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Abstract 

Author: Matilda Broberg & Malin Bergsten 

Title: "Other socially destructive behaviour" 

- Social workers conceptions and perceptions about LVU § 3 from a gender perspective 

[Translated title] 

Supervisor: Erika Lundby 

Assessor: Ulf Drugge 

 

This study aims to examine how social workers, in the Swedish social services, perceive and 

interpret LVU § 3 from a gender perspective. In total eight social workers participated in the 

study, attending interviews based on a vignette. From a gender perspective we wanted to 

found out how the social workers define "other socially destructive behaviour" and 

understand their thoughts about this subject. Moreover, we aimed to see if social workers 

perceive any differences between boys and girls behaviour. Based on several theories, two 

gender theories and concepts we have analysed our result from the interviews. The study has 

shown that the social workers seems to find "other socially destructive behaviour" in the LVU 

§ 3 difficult to use. Through the result from the vignette, it has also shown that the social 

workers seemed to perceive more risks for girls to be sexually abused than boys in the same 

situation. The fear they see with boys in the same situation is that they will start using drugs.  
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Förord 

Denna studie har gett oss kunskap om genus och om socialsekreterarnas arbete. Det vi funnit 

som mest intressant har varit socialsekreterarnas erfarenheter och deras tankegångar kring vårt 

ämne. Innan uppsatsens start hörde vi att det är stor risk att man som uppsatspar blir osams 

och att man kommer bli så trötta på varandra. Vi känner att vi ständigt peppat varandra och 

hållit stämningen uppe. Och ja, det har varit svett och tårar, men så men även mycket skratt. 

Vi vill framför allt tacka vår handledare Erika Lundby för fantastisk handledning och som 

verkligen ställt upp för oss under hela studiens process. Vi vill också ge ett stort tack till Lena 

Gustafsson som var så vänlig och ställde upp och hjälpte oss med vinjetten. Ett tack till Peter 

Hultgren som handledde oss under uppsatsplanen. Tack för dina livliga idéer och pushande. 

Tack alla intervjupersoner för att ni ställde upp och gjorde denna studie möjlig. Vi har 

verkligen uppskattat att ni delat med er av era tankar och erfarenheter. 

Ett tack till familj, vänner och pojkvän som funnits där och vi ber om ursäkt om vi uppfattats 

som frånvarande och griniga under vissa perioder. 

Sist men inte minst, vill vi tacka varandra! 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund och problemformulering 

Socialtjänsten ska finnas som ett skyddsnät för den unge. Socialsekreterarna arbetar för att 

barn och unga ska leva under trygga och respektfulla förhållanden. Om förhållandena är 

ogynnsamma ska socialtjänsten vidta åtgärder. Den bästa förutsättningen för att den unge ska 

få en förbättrad livssituation är då vård och stöd kan ske på frivillig väg. Om det inte är 

möjligt genom Socialtjänstlagen (SoL) finns Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) som ett komplement då tvångsvård blir aktuellt. LVU finns till som ett 

skydd för den unge, en så kallad skyddslag där barnets bästa ska stå i fokus (SOU 2000:77:12-

13). För att tvångsvård ska vara aktuellt finns en åldersgräns upp till 20 år, där utredningstiden 

får pågå fram till individen fyller 21 år (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014:349). I 

socialsekreterares arbete är det viktigt att se varje barn som en egen individ. Att ha en 

medvetenhet om att något som är bra för ett barn kanske inte är det för ett annat. Det ska 

samtidigt finnas en likvärdighet oavsett ålder och kön (SOU 2000:77:12).  

Socialsekreterare arbetar utifrån ramlagar, där de ska tolka lagens rekvisit utifrån det enskilda 

fallet. I citatet nedan diskuterar Birgitta, som arbetar som socialsekreterare på individ- och 

familjeenheten i en mindre ort i Sverige, om rekvisitet ” annat socialt nedbrytande beteende” i 

LVU § 3 st 1: 

Socialt nedbrytande beteende måste socialsekreterare själv motivera varför det skulle 

vara det, och det blir ju någon typ av övertalningskampanj i materialet, till att få rätten 

att se att jo men det här är ju ett beteende som är socialt nedbrytande.   

                                                                                                                               Birgitta 

LVU § 3 st 1 innefattar att vård ska beslutas om en ungdom uppfyller något av rekvisiten 

"missbruk av beroendeframkallande medel" som inkluderar alkohol och narkotika, "brottslig 

verksamhet" som innefattar upprepande brottsliga handlingar och "annat socialt nedbrytande 

beteende" som inkluderar att den unge avviker från samhällets grundläggande normer 

(Lundgren et.al.  2014:340-341). Som Birgitta beskrev är rekvisitet ”annat socialt nedbrytande 

beteende” diffust då det inte finns strikta ramar för vad som definieras som ett avvikande 

beteende från samhällets grundläggande normer (jmf. ibid). I lagkommentaren till rekvisitet 

beskrivs endast få exempel på beteenden som går under rekvisitet. Prostitution, vistas på 

strippklubb samt att befinna sig i en knarkarkvart eller liknande miljöer där narkotika 

förekommer står beskrivet som nedbrytande beteende för den unge. Även om den unge begår 
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enstaka allvarliga brott utan att det kan klassas som "brottslig verksamhet" kan det även gå 

under rekvisitet (Lundgren, et. al. 2014:355). Förutsättningarna för att en LVU-ansökan ska 

gå igenom är att beteendet utger påtaglig risk för att den unges utveckling och hälsa riskerar 

att skadas (Lundgren et.al: 342-342).  

Tidigare forskning inriktad på genusperspektiv, har visat på att det funnits könsskillnader i 

hur barn beskrivs i dokumenten vid LVU-utredningar (Kåhl, 1995). Olika normsystem i 

samhället tycks påverka socialsekreterares bedömning vid utredningar samt att flickor och 

pojkar bedöms ibland olika under rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Genom 

granskningar har det framkommit att det går att utskilja flera olikheter vid motivet till 

omhändertagande. Pojkar har ofta ett större handlingsutrymme där gränsen om vad som är 

tillåtet är mer vidgat än hos flickor. Flickor bedöms efter hur de symboliseras och inte efter 

deras beteende. Mycket av värderingarna vid bedömningen gällande flickor, relateras till 

dennes sexualitet och sårbarhet (Schlytter, 1999:135-142). 

Frågor vi ställer oss i denna uppsats är, utifrån ovanstående resonemang, vad socialsekreterare 

har för föreställningar och hur de betraktar rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. I 

studien vill vi även se om rekvisitet tillämpas på samma villkor oberoende av kön, samt om 

socialsekreterare ser lika allvarligt på om en pojke exempelvis är utåtagerande som när en 

flicka visar samma signaler. Denna kunskap är av stor vikt då lagstiftningen är könsneutral 

och socialsekreterarnas arbete ska vara detsamma. Ingen människa är den andre lik och vi vill 

därför undersöka detta ämne på grund av varje individs rättssäkerhet.   
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv beskriva och analysera 

socialsekreterares föreställningar och uppfattningar om hur socialsekreterare tolkar rekvisitet 

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

vård av unga. 

- Hur kan ”annat socialt nedbrytande beteende” definieras utifrån socialsekreterarnas 

föreställningar? 

- Vilka uppfattningar har socialsekreterarna kring rekvisitets diffusa karaktär? 

- Vilka föreställningar har socialsekreterarna angående skillnader respektive likheter mellan 

pojkar och flickor vad gäller hanteringen av rekvisitet? 

1.3. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss på ett rekvisit i LVU § 3. Detta med anledning av att LVU är bred 

och för att få en djupare inblick valde vi att begränsa oss på ett rekvisit. Rekvisitet "annat 

socialt nedbrytande beteendet" lämnar stort tolkningsföreträde till socialsekreterarna. Genom 

att studera tidigare forskning märkte vi att det finns många delade meningar kring rekvisitet 

vilket var intresseväckande. Vi har även valt att endast fokusera på socialsekreterare då det är 

dem som i synnerhet arbetar med rekvisitet.  

1.4. Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel. I första kapitlet presenteras studiens ämne utifrån bakgrund 

och beskriver problemet studien ska behandla. I inledningsdelen får läsaren en förståelse för 

studiens inriktning. Andra kapitlet är tidigare forskning där läsaren får en inblick i tidigare 

forskning som berör studiens ämne. Det tredje kapitlet beskriver studiens utgångspunkter, 

teorier samt begrepp som berör studien och som i analysdelen kommer att kopplas samman 

med empirin. Vidare i fjärde kapitlet introduceras läsaren i studiens metodval och 

tillvägagångssätt. Nästkommande kapitel är sammanställning av empirin. Där får läsarna ta 

del av intervjumaterialet som presenteras utifrån valda teman. Empirin analyseras sedan i det 

sjätte kapitlet med hjälp av tidigare forskning och samtliga delar i teoriavsnittet. Där får 

läsaren en förståelse för empirin på ett djupare plan. Sammanställningen av empirin samt 

analysen är uppdelad i tre teman där vardera är utifrån studiens frågeställningar. Varje tema i 

analysen avslutas med sammanfattande slutsatser. Sjunde kapitlet är slutdiskussionen. Här 

diskuteras och problematiseras flera av de centrala delar som framkommit ifrån empiri och 

analys.  
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som belyser teman som exempelvis 

socialtjänstens utredningar utifrån ett genusperspektiv, socialsekreterares perspektiv på 

tvångsvård enligt LVU samt svensk- respektive internationell forskning om könsstereotyper. 

Den tidigare forskningen beskriver vilka förväntningar och föreställningar som kan finnas på 

pojkar respektive flickor i vårt samhälle. Den fångar även upp att det tycks finnas skillnader i 

synen på pojkars och flickors sociala problem.  

2.1. Socialsekreterares perspektiv på LVU-utredningar 

Svensk tidigare forskning visar att socialsekreterare ofta vill ha en inre moralisk övertygelse 

innan en tvångsvårdsprocess kan inledas enligt LVU § 3. Tillsammans med den moraliska 

övertygelsen menar socialsekreterarna att en stark bevisföring måste inhämtas innan 

bedömning av tvångsvård kan inledas. Studier har även visat att socialsekreterare vid tillfällen 

har ett "passivt förhållningssätt" där de inväntar akuta händelser innan de ingriper (Ponnert, 

2007:185,193). 

Socialsekreterare upplever rekvisiten "brottslig verksamhet" och "missbruk" som enklare 

ärenden, då det ofta finns tydligare bevis. En annan anledning till detta är på grund av att de 

menar att det är lättare att avgöra när dessa ungdomar är i behov av vård enligt LVU. Studien 

påvisar att socialsekreterare ser rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" som ett svårt 

rekvisit att ansöka på. Anledningen är att socialsekreterarna uppfattar att det är svårare att 

bevisa att ungdomen har ett normbrytande beteende som innebär en påtaglig risk för 

ungdomens hälsa eller utveckling. Vid brottslig verksamhet eller missbruk menar 

socialsekreterarna att det vanligtvis finns dokumentation från polis eller sjukhus vilket gör det 

mer konkret och tydligt i en ansökan till förvaltningsrätten. I rekvisitet "annat socialt 

nedbrytande beteende" är det ofta socialsekreterarnas egna personliga åsikter och värderingar 

som väger in i bedömningarna, då tydliga bevis ofta saknas (Ponnert, 2007: 193-199). 

Ponnert (2007) förklarar att det finns en diskrepans i flickors och pojkars problematik i 

rekvisitet. Pojkars beteenden är ofta mer tydliga och det finns mer bevis. Flickorna går under 

rekvisitet på sådana beteenden som vagabondage, prostitution eller vistas i miljöer där hon 

kan utnyttjas (Ponnert, 2007:199). 
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2.2. Genus 

Internationell forskning visar i en jämförande studie på 25 länders olika stereotyper. Fem 

personlighetsdrag undersöktes: extravision, medgörlighet, emotionell stabilitet, plikttrogenhet 

och öppenhet, i den så kallade "Five factor model" (FEM). Forskningen undersökte hur män 

och kvinnor generellt betraktas. Det visade sig att kvinnor ses som medgörliga, medan 

männens stereotypsdrag är de övriga fyra personlighetsdragen (Williams, Satterwhite & Best, 

1999:513-514). Män presenterades som dominanta, hotfulla och aggressiva. Samtidigt som 

kvinnorna anses som ömma och känsliga (Biernat & Ma, 2005:489-490). Liknande resultat 

framkom även vid en undersökning om vilka förväntningar det finns på respektive köns 

egenskaper. Män och kvinnors tankar om vilka utmärkande egenskaper som finns kopplade 

till kön granskades. Resultatet visade att männen anses ha gott självförtroende, som 

självständiga individer och lata. Kvinnorna betraktas som familjeorienterade, mer vårdande, 

oroliga och ofta mer bekymrade (Guimond, Chatard, Martinot, Chrips & Redersdorff, 

2006:237). 

Tidigare forskning visar att samhällets normer påverkar utredningar och omhändertagande av 

barn. Samhället har genom årtionden sett kvinnors sexualitet som något brottsligt. Detta är 

något som tydligt påvisats inom den norska sociala barnavården sedan tidigt 50-tal. Pojkar 

och flickor omhändertogs på olika grunder. Pojkar blev oftare omhändertagna på grund av 

brottsliga handlingar och flickor för deras "översexualitet". Studien utgick från en institution i 

Norge. I arbetet på institutionen nämns det normbrytande beteendet och att det primära på 

institutionen var att få flickor att leva upp till könsstereotypen för hur en flicka ska bete sig. 

Med pojkarna ansåg man att problemet endast var att de begått brottsliga handlingar 

(Ericsson, 1998:445-450). 

Svensk tidigare forskning undersökte om det finns skillnader mellan barn och unga inom 

socialtjänsten utifrån ett genusperspektiv. Studien visade på en könsskillnad i hur barnen 

beskrivs i dokumenten. Flickorna objektifieras oftare i dokumenten, där deras egenskaper 

förklaras som exempelvis försiktiga och lugna. Pojkarna beskrivs mer som subjekt, stora, 

starka och där deras handlingar är i fokus. Andra skillnader som forskningen visade var att 

socialsekreterarna endast förklarar flickornas situation, medan pojkarnas tankar och åsikter 

finns dokumenterade. I protokollen beskrivs flickan som "flickan" medan pojkarna oftare 

presenteras med namn. Att beskriva flickor och pojkar på detta sätt menar författaren Kåhl 

(1995) påverkar socialnämndens beslut och barnens egna beteende. Det finns risk för att 
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flickorna blir tystade och denna typ av beskrivning ger större utrymme för pojkarna att höras 

och synas (Kåhl, 1995:169). 

I det svenska samhället råder olika könsnormer där könen skiljer sig gällande hur de ska 

hantera sina känslor. Det är mer socialt accepterat för pojkar att vara utåtagerande och att det 

tar längre tid innan deras signaler uppmärksammas (Lundström, Sallnäs, 2003; Fischer, 1993). 

Andra könsnormer är att kvinnor ofta ses som förtryckta utifrån kollektiv syn. Män och 

kvinnors roller medför en problematisk bild av kvinnan. Pojkar framstår ofta som de 

ansvariga och flickor som offren (Ponnerts, 2007:79-80). Mattsson (2005) menar att kraven 

på de båda könen skiljer sig. Männen har inte samma krav på sig att leva upp till de manliga 

normerna som kvinnor har att leva upp till de kvinnliga normerna. Kvinnornas svaga och 

förtryckta roll kan ses som ett samhällsfenomen (Mattsson, 2005:240-249). 

2.3. Känslostyrt arbete 

Schlytters (1999) avhandling hade som syfte att belysa LVU § 3 ur ett genusperspektiv genom 

att analysera 398 länsrättsdomar från år 1994. Avhandlingen visar att flickor och pojkar 

bedöms olika. Schlytter (1999) menar att lagen inte hanteras på ett könsneutralt sätt som den i 

teorin ska göra. Författaren ställer sig frågan om LVU § 3 är könsneutral. Hon ifrågasätter om 

lagen motsvarar pojkars problematik bättre än flickors. Genom sin granskning kunde hon 

urskilja flera olikheter vid motiven till omhändertagandet samt ett dubbelt normsystem. 

Schlytter (1999) belyser hur flickor och pojkar bedöms olika under rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Det är skilda normsystem som separerar bedömningarna och dessa 

normsystem styr hur de båda könen granskas. Pojkar har ett större handlingsutrymme där 

gränsen om vad som är tillåtet är mer vidgat än hos flickor. Säkerställandet av 

dokumentationen vid utredningsprocessen ska vara objektiv och oberoende av samhällets 

värderingar. Författaren Schlytter (1999) menar att detta inte efterföljs. Hon trycker extra 

mycket på flickors situation då hon menar att de bedöms efter hur de symboliseras och inte 

utefter dennes beteende. Författaren menar att mycket av värderingarna vid bedömningen 

gällande flickor relateras till dennes sexualitet och sårbarhet (Schlytter, 1999:135-142).   

I en svensk kvalitativ studie undersökte Ponnert (2007) LVU-processen ur socialsekreterarnas 

perspektiv. Detta genom fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare och analys av sociala 

barnavårdsakter. Ponnert (2007) följde socialsekreterarnas resonemang kring barn- och 

ungdomsutredningar som visade på att socialsekreterarnas arbete är känslostyrt. Forskningen 

visar att socialsekreterare ofta upplever rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" som 
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svårt att tillämpa, då det ofta saknas bevis. Hon kunde även se skillnader på vilka beteenden 

som är vanligast hos pojkar respektive flickor. Då lagstiftningen inte innefattar några 

specifika riktlinjer om hur den ska uttydas, är socialsekreterarnas egna känslomässiga 

tolkningar det förfogande instrumentet de har att utgå från. Därmed får socialsekreterarna 

uttyda sakförhållanden individuellt, men vara noga med att leta efter information som styrker 

deras egna tolkning (Ponnert, 2007:81-82).  

Schlytters (1999) och Ponnerts (2007) tidigare forskningar visar på att det har funnits 

skillnader i hanteringen av LVU-ärenden. I och med tidsaspekten på avhandlingarna, önskade 

vi att undersöka liknande, men i denna studie enbart rekvisitet "annat socialt nedbrytande 

beteende". Vi ville undersöka om vi kunde se likheter och/eller skillnader i vår studie jämfört 

med Ponnert (2007) och Schlytter (1999). Vi valde att utföra den här studien genom ett annat 

tillvägagångsätt. Istället för granskning, fokusgrupper eller observationer utgår denna studie 

från en projektiv metod genom kvalitativa intervjuer med socialsekreterare.    

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen belyst samhällets normer och 

könsstereotyper i internationell- samt svensk kontext. Forskningsresultatet visar att individer 

ofta blir bedömda utifrån kön och att vad som anses som normbrytande beteende tycks se 

olika ut beroende på om det är en flicka eller pojke. Resonemanget är relevant för denna 

studie då vi vill undersöka vilka föreställningar det finns angående normer och avvikande 

beteende hos flickor respektive pojkar. Forskning påvisar att tillämpningen av LVU § 3 inte 

alltid hanteras könsneutralt. Detta kan vara ett problem då barn och ungdomar inte tycks få 

hjälp på samma villkor på grund av sitt kön.  
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis beskrivs 

begreppen avvikande beteende och handlingsutrymme. Följande introduceras studiens 

teoretiska redskap, Hirdmans genuskontrakt samt genussystemet. Begreppen kön, genus och 

könsstereotyper beskrivs. Samtliga teorier och begrepp har använts som redskap för att 

analysera empirin. Slutligen beskrivs studiens socialkonstruktivistiska perspektiv.  

3.1. Avvikande beteende 

Som tidigare nämnt är studien inriktad på rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende". I 

lagkommentaren till rekvisitet definieras det som ett avvikande från samhällets grundläggande 

normer. Vilket under uppsatsen har definierat som ett normbrytande beteende. Begreppet 

avvikande beteende har en dubbel betydelse. Det handlar inte bara om att en person begår en 

avvikande handling utan också om hur samhället ställer sig till handlingen. Det handlar 

därmed om en person som bryter mot en regel, en regel som personer i samhället har 

konstruerat. Definitionen av vad som är ett opassande uppförande förklaras utifrån vilka 

regler som finns om vad som passar vid ett specifikt sammanhang. Dessa regler är oskrivna 

lagar som finns i olika kontexter i samhället (Jonsson, 1980:118-121). 

3.2. Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme  

En socialsekreterare möter dagligen utsatta människor i sitt arbete, som är i behov av någon 

typ av resurs. Socialsekreterares arbetsuppgift är att skapa förutsättningar och tillsammans 

med klienten förbättra dess livssituation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:15-17). 

Socialsekreterare benämns som en gräsrotsbyråkrat. En gräsrotsbyråkrat avser tjänstemän som 

arbetar på den offentliga organisationen och som har en relation och daglig kontakt med 

medborgarna i sitt arbete (Svensson et. al, 2008:15-17). Ett annat kännetecken är att 

gräsrotsbyråkraten har ett stort handlingsutrymme i arbetet (Johansson, 1997). Trots ramar 

och riktlinjer har socialsekreterare ett stort ansvar i hur handlingsutrymmet ska hanteras och 

hur ärenden ska tolkas. Detta innebär att socialsekreterarens sätt att hantera och använda 

handlingsutrymmet ser olika ut. Detta utifrån erfarenheter samt individuella faktorer som 

professionella tolkningar och interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Den 

professionella kunskapen påverkar socialsekreterarens val och bedömningar samt ökar 

socialsekreterarens möjlighet att vidga handlingsutrymmet (Svensson, et. al, 2008:15-17, 24). 
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I och med det fria men ändå begränsade handlingsutrymmet är det av stor vikt att 

myndighetsutövare som socialsekreterare på individ- och familjeenheten ständigt reflekterar 

över sitt arbete (ibid:15-17).   

Rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" har som tidigare nämnt definierats i den 

tidigare forskningen som diffust. En del socialsekreterare upplever rekvisitet som svårare att 

använda än de övriga rekvisiten i LVU § 3. Detta med anledning av otydliga riktlinjer och det 

stora tolkningsföreträdet (jmf. Ponnert 2007). Socialsekreterares handlingsutrymme utformas 

i det enskilda fallet. Faktorer som organisationens riktlinjer och regler samt klient och dess 

kontext påverkar handlingsutrymmet. Rekvisitets diffusa karaktär lämnar stort utrymme för 

socialsekreteraren att med sin kompetens själv utföra rimliga val och bedömningar. Detta på 

grund av rekvisitets diffusa karaktär, som lämnar få riktlinjer (jmf. Svensson et. al, 2008).  

3.3. Genus 

Genus är svenska översättningen från engelskans "gender". Genus är enligt författaren 

Hirdman (1988) det sociala/kulturella könet. Författaren beskriver genus som ett 

samlingsbegrepp om hur vi människor skapar kvinnligt och manligt samt hur det är något som 

"görs" och inte är (Hirdman, 1988:51). Genus används vanligtvis inom socialpsykologisk 

forskning medan "kön" ofta är kopplat till biologi. Genus är kulturspecifikt, och kan se olika 

ut beroende på kontext och är det beteendemönster samhället förväntar sig av en kvinna 

respektive man (Kullberg, Herz, Fäldt, Wallroth & Skillmark, 2012:19-22). 

Denna uppsats utgår från att kön är det biologiska, den fysiska kroppen. Genus ses som 

egenskaper som människan tillskrivits redan vid födseln och är socialt konstruerade. 

Kontexten vi växer upp i ger flickor och pojkar normer att leva upp till (jmf Hirdman, 

2001:80-83). 

Könsstereotyper beskrivs som förväntade karaktäristiska beskrivningar hur män och kvinnor 

ska bete sig. Män ses ofta som aggressiva och mer självständiga än kvinnor. Kvinnor antas 

vara mer känslomässiga än männen (Williams, Satterwhite och Best, 1999). 

Som medlemmar i ett samhälle och tjänsteman i en människobehandlande organisation 

påverkas vi ständigt av normer, maktstrukturer och värderingar. Detta är en del i 

genussystemet. Genussystemet är uppdelat i två principer, ett i särhållande där manligt och 

kvinnligt inte ska förväxlas, samt en hierarki där mannen är normen. Ord som man och kvinna 

är laddade med olika förväntningar och oskrivna lagar om hur man beroende på kön ska prata, 
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klä sig och föra sig. Genussystemet är ett fenomen som följt oss genom generationer 

(Karlsson, Piuva, 2012:283-284). 

Genuskontraktet beskriver hur mannen respektive kvinnan bör vara i relation till varandra.  

Kvinnan har en underordnad position gentemot mannen och anses vara den svaga och saknar 

förmåga att ta hand om sig själv. Kvinnan "är" inte, utan normerna och föreställningarna 

beskriver mer vad hon bör göra/vara. Genuskontraktet beskriver hur stereotyperna mannen 

och kvinnan har olika ansvar, rättigheter och skyldigheter. Hirdman (2001) menar att dessa 

föreställningar hur man bör vara är något som har följt oss sedan födseln. Skillnaderna mellan 

mannen och kvinnan är något som har hållits isär med exempelvis arbetsdelning och 

uppförande (Hirdman, 2001:65,80-83). 

Kvinnans biologiska kön, har en stor roll i kvinnans tilldelade sociala roll i samhället. 

Hirdman (2001) menar däremot att det inte är på grund av de naturliga skillnaderna mellan 

könen som är en förklaring till de positioner mannen respektive kvinnan har i samhället. Detta 

är en social konstruktion och de biologiska skillnaderna förklarar inte att mannen är normen 

och överordnad gentemot kvinnans underordnade position. Mannens position och villkor i 

samhället medför att han ses som kvinnans beskyddare och överhuvud, men kanske mest som 

förtryckare. Detta oavsett om han vill det eller inte (Hirdman, 2001:82-83,93). 

3.4. Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som ser verkligheten som socialt 

konstruerat i interaktionen mellan människor. Perspektivet ställer sig kritisk till kunskap, och 

menar att den påverkas av sociala faktorer. Världen skapas och förstås genom sociala 

processer. Synsättet menar att människan gör kategoriseringar i samhället och innebär därmed 

att det inte är det "rätta" sättet att se på verkligheten. I och med att det är människor som 

konstruerar och kategoriserar ser verkligheten annorlunda ut beroende på tid och kontext. Vi 

kategoriserar människor i två grupper: män och kvinnor. Det finns även skapade normer och 

föreställningar om hur dessa två grupper ska se ut och bete sig (Burr, 2003:2-3). 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv hör samman med genusteorin som även den menar att kön 

är en konstruerad kategori. Kopplad till socialsekreterare och deras arbete är det deras 

individuella uppfattningar och värderingar om genus och kön som påverkar mötet med 

ungdomarna. Detta påverkar vilka föreställningar socialsekreterarna har gentemot 

kategoriseringen av vad som är kvinnligt respektive manligt.   
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3.5. Motivering av teorier 

Teorierna och begreppen som presenterats ovan, tillsammans med tidigare forskning kommer 

i analysdelen att sammankopplas med empirin. Handlingsutrymmet är relevant då det står för 

socialsekreterarnas möjligheter och begränsningar i arbetet med rekvisitet "annat socialt 

nedbrytande beteende" i LVU 3 §. De övriga valda begreppen avvikande beteende, genus, kön 

och könsstereotyper går samman med Hirdmans (2001) genuskontrakt och används för att få 

en ökad förståelse för de föreställningar och uppfattningar som ofta finns i det svenska 

samhället. Hirdmans (2001) genuskontrakt är relevant för studien då genuskontraktet belyser 

förhållandet mellan män och kvinnor samt dess hierarkiska ordning i samhället. Detta kan 

beskriva våra intervjupersoners syn på flickor respektive pojkars föreställningar om vad som 

är norm och normbrytande beteende för respektive kön.  

  



 

 

 

12 
 

4. Metod  

I metodkapitlets sju avsnitt presenteras val av metod, tillvägagångssätt, mötet med 

intervjupersonerna, urval, reliabilitet och validitet, analysmetod samt etiska överväganden. 

Samtliga avsnitt har studiens syfte och frågeställningar i åtanke.  

4.1. Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares föreställningar och uppfattningar av ett 

rekvisit i LVU § 3 utifrån ett genusperspektiv. Åtta socialsekreterare som arbetar med 

utredningar av barn och ungdomar på socialtjänsten har deltagit i intervjuer till denna studie. 

Vi har valt kvalitativ forskningsmetod, där vi kombinerade en vinjett och intervjustudie. 

Vinjettstudien användes i vårt fall för att granska värderingar och handlingsval. 

Intervjupersonerna fick en kort fallbeskrivning (se bilaga 1) som de sedan skulle ta ställning 

till. Vinjettstudier kan mäta föreställningar om hur socialarbetaren skulle agerat om fallet var 

verkligt. Genom vinjettstudien ansåg vi att vi hade störst chans att uppnå studiens syfte. Detta 

då kunskapsintresset var att se vilka föreställningar och uppfattningar socialsekreterare har 

kring rekvisitet "annat normbrytande beteende". En fallbeskrivning ska vara så realistisk som 

möjligt, samt användning av rätt variabler för att öka chansen att nå syftet med studien (jmf. 

Meeuwisse, Swärd, 2008:136-137). 

4.2. Tillvägagångssätt 

För att få fram ett trovärdigt fall tog vi hjälp av Lena Gustafsson som har varit aktiv inom det 

berörda yrket. Vinjetten handlade sammanfattningsvis om att Max och Sara hade stor frånvaro 

i skolan, ett utåtagerande beteende mot lärare och elever, vistades med äldre vänner där 

narkotika förekom samt kunde vara borta från hemmet i flera dagar. Max och Sara såg själva 

inte att detta beteende var problematisk och var inte öppna för några insatser. Varje 

socialsekreterare fick ta del av samma fall där det handlade om en 16-årig ungdom. Hälften 

fick ett fall där 16-åringen var en pojke och andra hälften en flicka.  

Genom en kvalitativ forskningsintervju fick vi en fördjupad och detaljerad motivering från 

intervjupersonerna. Valet av en semistrukturerad intervju gav oss tillfälle att ställa följdfrågor, 

vilket författarna Patel och Davidson (2003) beskriver som något positivt. Detta var till fördel 

för vår studie då det gav intervjupersonerna en större frihet att diskutera kring de olika 

frågorna. Det ökade chanserna till att få fram information som vi tidigare inte tänkt på. De 

kvalitativa intervjuerna utgjorde möjlighet att vara lyhörda för intervjupersonernas åsikter och 
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tankar. Vi som samtalsledare kunde genom intervjuerna på bästa sätt identifiera 

intervjupersonernas erfarenheter och värderingar kring ämnet (jmf. Patel & Davidson, 

2003:78). 

I den semistrukturerade intervjun utgick vi från olika teman med frågor som vi förhöll oss till. 

Den semistrukturerade intervjun var mer likt ett samtal, då intervjun var mer flexibel än vid 

användning av strukturerade intervju. Vi som samtalsledare hade möjlighet att ställa 

oplanerade följdfrågor samt att socialsekreterarna kunde fritt diskutera och det var inte lika 

strikt strukturerat. Intervjun behövde inte heller följas i någon konkret ordning (jmf. Bryman, 

2012:414-415).          

Vi har använt oss av projektiv metod som är en teknik där forskaren strävar efter att få fram 

människors tankar, erfarenheter och åsikter om ett visst ämne. För att få denna information, 

bad vi intervjupersonerna att svara utifrån hur de tror att socialsekreterare generellt skulle 

resonerat kring frågorna. Denna metod ansåg vi ökade chanserna till en god kommunikation. 

Metoden gjorde det mindre känsligt samt enklare då intervjupersonerna placerade sina åsikter 

och känslor på en tredje person (jmf. Will, Eadie & Macaskill, 1996:38). Hade vi inte använt 

oss av denna metod utan istället utgått från intervjupersonernas egna åsikter var vår 

uppfattning att ämnet hade blivit känsligare. Detta då socialsekreterarna kunde känna mer 

press på kunnighet och medvetenhet. Istället kunde de här tillstå eventuella svårigheter eller 

misstag och vara kritiska mot socialsekreterares arbete. Vi upplevde att socialsekreterarna 

kände sig bekväma med att prata generellt om våra teman. Vid några tillfällen svarade dem 

utifrån deras egna erfarenheter då de kände sig osäkra på om socialsekreterare generellt hade 

svarat likadant.  

4.3. Mötet med intervjupersonerna 

Våra intervjuer med de åtta socialsekreterarna skedde på respektives arbetsplats, det vill säga 

individ- och familjeenheten. Några av intervjuerna skedde i samtalsrum samtidigt som vissa 

ägde rum inne på deras kontor. Hur vi och intervjupersonerna satt fördelade varierade 

beroende på hur rummet var inrett. Vi försökte medvetet sätta oss fördelat runt ett bord, detta 

var däremot inte alltid möjligt. Anledningen till att vi ville fördela oss så var på grund av att 

det inte skulle kännas som ett förhör, vilket det kan upplevas som om vi som samtalsledare 

sitter på en sida av bordet och intervjupersonen själv på andra sidan. De tillfällena vi satt i 

socialsekreterarnas samtalsrum var det en avslappnad miljö. Mycket på grund av att det var 

anpassat efter barnsamtal och det fanns exempelvis leksaker och mycket färger i rummen. 
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Intervjuerna på socialsekreterarnas kontor var även dem avslappnade men det kändes mer 

”allvarligt” på grund av att vi kom in i deras kontorsmiljö.  

Ingen av intervjuerna var den andra lik. Stämningen varierade och det var i samband med hur 

insatta socialsekreterarna var i vår studies ämnesområde. Precis som kommer presenteras i 

kapitlet sammanställning av empiri, skiljde sig erfarenheterna och användningen av rekvisitet. 

Vissa av intervjupersonerna använda sig ofta av rekvisitet vilket bidrog till att de hade mycket 

att diskutera kring ämnet och utifrån det blev stämningen god. Några av intervjupersonerna 

var inte lika förberedda eller hade inte så stor erfarenhet av ämnet. Det ledde till att svaren 

blev kortare och diskussionerna blev färre.   

När vi tog kontakt med våra intervjupersoner genom mail och telefon förklarade vi vilket 

ämne intervjuerna skulle beröra och även att vi ville få kontakt med socialsekreterare som 

hade erfarenhet av LVU § 3 och rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Flera av 

intervjupersonerna hade inte tagit del av informationsbrevet (se bilaga 4), vilket de istället 

fick göra på plats. Det visade sig att några av dem inte alls hade mycket erfarenhet av att 

använda rekvisitet eller rekvisitets innebörd. Mindre erfarenhet av rekvisitet kan vara 

problematiskt då vi använde oss av en projektiv metod, det vill säga vi bad om 

intervjupersonernas uppfattningar om hur de tror att socialsekreterare generellt hade resonerat. 

Det blev svårare för dessa intervjupersoner att tala för andra då de själva inte kände sig säkra 

inom ämnet. Detta är dock intressant för vår empiri då det visar på hur mycket 

socialsekreterare tycks använda sig av samt tolkar rekvisitet.  

Varje intervju varade 30-60 min. Tiden varierade beroende på hur mycket erfarenhet 

socialsekreteraren hade kring ämnet. Varje intervju började med att intervjupersonerna fick ta 

del av informationsbrevet och de fick därefter läsa vinjetten. Efter godkännande av 

intervjupersonerna spelade vi in varje intervju som vi sedan transkriberade. Intervjun om 

vinjetten varade i cirka 10-15 min. Vi gick sedan vidare på den semistrukturerade intervjun. 

Den semistrukturerade intervjun var uppdelad i fyra teman: inledning, rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”, genus samt LVU § 3. Under denna del återkopplade vi ofta till 

vinjettfallet för att på så sätt få ytterligare resonemang kring ämnet.  
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4.4. Urval 

Studiens syfte var att undersöka socialsekreterarnas föreställningar och uppfattningar om hur 

socialsekreterare generellt tolkar ett rekvisit. Av denna anledning utgjorde socialsekreterare 

studiens intervjupersoner. I valet av åtta socialsekreterare gjorde vi ett flertal överväganden. 

Åtta intervjupersoner ansåg vi som ett rimligt antal för studiens syfte men även för den 

begränsade tidsramen. Vi önskade intervjupersoner med stor bredd av erfarenheter gällande 

barnutredningar. Detta då vi värdesatte breda kunskaper som en viktig faktor för uppsatsens 

syfte. Intervjupersonerna hade arbetat som socialsekreterare i 2,5-20 år.  

Den valda urvalsmetoden blev det så kallade "snöbollsurvalet". Metoden var användbar för 

studien då vi kontaktade enhetschefer på Individ och familjeenheter. Genom dem fick vi 

kontakt med socialsekreterare som ville ställa upp på en intervju (jmf. Bryman, 2012:196). Vi 

började med att maila ut förfrågningar tillsammans med informationsbrevet. Då endast få 

intervjupersoner kontaktade oss tillbaka började vi ringa till de övriga och även till fler 

möjliga intervjupersoner.  

4.5. Analysmetod 

Analysmetoden som användes i denna studie var tematisk analys. Den tematiska 

analysmetoden är lämplig för vår kvalitativa studie då vi vill fånga upp intervjupersonernas 

upplevelser och föreställningar. Vi analyserade transkriberingarna från intervjuerna och 

kodade det vi ansåg var relevant för studien. Det material vi kodat delade vi sedan upp i 

förutbestämda teman utifrån våra frågeställningar. Detta för att läsaren på ett enklare sätt ska 

kunna se hur vi har besvarat våra frågeställningar och för att underlätta analysprocessen (jmf. 

Robson, 2011:474-475,477-478,483-484). Våra teman är definitionen av rekvisitet, rekvisitets 

diffusa karaktär samt genus i hanteringen av rekvisitet.  

4.6. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet. Mätningen av en studies reliabilitet är bland 

annat att se om studien skulle kunna genomföras på nytt av någon annan och få samma 

resultat (Bryman, 2008:352). Att återskapa vår studie i en annan kontext eller annan tid av 

andra forskare anser vi vara svårt. Detta med anledningen att vår studie är uppbyggd på 

kvalitativa intervjuer, med syftet att få socialsekreterares uppfattningar och föreställningar om 

ett fenomen. Detta är något som är svårt att uppnå med kvalitativa studier (jmf. Bryman, 

2008:352). 
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Vi har valt att ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv genom arbetet med uppsatsen. Detta 

då vi är två uppsatsskrivare och det bestämda synsättet är viktigt så att vi är överens om hur vi 

tolkat och analyserat data (jmf. Bryman, 2008:352). Varje intervju har spelats in och sedan 

transkriberats. Vid inspelad intervju kunde vi som samtalsledare vid transkriberingen lyssna 

om för att minska risken för misstolkningar. Detta utifrån empirins trovärdig. Metoddelen har 

beskrivits detaljerat för att ge läsaren en ökad förståelse av studiens empiri och analys (Kvale 

& Brinkmann, 2009:193-195, 263). 

Validitet mäter studiens giltighet. Alla delar i studien är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Empirin och analysen är uppdelade i olika teman som svarar på studiens 

syfte och frågeställningar. Detta för att öka studiens validitet (jmf. Bryman, 2008:352). 

Genom att alla delar är kopplade till studiens syfte och frågeställningar så har vi under 

studiens process tagit med relevant forskning och annan data för att säkerställa att vi kan ge 

svar på studiens syfte och att vi undersöker det som var planerat att undersöka (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009:264). 

Studiens generaliserbarhet är begränsat. Detta med anledning till att studiens syfte är att få 

socialsekreterarnas föreställningar och uppfattningar. Socialsekreterares erfarenheter är 

individuella och då vi endast haft åtta intervjupersoner går det inte att dra slutsatsen att alla 

resonerar på samma sätt (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009:280). 

4.7. Etiska överväganden 

Genom studien har vi beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven är följande:  

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet) 

 

Vid första kontakten med intervjupersonerna skickade vi ett informationsbrev (se bilaga 4). I 

informationsbrevet belystes de etiska principerna. Innan intervjuerna började frågade vi om 

intervjupersonerna tagit del av informationsbrevet och om de hade några frågor. 

Informationsbrevet beskrev det så kallade informationskravet som betyder att 

intervjupersonerna hade rätt att ta del av det huvudsakliga syftet med studien. 
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Intervjupersonerna fick reda på studiens syfte att undersöka socialsekreterares föreställningar 

om rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Vi gjorde dock ett aktivt val att under 

vinjettintervjun inte nämna begreppen genus eller könsskillnader som det huvudsakliga syftet 

i studien. Anledningen var att vi inte önskade att våra intervjupersoner skulle lägga ett 

medvetet fokus på ungdomens kön i vinjetten (jmf. vetenskapsrådet). 

Informationsbrevet innefattade även samtyckeskravet som förklarade att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när de ville. Allt material som innefattat 

intervjupersonens namn och geografiska arbetsplats har vi hanterat konfidentiellt. I uppsatsen 

fick varje intervjuperson ett kodnamn, utifrån att intervjupersonens namn och arbetsplats är 

anonymt. Den tredje principen vi beskrev i informationsbrevet var nyttjandekravet. Det 

innebär att uppgifterna om intervjupersonerna endast får användas till vår uppsats (jmf. 

vetenskapsrådet). 

Under studien gjorde vi även ett etiskt övervägande gällande maktpositioner under 

intervjuerna. Inför varje intervju bestämde vi vem som skulle ha huvudansvaret. En ställde 

frågorna samtidigt som den andra förde anteckningar. Detta av anledningen att minska risken 

att intervjupersonen skulle känna sig i lägre maktposition. Vi ville få intervjupersonerna att 

känna att det var mer som ett samtal mellan två personer. Vi ville undvika att de på något sätt 

kände sig i underläge då vi var två och intervjupersonen var ensam.  
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5. Sammanställning av empiri 

Den här studien syftar till att utifrån ett genusperspektiv beskriva och analysera 

socialsekreterares föreställningar och uppfattningar om rekvisitet "annat socialt nedbrytande 

beteende" i LVU. Intervjuerna ägde rum i fyra mindre orter i Sverige. I varje ort intervjuades 

två socialsekreterare. Av etiska skäl har intervjupersonerna fått kodnamn. Intervjupersonerna 

kommer fortsättningsvis kallas Karin, Birgitta, Stina, Lena, Annette, Maria, Hanna och 

Lovisa. Socialsekreterarnas erfarenheter och år som yrkesverksamma skiljde sig. Karin, 

Birgitta, Stina, Lena och Maria hade arbetat som socialsekreterare i 2-8 år. Samtidigt som 

Annette, Hanna och Lovisa hade arbetat i 10-20 år. 

Empirin är uppdelat i nedanstående teman där var och en är kopplade till studiens 

frågeställningar: 

 Definitionen av rekvisitet 

 Rekvisitets diffusa karaktär 

 Genus i hanteringen av rekvisitet 

 

5.1. Definitionen av rekvisitet 

I detta tema presenteras hur socialsekreterarna tycks definiera rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Vidare beskrivs intervjupersonernas resonemang kring hur de tänker 

att socialsekreterare skulle resonerat kring vinjetten med Max respektive Sara. Här redogörs 

hur resonemangen skiljer sig vilket kommer att analyseras i nästkommande kapitel. 

I tolkningen av vad som är ett socialt nedbrytande beteende menade Stina, Karin, Maria, 

Lovisa och Lena att vistas i olämpliga miljöer som att umgås med människor där det 

förekommer narkotika är ett socialt nedbrytande beteende. Andra beteenden som anses vara 

socialt nedbrytande är aggressivitet, prostitution och självskadebeteende vilket alla utom 

Hanna diskuterade. Hon förklarade att socialt nedbrytande beteende är skolk, prostitution 

samt missbruk av narkotika och alkohol.  

Intervjupersonerna förklarade också vilka beteenden som inte tycks gå under rekvisitet "annat 

socialt nedbrytande beteende". Birgitta beskrev att självskadebeteenden i första hand borde 

hanteras av Barn och Ungdomspsykiatrin och inte av tvångsvårdslagstiftning. Hon 

diskuterade även att umgås i ett äldre kompisgäng som brukar narkotika, liknande i vinjetten, 

är något som är vanligt förekommande. Birgitta menade att många ungdomar idag någon gång 
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befunnit sig i en så kallad knarkarkvart. Hon åsyftade att det vore galet att omhänderta alla 

som gjort det. Följande sa Birgitta: 

I min värld trodde inte jag att nedbrytande beteende omfattades av att vara i en 

knarkarkvart. [...]  

                                                                                                                                  Birgitta 

Birgitta trodde inte att befinna sig med människor som missbrukar narkotika omfattades av 

rekvisitet. Socialsekreterarna diskuterade även att en del beteenden som aggressivitet och att 

vistas i miljöer där det förekommer narkotika är så pass vanliga fenomen i orten och därmed 

inte något som bör leda till en åtgärd. 

Som tidigare nämnt fick hälften av intervjupersonerna en vinjett med en pojke och den andra 

hälften en flicka. Stina, Hanna, Maria och Birgitta fick fallet Sara och resterande fallet Max. 

Under intervjun ställde vi frågan hur socialsekreterarna trodde att andra socialsekreterare hade 

resonerat kring Max och Saras situation. Sex av intervjupersonerna svarade att de inte trodde 

att socialsekreterare skulle ansöka om vård enligt LVU till förvaltningsrätten. Lena som hade 

Max och Maria som hade Sara svarade dock att de tänkte att de fanns skäl för vård enligt 

LVU och att socialsekreterare skulle ansöka på rekvisitet "annat socialt nedbrytande 

beteende". Lena sa först nej till LVU men ångrade sig senare i intervjun när hon läst vinjetten 

upprepande gånger. Hon förmodade att han är i inledningsfasen av ett narkotikamissbruk samt 

reagerade på att han ofta var borta från hemmet. Lena förklarade också att trots att Max visade 

negativt på narkotikatester så finns det narkotika idag som inte visar sig på tester. Detta kan 

innebära att Max redan är i ett missbruk. Det Lena tryckte på gällande LVU-ansökan till 

förvaltningsrätten var att Max ofta var borta från hemmet, vistades i dåliga miljöer där det 

fanns narkotika samt skolket och aggressiviteten.  

Maria som hade vinjetten med Sara svarade snabbt att hon trodde att socialsekreterare skulle 

ansökt på rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Argumentet till detta var Saras 

aggressiva beteende, att hon missade skolan samt att hon vistades i olämpliga miljöer. Hon 

menade också att det var en fara att Sara själv inte verkade ha insikt i att hon har ett 

destruktivt leverne.  

Intervjupersonerna som inte förmodade att socialsekreterare skulle ansöka om vård enligt 

LVU menade att om Max respektive Sara själva hade visat positivt prov på narkotika hade de 

ansökt till förvaltningsrätten. Vi frågade om vad som hade krävts i fallet för att man skulle 
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kunna tillämpa LVU under ”annat socialt nedbrytande beteende”. En socialsekreterare sa 

följande: 

Jag tycker att ett positivt prov på att hon börjat använda narkotika.  

                                                                                                                                   Hanna 

Hanna menade att ett positivt narkotikaprov hade blivit mer svart på vitt att det fanns påtaglig 

risk att unges utveckling eller hälsa kan skadas. Birgitta höll med om att det blir mer att gå på 

vid en ansökan om ungdomen visar att den brukar narkotika. 

Några av intervjupersonerna menade att fallet med Max och Sara är vanligt förekommande 

och att det var ett av skälen till att de inte tror att socialsekreterare skulle ansöka om vård 

enligt LVU. Birgitta som hade fallet Sara sa nedanstående i frågan om vård enligt LVU: 

[...] Nej, det tror jag inte [...] Att hon är drogliberal är ju inte ett skäl för LVU, tänker 

jag. Det finns ingenting som du i en rätt av förvaltningsrätten skulle kunna påvisa att 

hon har en missbruksproblematik eller att hon har ett så kallat allvarligt missbruk så att 

hon skulle kunna att man skulle kunna ta på det [...]  

                                                                                                                                  Birgitta 

Birgitta diskuterade mycket om att det inte fanns påvisad missbruksproblematik och inte 

heller var Sara med i någon brottslig verksamhet. Hon förklarade att det skulle kunna ha varit 

socialt nedbrytande beteende, men menade att hon inte trodde att förvaltningsrätten skulle 

godkänna en anmälan på det i det här fallet.  

Det rådde delade uppfattningar angående om Max och Saras situation skulle leda till en 

ansökan till förvaltningsrätten eller inte. Flertalet menade att ett positivt test på narkotika hade 

underlättat utredningen och att det då hade blivit en ansökan om LVU. Två av de åtta 

socialsekreterarna ville ansöka om vård enligt LVU på rekvisitet "annat socialt nedbrytande 

beteende".  

I vinjetten står det beskrivet att Max och Sara umgicks i ett äldre gäng där narkotika förekom. 

Vi diskuterade vilka problem intervjupersonerna kunde se med Max respektive Saras 

umgänge. Lena, Lovisa och Karin som hade Max, samt Hanna som hade Sara beskrev att det 

är en olämplig miljö då de var rädda att Max och Sara skulle testa droger. Maria och Stina 

som båda hade fallet Sara visade stor oro i att Sara umgicks med det äldre gänget då det fanns 

stor risk att Sara kan bli sexuellt utnyttjad.  
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att det är en olämplig miljö då de var rädda att Max och Sara skulle testa droger.  

Det var endast Hanna som trodde att socialsekreterare skulle känna oro för att Sara skulle falla 

för grupptrycket och testa droger. Samtidigt som alla socialsekreterare som hade Max menade 

att oron med det äldre gänget var att Max skulle börja ta droger. Annette beskrev att riskfaktorn 

var att en 16-åring inte alltid vet sin identitet och kan börja identifiera sig med gänget som 

använder narkotika. Birgitta visade oro i att Sara skulle hamna i en beroendeställning gentemot 

det äldre gänget. Maria diskuterade kring rekvisitet i samband med det äldre gänget och sa 

följande:  

Jag tänker att det är någonting som dem tar upp just när man läser vidare kring § 3 

LVU-lagstiftningen det här med att man befinner sig i kretsar där det förekommer 

narkotika även om man inte själv missbrukar. Så man vet ju att det är en miljö som 

riskerar att skada. [...]  

                                                                                                                                    Maria 

Maria förklarade att befinna sig i umgängen där narkotika förekommer är ett av kriterierna i 

lagkommentaren för ”annat socialt nedbrytande beteende”. Stina som hade fallet Sara och 

Lovisa som hade fallet Max, menade att umgås i ett äldre gäng där det förekommer narkotika är 

ett socialt nedbrytande beteende. Lovisa förklarade att det är stor risk att Max blir utnyttjad, 

genom att de äldre personerna exempelvis får honom att sälja droger. Birgitta förklarade att 

umgås i ett äldre gäng där narkotika förekommer är ett otroligt vanligt fenomen. 

Sammanfattningsvis har läsaren introducerats i intervjupersonernas föreställningar hur rekvisitet 

”annat socialt nedbrytande beteende” definieras. Exempel som framkom var prostitution, 

självskadebeteende och skolk. I resonemangen kring vinjetten med Max och Sara har flera olika 

tankegångar presenterats. Socialsekreterarna visade bland annat oro i att Max och Sara umgicks 

med äldre gäng där narkotika förekommer. Fler socialsekreterare var oroliga över att Max skulle 

testa droger medan flertalet som hade Sara kände oro över att hon skulle bli sexuellt utnyttjad. I 

detta tema har det beskrivits hur olika intervjupersonerna tänker angående var gränsen går till en 

ansökan om vård enligt LVU. Framförallt framkom det att flera av intervjupersonerna tänker att 

det är enklare om ungdomen visar positivt på narkotikatest.   

5.2. Rekvisitets diffusa karaktär 

I ovanstående tema framkom det att det tycks vara svårt för socialsekreterare att avgöra var 

gränsen går till en LVU-ansökan. Intervjupersonerna hade delade meningar kring detta. Under 
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detta tema kommer vi gå djupare in på det. Detta genom att få intervjupersonernas uppfattningar 

om hur socialsekreterare tenderar att uppfatta rekvisitets diffusa karaktär.  

Socialsekreterare har ett tolkningsföreträde till rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende". 

Dess innebörd är inte lika konkret som rekvisiten "brottslig verksamhet" eller "missbruk". Vi 

diskuterade med intervjupersonerna vilka för- respektive nackdelar de såg med detta samt hur 

de trodde att socialsekreterare upplever rekvisitet.  

Lovisa var den enda som ansåg att rekvisitet var mycket användbart och att det var flest fördelar 

med att rekvisitet lämnar ett stort tolkningsföreträde. Det är ett rekvisit hon har mycket 

erfarenhet av. Hon menade att det inte borde uppfattas svårt av andra socialsekreterare då det 

står bra beskrivet i lagkommentaren. De resterande socialsekreterarna menade att det är ett svårt 

rekvisit då det är så otydligt. Nackdelarna socialsekreterarna diskuterade var att det är svårt att 

avgöra när det är ett socialt nedbrytande beteende och att det är enklare att påvisa om det rör sig 

om missbruk eller brottslig verksamhet då det ofta finns mer bevis. De ställde sig även kritiska 

till att rekvisitet inte utger tydligare riktlinjer. Birgitta sa följande om rekvisitet: 

[...] Socialt nedbrytande beteende måste socialsekreteraren själv motivera varför det 

skulle vara det och det blir ju någon typ av övertalningskampanj i materialet till att få 

rätten att se att jo men det här är ju ett beteende som är socialt nedbrytande. [...]  

                                                                                                                                  Birgitta 

Birgitta förklarade att i en utredning där man ansöker på "annat socialt nedbrytande beteende", 

är det svårare att motivera varför det beteende är skadligt för den unge, än om det är ”brottslig 

verksamhet” eller ”missbruk”. Detta då det bara krävs att man skriver vad som har förekommit 

och visar upp polispapper eller narkotikatester som bevisar detta.  

Annette menade att rekvisitet är komplicerat på så sätt att det är svårt att veta om vad som är ett 

socialt nedbrytande beteende. Hanna beskrev att det är besvärligt att få igenom en ansökan om 

LVU på rekvisitet och att det nedbrytande beteendet är problematiskt att bevisa för 

förvaltningsrätten.  

Lena såg inte heller några fördelar med rekvisitet och sa följande: 

[...] Den är så otydlig. [...] Det är ju en gammal lagstiftning som inte är anpassad efter 

dagens ungdomar. Så att den är svår. Mycket enklare om de begår brott eller är positiva 

för narkotika. [...] Jag tycker inte att det finns några fördelar med den faktiskt.  

                                                                                                                                      Lena  
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Precis som Birgitta menar Lena att lagen är otydlig och att det är enklare om man har 

exempelvis polispapper att visa upp för förvaltningsrätten. Birgitta berättade också att det är av 

stor vikt att skriva en bra och välformulerad motivering, för att förvaltningsrätten ska godkänna 

ansökan.  

Under intervjun med Hanna framkom det att det inte är vanligt att de använder sig av rekvisitet 

"annat socialt nedbrytande beteende" på hennes arbetsplats. Hon förklarade att hon tror att 

många socialsekreterare drar sig från att ansöka på rekvisitet. Ofta används rekvisitet 

tillsammans med något av de andra rekvisiten i LVU § 3, då det är lättare att få igenom hos 

förvaltningsrätten.  

Det diskuterades även om att det är mycket ansvar som läggs på socialsekreterarnas arbete. 

Deras värderingar och åsikter avgör vad som är ett socialt nedbrytande beteende. Birgitta 

förklarade att det är svårt då det är upp till varje socialsekreterare att bedöma vad som är ett 

socialt nedbrytande beteende och inte. Stina beskrev att det är ett viktigt ämne som man bör 

diskutera mer om vad ett socialt nedbrytande beteende är på arbetsplatsen.   

Vi frågade våra intervjupersoner om det var något av rekvisiten i LVU § 3 som var mer vanligt 

för flickor respektive pojkar. Lena beskrev att det är vanligast förekommande att pojkar går 

under rekvisitet "brottslig verksamhet". Samtidigt som flickor oftast går under rekvisitet "annat 

socialt nedbrytande beteende". Lena sa följande: 

Hur kommer det sig att vi har så tydliga rekvisit vad gäller de brotten där pojkar ofta 

hamnar under och inte under de brotten som faktiskt flickor, eller brott men nu menar 

jag inte att det är ett brott men det rekvisiten vi tänker flickor. [...] 

                                                                                                                                      Lena  

I ovanstående citat diskuterade Lena om könsfördelningen i tillämpningen av rekvisiten. Hon 

förklarade även att det är intressant att tänka den tanken att de rekvisit pojkar oftast går under är 

så tydligt beskrivna till skillnad mot "annat socialt nedbrytande beteende" som hon menade att 

flickor vanligtvis går under. Även Annette, Stina och Maria delade uppfattningen om att flickor 

vanligtvis går under rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende". Stina menade att de flesta 

som blir omhändertagna är pojkar och att det då är under de två andra rekvisiten. Flera av 

intervjupersonerna nämnde just att flickorna ofta vistas i dåliga miljöer där de kan bli utsatta. 

Stina förklarade att flickorna som går under rekvisitet ofta lever ett destruktivt liv och att dem är 

de utsatta.  
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Sammanfattningsvis visar ovanstående empiriavsnitt att de flesta av intervjupersonerna har en 

föreställning om att socialsekreterare ser rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" som 

mycket diffust. De såg fler nackdelar än fördelar med rekvisitet. En av nackdelarna var att det är 

svårt att bevisa då det ofta saknas konkreta bevis. De diskuterade också vikten av att en ansökan 

på detta rekvisit måste vara välformulerad och välskriven för att den ska gå igenom i 

förvaltningsrätten. Rekvisitet används vanligtvis i kombination med något av de andra 

rekvisiten i LVU § 3. "Brottslig verksamhet" tycks vara det vanligaste rekvisitet bland pojkar 

och ”annat socialt nedbrytande beteende” hos flickor.  

5.3. Genus i hanteringen av rekvisitet 

De två första temana i empirin har presenterat rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteendes” 

definition samt för- och nackdelar med dess diffusa karaktär. Vidare redogörs hur 

socialsekreterares föreställningar angående skillnader respektive likheter mellan flickor och 

pojkar ser ut gällande hanteringen av rekvisitet.   

Under intervjuerna diskuterades hur intervjupersonerna trodde att socialsekreterare ser på ”annat 

socialt nedbrytande beteende”. Detta i samband med om det fanns några skillnader i hur man ser 

på normbrytande beteende beroende på kön. Stina sa följande angående hur socialsekreterare ser 

normbrytande beteende beroende på kön: 

[...] tror jag att de flesta reagerar starkare om det är en fjortonårig flicka än om det hade 

varit en fjortonårig kille. Men det beror också på den här synen att ofta är det ju flickan 

ofta är den som blir utsatt och så men när det gäller socialtjänst och en fjortonårig pojke 

så är majoriteten att det är pojken som gjort någonting han inte får mot någon annan, att 

han har utsatt, men givetvis finns de pojkar som är utsatta. [...] 

                                                                                                                                      Stina 

Stina beskrev att hon har en föreställning om att socialsekreterare oftare ser flickor som de 

utsatta och att pojkar inom socialtjänstens ramar ofta är de som begått brottet. Hon förklarande 

detta i samband med att socialsekreterarna är deras egna redskap och att dem, precis som många 

andra, blir påverkade av könskonstruktioner som finns i olika kontexter. Att även om 

socialsekreterare tänker professionellt är det svårt att frångå.   
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Angående vinjetten var samtliga socialsekreterare överens om att både Max och Sara hade ett 

normbrytande beteende och Lena som hade Max sa följande: 

[...] Men jag skulle vara ändå vara mer orolig om en flicka var borta flera nätter i rad 

hemifrån, utan att tala om vart då någonstans.. med äldre kompisar, jaa det hade jag 

varit. [...]  

                                                                                                                                      Lena 

Lena delar Stinas uppfattning om att man ofta reagerar starkare på en flicka med normbrytande 

beteende än en pojke med liknande beteende. Dem, tillsammans med Lovisa, Hanna och 

Annette förklarade att de trodde att socialsekreterare skulle känna större oro för en flicka då hon 

kunde bli utnyttjad på ett annat, eller fler sätt, än en pojke. Annette förklarade: 

En tjej som är som en kille kanske man omedvetet känner mer oro för.  [...] Jag tror som 

sagt att man hade funderat mer kring det om det hade varit en tjej.  

                                                                                                                                 Annette  

Annette beskrev att hon hade varit mer bekymrad om Max hade varit en tjej, då den här typen 

av killar är något som de möter ofta och får in anmälningar om. Lena var en av dem som ansåg 

att normbrytande beteende skiljer sig beroende på kön och menade att hon inte tycker att det är 

fel. Hon beskrev att det var större risk för en flicka att bli sexuellt utnyttjad än en pojke. Hon 

menade att man därefter gör olika bedömningar. Birgitta och Karin resonerade kring att 

normbrytande beteende är lika oavsett kön, men att de uppmärksammas olika. Ett exempel som 

Birgitta gav var att prostitution kan ses som vanligare hos tjejer och därför blir lättare att 

uppmärksamma. Resterande beskrev att normbrytande beteende skiljer sig beroende på kön. 

Prostitution och sexuellt utnyttjande är vanligare hos flickor än hos pojkar. Pojkar hamnar oftare 

under brottslig verksamhet.        

Samtliga utom Karin diskuterade att det är mer vanligt att flickorna faller under rekvisitet "annat 

socialt nedbrytande beteende". Maria beskrev även att det finns en risk att man missar pojkarna. 

Detta när det kommer till exempelvis utåtagerande beteende då man har en bild av att det är ett 

typiskt pojkbeteende att vara ”lite busig”.  

Stina, Lena, Lovisa, Maria och Annette hade samtliga föreställningar om att socialsekreterare 

känner mer oro om ungdomen i vinjetten var en flicka. Detta av anledningen att hon kan 

utnyttjas på fler sätt än pojken. Hanna och Karin ansåg inte att det skulle göras någon skillnad i 

bedömningen beroende på könet. 
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Flera av intervjupersonerna diskuterade dock om att reaktionerna på normbrytande beteende kan 

skilja sig beroende på om det är en pojke eller flicka. Pojkar är ofta mer utåtagerande, begår 

kriminella handlingar medan flickor försätter sig i miljöer där de kan bli utsatta för övergrepp. 

I vinjetten beskrevs Max och Sara som aggressiva samt att de hade ett utåtagerande beteende 

mot lärare och klasskamrater. Vi frågade hur intervjupersonerna trodde att socialsekreterare 

resonerar kring att en pojke eller flicka uppträder utåtagerande. Stina beskrev att hon tror att 

socialsekreterare reagerar mer på om flicka är utåtagerande och att man har mer överseende med 

pojkar. Lena och Lovisa var överens om att det är mer vanligt att pojkar är aggressiva. 

Samtidigt menade Lena att det ofta rör sig om en diagnos då en flicka är utåtagerande. Birgitta 

och Lovisa ansåg att socialsekreterare inte ser någon skillnad i hur allvarligt man ser på 

aggressivitet om det är en flicka eller pojke. Lena som hade fallet Max sa följande under en 

diskussion om flickors och pojkars sätt att vara utåtagerande: 

[...] Just det här när pojkar reagerar ut så är ju dem väldigt störande om man får säga så. 

Det blir väldigt tydligt när en pojke på 16 år agerar ut, att han kan ställa till med en hel 

del för sig själv, för andra. Det är ju inte samma sak som när en tjej reagerar ut som är 

16 år eftersom att inte de aggressionsutbrotten ser lika kraftfulla ut. [...]  

                                                                                                                                      Lena 

Socialsekreterare har resonerat och påvisat olikheter gällande en flickas respektive pojkes 

normbrytande beteende och hur det kan skilja sig. Intervjuerna visade huruvida de själva ansåg 

att socialsekreterare påverkas av samhällets könskonstruktioner. Sju av åtta socialsekreterare 

ansåg att de påverkas av samhällets könskonstruktioner. På vilket sätt var svårt att svara på 

menade dem. Hanna menade att socialsekreterare inte längre påverkas av könskonstruktioner, 

men menade att man nog gjorde det tidigare. Stina sa följande angående socialsekreterares 

påverkan: 

[...] Så att vara hundraprocentig, det tror jag, jag tror inte det finns någon på det sättet 

[...] 

                                                                                                                                      Stina  

Stina förklarade att hur professionell man än är som socialsekreterare så är könskonstruktioner 

något som är runt en hela tiden och är svårt att undgå. Lena ansåg att man självklart påverkas av 

de könsnormer som finns i samhället. Hon menade även att man inte får vara rädd för att se 

könsskillnader heller. Maria förklarade att hon tror att man ser flickor som lite mer försvarslösa 

än pojkar. Birgitta sa följande: 
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Nej men det tänker jag att det gör vi ju, såklart. För det gör alla tänker jag, så det gör vi. 

Sen hur vi gör det och vad det medför vågar jag inte säga alls. [...]  

                                                                                                                                  Birgitta 

Birgitta förklarade att hon tror att ungdomens kön inte påverkar de större arbetsuppgifterna, som 

i frågor om tvångsvård eller inte. Däremot menade hon att det kan påverka omedvetet i det 

vardagliga utredningsarbetet i och med hur de skriver om ungdomarna i utredningarna. 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt av empirin visat att socialsekreterarna var överens om att 

både Max och Sara hade ett normbrytande beteende. Det visade sig också att socialsekreterarna 

tycks känna större oro för Sara än Max, då hon kan utsättas för fler risker.  Exempelvis bli 

sexuellt utnyttjad, vilket inte är lika vanligt hos pojkar förklarade dem. De förklarade också att 

det är mer norm för en pojke att vara aggressiv, vilket kan leda till att man reagerar snabbare på 

en utåtagerande flicka.  

Slutligen presenterades intervjupersonernas resonemang gällande socialsekreterares påverkan av 

könskonstruktioner. Det var skilda meningar om hur mycket de påverkades. Vid större arbeten 

där exempelvis ett beslut om att göra en LVU-ansökan menade några av intervjupersonerna att 

det inte påverkade. I deras vardagliga arbete kan det finnas tendenser till att kön kan påverka 

deras arbete, dock oftast omedvetet.  

 

 

 



 

 

 

28 
 

6. Analys  

Analysdelen är, precis som sammanställning av empirin uppdelad i teman som är baserade på 

studiens frågeställningar. Följande teman presenteras:  

 Definitionen av rekvisitet 

 Rekvisitets diffusa karaktär 

 Genus i hanteringen av rekvisitet.  

 

Samtliga teman i varje del analyseras utifrån teorier, begrepp och tidigare forskning. Varje del 

avslutas med en sammanfattande slutsats som utgår från studiens frågeställningar. I analysen 

presenteras fyra schematiseringar. Detta för att göra analysen mer konkret och tydlig för läsaren.  

6.1. Definitionen av rekvisitet 

Studiens första frågeställning handlar om hur rekvisitet definieras utifrån socialsekreterarnas 

föreställningar. I empirin visade det sig att rekvisitet är svårdefinierat och i denna del analyseras 

empirin för att ge en djupare förståelse. 

I lagkommentaren till rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU § 3 beskrivs vilka 

beteenden som går under rekvisitet. Exempel kan vara prostitution, vistas på strippklubb och i 

en knarkarkvart. Dessa beteenden ses som avvikande från samhällets grundläggande normer 

(jmf. Lundgren et. al. 2014). Under samtliga intervjuer diskuterade intervjupersonerna vilka 

beteenden som socialsekreterare tenderar att tolka som ett avvikande beteende. Exempel som 

presenterades var olämpliga miljöer där narkotika förekommer, aggressivitet, prostitution och 

självskadebeteende. En av socialsekreterarna beskrev även att skolk, narkotika och alkohol 

ingick under rekvisitet. 
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Nedanstående schematisering visar socialsekreterarnas definition i jämförelse med 

lagkommentarens definition av "annat socialt nedbrytande beteende".  

Lagkommentarer Socialsekreterarna 

Strippklubb Miljöer där narkotika förekommer 

Knarkarkvart Aggressivitet 

Enstaka allvarliga kriminella handlingar Prostitution 

Prostitution Självskadebeteende 

 Skolk 

 Narkotika 

 Alkohol 

                                                                                                                          Schematisering 1.  

Som tidigare beskrivet i uppsatsens bakgrund definieras "annat socialt nedbrytande beteende" i 

lagkommentaren. Intervjupersonerna beskrev samtliga beteenden som lagkommentaren 

beskriver som ett nedbrytande beteende. Socialsekreterarnas tolkningsföreträde bidrar till att de 

själva får avgöra vad ett "annat socialt nedbrytande beteende" är. En av intervjupersonerna 

ansåg att självskadebeteende inte ingick under rekvisitet. Hon menade att socialsekreterare ser 

sådana fall som ett ärende för Barn och Ungdomspsykiatrin och inte för 

tvångsvårdslagstiftningen LVU. Detta samtidigt som det tidigare framkommit att andra 

socialsekreterare tycks se samma beteende som en av definitionerna till rekvisitet. De olika 

resonemangen visar på hur socialsekreterarnas handlingsutrymme bidrar till skilda meningar i 

avgörande resonemang för aktuella LVU-utredningar (jmf. Johansson, 1997).  

I vinjetten beskrevs ett flertal beteenden som Max och Sara hade, som kan ses som ett socialt 

nedbrytande beteende. Exempel som nämndes var: frånvaro från hemmet, aggressivitet och att 

vistas i olämpliga miljöer. Aggressiviteten och att vistas i miljöer där narkotika förekommer 

förklarade några av socialsekreterarna som "vanligt förekommande". De förklarade därmed att 

det inte är något som bör leda till en åtgärd. Socialsekreterarna förklarade att beteendet är socialt 

nedbrytande, men att det inte anses ha påtaglig risk för att den unges utveckling och hälsa kan 

skadas. Det framkom att vissa beteenden i sig ansågs vara socialt nedbrytande, men att de var så 

pass vanliga fenomen i orten att det inte sågs som avvikande i hög utsträckning.  
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Kontexten kan påverka om socialsekreterare ser beteendet som avvikande eller inte. När 

normerna i samhället förändras, förändras också vad som är ett avvikande beteende. Antalet 

ungdomar med samma problem bör inte få avgöra om beteenden är avvikande eller inte, utan 

beteendet ska hanteras individuellt. Empirin kan också förstås utifrån Jonsson (1980) som 

beskriver att ett avvikande beteende inte bara handlar om en persons avvikande beteende, utan 

hur samhället ställer sig till det. Exempelvis kan ett beteende ses som avvikande i en ort, men 

inte i en annan. Detta på grund av att samma beteende kan ses som mer "normalt" i en annan 

kontext (jmf. Jonsson, 1980).       

6.1.1. Sammanfattande slutsats 

Analysen har påvisat att socialsekreterarnas och lagkommentarens definition av rekvisitet tycks 

sammantaget stämma överens. Dock finns det skillnader mellan hur socialsekreterarna resonerar 

kring hur påtaglig risk vissa beteenden har och hur vanligt beteendet är. Analysen har påvisat 

hur socialsekreterarnas handlingsutrymme bidrar till att socialsekreterarnas olika tolkningar av 

samma rekvisit kan leda till skilda bedömningar beroende på vilken socialsekreterare som 

handlägger ärendet.  

6.2. Rekvisitets diffusa karaktär 

Studiens andra frågeställning handlar om rekvisitets diffusa karaktär. Tema två belyser för- 

respektive nackdelar med rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”, utifrån 

intervjupersonernas föreställningar om hur socialsekreterare generellt skulle resonera. Med 

utgångspunkt från bland annat Ponnert (2007) och Svensson et. al. (2007) kommer det visa sig 

hur denna studies resultat överensstämmer samt kan förklaras med tidigare forskning.  

Utifrån empirin går det att utläsa att socialsekreterare tycks ha skilda meningar kring för- 

respektive nackdelar med rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. De var alla överens 

om att det inte utger några tydliga riktlinjer men om det är positivt eller negativt var de inte 

eniga om. Fördelar som framkom var att på grund av att det finns så stort tolkningsföreträde, går 

det att få in fler ungdomars problematik som man annars skulle ha svårt att fånga upp. Detta 

samtidigt som andra socialsekreterare ser det breda tolkningsföreträdet som svårt. Då de känner 

sig osäkra på var gränsen till ett nedbrytande beteende går och vad rekvisitet innefattar. 

Socialsekreterarnas arbetsuppgift är att skapa förutsättningar och att förbättra den unges 

livssituation. I sitt arbete ger handlingsutrymmet socialsekreterarna ett stort ansvar i arbetet med 

rekvisitet då det är diffust och lämnar ett brett tolkningsföreträde. Socialsekreterarnas 
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handlingsutrymme påverkas av deras individuella föreställningar och uppfattningar (jmf. 

Svensson et al. 2008). Lovisa visade på att hon nyttjar sitt breda tolkningsföreträde till rekvisitet 

till dess fördel och kan genom det fånga upp många olika problematiker hos den unge. Hon 

beskrev att hon använder rekvisitet i många sammanhang och detta utifrån hennes tidigare 

erfarenheter. Hennes positiva inställning till rekvisitet kan förstås utifrån hennes kunskaper. 

Precis som hon antydde, belyser även författarna Svensson et al. (2008) att kunskap vidgar 

socialsekreterares handlingsutrymme. Genom att ha mer kunskap kan fler ungdomar med socialt 

nedbrytande beteenden få stöd och hjälp (jmf. Svensson el. al 2008). 

Utifrån socialsekreterarnas olika synpunkter kan vi här utläsa att det finns möjlighet att en 

ungdom skulle bedömas olika beroende på vilken socialsekreterare som handlägger ärendet. En 

ungdom kan exempelvis bli omhändertagen enligt LVU i en ort men inte i en annan. I vissa fall 

även under olika rekvisit. Det skulle bero på att socialsekreterarna resonerar olika kring vad som 

ingår i rekvisitet och när det är så pass påtaglig risk att en ansökan är aktuell.  

Nedanstående schematisering visar vilka respektive nackdelar socialsekreterarna såg med 

rekvisitet.  

Fördelar Nackdelar 

Ökat handlingsutrymme Rekvisitet används inte 

Användbart Olika bedömningar 

 Inga ”bevis” 

 Otydligt 

 Komplicerat 

 m.fl. 

                                                                                                                          Schematisering 2. 

En av socialsekreterarna menade att ett socialt nedbrytande beteende ofta inte räcker för att 

ansöka om LVU. Det blir då svårare att bevisa för förvaltningsrätten att det är en påtaglig risk. 

När de söker till förvaltningsrätten krävs det vanligtvis flera av ovanstående beteenden för att 

det ska gå igenom. Exempelvis att ungdomen är aggressiv, vistas i dåliga miljöer och 

prostituerar sig. I lagkommentaren står det ingenting om att det krävs fler beteenden som 

benämns som socialt nedbrytande hos den unge för att ta till rekvisitet. Det står att den unge 

som vistas i farliga miljöer, exempelvis "knarkarkvart" ska vistas där annat än tillfälligt. 

Beteenden som har påtaglig risk där den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas (jmf. 
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Lundgren et. al. 2014). Socialsekreterarna beskrev att det finns beteenden som socialsekreterare 

anser vara ett socialt nedbrytande beteende. Men de vet samtidigt att förvaltningsrätten inte 

skulle godkänna en ansökan på grund av exempelvis bristande bevis. Det som framkom var att 

det tycks finnas socialsekreterare som har i baktanke hur förvaltningsrätten skulle bedöma fallet 

när de gör valet om att ansöka eller inte. Om det visar sig att det är en domare som vanligtvis tar 

mer eller mindre hårt på vissa fall kan socialsekreteraren överväga sitt val om att ansöka.          

Ovanstående resonemang kan medföra att socialsekreterarna blir begränsade i sitt 

handlingsutrymme. Att de inte ansöker till förvaltningsrätten för att de misstänker att det inte 

kommer gå igenom. Detta trots att de anser att ungdomen har ett nedbrytande beteende som är 

en påtaglig risk för ungdomens hälsa eller utveckling. Socialsekreterarna har själva ansvaret hur 

handlingsutrymmet ska användas. Deras handlingsutrymme kan i vissa fall innebära att de ser 

rekvisitet annorlunda än vad som står i lagkommentaren (jmf. Johansson, 1997 & Svensson et 

al. 2008). 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme tenderar att påverkas av rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Hanna förklarade att hon trodde att många socialsekreterare drar sig för 

att ansöka på det rekvisitet på grund av att det är mycket mer svårmotiverat än de andra två 

rekvisiten i LVU § 3. Hanna menar, liknande författaren Ponnert (2007), att det kan vara svårt 

för socialsekreterare att avgöra och motivera vad som är ett normbrytande beteende. Ofta tycks 

socialsekreterarna vilja ha mer konkret att gå på, då det är lättare att både motivera och att få 

igenom ansökan hos förvaltningsrätten. Precis som tidigare forskning visar, hade flera av 

intervjupersonerna en föreställning om att socialsekreterare anser att det är enklare att ansöka på 

rekvisiten ”missbruk” och ”brottslig verksamhet” då det ofta inkommit bevis från polis eller 

sjukhus. Vid ansökan om ”annat socialt nedbrytande beteende” är socialsekreterarna sina egna 

redskap. Deras tankar och värderingar kring fallet måste redovisas i deras anmälan där de 

motiverar att den unge har ett normbrytande beteende och vilka följder det ger. Detta är något 

som flera av socialsekreterarna framför som komplicerat (jmf. Ponnert, 2007). 

6.2.1. Sammanfattande slutsats 

Alla socialsekreterare utom en trodde att socialsekreterare ser fler nackdelar än fördelar med 

rekvisitet. Intervjupersonerna beskrev att rekvisitet är diffust och att det är höga krav när de 

skriver ansökan till förvaltningsrätten. Den tidigare forskningen stämde överens med hur 

socialsekreterare upplevde rekvisitet och att det är svårt att motivera vad som är ett 

normbrytande beteende. Huruvida socialsekreterare tycks använda sitt handlingsutrymme i 
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arbetet med rekvisitet varierade. Empirin visar att en del socialsekreterare tenderar att inte nyttja 

sitt handlingsutrymme till fullo. Detta då de inte ansöker till förvaltningsrätten om de inte är helt 

säkra på att den går igenom. Det har framkommit att våra intervjupersoners föreställningar om 

när ett "annat socialt nedbrytande beteende" är en påtaglig risk för den unge är svårt att avgöra. 

Detta styrker även Ponnert (2007) i sin forskning. Det har även visat sig att kontexten kan ha 

stor betydelse när en socialsekreterare ska avgöra om ett beteende anses som ett avvikande 

beteende eller inte. 

6.3. Genus i hanteringen av rekvisitet 

Det tredje temat lyfter studiens tredje frågeställning. Temat belyser vilka föreställningar 

socialsekreterarna har angående skillnader respektive likheter mellan pojkar och flickor i 

hanteringen av rekvisitet. Denna del kommer även belysa hur socialsekreterare tycks se på 

könskonstruktioner och hur det påverkar deras arbete. Genom analysen av intervjuresultatet 

illustrerar denna del vilka föreställningar intervjupersonerna har angående hur socialsekreterare 

verkar hantera rekvisitet utifrån ett genusperspektiv. Skillnader respektive likheter gällande 

könen kommer att belysas och stor del av analysdelen kommer att ha fokus på vinjetten som 

intervjupersonerna tog del av. Utgångspunkter som presenteras är hur socialsekreterare 

resonerar kring vinjetten utifrån Max och Saras frånvaro från hemmet, aggressiviteten och äldre 

kompisgäng som brukar narkotika. Analysen fokuserar även på om det finns något av rekvisiten 

i LVU § 3 som är mer vanligt respektive ovanligt när det gäller pojkar och flickor.  

Samtliga socialsekreterare som hade fallet Max, hade en föreställning om att socialsekreterare 

hade känt stor oro att Max skulle testa droger. En av intervjupersonerna menade att många 

skulle resonerat att Max är i en känslig ålder och att det finns en risk att han identifierar sig med 

det äldre gänget. De som hade fallet Sara hade skilda meningar om hur socialsekreterare 

generellt hade resonerat. Två av dem menade att socialsekreterare hade känt en rädsla av att hon 

skulle bli sexuellt utnyttjad. De andra två menade att oroligheten hade legat i att hon skulle falla 

för grupptryck samt att hon skulle testa narkotika. De diskuterade även att hon hamnar i 

beroendeställning till de äldre. Det var fler intervjupersoner som hade en uppfattning om att 

socialsekreterare hade känt större oro över att Sara skulle bli sexuellt utnyttjad än Max.  
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Schematisering 3 visar vad intervjupersonerna beskrev att socialsekreterare skulle känna rädsla 

för med att Sara och Max umgås med ett äldre kompisgäng som brukar narkotika: 

Sara Max 

Testa droger Testa droger 

Falla för grupptryck Identifiera 

Sexuellt utnyttjande  

Beroendeställning till de äldre  

                                                                                                                           Schematisering 3.  

Här går det att uttyda att socialsekreterare tenderar att oroa sig för att ungdomarna ska testa 

droger. Resterande orsaker skiljer sig. Oron för flickor tycks vara större och för fler aspekter än 

pojkar. Socialsekreterarnas resonemang kan förstås utifrån Hirdmans (2001) teori om kvinnans 

underordnade position gentemot mannen. Kvinnor anses ofta som oförmögna att ta hand om sig 

själva, till skillnad från mannen som anses vara mer ansvarstagande (Hirdman, 2001). 

Socialsekreterarnas skilda meningar vad de oroar sig för kan även förklaras genom 

internationell forskning om hur kvinnor och män generellt betraktas. Socialsekreterarna 

resonerade kring att Sara skulle hamna i beroendeställning och det fanns en oro att hon skulle 

falla för grupptrycket. Detta kan påvisas till att de såg Sara enligt hur kvinnor generellt 

betraktas. Exempel som forskning visar är att kvinnor ses som ömma, medgörliga och känsliga 

(jmf. Williams et. al. 1999, jmf. Biernat et. al. 2005). Intervjupersonernas föreställningar om 

vad socialsekreterare oroat sig för i Max fall kan också kopplas till de egenskaper som enligt 

tidigare forskning ofta generaliserar på män. Män ses ofta som dominanta och emotionellt 

stabila. Det finns en möjlighet att socialsekreterarna ansåg att Max klarade sig bättre än Sara i 

det äldre gänget och såg honom som mer emotionellt stabil och ansvarstagande (jmf. Williams 

et. al. 1999, jmf. Biernat et. al. 2005). 

Annan forskning visar att männen ofta ses som självständiga individer och har gott 

självförtroende. Utifrån tidigare forskning kan socialsekreterarnas resonemang om att Max 

skulle börja ta narkotika förklaras genom att socialsekreterarna såg Max som en självständig 

individ som har förmåga att ta egna aktiva val. Intervjupersonernas rädsla befann sig just i vilka 

val Max själv skulle göra om han umgicks med det äldre gänget. Exempelvis att han skulle testa 

narkotika. Till skillnad mot intervjupersonerna som hade Sara, där fokus låg i att hon skulle bli 
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utsatt. Där handlade det mer om vilka val andra personer skulle göra mot henne och på så sätt 

bli utnyttjad. Sara ansågs inte lika förmögen till att ta hand om sig själv som Max (jmf. 

Guimond et. al. 2006:237). 

Andra faktorer där socialsekreterarnas föreställningar om oro skiljde sig, var i vinjetten där Max 

och Sara var borta från hemmet i flera nätter. Även här fanns en rädsla för att Sara skulle bli 

sexuellt utnyttjad och intervjupersonerna resonerade inte kring att samma oro skulle ha funnits 

kring Max. Även det här kan förstås utifrån ovanstående analys om att pojkar anses har större 

förmåga om att ta hand om sig själva än flickor (jmf. Guimond et. al. 2006:237). 

Vi diskuterade med intervjupersonerna om hur socialsekreterare ser på normbrytande beteende 

och om det skiljer sig beroende på kön. Intervjupersonerna hade skilda meningar angående om 

socialsekreterarna gör olika bedömningar beroende på kön. En socialsekreterare menade att de 

ser allvarligare på en flicka med normbrytande beteende och att det ibland utgör skillnader i 

bedömningarna. Hon menade, som tidigare presenterat, att det exempelvis finns större risker att 

flickor blir sexuellt utnyttjade. Två av intervjupersonerna menade att socialsekreterare inte ser 

några skillnader i normbrytande beteende för pojkar respektive flickor. Det var något som de 

övriga intervjupersonerna inte höll med om och menade att det skiljer sig beroende på kön. Det 

framkom också att även om ett normbrytande beteende inte skiljer sig beroende av kön, så kan 

det uppmärksammas olika. 

Socialsekreterarna har ett tolkningsföreträde att avgöra vad ett avvikande beteende är (jmf. 

Svensson et. al. 2008). Ovanstående resonemang visar att socialsekreterares tolkningar tenderar 

att se olika ut. Detta visar återigen, att beroende på vilken socialsekreterare som handlägger ett 

ärende så tycks bedömningen om den unge har ett avvikande beteende eller inte skilja sig.  

Angående socialsekreterarnas föreställningar kring ungdomar som agerar aggressivt beskrev 

Maria att det finns en risk att man missar pojkar. Detta med anledning till att det inte är lika 

avvikande för pojkar som för flickor att vara utåtagerande. Socialsekreterare tycks ha mer 

överseende med pojkar som är utåtagerande. Det framkom resonemang om att då flickor är 

utåtagerande rör det sig inte sällan om en diagnos. De menade att en flickas aggressionsutbrott 

ofta inte ser lika kraftfulla ut som pojkars även om de mår lika dåligt. En 16-årig pojke som är 

utåtagerande kan ses som mer störande och att de kan ställa till med mer runt sig förklarade en 

av intervjupersonerna. Detta kan förstås utifrån tidigare forskning där Lundström, Sallnäs 

(2003) och Fisher (1993) menar att utåtagerande är mer socialt accepterat för pojkar. Det kan 
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leda till att det tar längre tid innan det ses som ett problem och innan omgivningen reagerar. 

Även Biernat et. al (2005) beskriver att män ofta ses som mer hotfulla och aggressiva än flickor.  

Vi diskuterade om något av rekvisiten i LVU § 3 var vanligare beroende på kön. Alla 

socialsekreterare förutom Karin beskrev att flickor vanligtvis faller under rekvisitet "annat 

socialt nedbrytande beteende". De menade att flickor oftare exempelvis prostituerar sig och 

vistas i miljöer där de kan bli utsatta för övergrepp. Det är samtidigt mer vanligt att pojkar går 

under rekvisitet "brottslig verksamhet". Att rekvisitet används oftare på flickor än på pojkar är 

något som även tidigare forskning visar (jmf. Ponnert, 2007). Finns det en risk att flickor inte 

får den hjälp de behöver på grund av bristandet av bevis? Eller är det så att pojkar inte syns för 

att deras beteenden inte tolkas som lika normbrytande som om en flicka haft samma beteende? 

Det är exempelvis mer socialt accepterat för pojkar att vara utåtagerande och det tar längre tid 

innan deras signaler uppmärksammas (jmf. Lundström et. al. 2003).  

En av intervjupersonerna hade även en föreställning om att socialsekreterare undviker att ansöka 

på rekvisitet. Istället invänta till den unge exempelvis tar narkotika, så att de kan ansöka på 

rekvisitet missbruk i § 3. Detta kan leda till att vissa ungdomar som behöver hjälp inte får det 

tillräckligt tidigt och att de får fler socialt nedbrytande beteenden. Tidigare forskning visar 

liknande resonemang. Redan vid 1950-talet var det vanligare att pojkar omhändertogs under 

andra grunder än flickor. Precis som socialsekreterarnas resonemang var det vanligare att pojkar 

omhändertogs under rekvisitet "brottslig verksamhet". Vid denna tid var det vanligare att 

flickorna omhändertogs på grund av ”översexualitet” (Ericsson, 1998).  

Nedanstående schematisering är en sammanställning av hur socialsekreterarna tycks skilja 

flickor och pojkar:  

Flickor Pojkar 

Objektsyn Subjektsyn 

Offer Aktör 

Sexuellt utnyttjad Sexuell förövare 

Försvarslös I maktposition 

Utåtagerande – diagnos Utåtagerande – normalt 

                                                                                                                          Schematisering 4.  

Kopplingarna i Schematisering 4 visar på att socialsekreterarna tenderar till att ha olika 

värderingar och föreställningar gällande pojkar och flickor. Den visar hur flickor är 
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underordnade i jämförelse med pojkar. Pojkar betraktas som den starka och den som ska klara 

av fler situationer. Samtidigt som flickor, precis som nämnts tidigare, betraktas som att ha 

bristande förmåga att ta hand om sig själv. Detta tycks leda till oro kring flickor som påvisar ett 

avvikande beteende. Att flickor ses som offer och pojkar som aktör är således en av 

föreställningarna som framkommit utifrån empirin. Betyder det att socialsekreterare med dessa 

värderingar missar pojkar respektive flickor, som egentligen befinner sig i det motsatta könets 

"norm"? Forskning visar på att det är viktigare för en flicka att leva upp till de normer som finns 

än vad det är för en pojke. Flickor är överrepresenterande i rekvisitet "annat socialt nedbrytande 

beteende". Omhändertas flickor oftare under rekvisitet, som är ett avvikande från samhällets 

grundläggande normer, på grund av att det ses mer allvarligt när en flicka bryter mot normerna 

än en pojke? Om en pojke utsätts och hamnar i situationer där han är offer, finns det risker att 

socialsekreterare missar dem? (jmf. Mattsson, 2005). 

Vårt resultat angående skillnader mellan könen i hanteringen av rekvisitet är i led med tidigare 

forskning. Exempelvis menade Schlytter (1999) att det finns skillnader i bedömningar på grund 

av samhällets normer. Empirin stämmer överens med att det finns tendenser att det tar längre tid 

innan socialsekreterare uppmärksammar pojkars utåtagerande, än en flicka med samma 

beteende (jmf. Schlytter, 1999). 

Vi diskuterade med intervjupersonerna om könskonstruktioner. Socialsekreterarna hade skilda 

meningar om det fanns en medvetenhet kring könskonstruktioner i deras arbete. De var inte 

heller överens om det påverkade deras arbete. Alla utom Hanna ansåg att socialsekreterare 

påverkas av samhällets könskonstruktioner i sitt arbete. Hon förklarade att det var något som 

inte är vanligt längre men att det var vanligare förr. Argumenten var att det var svårt att undgå 

då de menar att man ständigt påverkas och möter olika normer. En intervjuperson menade att 

många socialsekreterare ser flickor som mer försvarslösa än pojkar. Samtidigt som en annan 

intervjuperson ansåg att man inte ska vara rädd för att se skillnader på könen. 

Könskonstruktioner är något som de flesta individer påverkas av redan vid födseln. Enligt teorin 

om genussystemet påverkas människor i samhället ständigt av normer, maktstrukturer och 

värderingar. Även om socialsekreterare förhåller sig professionellt, är detta något som många 

påverkas av och kan vara svårt att undvika i sitt arbete (jmf. Hirdman, 2001, Karlsson, Piuva, 

2012). Hanna menade att könskonstruktioner inte är något som längre är lika påverkande i 

dagens samhälle. Intervjupersonernas svar varierar vilket kan förstås utifrån att 

könskonstruktioner bevittnas och uppfattas olika beroende på kontext (jmf. Hirdman, 2001). 
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Birgitta förklarar att socialsekreterare påverkas av könskonstruktioner men menar att det inte är 

något som påverkar själva besluten om det ska ske en LVU-ansökan eller inte. Påverkan av 

könskonstruktionerna kan istället komma i uttryck under de vardagliga arbetsuppgifterna som 

exempelvis dokumentation. Intervjupersonen menar att i vardagsarbetet läggs inte lika mycket 

tid på reflektion som vid LVU-ansökan. Forskning har visat att pojkar och flickor beskrivs olika 

i utredningsdokument (Kåhl, 1995). Om socialsekreterarna tenderar att dokumentera på samma 

sätt som författaren Kåhl (1995) kom fram till i sin forskning, går inte att utläsa i denna studie. 

Intervjupersonen Birgitta påvisade endast att värderingar kring kön kan skilja sig på grund av att 

socialsekreterare inte alltid har tid att reflektera kring dokumentationen i deras vardagsarbete. 

Vid utredningsarbete kring LVU menade hon, att blir det en LVU-ansökan, då har 

socialsekreterarna vänt och vridit på hela fallet och då är inte kön något som avgör. Har 

ungdomen ett så pass socialt nedbrytande beteende så avgör inte utfallet vilket kön det handlar 

om. 

6.3.1. Sammanfattande slutsats 

Föreställningarna angående skillnader respektive likheter mellan pojkar och flickor gällande 

hanteringen av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” har visat sig variera. Flera 

intervjupersoner för liknande resonemang kring könsskillnader i deras arbete. Detta samtidigt 

som andra socialsekreterare inte alls håller med. Empirin pekar mot att socialsekreterarna 

tenderar att ”skapa” flickor och pojkar utifrån sin kontext. Precis som Hirdman (2001) beskriver 

finns det tydlig hierarki där mannen ses som stark aktör, medan kvinnan betraktas som utsatt 

offer. Detta ställs på sin spets när ett utåtagerande beteende hos kvinnor tolkas som en diagnos, 

medan det hos pojkar uppfattas som mer naturligt och enligt normen. Intervjupersonernas svar 

kan relateras till kontexten som socialsekreterarna arbetar i. Vi kan se kopplingar till att vad som 

definieras som ett socialt nedbrytande beteende kan skilja sig beroende på kontext. Det kan även 

se olika ut beroende på kön. Det som anses vara avvikande i en kontext behöver inte ses som 

avvikande i en annan. Könskonstruktioner tycks kunna påverka socialsekreterarnas vardagliga 

arbete. Hirdman (2001) belyser att det är något som ständigt finns omkring oss och att inte 

påverkas kan vara svårt att undgå.  
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7. Slutdiskussion 

Under varje tema i analysdelen fick läsaren beskrivet de sammanfattande slutsatser som 

uppsatsen utgivit utifrån studiens syfte, frågeställningar och empiri. Studiens syfte var att utifrån 

ett genusperspektiv beskriva och analysera socialsekreterares föreställningar och uppfattningar 

om hur socialsekreterare tolkar rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i LVU § 3. Kort 

sammanfattat besvaras i denna del studiens frågeställningar och dessa utifrån studiens syfte. 

Vidare kommer avslutande reflektioner som framkommit under studiens gång beskrivas. 

Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning inom studiens ämnesområde.  

Intervjupersonernas definition av rekvisitet överensstämde i stort med lagkommentarens 

definition. De tycks likväl se olika hårt på när rekvisitet bör användas samt vilka beteenden som 

tillhör socialtjänsten och vilka som istället tillhör andra myndigheter. Slutsatsen utifrån empirin 

och analys är att socialsekreterarna tycks ha skilda tankar och kunskaper kring rekvisitet. Främst 

framkom nackdelar med att det inte finns tydliga riktlinjer men även fördelar som tryckte på att 

rekvisitet kan fånga upp många olika nedbrytande beteenden. Rekvisitets diffusa karaktär 

medför även att det är svårmotiverat och socialsekreterarna, som är sina egna verktyg, blir även 

påverkade av hur de tror att förvaltningsrätten skulle bedöma fallet.  

Studien visar på att socialsekreterarna ofta tycks känna större oro för flickor med normbrytande 

beteende än pojkar i samma situation. Sju av åtta av socialsekreterarna ansåg att de påverkas av 

könskonstruktioner. Intervjupersonerna hade även en föreställning om att det vanligtvis är 

flickor som går under rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" medan pojkar är 

överrepresenterade under rekvisitet "brottslig verksamhet".  

Utifrån studiens empiri framkom det att socialsekreterarna tycks anse att rekvisiten ”brottslig 

verksamhet” och ”missbruk” är enklare rekvisit att ansöka på än ”annat socialt nedbrytande 

beteende”. Under vinjettintervjuerna var det ett flertal intervjupersoner som trodde att 

socialsekreterare skulle reagera just på att Max respektive Sara behövde visa positivt drogtest 

för att en LVU-ansökan skulle vara aktuell. Vi fick en känsla av att flera av socialsekreterarna 

inväntade att någon mer faktor skulle eskalera eller bli mer konkret, där bland positivt 

narkotikaprov. Utifrån det skulle en ansökan bli aktuell. Socialsekreterarna tycks vilja ansöka på 

de andra två rekvisiten och intervjupersonerna diskuterade oftare att det inte var underlag för ett 

LVU på grund av att den unge inte uppfyller något av dem två. Utifrån detta ställer vi oss frågan 

om vad det är som gör att det inte är lika uppenbart att ett fall kan gå under rekvisitet ”annat 
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socialt nedbrytande beteende” som de övriga två? Kommer osäkerheten från oerfarenheter och 

bristande information samt reflektion om rekvisitets omfattning vilket bidrar till osäkerhet vid 

hanteringen av rekvisitet?  

Empirin visade på att socialsekreterarna inte reflekterar och diskuterar kring genus så mycket 

som de önskar. Brist på tid var orsaken menade de. Detsamma gällande innebörden av 

rekvisiten. Vi ställer oss frågan om detta kan påverka socialsekreterarnas skilda meningar och 

värderingar kring dessa ämnen. I kapitlet analys kunde vi se hur kunskap tycks påverka 

socialsekreterarnas handlingsutrymme. Är det kunskap om rekvisitet och genus som fattas för 

att socialsekreterarna ska känna sig säkrare i arbete kring dessa ämnen? Vi blev förvånade när vi 

fick inblick i att vissa socialsekreterare tycks ha sådan osäkerhet i vad ett rekvisit som de arbetar 

med innefattar. Hur blir deras bemötande med de klienter som går under det rekvisitet och finns 

det barn och ungdomar som inte får den hjälp de behöver på grund av osäkerhet? Vi ställer oss 

även frågan om klienterna skulle få en annan hjälp om socialsekreterarna skulle ha en mer 

genusmedvetenhet i sitt arbete? Hade det påverkat besluten om att ansöka om vård enligt LVU?  

Vi ifrågasätter även individers rättsäkerhet utifrån studiens empiriska underlag. Den visar på att 

medvetenheten och påverkan av könskonstruktioner är något som tenderar att finnas i 

socialsekreterarnas arbete. Medvetenheten och värderingarna gällande genus tycks utifrån 

empirin skilja sig gällande könskonstruktioner. Socialsekreterarnas värderingar gällande genus 

tenderar att skilja sig. Utifrån att de tycks definiera rekvisitet ”annat socialt nedbrytande 

beteende” olika trycker vi på att beroende på vilken socialsekreterare ett barn eller ungdom 

kommer till så finns det en risk att värderingarna samt hanteringen av fallet kan skilja sig. 

Könskonstruktioner har i denna studie visat sig, både utifrån empirin men också tidigare 

forskning och teorier, att det är något som många personer påverkas av. 

Vi ifrågasätter socialsekreterarnas påverkan av könskonstruktioner då deras arbete ska vara 

könsneutralt och inte ha förutfattade meningar om sina klienter på grund av dennes kön. Synen 

på pojkar respektive flickor ska inte avgöra om varje individs fall är mer allvarligt eller inte. 

Detta då det finns risk att man kan missa individer på grund av att de inte ”sticker ut från 

normen” och det strider mot individens rättssäkerhet.  

Utifrån studiens gång har flera tankar om fortsatt forskning framkommit. Ett förslag är att 

studera socialsekreterares utlåtande och argumentationer i LVU-ansökningar. Att utifrån de se 

om det finns några skillnader i motiveringen beroende på kön. En annan infallsvinkel kan vara 
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att se hur socialsekreterarna definierar vad ett socialt nedbrytande beteende är i dokumenten och 

hur de uttrycker att ungdomen uppfyller rekvisitet. Vi har under studien fått uppfattningen av att 

socialsekreterarnas ansökningar och motiveringar i deras ansökningar skiljer sig. Även att 

anledningarna till varför ungdomen ska omhändertas ser olika ut. Författarna Schlytter (1999) 

och Kåhl (1995)  har i sin tidigare forskning påvisat att pojkar och flickor beskrivs olika i 

dokumenten. Detta anser vi som intressant att forska vidare om för att se om det skulle ge 

samma resultat idag cirka tjugo år senare.  
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Bilaga 1.  

Max/Sara, 16 år  

Socialtjänsten fick en anmälan av skolkuratorn på gymnasiet där Max går. I anmälan 

framkom att skolkuratorn var mycket orolig för Max. Han hade på uppmaning från sin lärare 

uppsökt skolkuratorn på grund av mycket skolk, samt haft ett utåtagerande beteende då han 

varit aggressiv mot både lärare och kamrater. Max har även varit okoncentrerad och 

frånvarande då han varit på lektionerna. Vid första besöket hos skolkuratorn uppträdde Max 

mycket aggressivt och var inte motiverad till att gå dit utan sa att läraren hade tvingat honom. 

Skolkuratorn etablerade en kontakt med Max och han har besökt henne vid fem tillfällen. Max 

har berättat att han vantrivs i skolan och brukar istället vara med sina äldre kompisar. 

Socialtjänsten startade en utredning och har träffat Max mamma som lever ensam med Max. 

Max har inte haft kontakt med sin pappa på många år. Mamman visste om att Max skolkar 

och att han umgås med äldre kompisar. Max mamma känner oro för sin son då han ofta är ute 

sent om nätterna och ibland är han borta från hemmet i flera dagar. Mamman känner sig helt 

hjälplös och vet inte hur hon ska hantera situationen.  

Till socialtjänsten har det inkommit flera anmälningar om att Max har befunnit sig i miljöer 

där narkotika förekommit. Detta genom husrannsakan hos hans äldre vänner. Max har lämnat 

urinprov som visade att han inte hade narkotika i blodet.  

Max har nu ökad frånvaro i skolan och är lika aggressiv. Under utredningstiden har Max inte 

visat några tecken på att ändra sin livssituation. Han trivs med sitt umgänge och anser att 

skolan inte är viktig för honom. Max ser inget problem med att hans kompisar tar 

narkotikaklassade preparat då han själv inte tar något. Han är inte intresserad av att få någon 

hjälp från varken kuratorn eller socialtjänsten.  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide Vinjett 

 

- Hur tror ni att socialsekreterare skulle resonera kring Max/Saras situation? 

 

- Skulle LVU § 3 vara aktuellt i detta fall?  

 

- Om ja, under vilka rekvisit? 

Vad var de avgörande faktorerna i Max/Saras situation?  

 

- Om nej, vad hade krävts för att ett LVU skulle vara aktuellt?  

 

- Hur allvarligt ser man på att en kille/tjej uppträder utåtagerande?  

 

 - Hur resonerar ni kring att Max/Sara umgås i äldre umgängeskrets? Vad kan vara 

problematiskt med det?  
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Bilaga 3. 
 

Intervjuguide semistrukturerad intervju  

 

Inledning 
 

Hur länge har ni arbetat som socialsekreterare?  

 

Rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” 

 

- Hur tror ni att rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" uppfattas hos 

socialsekreterare? 

 

- Socialsekreterare har ett tolkningsföreträde till rekvisitet "Annat socialt nedbrytande 

beteende". Dess innebörd är inte lika konkret som rekvisiten "brottslig verksamhet" och 

"missbruk". Vilka för- och nackdelar tror du socialsekreterare finner i detta? 

 

Genus 

- "Annat socialt nedbrytande beteende" innebär ett avvikande från samhällets grundläggande 

normer. Vilken uppfattning tror ni socialsekreterare har om vad som är normbrytande 

gällande pojkar respektive flickor?  

- Skiljer det sig i vad som är ett socialt normbrytande beteende beroende på kön? 

 

- Hur tror ni att socialsekreterare ser på pojkar och flickors väg till normbrytande beteende? 

- Skiljer sig vägarna beroende på kön?   

 

- Vilka föreställningar har ni angående om socialsekreterare påverkas av samhällets 

könskonstruktioner?  

 

- Anser ni att det finns en genusmedvetenhet i arbetet med § 3 LVU?  

 

LVU § 3 

- Finns det något rekvisit som är mer vanligt när det gäller flickor respektive pojkar § 3? 
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Bilaga 4. 
 

Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter, Matilda Broberg och Malin Bergsten som läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu en c-uppsats angående 

socialsekreterares tillämpning av LVU §3. Vi gör en så kallad vinjettstudie, där vi med hjälp 

av fallbeskrivningar önskar att få socialsekreterares tankar och synpunkter kring hanteringen 

av det specifika fallet. Vi vill komplettera vinjetten med en kvalitativ intervju för att få mer 

djupgående förklaringar kring socialsekreterarnas motiveringar.  

Vi undrar därmed om du vill delta i vår undersökning. Den beräknade tiden för i 

fallbeskrivningen samt intervjun är max 1 timme.  

Nedan följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket är viktigt att ni får kännedom 

om innan intervjun.  

- Din medverkan i intervjun är frivillig. Du har när som helst rätt till att avbryta din 

medverkan.  

- Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Du och din arbetsplats 

kommer att vara anonym.  

- Intervjun kommer att ske under inspelning, då vi sedan skall transkribera intervjun 

ordagrant. 

- Intervjun kommer endast användas till vår undersökning. Vid godkännande av uppsatsen 

från examinatorn vid Linnéuniversitetet kommer intervjumaterialet förstöras. 

Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen så kontakta oss gärna via 

telefon eller mail.  

Matilda tel. 073-XXXXX mail: mb222nq@student.lnu.se 

Malin tel. 073-XXXXXX mail: mb222mi@student.lnu.se 

Handledare Erika Lundby tel. 0480-XXXXXX  mail: erika.lundby@lnu.se 

Med vänliga hälsningar,  

Matilda Broberg 

Malin Bergsten 
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Bilaga 5.  
 

Arbetsfördelning 

Under hela uppsatsprocessen har vi samarbetat och båda har varit delaktiga i samtliga delar i 

uppsatsen. De flesta delar har vi suttit tillsammans och skrivit, i några av avsnitten har en av 

oss haft huvudansvaret men båda har gjort ändringar och omstruktureringar. Samtliga 

intervjuer har vi gjort tillsammans, där vi hade huvudansvaret för hälften var. Vi 

transkriberade sedan fyra stycken var.  

Inledningen har vi arbetet tillsammans med. Malin har haft huvudansvaret för denna och gjort 

majoriteten av de ändringar vi har gjort. Syftet och frågeställningar har vi tillsammans 

diskuterat och kommit fram till gemensamt. Detta gäller även studiens titel.  

Avsnittet tidigare forskning har vi hjälpts åt att hitta artiklar, avhandlingar och övrig litteratur. 

Vi har tillsammans skrivit avsnittet och strukturerat. Även i teoriavsnittet har båda varit 

delaktiga, Malin har haft huvudansvaret för delen om "avvikande beteende" samt 

"handlingsutrymme". Matilda har haft huvudansvaret över genusteorierna. Båda har hjälpt 

varandra, ändrat i det den andra har skrivit och strukturerat. Matilda har haft huvudansvaret 

över "socialkonstruktivistiskt perspektiv" men även här har Malin hjälpt till och tillsammans 

har vi hjälpts åt för den slutgiltiga texten.  

Metoddelen har båda skrivit tillsammans och varit delaktiga i kopplingarna till böckerna samt 

diskuterat mycket kring tillvägagångssätt samt de etiska överväganden vi haft under studiens 

process. Malin har haft huvudansvaret för "mötet med intervjupersonerna" och Matilda på 

"reliabilitet och validitet" och "etiska överväganden". Men även i dessa avsnitt har båda varit 

delaktiga. Empiri och analys har vi båda skrivit tillsammans och detsamma med avsnittet 

slutdiskussion.  

I det stora har arbetet skrivits av båda, där vi ständigt läst igen det den andra skrivit och gjort 

eventuellt förändringar och/eller omstruktureringar. Majoriteten av avsnitten i uppsatsen har 

vi suttit tillsammans och gjort gemensamma texter.  

 

 


