relation till normidealet, vilket kan 

belysas i beskrivningen om att den unge ska förhålla sig till vuxenvärldens reglerverk: ”Hon vill 

flytta från sin mamma och bo hos sin pappa. Det är bättre att bo på landet och bra med hårdare 

regler” (Y2: Den unges yttrande i förvaltningsrätten) samt: ”Han tänker hålla sig borta från stan och lyda 

sin mamma” (Y5: den unges yttrande i Förvaltningsrätten). För att uppnå normidealet är ungdomen beredd 

att göra en förändring, utifrån att den ”förtjänar en chans” (Y8: den unges yttrande i Kammarrätten). 

Ungdomens egen berättelse illustrerar att den unge är medveten om att det tidigare beteende 

betraktas vara ett normbrott mot det s.k. livsloppsidealet, vilket är ett ideal som omgärdas av 

heteronormativa föreställningar. Föreställningar om hur den unge ska leva och hur dess liv ska 

utformas. Den unges berättelse om sig själv tenderar att präglas av en framtidsbild om att ha arbete, 

familj och leva ett gott liv. Den unge förhåller sig därmed till normidealet, genom en betoning på sin 

framtid: 

 

Vad det gäller framtiden hoppas X att han kommer att ha ett arbete att gå till, en egen 

lägenhet att bo i, samt en flickvän, kort sagt att han kommer att leva ett välordnat liv (Y7, 

Den unges yttranden i Förvaltningsrätten). 

 

Han vill bli grävmaskinist./…/. Han har en flickvän och tänker hålla sig ifrån dåligt sällskap 
(Y5 Den unges yttrande i Förvaltningsrätten).  

 

”Hon vill få hjälp, bli drogfri och fullfölja sina studier./…/. Med att bli en bättre människa 

menade hon att hon vill sluta med drogerna./…/. Nu känns det som hon är på rätt väg. (Y1, 

Den unges yttrande i Förvaltningsrätten).  

 

 

I ungdomarnas yttrande ovan, illustrerar de ungas internaliseraring av normidealet.  De unga gör 

normidealet till sitt eget, utifrån föreställningar om vad som betraktas vara en önskvärd framtid. De 

unga förknippar sin framtid med ett välordnat liv med studier, drogfrihet, arbete, bostad och 

livspartner. Det är en skildring om att den unge numera är på rätt väg för att bli En Bättre Människa.  
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Slutdiskussion  

Den institutionella berättelsen om normbrytande ungdom kan konstrueras på skilda vis beroende på 

den unges könstillhörighet, vilket kan ses som uttryck för föreställningar om könsrelaterade risker. 

Det är socialnämnden som har ansvar och tolkningsföreträdet att definiera det första kapitlet i 

berättelsen om normbrytande ungdom. När rättsväsendet tar vid kan konstruktionen av normbrytande 

ungdom och förståelsen av det normbrytande beteendet återkomma i den rättsliga bedömningen. Den 

här studien har syftat att belysa att berättelsen om normbrytande ungdom kan beskrivas på skilda vis, 

beroende på vem som utför den normbrytande handlingen, samt vem som har mandat att definiera det 

normbrytande beteendet som avvikande. Berättelsen om normbrytande ungdom skildras utifrån en 

orosbild, vilket motiverar ett tvångsomhändertagande av den unge. Tvångsomhändertagandet sker 

utifrån en tanke om en potentiell livslinje för den unge, vilken kan innehålla ödesdigra konsekvenser, 

samt en bild om den önskvärda framtiden.  

Ett resultat i den här studiens empiriska underlag är att normbrytande flickor och pojkars problematik 

skildras i olikartade beskrivningar. Flickans normbrytande beteende tycks härledas till hennes 

tidigare upplevda trauman och hon anses vara i behov att bearbeta sina trauman. Pojkens 

normbrytande beteende tycks härledas till hans eget agerande. Pojken skildras i beskrivningar om 

aggressiva uttryck, vilket tenderar att pojken framstår som ansvarig för sitt eget agerande. 

Alternativa skildringar hamnar i skymundan i relation till den övergripande berättelsen om de unga.  

Flickor och pojkar beskrivs utifrån att de anses bryta mot olika normer, vilket motiverar olikartade 

åtgärder för att bryta den destruktiva utvecklingen. Det kan belysa en könsbunden process i 

tvångsomhändertagande av den unge.  Socialnämnden och rättsväsendet tenderar att bibehålla sin 

problembeskrivning av den unge, i relation till den unges motberättelser, förändringsprocess och 

insikt om sitt normbrott. Den unge skildrar alternativa bilder om sig själv, samtidigt som denne tar 

avstånd från sitt förflutna och andra ”avvikande” ungdomar. Den normbrytande ungdomens egen 

berättelse tar avstamp utifrån ett framåtsyftande normideal, likaså förhåller sig de sociala 

myndigheterna till ett normgivande ideal för den unge.   

 

Föreställningar om kön och sexualitet kan få en betydelse i det faktiska mötet mellan ungdom och de 

sociala myndigheterna. Som framtida socionomer, vill vi uppmärksamma att föreställningar om kön 

och sexualitet kan komma i uttryck i myndighetsrepresentantens beskrivning av de unga. Å ena 

sidan, är begreppen som normbrytande ungdom och annat social nedbrytande beteende abstrakta 
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kategorier, vilket kan ge upphov till en osäkerhet hos myndighetsrepresentanten hur detta ska 

definieras och när detta ska åtgärdas. Å andra sidan har myndighetsrepresentanten ett ansvar för unga 

och barn som riskerar ett destruktivt liv. Tvångsomhändertagandet innefattar ett 

spänningsförhållande mellan att den unge bryter mot allmänrådande normer, samtidigt som 

bedömningen av beteendet inte ska färgas av samhälleliga värderingar. Den här studiens 

övergripande intention har varit att undersöka hur det normgivande kontureras i relation till det som 

anses vara avvikande. Den här studien ger inga lösningar för de dilemman som 

myndighetsrepresentanten möter i det dagliga arbetet, däremot har den syftat till att uppmärksamma 

hur berättelsen om normbrytande ungdom kan skildras utifrån föreställningar om kön och sexualitet. 

Synen på normbrytande ungdom är beroende på vilket perspektiv och vilken utgångspunkt man har i 

mötet med den unge. Därför vill vi avsluta med ett citat som ska skapa reflektion kring det sätt varpå 

vi betraktar vår omgivning och normbrytande ungdom: 

Består verkligheten genom ”våra normalitetsglasögon” av enbart unga kvinnor som säljer 

sex? Är det skillnaden på hur handlingen att sälja sex påverkar en ung kvinnas och en ung 

mans identitet? Om inte, kan frågan ställas varför vi inte utformar samma mängd insatser till 

yngre män, (Svensson, 2011, s. 147).  
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