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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har samhället, tillsammans med föräldrarna, ett särskilt ansvar för barn och ungas 

uppväxtförhållanden och levnadsvillkor. Detta särskilda ansvar belyses i 5 kapitlet 1 § 

Socialtjänstlagen (SoL) vari det framgår att socialnämnden skall verka för säkra 

uppväxtförhållanden och i övrigt fördelaktiga levnadsvillkor för barn och unga. Men det finns 

vissa omständligheter då Socialtjänstlagen är otillräcklig för att hjälpa de barn och unga som 

behöver samhällets stöd. En sådan omständighet kan vara då ungdomen genom det egna 

beteendet riskerar sin egen hälsa och utveckling. För att stödja dessa ungdomar på glid mot ett 

destruktivt leverne så finns 3 § i Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Paragrafen gäller just de ungdomar som är i behov av stöd och hjälp för att inte 

riskera sin hälsa och utveckling (Norström & Thunved, 2005).  

 
LVU säkerställer de möjligheter samhället har att kunna ge barn och ungdom den vård och 

behandling som de är i behov av. På så sätt är LVU en kompletterande lag till 

Socialtjänstlagen (SoL) i de lägen när de frivilliga åtgärderna som kan ges i stöd av SoL inte 

räcker till. LVU tillämpas oftast i första hand när det blir uppenbart att det inte går att få 

samtycke till den vård som den unge behöver, men ett medgivande är inte nödvändigt för att 

få igenom ett ingripande av LVU.   

I de inledande bestämmelserna i LVU står det att lagen riktar sig till den som är under 18 år. 

Också den som fyllt 18 men inte 20 år får beredas vård, om likadan vård med beaktande till 

den unges behov och enskilda omständigheter i övrigt är lämpligare än någon annan vård och 

det kan förmodas att nödvändig vård inte kan ges med den unges medgivande. Vården får inte 

fortgå längre än till dess att ungdomen fyller 21 år. Vid beslut enlig denna lag ska det 

väsentliga vara vad som är bäst för den unge (Norström & Thunved, 2005). Vidare menar 

författarna att när det handlar om omsorgerna om barn och ungdom har det inte varit möjligt 

att fortsättande vidmakthålla den princip om frivillighet som ofta har fundamental betydelse 

för vård och behandlingsarbetets resultat. Minderåriga kan inte ta ställning till betydelsen av 

olika insatser eller ställa egna krav på socialtjänsten på samma sätt som vuxna gör. Det kan 

förekomma intressemotsättningar mellan barn och föräldrar som gör att föräldrarna inte begär 

eller rent av motsätter sig att barnet får den hjälp barnet behöver genom socialtjänsten. Trots 

det så måste de unga kunna tillförsäkras den vård de är i behov av. Socialnämnden har en 
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skyldighet att sörja för att barn och ungdomar som är i fara att utvecklas ogynnsamt får det 

skydd och stöd som de behöver.  

Vård med stöd av lagen kan komma på tal i två fall, endera på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller när något annat förhållande i 

hemmet orsakar en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas eller när den 

unge utsätter sig för sådan risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Ett avgörande om vård med stöd 

av lagen medför att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet inskränks i den utsträckning 

som krävs för att vården ska kunna utföras. Föräldrarna har trots det kvar den juridiska 

vårdnaden om barnet (Norström & Thunved, 2005). 

 
Paragraf 3 LVU lyder: 

 

”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.  

 (Lag SFS [2006:896] om ändring i lagen [1990:52] med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) 

 

Att man utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk genom missbruk eller brottslig 

verksamhet är ju ganska oproblematiskt att förstå men vad betyder i sammanhanget annat 

socialt nedbrytande beteende egentligen? 

 

En forskare som har intresserat sig för LVU är Astrid Schlytter. I sin avhandling Kön och 

juridik i det sociala arbetet (1999) menar hon att det finns könsskillnader i paragraf 3 LVU. 

Detta då det finns ett särskilt rekvisit som i princip uteslutande används för flickor - något 

annat socialt nedbrytande beteende. Schlytter menar att grunden för 3 § LVU är att samhället 

ska vidta åtgärder när ungdomar på grund av sitt beteende frångår de normer som är 

elementära i samhället, först och främst som sammankopplades med nyttjande av droger och 

kriminalitet. Men det finns beteenden av andra slag vilka då hör hemma under rekvisitet något 

annat socialt nedbrytande beteende. Dock är definitionen av något annat socialt nedbrytande 

beteende diffust skildrade i lagens förarbeten, enda undantaget är prostitution.  
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Länsstyrelserna i Sverige gör sammanställningar angående barn- och ungdomsvården i de 

olika länen. Ett exempel på att rekvisiten används olika för pojkar respektive flickor kan ses 

utifrån en sammanställning av länsstyrelsen i Dalarna vilka för år 2003 anger att det var fler 

pojkar än flickor som socialnämnden ansökte hos Länsrätten om omhändertagande enligt 3 § 

LVU. Länsstyrelsen redovisar vidare att grunden för kommunernas ansökan om vård utifrån 

det egna beteendet i huvudsak handlade om kriminalitet och missbruk totalt sett och oavsett 

kön. Men socialt nedbrytande beteende åberopades i några fall och då övervägande för 

flickor.  

 

Lagstiftningen angående barnavård har varit stabil under de senaste årtiondena men det har 

skett stora ändringar i organiseringen runt barnavården. I och med välfärdsstatens framväxt 

har det skett en stor ökning av antalet personer som är professionellt engagerade med socialt 

arbete och barnavård. Verksamheten har gått från att företrädesvis bedrivas av politiskt 

förordnade lekmän till att i dagsläget handhas av tjänstemän i byråkratiska organisationer 

(Lundström, 1993).    

Sedan den 1 januari 1982 har lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga existerat 

och använts. Den tidigare barnavårdslagen blev då utbytt. Syftet med LVU är att den ska 

fungera som en skyddslag för utsatta barn som har problem i hemförhållanden och även 

ungdomar som har egna svåra problem (Flodström–Nilsson, 2004). 

I det praktiska sociala arbetet måste så gott som alla socialarbetare förhålla sig till lagar, 

förordningar och bestämmelser av olika slag. Socialarbetare arbetar med rättstillämpning i 

flera olika situationer exempelvis gällande utredningar av brister i barn och ungas 

uppväxtförhållanden och levnadsvillkor. Socialarbetare måste därför ha god kännedom om 

gällande rätt (Meeuwisse, Sunesson, & Swärd, 2004). Men om det nu är så som Schlytter 

menar, att de riskfyllda beteenden som § 3 LVU är satt att motverka är diffust skildrade i 

förarbetena, hur skall man då som socialarbetare veta hur dessa skall tolkas? Kan man genom 

att undersöka formuleringar i andra tidigare lagar, gällande omhändertagande av barn, samt 

förarbeten till LVU, förstå orsakerna till varför rekvisiten används olika för könen. För om det 

är så att de olika rekvisiten ”egentligen” är avsedda att användas olika beroende på om det är 

en flicka eller pojke som är i behov av samhällets hjälp, med stöd av LVU, blir dessa än mer 

svårtolkade, eller kanske inte?  Kan man kanske få en klarare bild om man rättsdogmatiskt 

skärskådar LVU med ”genusglasögon”?   
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1.1.1 Syfte  

Utifrån en rättsdogmatisk metod med en genusteoretisk ansats vill jag undersöka om gällande 

rätt i fråga om § 3 LVU kan sägas vara könsneutral eller inte, vilket vidare kan innebära att 

förståelsen för rekvisitens betydelse kan öka.   

 

1.1.2 Tidigare forskning  

Astrid Schlytter (1999) har gjort en undersökning av bland annat rättens könsneutralitet och 

huruvida flickor diskrimineras i § 3 LVU. Hon har utgått från ett material på cirka 300 

länsrättsdomar rörande ungdomar mellan 13-17 år som blivit omhändertagna enligt LVU år 

1994. Det var dubbelt så många pojkar än flickor som omhändertogs. Det rekvisit som 

domineras av pojkarna är brottslig verksamhet. Endast 6 procent av flickorna motsvarar detta 

rekvisit medan 51 procent av pojkarna gör det. Rekvisitet annat socialt nerbrytande beteende 

är det som figurerar oftast, både för flickor och pojkar, även om andelen för flickornas det är 

avsevärt större än pojkarnas. Det är ett öppet rekvisit som inbegriper olika situationer. När 

rekvisitet används på pojkar avser det uppträdanden som är så gott som missbruk eller 

nästintill kriminalitet. Hälften av flickornas domar rör beteenden och situationer som inte 

nämns i förarbetena.  

 

Den problematik flickor har är många gånger olika om man jämför med pojkarnas. Det var 44 

flickor som beredes vård med stöd av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 1994 och 

dessa delades in i tre olika grupper. En grupp är domar som stämmer överens med direktiven 

för rekvisitet i förarbetena, vilken består av 23 flickor, en grupp består av enbart ett komplext 

fall och den tredje gruppen, 20 flickor, består av dem som har en problematik som inte berörs 

i förarbetena och som innefattar så kallad flickproblematik. I den första gruppen är det bland 

annat enskilda brottsliga handlingar, prostitution, framskridet nyttjande av 

beroendeframkallande medel, relationsproblem hemma i och med adoption och asocialitet, 

risk att utveckla beroende av droger och hamna i brottslig verksamhet samt bryter mot normer 

när det gäller skolan, hemmet, sexualitet och alkohol som är orsaker till omhändertagandena. 

Den andra gruppen består av en enda flicka som är aggressiv och utsätter sig för risker samt är 

sexuellt utnyttjad. I den tredje gruppen är orsakerna psykisk störning, LPT, flickans sexuella 

beteende, misshandlad av och rädd för fadern, mamman död och flickan har blivit övergiven 

och befinner sig i riskzonen. De olika rekvisiten vänder sig inte på samma sätt till pojkar och 

flickor. Paragrafen går att tillämpa på flickor men normen är pojkar. Flickor omhändertas i ett 

tidigare stadium och med utgångspunkt i andra bedömningar än pojkar (Schlytter, 1999).   
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Schlytter (1999) menar att det finns särskilda flicknormer som är sammanbundna med 

flickorna som omhändertas enligt rekvisitet. Ett dubbelt normsystem förekommer, ett för 

flickor och ett för pojkar. Dessa särskilda normer med hänsyn till flickor blir inte tydliga, vare 

sig av lagtexten eller av förarbetena. Exempelvis är de sexuella normerna associerade endast 

till flickor, såsom att förhållandena mellan könen i samhället har ett mönster som förekommer 

så att det är kvinnan som blir sexuellt utnyttjad, det är kvinnan som inte kan skydda sig mot 

våld i förhållanden samt att det är kvinnan som bär det huvudsakliga ansvaret för barnet vid 

en möjlig graviditet. Hon menar att pojknormerna är mer sanktionerande än flicknormerna då 

pojkarnas handlingsutrymmen är avsevärt större än flickornas. Pojkarna beviljas vara 

jobbigare av omgivningen. Flickornas normer har stramare begränsningar och de föreskriver 

flickorna en skyldighet att upprätthålla dessa begränsningar.  

 

Schlytter har i sin avhandling också tittat på skillnaderna mellan pojkar och flickor när det 

gäller missbruk. Pojkarna i denna undersökning dricker i allmänhet varje helg och i vissa fall 

har de kommit till skolan i berusat tillstånd, utsatt sig för riskabla händelser eller provat 

narkotika. För flickorna är bilden annorlunda. Om de har en alkoholkonsumtion i utsträckning 

med att de dricker sig berusade varje helg eller att de vid enskilda situationer druckit så pass 

mycket att de inte klarat av att ta hand om sig själva eller att de har druckit mycket under 

skollov är tillräckligt. Det som för pojkarna är en godkänd användning av alkohol, det vill 

säga att använda alkohol varje helg, är ett missbruk för flickorna. Flickorna nyttjar alkohol 

kortare tid och i mindre mängd medan pojkarna använder alkohol under längre tid och i större 

kvantitet. Författaren menar att grundregeln om att alla ska vara lika inför lagen utgår från att 

rättssubjektet behandlas lika oberoende av kön, etnicitet eller social bakgrund. Hon har en 

ståndpunkt om att lagtexten borde förändras så att den tydligt motsvarar flickors sociala 

problematik och som framställer flickors erfarenheter och deras sociala position.   
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2. Material och metod 

2.1 Rättsdogmatism och genus  

Uppsatsen använder sig av den rättsdogmatiska metoden men har också en genusteoretisk 

ansats. Rättsdogmatisk metod går ut på att man med hjälp av rättskälleläran bestämmer 

gällande rätt. Man använder sig av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den 

rättsdogmatiska metoden kallas även för traditionell juridisk metod och är den metod som 

oftast tas för självklar när det handlar om forskning inom det rättsvetenskapliga området 

(Andersson, 2004). Hydén (2001) menar att man ur förarbetena till en lag kan förstå 

meningen med lagen och även få noggranna redogörelser av hur lagstiftaren föreställt sig att 

de olika föreskrifterna ska appliceras. Det material jag har nyttjat är framför allt rättskällor, så 

som lagtexter, förarbeten och doktrin. Jag har valt att inte använda mig av rättsfall i uppsatsen 

då det skulle ha blivit alltför omfattande. Jag har framförallt använt mig av den svenska 

databasen Rättsbanken för att söka olika lagtexter, propositioner samt SOU: er. Men jag har 

också använt mig av särskilda böcker beträffande rättsdogmatism för att få en bättre 

kännedom angående metoden.  

”Varje juridisk disciplin, såsom civilrätt, straffrätt osv., består huvudsakligen av 

rättsdogmatik vars huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande rätt.” 

 (Peczenik, 1995, sid 33).  

Hydén (2002) menar att både rättsdogmatism och rättssociologi som rättsvetenskap har ett 

gemensamt intresse för lagen. Rättsdogmatismen är baserad på logiskt resonemang från 

principer och föreskrifter som leder fram till handlingar eller beteende. Rättssociologin består 

av samordningen av samhälleliga orsaker eller också konsekvenser och även rättsliga 

händelser. Det som rättsdogmatiken fokuserar på är tillämpningen av reglerna medan 

rättssociologins centrum är rättens grunder eller ursprung samt de följder eller uppgifter som 

rätten har. Rättsdogmatiken utgår från att det finns ett normgivande innehåll som ska med 

hjälp av logiskt resonemang lägga grunden för tolkningen i ett specifikt fall. Det utgångsläge 

som rättsdogmatiken har är de existerande rättskällorna och har som syfte att bestämma vilka 

rättsregler som finns eller är i behov att tillämpas av lagstiftaren och definiera deras 

tillämpningsområde. En fråga kan behandlas inom olika rättsområden på samma gång eller så 

görs en grundlig undersökning av ett särskilt avgränsat rättsområde utifrån ett visst perspektiv. 

De resultat som rättsdogmatikern får fram blir i form av rekommendationer om hur man bör 
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tillämpa rättsregler. Dessa rekommendationer är ofta av stort värde för dem som praktiserar 

juridik (Lehrberg, 2006).  

 

Orsaken till varför uppsatsen kompletteras med en genusteoretisk ansats är att feminister har 

kritiserat kriminologin för att vara en mansdominerat område där kvinnorna till stor del inte 

finns med, varken i empiriska undersökningar eller i teorier. Den statistik som finns över brott 

och kön är uppseendeväckande. Ett exempel är skillnaden mellan hur många män respektive 

kvinnor som sitter i fängelse. Kvinnorna utgör en väldigt liten del av alla intagna. Det finns 

också skillnader mellan könen när det handlar om de typer av brott som begås. Kvinnornas 

lagöverträdelser är oftast lindigare än männens. De ägnar sig inte ofta åt våldsbrott utan det är 

mest mindre stölder, snatteri eller prostitution som kvinnor gör sig skyldig till (Giddens, 

2003). Görel Granström (2004) påpekar behovet av genusperspektiv i juridiken. Hon menar 

att det finns en föreställning om rättsvetenskapen som opartisk och neutral samt att alla är lika 

inför lagen och att alla på så sätt blir lika behandlade. Om rättsvetenskapen blir undersökt 

utifrån ett genusperspektiv lyfts frågeställningar fram och problematiseras. Det är svårt att 

förstå vem lagstiftaren haft i tankarna när denna beslutade om lagen. Oftast har den personen 

karaktärsdrag, intressen och möjligheter som bättre passar ihop med de liv och erfarenheter 

som männen har. Oberoende av att vi alla är lika inför lagen i enlighet med den svenska 

grundlagen, så är det den manliga normen som framträder starkast inom juridiken. Detta även 

fastän strävan är att både lagstiftning och rättstillämpning ska vara könsneutral. 

 

När man undersöker flickors och kvinnors positioner har man begreppet genus som 

utgångspunkt. Med genus uppfattas det sociala könet i kontrast till det biologiska. Till skillnad 

från det biologiska könet är det sociala könet inte slutgiltigt, utan influeras av sociala, 

ekonomiska, politiska och kulturella ändamål (Granström, 1996). Normativ femininitet är ett 

begrepp som används för att beskriva vad som är passande, lämpligt och anständigt när det 

handlar om hur en flicka eller kvinna ska vara och uppföra sig. Det är även en teori om att det 

finns särskilda historiskt och kulturellt bundna normativa förväntningar på hur en kvinna ska 

och förväntas vara. Femininiteter kan undersökas och analyseras i det vardagliga livet, hur de 

konstrueras och reproduceras i sociala relationer. Föreställningen om den avvikande eller 

dåliga kvinnan gör att kvinnor synas genom den normativa femininiteten. Denna kontroll och 

normalisering pågår i det dagliga livet, i relation till hur kvinnor förväntas tala, klä och 

sminka sig, hur de går och beter sig på ett anständigt sätt. Det medför en maktutövning som 

gör en reproduktion av föreställningar om vad som är typiskt kvinnliga och manliga värden 
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(Lander, Pettersson, & Tiby, 2003). Inom forskning om genus och våld har det mestadels varit 

männens våld som varit medelpunkten. Våld eller hot om våld har kopplats samman med 

manligt övertag och ett sätt att framställa maskuliniteter. Detta kan bero på att möjligheten att 

åstadkomma manlig dominans på andra sätt, då till exempel via utbildning eller karriär inom 

arbetet, är begränsade. Man kan också se kvinnors och flickors våld som ett iscensättande av 

femininitet. När det gäller kriminella handlingar där flickor är gärningsmän är händelser som 

nästan alltid enbart berör flickor. Pojkar är så gott som aldrig på plats vid företeelserna. Syftet 

med det hela är att flickorna överordnar sig andra flickor. Femininitet kan betyda 

handlingskraft, överordning och styrka, men då framför allt i förhållande till andra flickor 

(Lander et al, 2003). Författarna menar att man konstruerar kön i och med föreställningar om 

könen, exempelvis genom bilden av kvinnan som omvårdande och mannen som produktiv 

och skapande. I och med att genus är socialt konstruerat upptäcks en del kulturellt och 

klassmässigt influerade tillvägagångssätt för en kvinna. Författarna anser att kvinnor 

frambringar sig själva i omgivningen beroende av tid, plats och rum. De utgår från 

inställningen att kvinnorna själva är verksamma i konstruktionen av sig själva som 

könsvarelser.  

 

2.2 Metodproblem 

Uppsatser som är rättsvetenskapliga och rättsdogmatiska är till största delen uppbyggd på 

lagtext. Med anledning av detta är det svårt för författaren då denna blir begränsad när det 

gäller att formulera sig, för att inte betydelsen i bestämmelsen eller avsikten med denna ska få 

en annan innebörd än vad som åsyftades när lagen stiftades.  

Dessutom finns det underlag som denna uppsats bygger på till stor del lättillgängligt via 

internet och många gånger används det som källhänvisningar i både vetenskapliga och övriga 

sammanhang. Det kan därför komma att uppstå problem vid en automatisk granskning av 

uppsatsen för att ta reda på om det förekommer plagiat. Anledningen till hur detta problem 

kan uppkomma har sin grund i att när man refererar till lagtext i uppsatsen så finns lagarnas 

kapitel och paragrafer utskrivna i löpande text.  
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3. Resultat 

3.1 Den sociala barnavården en tillbakablick 

När det gäller tidigare forskning angående den sociala barnavården har en stor del av denna 

rört omhändertaganden. Om man ser till ett historiskt perspektiv kan man förklara det 

minskade antalet omhändertagna barn från 1930-talet och framåt till stor del med allmän 

fattigdom och fysiska sjukdomar som orsak till att omhändertagandena försvunnit. Det 

innebär inte att de familjer vilkas barn utsätts för omhändertaganden i dagsläget företräder ett 

genomsnitt av den svenska befolkningen, utan tvärtom så hör de till mest socialt utsatta 

grupperna i samhället. Föräldrarna till barnen är ofta utan arbete, ibland har de inte ens 

kommit in på arbetsmarknaden och de är i stor utsträckning beroende av välfärdsstatens 

bidragssystem för sin försörjning. Många av föräldrarna är ensamstående mödrar. Ofta är det 

kvinnor som har svåra levnadsförhållanden som präglas av social utsatthet och där eget 

missbruk samt missbruk hos barnens fäder är vanliga faktorer (Andersson, Aronsson, Hessle, 

Hollander, & Lundström, 1996). 

Redan under 1300-talet skedde omhändertaganden av barn, då på grund av föräldrarnas 

fattigdom eller att barnen var föräldralösa. Men man kan säga att den moderna svenska 

barnavården började under tidigt 1900-tal och 1902 fick Sverige en första separat lagstiftning 

om barnavården, Lag (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende 

försummade barn. Lagarna behandlade ansträngningen att komma tillrätta med svårigheter 

inom vården av fosterbarn och medförde möjligheter att omhänderta vanartiga och sedligt 

försummade barn. Det betydde barn som på grund av egna handlingar kunde klassas som 

avvikande eller missanpassade samt barn som på grund av föräldrars brister riskerade att 

vanartas. Lagen stöttade inte grundläggande åtgärder för barnets egen skull, för att minska 

eller förhindra barnets lidande. Bristande omsorg eller misshandel var på så sätt inte tillräcklig 

orsak för ingripande. För att denna lag skulle vara användbar krävdes att barnet var en konkret 

eller eventuell samhällsfara. Samhällsskyddsaspekten var helt och hållet övervägande för 

lagstiftaren. Vanartade barn togs in på särskilda skyddshem, där barnen skulle bli vårdade och 

uppfostrade. På dessa skyddshem skulle pojkar och flickor vara åtskilda från varandra och 

helst inte intagna på samma hem (Hamreby, 2004). Anledningen till detta kan vara att man 

ansåg det farligt att uppfostra barnen tillsammans. Varför man trodde detta var förmodligen 

risken för sexuella kontakter mellan könen. Detta kunde också sannolikt medföra eventuella 

oäkta barn som konsekvens.  
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Den första lagen angående barnavård skrevs i första hand som ett samhällsskydd och då 

främst i förhållande till vanartiga och kriminella pojkar. Det är inte omöjligt att denna lag kan 

ligga till grund för de skillnader som finns i utformandet av LVU och användandet av 

rekvisiten idag, exempelvis då de första två rekvisiten som rör missbruk och kriminalitet är 

rekvisit som vänder sig mer till pojkar än flickor samt att det än idag är dubbelt så många 

pojkar än flickor som får vård enligt 3 § LVU. 

 

Med 1924 års Barnavårdslag blev alla kommuner i landet skyldiga att ha en barnavårdsnämnd 

där all barnavård samlades. I och med detta blev det kommunala ansvaret för barnavården 

påtagligare (Lundström, 1993).  I denna lag finns det endast en enda paragraf som nämner 

flickorna. I paragrafen stadgas de insatser som skulle användas för de flickor och pojkar som 

bedömdes vara så vanartade att det behövdes speciella uppfostringsåtgärder för att kunna få 

dem tillrätta. Det handlade då om pojkar under femton år och flickor under tolv år. Det fanns 

ingen förklaring till åldersskillnaderna mellan pojkar och flickor, men det skulle kunna bero 

på pubertet och sexualitet då barnen befinner sig i tidiga tonår. Kanske ville man inte använda 

dessa uppfostringsåtgärder på en flicka som var över tolv år i och med att flickor utvecklas 

tidigare än pojkarna och i tolvårsåldern redan kommit in i puberteten. I och med 

Barnavårdslagen 1924 blev det genomförbart för samhället att vidta åtgärder även när barn 

blev illa hanterade i hemmet. Om inte annat var behjälpligt kunde barn bli omhändertagna för 

skyddsuppfostran eller samhällsvård (Hamreby, 2004).   

I SOU 1944:34 Revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård står 

det skrivet angående bestämmelser på barnavårdsanstalter att barn över sex år bör fördelas 

efter kön på skilda sovrum. Varför åldersgränser är just sex år då barn av olika kön ska skiljas 

på framkommer inte. Även här kan det tänkas att barnen skulle skiljas åt på grund av orsaker 

som hör samman med sexualiteten och även om de ännu befinner sig i låg ålder kan det tänkas 

vara i förebyggande syfte samt att man ville skilja dem åt redan i ett tidigt stadium för att det 

inte skulle uppstå problem längre fram. 

Pojkarna var riktlinjen när det gällde som sociala ungdomsvården. Det framgår i flera 

paragrafer i förslag till barnavårdslagen att det är pojkarna som står i fokus. Ett exempel på 

detta är § 99 i SOU 1956:61 Ny Barnavårdslag. Där står följande: 
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”Underårig, som fyllt aderton år, må omhändertagas för samhällsvård, därest 

beträffande honom föreligger sådant förhållande som i 91 § sägs. Den som gjort 

sig skyldig till brott må dock omhändertagas endast om hans livsföring i övrigt 

utgör tillräcklig anledning till sådan åtgärd eller om samhällsvård, med hänsyn 

till förut vidtagen barnavårdsåtgärd beträffande honom eller av annan särskild 

anledning, måste anses lämpligast för hans tillrättaförande.” 

Detta visar på att det var pojkarna man hade i tanken när man behandlade frågor rörande barn- 

och ungdomsvård i och med att ordet flickor inte nämns. Det rörde främst kriminella pojkar 

och flickorna är osynliga i denna utredning. Varför flickorna inte finns med är oklart men det 

kan tänkas bero på att det var pojkarna som var överrepresenterade när det gällde kriminalitet.  

1924 års barnavårdslag avlöstes av Lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom 

(barnavårdslag). Det som framhävdes i den var betydelsen av det förebyggande arbetet som 

exempelvis frivilliga stödåtgärder. Rättsäkerheten vid ingripanden med tvång höjdes och man 

främjade placeringar i privata hem som alternativ till att barnen blev placerade på institutioner 

(prop. 1989/90:28). I förarbetena till lagen, proposition (1960:10) Förslag till lag om 

samhällets vård av barn och ungdom (barnavårdslag), höjdes den dåvarande gränsen från 16 

år till 18 år när det handlade om skyddsuppfostran och samhällsvård. Det föreslogs även att 

polisen skulle få vidgade befogenheter att ta kriminella eller för övrigt asociala ungdomar i 

tillfälligt förvar. I den nya lagen är orden flickor och pojkar alltigenom frånvarande. Istället 

användes orden barn, ungdom eller minderårig. När det allmänt talas om barn är det 

pronomenet ”han” som används (Hamreby, 2004).  

 

”Om någon, som ej fyllt tjugoett år, på grund av brottslig gärning, sedeslöst 

levnadssätt, underlåtenhet att efter förmåga ärligen försörja sig, missbruk av 

rusdrycker eller narkotiska medel eller av annan jämförlig anledning är i behov 

av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. 

Har någon som avses i b) gjort sig skyldig till brottslig gärning, må ingripande 

enligt denna lag dock ej ske efter det att han fyllt aderton år, såvida hans 

livsföring i övrigt utgör tillräcklig anledning därtill eller sådant ingripande med 

hänsyn tillpågående behandling enligt denna lag eller av annan särskild 

anledning måste anses lämpligast för hans tillrättaförande.”  

     (Barnavårdslagen SFS [1960:97], 25 b §) 
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I denna paragraf märks det tydligt att det är pojkarna som är normen då pronomenet hela tiden 

är ”han”. Genomgående för hela lagen är att flickor aldrig nämns specifikt. Men om nu inte 

flickorna nämns alls beroende på att utredarna hade kriminalitet och samhällsskydd och 

därmed pojkarna i fokus, var tog då flickorna vägen? Ett område där flickor och kvinnor med 

sociala problem brukar återfinnas är prostitution. I SOU 1959:37 Ungdomsbrottslighet tar 

man upp problemet med ungdomsprostitution. Inte ens i denna utredning finns flickorna 

representerade. Här talas det om ungdomar som prostituerar sig och då ungdomar av båda 

könen.  

”Liksom brottsligheten tenderar prostitutionen att sjunka allt längre ner i 

åldrarna. Det synes bli allt vanligare att ungdomar i åldern 15-17 år prostituerar 

sig, och fall förekommer även där barn under 15 år lockas in i denna 

verksamhet.”     

(SOU 1959:37, sid 49) 

Flickorna nämns inte alls, vilket är märkligt då det främst är flickor och kvinnor som 

prostituerar sig. Det är oklart varför flickorna inte nämns, men det kan handla om att 

utredarna faktiskt försöker vara könsneutrala och därför enbart använder ordet ungdomen. Det 

kan också ha sin grund i att man förbisåg flickorna även här och istället använde ungdomen 

eller att det faktiskt var en hel del pojkar som prostituerade sig under den här tiden.  

Tidigare försökte forskare beskriva de kriminella. Det uppstod tankar om att vissa sociala 

förhållanden skapade kriminalitet, som exempelvis fattigdom, segregation och kulturella 

konflikter. Vissa talade om brottslighet som ett inlärt fenomen som skedde i interaktion med 

andra (Lander et al, 2003).  

 

3.1.1 Tiden närmast före LVUs instiftande  

I början av 1970-talet blev det möjligt för landets kommuner att sammanföra 

nykterhetsnämnder, barnavårdsnämnder och socialnämnder till en enda gemensam nämnd. På 

så sätt förväntade man sig kunna åstadkomma en helhetssyn. I de förarbeten som gjordes till 

Socialtjänstlagen framhölls ansvaret för barn och unga. De åtgärder som krävdes skulle 

åstadkommas på strukturell, generell och individuell nivå. Nämnden skulle verka för att 

barnen växte upp under trygga och goda förhållanden och de barn som riskerade att utvecklas 

ogynnsamt skulle få det skydd och stöd de behövde. Socialtjänstlagstiftningen från 1980 
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frångick den äldre lagstiftningen på flera betydelsefulla punkter. Barnavårdens egen 

organisering i barnavårdsnämnder upphörde och blev en del av den resterande socialvården. 

Den enda kvarstående tvingande åtgärden på området om barnavård blev tvångs-

omhändertagande (Lundström, 1993).  

 

En del av de ungdomar som omhändertogs på grund av eget beteende blev intagna på så 

kallade ungdomsvårdsskolor. Under tiden mellan 1965-1971 minskade antalet platser för 

flickor på dessa skolor. Under 1972 fanns det cirka 1500 ungdomar som var inskrivna på 

ungdomsvårdsskolor. Fler än 80 procent av ungdomarna var pojkar. Anledningarna till 

intagningarna kunde vara flera och bland flickorna var de dominerande orsakerna avvikningar 

eller missbruk av narkotika. Den orsak som så gott som enbart förekom hos flickorna var 

prostitution och sedeslöst levnadssätt. I denna SOU anser utredarna att flickor och pojkar 

borde kunna vårdas på samma institution istället för på skilda institutioner som de tidigare 

lagtexterna angivit (SOU 1974:7 Barn och ungdomsvård). Utredarna ger ingen motivering till 

varför man nu kan placera barn av olika kön på samma institution, men det kan tänkas ha sin 

grund i att synen på sexualitet var öppnare vid denna tid och det därför inte ansågs vara lika 

farligt att ha barnen placerade tillsammans. Det kan också ha varit en kostnadsfråga, då det 

behövdes flera institutioner om flickor och pojkar skulle vara åtskiljda än om de inte skulle 

vara det.  

 

Den proposition som ligger till grund för Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om 

vård av unga är propositionen 1979/80:1 Om socialtjänsten. I denna tar man upp det faktum 

att man inte ska få omhänderta ungdomar för att tillgodose behovet av samhällsskydd, även 

om det indirekt blir tillgodosett genom att ungdomen omhändertas på grund av det egna 

beteendet. Att utredarna behandlar frågan om samhällsskyddet är positivt, även om det tagit 

lång tid att få bort det faktum att ungdomar omhändertogs för att tillfredsställa samhällets 

bästa. Propositionen är könsneutral, varken ordet pojke eller flicka används utan man skriver 

ungdomen. Betydelsen av detta är oklart. Får flickorna faktiskt plats i lagstiftningen eller är de 

fortfarande bortglömda? Om man ser till Schlytters ståndpunkter så är det så att flickorna i 

praktiken ändå omhändertas på andra förutsättningar. Så vilken betydelse får det för flickorna 

att propositionen är könsneutral? Förmodligen ingen större innebörd alls då man ändå inte ser 

till deras specifika problem.  
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Någon som kommenterat lagstiftningen runt LVU är Gunnar Bramstång (1985). Han anser att 

lagen saknar ett bestämt syfte. Detta på grund av att det blir en maktanvändning som är illojal. 

Ett ingripande enligt LVU måste tjäna den unges intressen och får inte användas i det 

ursprungliga syftet att tillgodose samhällsskyddet eller att bringa ordning i hemmiljön till 

fördel för övriga familjemedlemmar. I den tidigare lagen, Lag (1980:621) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga användes rekvisitet ”något annat därmed jämförbart beteende” 

istället för något annat socialt nedbrytande beteende. Bramstång menar att rekvisitet ger 

anledning till en del tveksamheter. I och med tillkomsten av LVU och rekvisitet något annat 

därmed jämförbart beteende så reducerades jämförelseområdet och rekvisitet innehöll färre 

beskrivningar av asocialitet än det från 1961 års Barnavårdslag. Bramstångs synpunkter 

hörsammas i att det enbart är ungdomens personliga behov av vård som får ligga till grund för 

ingripandet. Intresset av till exempel ett samhällsskydd eller skydd för den unges familj är inte 

tillräckliga anledningar för vård med stöd av LVU (SOSFS 1997:15). 

 

Regeringen föreslog ett antal ändringar med intention att stärka barnperspektivet i LVU under 

år 2000. Till exempel föreslogs att vad som är bäst för den unge skall vara avgörande vid alla 

avgöranden enligt lagen och att den unges egen ståndpunkt skall klarläggas och att man ska ta 

hänsyn till ungdomens vilja med hänseende av hans eller hennes ålder och mognad (Prop 

2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.). Här tar man upp och nämner 

båda könen. Kan det betyda att flickor och pojkars behov av stöd åtminstone på pappret ses 

som jämlika?  

 

3.1.2 LVU och rekvisiten idag 

För att en ungdom ska omhändertas med stöd av § 3 LVU så är den elementära 

utgångspunkten att det förekommer en påtaglig risk för att hälsan eller utvecklingen skadas, 

annars kan man inte få igenom det (Schlytter, 1999). 

 

 ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

 påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel,  brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende” 

(Lag SFS [2006:896] om ändring i lagen [1990:52] 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, 3 §) 
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Av SOU 2000: 77 Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga framgår vad 

hälsa och utveckling i sammanhanget innebär: ”Uttrycket hälsa eller utveckling avser 

ungdomens fysiska eller psykiska hälsa eller sociala utveckling”  

 

Åtskilliga gånger kan emellertid den unges uppträdande vara orsakat av brister i ungdomens 

hemmiljö. På grund av detta anser Socialstyrelsen att socialnämnden noga bör överväga om 

inte även indikationen om den unges miljö borde ligga till grund för en ansökan om vård med 

stöd av LVU i de fall förutsättningarna för vård enligt § 3 LVU förekommer. Detta gäller 

främst ungdomar i de nedre tonåren (SOSFS 1997:15). Det är en grundläggande förutsättning 

för vård och begreppet ”påtaglig risk” ersatte begreppet ”fara” 1990, i och med att det skulle 

ge en bättre tolkning. Begreppet ”fara” ansågs alltför vagt och inte tillräckligt konkret när det 

gällde att beskriva villkoren för tvångsomhändertaganden. Det betraktades också ge ett för 

stort utrymme åt personliga hypoteser och egenmäktiga tolkningar (prop. 1989/90:28).  

 

Påtaglig risk innebär också en utvidgning av möjligheterna att ingripa mot ungdomar i 

beteendefallen. Anledningen till att man gjorde om texten är att det inte i lagen bör göras 

någon gradskillnad mellan fall då vård bereds på grund av brister i miljön eller på grund av 

den unges eget beteende. Begreppet påtaglig risk fanns redan i § 2 LVU (prop 1989/90:28). 

 

Med beroendeframkallande medel menas alkohol, narkotika eller jämlika tekniska medel som 

exempelvis thinner samt även läkemedel när dessa nyttjas på ett sätt som inte är medicinskt 

(prop. 1979/80:1).  

Problemet om det existerar ett missbruk av beroendeframkallande medel måste bedömas med 

hänsyn till vilket eller vilka preparat det handlar om, hur många gånger och hur stor mängd 

den unge använder, situationen kring nyttjandet, de konsekvenser användningen fått, 

ungdomens ålder och andra omständigheter. Ungdomar, och då framför allt unga flickor, 

etablerar ett missbruk på kortare tid än vuxna och ett beroende utvecklas fortare. 

Konsekvenserna i det sociala livet kan också bli allvarliga av den orsaken att unga personer 

ännu inte hunnit få någon förankring på arbetsmarknaden eller genom att de bildat familj 

(SOSFS 1997:15). Detta kan kopplas till Schlytters slutsatser om att flickor och pojkar har 

olika normer när det gäller missbruk. Även då flickor dricker i mindre utsträckning än pojkar 

har de andra normer med stramare begränsningar rörande hur mycket de tillåts att dricka än 

vad pojkarna har. Här ses skillnaderna mellan könen tydligt.  
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Anabola steroider kategoriseras inte som beroendeframkallande medel. Inte desto mindre så 

påverkar de dem som nyttjar preparaten på ett nedbrytande sätt, både socialt och medicinskt. I 

och med att innehav av dopingpreparat kriminaliserats har en markering av dess skadlighet 

verkställts (Grönwall & Holgersson, 2004). Författarna menar att i enlighet med 

Socialstyrelsens tolkning kan användning av anabola steroider utgöra ett sådant annat socialt 

nedbrytande beteende som inkluderas av LVU. För att uppskatta risken för den unges hälsa 

och utveckling måste omfattningen av missbruket, dess effekter och syfte granskas mer 

sammantaget och placeras i förhållande till den unges levnadssätt och beteende i övrigt. 

Anabola steroider är ett intressant exempel då det förmodligen är mest män och pojkar som 

använder dessa men ändå ryms de inom socialt nedbrytande beteende som är det mer 

kvinnliga rekvisitet. Hur kommer sig detta? De borde rimligtvis hamna under rekvisitet 

missbruk av beroendeframkallande medel, då påverkan av dessa preparat är skadliga på 

liknande sätt som andra preparat som missbrukas.   

När det gäller brottslig verksamhet är det väsentliga vårdbehovet och inte lagöverträdelsen i 

sig. LVU är en vårdlag. Man kan belasta med påföljd åtskilliga år efter det att brottet 

genomförts, medan vårdbehovet måste vara aktuellt för att insatser inom socialtjänsten skall 

kunna ges (SOSFS 1997:15). Till detta rekvisit räknas inte obetydliga lagöverträdelser eller 

enstaka brott, även om de är av allvarlig karaktär. Det är när brottslig verksamhet är ett 

uttryckssätt för bristande anpassning till samhällslivet som den motsvarar anspråket på 

rekvisitet. Då förekommer ett behov av vård eller behandling. På så sätt kan enskilda brott 

kategoriseras som brottslig verksamhet, när det blir ett uttryck för otillfredsställande 

anpassning till samhället (Schlytter, 1999). Exempel på enskilda allvarliga lagöverträdelser 

för att rekvisitet ska motsvaras är misshandel eller övergrepp (Flodström–Nilsson, 2004). 

Enligt SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott så misstänktes 23000 personer under året 

1991 så gjort sig skyldig till brott i åldrarna 15-20 år. Av dessa var knappt 18 procent flickor. 

De flickor som misstänktes för brott var i genomsnitt mindre belastade med brottsliga 

handlingar än pojkarna. När det handlade om våldsbrott så var pojkarna också dominerande 

med 23 procent medan flickorna utgjorde en ytterst liten del med enbart 2 procent. Det är först 

på senare år som intresset för kvinnors brottslighet har ökat. Tidigare har kvinnors brottslighet 

inte varit intressant då den har varit i en liten omfattning och männens brottslighet har varit av 

grövre slag. En studie har visat att kvinnor gör debut i låg ålder när det gäller brottsliga 

gärningar och då rör det sig oftast om åldern 15-19 år (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Att 

flickor gör sig skyldig till färre lagöverträdelser än vad pojkar gör betyder inte att de är bättre 
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socialt anpassade och mer bevarade från sociala problem. Det är lagstiftarna i samhället som 

fastställer vilka gärningar som är olagliga. Den nuvarande lagstiftningen fastställer som 

lagöverträdelser fler gärningar som tillhör den klassiska mansrollen än kvinnorollen. Ett 

exempel på detta är att män begår våldshandlingar som konfliktlösning. När det handlar om 

de gärningar som är utmärkande för kvinnorollen så definieras dessa oftast inte som 

lagöverträdelser även om de utan tvivel har asocial karaktär. Ett exempel på detta är 

prostitution.  

 

Om man studerar karaktären hos kriminaliteten hos ungdomar närmare kan man se att 

flickorna också när det handlar om brottslighet visar upp traditionella könsrollsmönster. I de 

grupper av ungdomar där det aktivt begås brott och där flickor figurerar har de många gånger 

en underordnad roll och är sällan aktiva eller tar initiativ till brotten. Om flickorna deltar i 

lagöverträdelser som gruppen utför, är de ofta passiva betraktare som står på vakt eller 

liknande. Vanligtvis är dessa flickor med i gruppens aktiviteter under den tid som de är 

tillsammans med någon av de brottsaktiva pojkarna. När relationen mellan flickan och pojken, 

vilken ofta är några år äldre, upphör slutar flickan utföra brottsliga handlingar. Många gånger 

stannar hon emellertid kvar i samma grupp av ungdomar och kommer tillbaka när hon blir 

tillsammans med någon annan av pojkarna i gruppen. Då pojkarna som dessa flickor är i 

sällskap med, ofta är äldre och mer socialt missanpassade, så löper flickorna uppenbara risker 

att snart själva utveckla grov asocialitet, som till exempel missbruk av narkotika. Även om 

själva kriminaliteten hos de här flickorna inte är speciellt allvarlig medför ändå deras 

tillhörighet till denna kategori av avvikande nätverk en allvarlig risk för deras framtida 

utveckling (Schlytter, 1999).  

 

Som Schlytter tidigare pekat på är kanske i det sista rekvisitet i LVU § 3, som i praktiken, är 

det där könsskillnaderna är som allra tydligast, det vill säga annat socialt nedbrytande 

beteende.  Detta rekvisit ersatte 1990 en annan formulering som löd: ”något annat därmed 

jämförbart beteende”. Anledningen till ändringen var att samhället behövde vidta åtgärder i ett 

tidigare stadium. Det tidigare rekvisitet likvärdigt med brottslig verksamhet och missbruk var 

prostitution och enskilda allvarliga brott. Lagstiftaren tyckte att samhället måste vidta åtgärder 

också när ungdomar ofta håller till i opassande miljöer som exempelvis missbrukarkretsar. 

Dessa beteenden går inte att sammanställa med missbruk och kriminalitet utan ligger utanför. 

Det går inte att säga klart och entydigt var gränserna går när det gäller det oacceptabla 

beteendet, men de har utvidgats. Rekvisitet syftar på att ungdomen har ett beteende som 
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frångår samhällets huvudsakliga normer. Det som är väsentligt är ungdomens uppförande och 

det sätt han eller hon beter sig på (Schlytter, 1999). Det måste understrykas att det utöver 

detta alltid krävs att beteendet skall föra med sig en uppenbar risk för den unges hälsa eller 

utveckling (prop. 1989/90:28). 

I förarbetena till lagen rekommenderades det att begreppet "fara" skulle ersättas mot 

"uppenbar risk". Detta var för att beskriva att en tydlig och påtagligt uppenbar risk för skada 

måste förekomma. Författarna till propositionen avsåg i och med det inte att skärpa 

förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande utan enbart att precisera vad som i praktiken 

redan gällde (prop. 1989/90:28). Psykiska problem utgör inte någon grund för ett ingripande 

enligt LVU. Om ungdomen inte uppfyller kraven enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT), kan man heller inte tillämpa denna lag. Därför har frågan väckts om huruvida 

lagstiftningen måste ändras för att ungdomarna ska få den vård de är i behov av (SOU 

2000:77). Detta är intressant då man har uppmärksammat att det påträffas dilemman och att 

lagstiftningen är i behov av en förändring. Schlytter (1999) menar att samhället försöker 

bekämpa beteenden som självmordsförsök, men det är trots det inte en självklarhet att det ska 

betraktas som ett socialt nedbrytande beteende i enlighet med LVU. I förarbetena berörs inte 

ens självdestruktiva handlingar som till exempel självmordsförsök. Författaren anser vidare 

att flickors sexuella beteende i många fall ligger som grund till ett omhändertagande. Det 

finns de flickor som blir sexuellt utnyttjade och de flickor som är sexuellt självdestruktiva. 

Vad säger det här om samhällets syn på flickor och flickors problem? Är det så att det 

fortfarande är lättare att se pojkars utåtagerande beteende såsom kriminalitet eller missbruk 

istället för flickors mer självdestruktiva beteende? Är det också så att det enbart är flickor som 

kan vara sexuellt självdestruktiva eller är det något som även pojkar kan vara? 

I fråga om detta rekvisit förmedlar rättspraxis principer, som exempelvis då sexuellt beteende, 

som inte existerar eller framgår i förarbetena och som medför en vidgning av rekvisitets 

innebörd i förhållande till anvisningarna i lagens förarbeten (Schlytter, 1999).  
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4. Diskussion  

Det är rätt så uppenbart att paragraf 3 LVU vänder sig mer till pojkar än flickor. Paragrafen är 

inte könsneutral. Varför det är på detta sätt är svårt att förstå, speciellt med tanke på att lagen 

ska vara lika för alla och att alla är lika inför lagen. Så är inte fallet vilket märks tydligt, både 

när det gäller tidigare forskning och om man ser till gamla lagar och propositioner. Flickornas 

problem tas inte upp eller nämns överhuvudtaget, förutom obestämt uttryckt som prostitution. 

Detta är ett problem som har uppmärksammats men behöver observeras ännu mer för att det 

ska kunna gå att göra något åt det. Flickornas speciella problem måste observeras i högre 

grad, då det kan uppstå konsekvenser i och med hur det ser ut idag. Exempelvis kan flickor 

som är i behov av samhällets stöd förbises på grund av traditionell tolkning av rekvisitet.  

 

Frågan är varför det är skillnader och vad beror skillnaderna på? Ska det behöva vara 

åtskillnader mellan könen och olika normer för dessa? Olikheterna i tillämpningen av lagen 

kan göra skillnaderna mellan könen allt större. Det ses som väldigt diskriminerande mot 

flickorna. Det kan vara så att om en flicka och en pojke begår brottsliga gärningar så kan 

pojken omhändertagen enligt rekvisitet brottslig verksamhet medan det kan innebära att 

flickan kan bli omhändertagen enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Detta trots 

att flickan och pojken har då lika beteende och har begått samma handlingar. Det hela är 

egentligen obegripligt eftersom det inte hade behövts gjorts några åtskillnader mellan könen 

överhuvudtaget. Klyftan mellan könen blir större och det försvårar jämställdheten mellan 

könen.   

 

Paragrafen stämmer bättre överens med pojkarnas problematik än med flickornas. Då den har 

pojkarna som riktlinje kan det vara svårt för en domstol att veta på vilka grunder flickorna ska 

omhändertas. Detta kan bero på att pojkarna förut omhändertogs för att tillgodose 

samhällsskyddet och de i allmänhet ses som mer utagerande än flickor. Då flickorna alltid 

funnits i periferin kan det kanske vara svårt att se dem som jämlika i förhållande till pojkarna i 

det här fallet. Det är därför viktigt att forskning angående detta ämne utvecklas alltmer och till 

flickornas fördel. 

 

När det gäller missbruksrekvisitet kan man fundera på varför man gör en skillnad mellan 

könen. Att flickornas bruk av alkohol lättare kan ses som ett missbruk än pojkarnas är 

problematiskt. De regler som pojkarna har är mer tillåtande och de får på så sätt större 
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handlingsutrymmen i förhållande till vad flickorna får. Detta kan bero på den normativa 

femininiteten där flickorna ska vara och uppföra sig på ett visst sätt. Det är för flickorna inte 

acceptabelt att ha ett utåtagerande beteende. För pojkarna finns det inget som motsvarar den 

normativa femininiteten och deras beteende är det lättare att se mellan fingrarna med. Varför 

det finns ett dubbelt normsystem är obegripligt och väldigt diskriminerande gentemot 

flickorna. Det kan ju vara så att flickorna blir åsidosatta och därmed inte få den hjälp de 

egentligen har rätt till. Självklart är det inte bra att ungdomar använder alkohol eller 

narkotika, men om man ser till Schlytters åsikter om könsskillnader rörande missbruk så kan 

man inte särskilja på könen så att man omhändertar en flicka för att hon har druckit mer än 

vanligt under ett skollov medan man låter en pojke komma berusad till skolan utan att det blir 

några påföljder för det. På så sätt blir det också styrande för ungdomarna. För flickorna kan 

det då bli en varning om att inte dricka för mycket alkohol för de då kan bli omhändertagna 

och för pojkarna kan det på så sätt bli ännu mer tillåtande att dricka och deras 

handlingsutrymmen breddas än mer.   

 

Det som är märkligast är varför det inte finns exempel på socialt nedbrytande beteende i 

förarbetena. Med tanke på hur många olika slags nedbrytande beteenden som finns så borde 

dessa åtminstone nämnas för att man ska kunna tillämpa lagen på rätt sätt. Att detta rekvisit är 

det som används till flickor är egendomligt. Flickor borde på samma sätt som pojkar kunna få 

vård enligt paragrafens rekvisit brottslig verksamhet eller missbruk av beroendeframkallande 

medel om det är det som motsvarar med deras beteende. Att pojkar får vård enligt rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende för att de nästan missbrukar eller för att de nästan är kriminella 

kan vara svårt att begripa. Varför är det då inte lika för flickorna? Har pojkar inte något 

beteende som liknar de som flickorna har? I flickornas fall används rekvisitet för beteenden 

som inte ens nämns i lagtexten. Det kan ses som konstigt, i synnerhet då det inte finns 

någonting som förklarar varför det är på det sättet. Men det är sannolikt att det beror på de 

faktorer som Schlytter (1999) tar upp och det som hon pekar på sker i praktiken. Den 

normativa femininiteten påverkar hur man tänker och hur man skriver i utredningar.  

 

Om man ser tillbaka på de första barnavårdslagarna så finns flickorna inte ens nämnda. 

Flickor måste ha haft problem redan då så det är konstigt att de inte alls uppmärksammas. Det 

enda som nämns är prostitution, vilket knappast kan vara det enda beteende flickorna hade att 

kunna bli omhändertagna för. Men i och med den normativa femininiteten tog flickorna 

förmodligen inte så pass stor plats historiskt sett som de gör i dagsläget. Då var det inte 
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accepterat på samma sätt att flickorna kan ta lika stor plats som pojkarna och att de kan ha ett 

utåtagerande beteende på samma sätt som pojkar. Det kan antas att de flickor som trots allt 

hade ett beteende som inte var socialt accepterat hade det svårt och blev nog lättare utstötta 

och sedda som avvikande än vad pojkarna blev. Detta kan bero på att de normer som gäller 

för pojkarna ger dem större utrymme att vara besvärliga och svåra än flickornas normer som 

är mer begränsade. Eftersom flickorna inte tar någon plats vare sig i lagtext eller i förarbeten 

under första delen av 1900-talet är det svårt att veta hur det såg ut och i vilken omfattning 

flickorna blev omhändertagna. Det är inte omöjligt att den normativa femininiteten påverkar 

även här i det fallet att samtidens bild av kvinnan har betydelse även i hur man skriver 

förarbeten till lagar.  

 

Det vore intressant om det skulle forskas mer om hur man kan lyfta fram flickorna i högre 

grad inom Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är 

viktigt att deras problem finns med i lagtext och speciellt i förarbetena så man får en 

förståelse för de svårigheter de har och att man inte enbart använder pojkarna som norm. 

Detta för att lyfta fram den problematik som unga flickor kan ha i dagens samhälle.  
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