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Förord 
 
Den här artikeln har haft tidskriften socionomens forskningssupplement som mall. 

Socionomens forskningssupplement är en vetenskaplig tidsskrift som bland annat publicerar 

teoretiska artiklar, där författaren utifrån existerande forskning försöker utveckla teorier eller 

diskutera generella metodologiska problem.   

 
Främst vill jag tacka alla respondenter som deltagit i enkät undersökningen och Jonas 

Eriksson för det stöd och den hjälp jag fått med uppsatsen. Jag vill även tacka min handledare 

Greta Sandberg för de råd och den hjälp jag fått under arbetets gång. 
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Skillnader i bedömningar av insatser – Ett könsperspektiv 
Soc.stud. Jason O´Halloran 

 

Abstract 
Lagstiftningen skall garantera att alla är lika inför lagen. Men forskning har visat att pojkar 

och flickor omhändertas utifrån olika grunder och enligt olika normer. Den här studien har 

fokuserat på skillnader i bedömningar av insatser utifrån ett könsperspektiv. Syftet med den 

här studien har varit att undersöka socialsekreterares åsikter, normer, värderingar och 

erfarenheter gällande sin egen syn på tvångsomhändertaganden utifrån ett könsperspektiv. 

Datainsamlingen har skett genom en enkät som vart kopplad till två identiska vinjetter. De 

mest centrala fynden i studien är att det gick att se en tydlig skillnad i valet av insatser för de 

respektive vinjetterna, en skillnad som kunde relateras till kön. I Första hand var den 

vanligaste insatsen för flickor LVU- vård på behandlingshem, medan det för pojkar antingen 

var behandling inom öppenvården eller ingen insats alls.  

 

Nyckelord: LVU, genus, könsperspektiv, skillnader i bedömningar 
 

 

Inledning 

 
Bakgrund 
Det råder delade meningar i debatten om socialtjänstens omhändertagande av barn- och unga. 

Det finns dels de som hävdar att för få barn och ungdomar omhändertas i Sverige, samtidigt 

som den andra sidan menar att det omhändertas för många barn och ungdomar (Grönwall & 

Holgersson 2004). De senaste åren har allt mer kritik ritats mot den bristfälliga kvaliteten och 

rättsäkerhet i sociala barnavårdutredningar (Milton, Wåhlander & Östberg 2000). 

Lagstiftningen skall garantera en rättsäkerhet och att alla är lika inför lagen, även om den 

juridiska genusforskningen konstant förändras har det grundläggande syftet varit oförändligt; 

att alla människor oavsett kön skall ha samma rättigheter och erhålla samma rättsliga skydd 

(Svensson 2001). Men trots det faktum att lagstiftningen formellt sätt är könsneutral tenderar 

rättsväsendet att reproducera det manliga som norm, vilket försummar kvinnor (Mattsson 

2002). 

  

Forsling (1992) visade redan för tjugo år sedan att de avgörande grunderna för 

omhändertagande av flickor framförallt skedde på grund av suicidförsök, rymningar, 
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vagabondering, alkohol- och narkotikamissbruk med mera. För en övervägande majoritet 

förelåg det dessutom misstankar om att de utsatts för sexuella övergrepp. Medan pojkarna 

huvudsakligen omhändertogs på grund av ett våldsamt beteende, misshandel samt 

skadegörelse och stölder. Senare forskning har även visat att mönstret håller i sig. Schlytters 

(1999) studie bekräftar det Forsling visat, att pojkar och flickor omhändertas på olika grunder 

och utifrån olika normsystem. 

 

Gällande rätt 
Tvångsvårdslagstiftningen som reglerar omhändertagande av barn och ungdomar måste vara 

utformad på ett sådant sätt, att den innefattar formuleringar som är tillräckligt generella att 

omfatta alla de förhållanden som kan tänka sig uppstå för barn och ungdomar som far så pass 

illa att de behöver omhändertas. Detta är ett dilemma för det sociala arbetet. För att garantera 

rättsäkerheten måste man å ena sidan sträva efter att i den mån det är möjligt undvika diffusa 

och allmängiltiga formuleringarna som möjligt. Men för att inte riskera att det uppstår 

problem med tolkningen av lagen och att subjektiva bedömningar ligger till grund för beslut, 

behöver formuleringarna i lagtexten vara så precisa som möjligt (Grönwall & Holgersson 

2004) 

 

Enligt 1 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) skall insatser för barn 

och ungdomar i första hand erbjudas i frivilliga former genom Socialtjänstlagen (SoL). Det är 

först när detta inte är möjligt som insatser enligt LVU kan komma att tillämpas. För att 

insatser med stöd av LVU ska bli aktuellt måste tre förutsättningar vara uppfyllda 

(Socialstyrelsen 1997).  

- ”Ett missförhållande skall föreligga med anknytning till den unges hemmiljö(2 §, de 

s.k. miljöfallen) eller till den unges eget beteende (3 §, de s.k. beteendefallen). 
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- Missförhållandet skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas. 

- Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg” (Socialstyrelsen 1997, sid 11).  

 

 

LVU 3 § första stycket lyder som följer: ”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” (Norström & Thunved, 2007 sid 283). Den 3 § i LVU innefattar de så kallade 

beteendefallen och bestämmelserna omfattar den unges eget beteende. För att ett 

omhändertagande med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga skall 

kunna bli aktuellt, krävs det att det föreligger en påtaglig risk att ungdomens hälsa eller 

utveckling skadas. Uttrycket ”påtaglig risk för skada” fastställer den nivå som ska ligga till 

grund för att ett tvångsomhändertagande ska kunna bli aktuellt. I förarbetena till lagen 

framgår det att det inte får vara frågan om något subjektivt antagande om att den ungdomen 

löper risk att skadas. Grunden för ett omhändertagande får heller inte ske på grund av 

allmänna samhällsvärderingar, eller religiösa grunder. Det måste således finnas reella 

förhållanden som talar för att det föreligger en risk för skada (Norström & Thunved 2007). 

 

I rekvisitet missbruk av beroende framkallande medel avses alkohol, narkotika eller därmed 

jämställda tekniska preparat. Ett regelbundet bruk av ovan nämnda preparat kan snabbt leda 

till att en risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. En påtaglig risk kan således 

redan i ett tidigt stadium utvecklas till ett beroende (Ibid). 

 

När det gäller enstaka bruk av tyngre narkotika som heroin eller att det är frågan om en längre 

tids missbruk, oberoende av drogens art kan en påtaglig risk för skada vara uppfyllt. Även om 

det inte alls är ovanligt att ungdomar använder narkotikaklassade preparat vid några enstaka 
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tillfällen utan att de utvecklar ett beroende. Samhället bör sätta in åtgärder redan i ett tidigt 

stadium för att avstyra att missbruket fortsätter och förhindra att den unge utvecklar ett 

beroende (Ibid). Rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” ersatte 1990 uttrycket 

”något annat därmed jämförbart beteende” i 3 § LVU. Anledningen till detta var av det 

faktum att lagstiftaren ansåg att samhället behövde verktyg för att kunna ingripa på ett 

tidigare stadium och i fall där ungdomar vistades i olämpliga miljöer, till exempel i 

missbruksmiljöer, sexklubbar och så vidare. Lagstiftaren avsåg med ovan nämnda rekvisit att 

den unge beter sig på ett sådant sätt som avviker från samhällets grundläggande normer, vilket 

kan innebära att ungdomen befinner sig mer än enbart tillfälligt i en så kallad ”knarkarkvart” 

(Ibid). 

 

För att det ska föreligga en påtaglig risk i beteendefallen behöver det inte innebära att någon 

skada konstaterats, men risken måste vara påtaglig. Socialnämnden måste kunna visa på att 

konsekvenserna som beteendet kan få för den unges hälsa eller utveckling är av sådan 

karaktär att det finns grunder för ett tvångsomhändertagande. Det ska med andra ord gå att 

konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på den unges hälsa eller utveckling att 

det föreligger ett tydligt vårdbehov, som inte kan tillgodoses på något annat sätt än genom ett 

tvångsomhändertagande (Socialstyrelsen 1997).  

 

Om ungdomen inte uppfyller kriterierna för vård enligt LVU och motsätter sig insatser enligt 

SoL, kan socialnämnden med stöd av 22 § i LVU besluta om insatser i förebyggande syfte, 

det så kallade mellantvånget. Detta kan enbart bli aktuellt i beteendefallen. Kriterierna för ett 

beslut enligt 22 § LVU är desamma som de för tvångsvård. Däremot behöver det inte 

föreligga en påtaglig risk att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas. Syftet med 

denna paragraf är att ge socialnämnden redskap för att ingripa med insatser i ett tidigare skede 
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än när en vårdansökan måste göras, för att motverka en negativ utveckling (Ibid). 

 

När det gäller att fastställa huruvida det föreligger ett missbruk har det visat sig förekomma 

könsmässiga skillnader i säkerställandet av kunskapsunderlaget. För pojkar sker 

säkerställandet nästan uteslutande på teknisk väg, det vill säga genom urinprov eller dylikt. 

Medan det för flickor enbart skedde i vart annat fall. När det var frågan om alkohol var det 

andra personers observationer och bedömning av den unges beteende, kompletterat med 

ungdomens egna berättelser som utgjorde grunden för kunskapsunderlaget (Schlytter 1999). 

Vid alkoholmissbruk är det som kategoriseras som missbruk för flickor inte ett missbruk för 

pojkar. Normerna tillåter pojkar en högre konsumtion, vilken med all sannolikhet även är 

detsamma för narkotika. Flickors missbruk ställs även i relation till deras sexualitet och 

beteende i övrigt. Att ha samlag med flera personer under en och samma kväll i berusat 

tillstånd eller att ha gruppsex tolkas som att hon har en missbruksproblematik. 

Missbruksdefinitionen förstärks även om flickor har ett provokativt språkbruk, medan det för 

pojkar ska vara av betydligt allvarligare grad för att tillskrivas samma betydelse (Ibid). Att 

flickor inte tål alkohol i samma utsträckning som män är ett känt faktum. Kvinnor blir mer 

berusade än vad män blir vid intag av samma mängd alkohol, berusningen sker dessutom i 

snabbare takt. Kvinnor och i synnerhet flickor är mer utsatta och utvecklar ett beroende av 

alkohol på kortare tid än vad män gör.  Dessa könsmässiga skillnader är ett faktum som 

fastställer att alkoholkonsumtionsnivån således bör vara lägre för flickor (Agerberg 2004). 

Det föreligger även individuella skillnader, genetiska faktorer och vad man har för etniskt 

ursprung och så vidare. Det är fastställt att människor med asiatiskt ursprung kan vara i en 

mer utsatt position och inte tål alkohol på samma sätt som människor med ett annat etniskt 

ursprung (Kinney & Leaton 1997). Men detta är något som utelämnas i förarbetena till 

lagstiftningen och det görs ingen skillnad mellan pojkar och flickor, varken i fysiska eller 
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sociala kontexter. Mot bakgrunden av kunskapsläget är det relevant att vid alkoholens skador 

på kroppen ta hänsyn till könsmässiga skillnader. För narkotiska preparat däremot finns dock 

inga liknande skillnader. Det skulle dessutom inte vara relevant med tanke på att allt bruk för 

ungdomar klassas som missbruk (Schlytter 1997). 

 

Statistik gällande LVU 
Antalet barn och unga med heldygnsinsatser den 1 november 2010 var sjuttontusentvåhundra. 

Av dem fick femtusenetthundra vård med stöd av LVU, varav trehundra av dessa var 

omedelbart omhändertagande. Det var fler pojkar än flickor som erhöll någon form av 

heldygnsinsats. Den vanligaste orsaken till vård enligt LVU var brister i hemmiljön, men 

desto äldre ungdomarna var desto vanligare var det att man fick vård till följd av sitt eget 

beteende. Det är även här fler pojkar än flickor som bereds vård till följd av sitt eget beteende. 

Det är mer förekommande att pojkar placeras på något hem för vård eller boende (HVB- hem) 

och mellan 2003-2010 har andelen pojkar som placerats på HVB- hem ökat kraftigt. För 

flickor var det vanligare med placering i familjehem och placeringen sker till största del på 

grund av brister i hemmiljön, även i de fall där placeringen skedde på grund av flickors eget 

beteende förekom ofta även brister i hemmiljön (Socialstyrelsen 2011). 

 

Dubbelt normsystem 
Grundprincipen för vår lagstiftning är en likhetsideologi, att alla är lika inför lagen (RF 1 kap. 

9§). Det förutsätter att rättssubjekten behandlas lika oberoende av vilken könstillhörighet de 

har, men de rättsliga normerna skiljer sig avsevärt för pojkar och flickor (Schlytter 1999). 

Svensson (2001) hävdar att den formellt sätt könsneutrala sociallagstiftningen i praktiken har 

varit könsrelaterad, med det menar hon att den gynnar det manliga och införlivar det som 

norm på bekostnad av kvinnor.  

 

Det framgår av Schlytter (1999) studie att det finns ett normsystem för pojkar och ett för 
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flickor, med andra ord ett dubbelt normsystem. Pojknormerna är långt mer tillåtande med 

följd att dem ges ett större och friare handlingsutrymme än vad flickor har, vilket delvis kan 

förklaras genom att flickors missbruk ställs i relation till deras kön och sexualitet. Flickors 

bruk av droger kopplas ihop med deras fysiska och sexuella sårbarhet, vilket även utgör en del 

av deras missbruksdefinition. Gällande rekvisitet ’ett annat socialt nedbrytande beteende’ i 

LVU förmedlar rättspraxis normer som inte diskuterats i förarbetena, vilket i praktiken 

innebär breddning av rekvisitets innehåll i förhållande till vad som angetts i riktlinjerna. När 

det gäller det sociala arbetets överensstämmelse med den rättsvetenskapliga teorin påverkar 

det dubbla normsystemet bedömningen av de omständigheter som utgör grunden för ett 

omhändertagande. Den tydligaste skillnaden är hur sakförhållanden säkerställs. Det skall 

bestå av angivelser och omständigheter som kan tillskrivas stor sannolikhet och trovärdighet. 

Insamlandet och säkerställandet av fakta ska ske objektivt och oberoende från samhällets 

normer och värderingar, vilket inte efterlevs i dagens samhälle. För flickors del tilläggs även 

beteenden som inte beaktas i sig utan det är vad hon symboliserar som blir avgörande för 

bedömningen av hennes beteenden. Det är hennes sexualitet som blir föremål för granskning 

och där hennes kropp tilläggs en särskild betydelse (Schlytter 1999). 

 

De specifika normerna gällande flickor utgör ett dolt normsystem eftersom de varken framgår 

av lagtexterna eller i förarbetena till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. De 

särskilda flicknormerna har inte beslutats av politiskt valda organ. De har inte heller uppstått i 

den offentliga debatten och än mindre har kvinnor haft möjlighet att påverka innehållet i 

dessa, i förhållande till de pojknormer som uppkommit den traditionella vägen. Pojknormerna 

är både synligare och offentliga på ett helt annat sätt än vad flicknormerna är. Flickor 

behandlas på ett annat sätt än pojkar, vilket således bidrar till att upprätthålla de rådande 

könsmaktsförhållanden. Flicknormerna har inte bara stramare gränser, utan ålägger även 
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flickorna själva ett ansvar att upprätthålla dessa gränser. Det innebär att flickor görs ansvariga 

för andra personers handlingar. Det sänder ut signaler om att det är hon som är ansvarig och 

att det är henne det är fel på, medan budskapet till pojkar är att det inte är hans fel och att 

ansvaret ligger någon annanstans. Innebörden av det blir att pojkar tillåts att slåss, vara 

aggressiva och ha ett utåtagerande beteende vilket även är känslor och beteenden som 

tillskrivs den traditionella manliga rollen. För flickor ses deras sexualitet som en yttring på ett 

avvikande beteende, vilket inte är desamma för pojkar. När det gäller flickor är en tidig 

sexdebut och många partners tecken på ett missbruk och asocialitet (Ibid).  

 

Grunden för LVU är att samhället ska kunna ingripa för att skydda den unge när denne agerar 

på ett sätt som medför att dennes hälsa eller utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas. 

Det är samhällsnormerna som avgör vad som är rätt och fel i olika situationer (Norström & 

Thunved 2007). Schlytter (1999) menar att lagens konstruktion är diskriminerande gentemot 

flickor och utgör ett hinder som medför att flickors situation inte beaktas. Flickor fostras 

genom socialisationen till att anpassa sig, vara tillbakadragna och behaga sin omgivning i en 

helt annan utsträckning än vad pojkar gör. Hon hävdar i sin studie att det behövs en 

lagstiftning som tillgodoser flickors behov, situation och som speglar deras erfarenheter. De 

rådande samhällsnormerna behöver ersättas av normer som grundar sig i vetenskapligt 

baserade kunskaper om och för flickor. Det finns idag ett stort utrymme för både förnedrande 

och kränkande behandling av flickor.   

 

Den undersökning som jag vill genomföra är i första hand kopplat till två lagar: SoL som 

bygger på frivilliga insatser i förhållande till klienten samt tvångslagstiftningen LVU, vilket 

reglerar insatser mot klientens vilja. Lagarna är i sig könsneutrala men forskning har visat på 

att ungdomar omhändertas på olika grunder och enligt olika normer. Motiven till 
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omhändertagande för pojkar och flickor är olika, en olikhet som kan relateras till kön 

(Mattsson 2002). Det leder mig in på mitt problemområde. Syftet med studien är att 

undersöka om det skiljer sig något i socialsekreterares bedömningar för pojkar och flickor. 

Mina forskningsfrågor blir då följaktligen; (1) påverkas socialsekreterare bedömningar utifrån 

ett könsperspektiv?, (2) omhändertas pojkar och flickor på olika grunder och enligt olika 

normer och (3) är pojkar och flickor lika inför lagen. 

 

Jag anser att det finns ett undersökningsvärde i att låta socialsekreterares åsikter, normer, 

värderingar och erfarenheter inom detta område synliggöras. Riktlinjerna som framgår i 

förarbetena till LVU skall utgöra ett ledande dokument för hur lagen ska tillämpas. Men för 

att omfatta alla de olika situationer och händelser som kan uppstår för barn som far illa, är det 

väldigt allmängiltiga och vaga formuleringar vilket öppnar för olika tolkningar och subjektiva 

bedömningar av begreppen i lagen, vilket kan hota rättsäkerheten (Grönwall & Holgersson 

2004). Jag har valt att avgränsa studien till att gälla LVU, även om jag inkluderar insatser 

enligt SoL i enkäten. Det är för att inte påverka respondenterna och styra dem åt endera 

riktning. Men jag kommer att fokusera på att analysera resultatet av min i studien utifrån 

LVU. 

 

Metod 
För att besvara min frågeställning har jag använt mig av en kvantitativ ansats med en 

tvärsnittsdesign och en enkät som datainsamlingsmetod. Jag har valt att använda mig av en 

vinjett teknik där fallbeskrivningarna utgörs av två identiska fall, där den ena är pojke och den 

andra en flicka
1
. Utifrån vinjetterna har respondenterna besvarat en enkät. Enkäten är 

utformad så att den består av sex öppna- och en sluten fråga. Frågorna berör 

bakgrundsvariabler som kön, ålder och högsta fullgjorda utbildning. Därefter har 

                                                 
1
 Se bilaga 1 och 2 
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respondenterna fått ange vilken insats de ansåg lämpligast, med en följdfråga om vilken 

behandlingsinriktning som var mest adekvat. Enkäten inkludera även en fråga om vilket/vilka 

rekvisit som åberopades då man angett att kriterierna för LVU var uppfyllda. Avlutningsvis 

fick respondenterna motivera sitt val av insats. 

 

Resultatet i studien redovisas i form av typvärde för respektive vinjett och resultatet har 

sammanställts i Excel. Målpopulationen är socialsekreterare inom socialtjänstens 

mottagningsgrupp som utreder anmälningar gällande LVU, för ungdomar. Enkäterna har 

skickats ut till sammanlagt tjugofyra respondenter, där tolv har tilldelats det ena fallet och tolv 

det andra.  

 

Jag har använt mig av ett flerstegsurval eftersom en sådan urvalsmetod är lämplig för studier 

som avser att mäta normer, värderingar och attityder hos en viss population samt att det skulle 

medföra svårigheter att genomföra ett obundet slumpmässigt urval (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). Det är en nödvändighet att avgränsa till en hanterbar rampopulation 

(Bryman 2008). Avgränsningen har styrts av ett flertal faktorer. För det första bestämde jag 

mig för att utföra studien i Stockholms län. Jag gjorde sedan en förteckning över samtliga 

kommuner i Stockholms län och fick således tjugosex stycken kluster. Nästa steg blev att 

välja tre kommuner utöver Stockholms stad som jag bestämt för skulle ingå sedan tidigare. 

Därefter delade jag upp Stockholms stad utifrån de olika stadsdelarna som fanns och fick 

fjorton kluster. I enlighet med detta valde jag sedan slumpmässigt ut fem stadsdelar, vilket 

avgjordes via lottdragning. Jag fick således åtta kluster. 

 

Det slutgiltiga steget var att slumpmässigt utse tre socialsekreterare från varje kluster. 

Slumpmässigheten avgjordes genom att jag ringde växeln och bad att bli kopplad till en 
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socialsekreterare på mottagningsgruppen, som utredde anmälningar om LVU för ungdomar 

och att dem sedan fick avgöra vilken de koppla mig till (Ibid). Jag valde att använda mig av 

flera kommuner dels för att få en geografisk spridning, men även för att urvalet skulle bli vara 

så representativt som möjligt. Enligt Bryman (2008) blir urvalet mer tillförlitligt desto fler 

steg som ingår i urvalsprocessen. Det var en av anledningarna till att jag bestämda mig för att 

strukturera upp urvalet på det sätt jag gjorde. För att det skulle bli så många steg som möjligt, 

i detta fall sex stycken och på sådant sätt försäkra mig om att urvalet skulle vara så 

representativt som möjligt.  

 

Med hänsyn till dessa faktorer bestämdes rampopulationen till att utgöras av som ovan nämnt 

socialsekreterare inom mottagningsgruppen från åtta olika kluster, som utreder inkomna 

anmälningar om Ungdomar. Beroende på avgränsningen uppgick rampopulationen i studien 

till n=24. 

  

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning respondenternas svar och beslut återger deras 

egna normer och värderingar eller huruvida de skulle ha agerat i enlighet med sina åsikter om 

de ställts inför den situation som scenariot i fallbeskrivningen redogör för. Trots dessa 

reservationer utgör vinjettekniken ett trovärdigt och ytterst realistisk möjlighet eftersom 

forskningen inriktas på normer och värderingar (Bryman 2008). 

 

Tanken när jag utformade enkäten var att jag skulle undersöka om det fanns några skillnader 

eller likheter hurvida de manliga respektive kvinnliga respondenterna bedömde de två 

vinjetterna, samt om man kunde se skillnader beroende på ålder och utbildningsnivå. Men i 

och med att det enbart var en manlig respondent med i undersökningen och att respondenterna 

uppgett att de antingen var mellan 31-40 år eller 41-50 år, valde jag att istället undersöka 
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skillnaderna gällande respektive vinjett. Alla respondenter angav att de var socionomer.   

 

Jag inledde arbetet med att genomföra en pilotstudie i Sundsvalls kommun innan jag började 

med den egentliga enkät undersökningen. Jag valde att börja med en pilotstudie för att se hur 

socialsekreterare bedömde fallen och att jag kunde reda ut eventuella oklarheter i 

fallbeskrivningarna och enkäten innan den egentliga studien. Det bidrog till att undvika 

eventuella missförstånd och att respondenterna skulle vara införstådda frågorna i enkäten och 

hur de var kopplade till fallbeskrivningarna. Det säkerställde att det inte skulle uppstå några 

frågetecken kring fallbeskrivningen och att enkäten var enkel att förstå. Detta försäkrade att 

enkäten skulle ha en fortsatt god validitet och att reliabiliteten skulle vara så hög som möjligt 

 

Utformandet av fallbeskrivningar och enkäten 

Min första tanke var att använda mig av ett verkligt fall. Jag kunde dock inte hitta något fall 

som jag ansåg passande i sin helhet för båda könen. Jag lånade därför en bok (Blomqvist & 

Wallander, 2004) där jag hittade ett fiktivt fall som jag utgick från, utifrån det fallet 

tillsammans med ett rättsfall (RÅ2000 ref.33) modifierade jag sedan om fallet så att det även 

skulle kunna bli aktuellt med ett LVU och anpassat efter mitt syfte och frågeställningar. 

. 

Den ursprungliga fallbeskrivningen tog jag från en större studie där man genomfört en 

explorativ undersökning och tillsammans med sex verksamheter inom missbruksvården i 

Stockholm konstruerat ett antal fallbeskrivningar hur deras typiska klient såg ut. Därefter 

genomförde dem en pilotstudie där fallbeskrivningen testades med ett gott resultat och var 

högst trovärdig. 

 

Grundtanken var att skapa en egen enkät utifrån syftet med min studie. Men jag kom tämligen 
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snabbt till insikt att det var en process som skulle kräva en hel del arbete och vara oerhört 

tidskrävande. Jag beslöt mig därmed för att utgå från en redan existerande enkät som var 

beprövad och hade en god validitet och hög reliabilitet. Jag genomförde sedan några mindre 

förändringar i enkäten för att skapa en efter mitt ändamål adekvat enkät. När det gäller 

validiteten i ursprungsenkäten finner jag ingen anledning till att ifrågasätta vare sig innehålls- 

eller begreppsvaliditeten, med tanke på hur den utformats och att den prövats tidigare med ett 

gott utfall. Med anledning av att enkäten inte förändrats annat än att det tillkommit ytterligare 

två svarsalternativ. För att även inkludera LVU samt en öppen fråga där respondenten även 

fått motivera sitt val av insats. Det faktum tillsammans med att jag genomfört en pilotstudie 

för att testa enkäten torde innebära att validiteten och reliabiliteten även är gällande här.  

 

Bortfall 
Bortfallet i den här studien var relativt lågt ungefär sjutton procent, vilket motsvarar fyra 

respondenter, två från varje vinjett. Det finns några olika aspekter att ta hänsyn till angående 

bortfallet i undersökningen. Det berodde dels på att vid något tillfälle hanterade en respondent 

jag kontaktat via telefon distribueringen av enkäten till sina kollegor, i och med det hade jag 

inte tillgång till deras e-post adress och kunde således inte skicka ut påminnelser. En annan 

orsak var att en respondent skulle sluta nästkommande vecka och glömde alternativt inte hann 

med att besvara enkäten samt att en respondent svarade efter en påminnelse att hon inte 

arbetade med att utreda LVU ärenden och därmed inte kunde hjälpa mig att besvara enkäten. 

 

Etiska aspekter 
Det är idag av stor vikt att ta hänsyn till etiska krav. De etiska ställningstaganden som jag 

framförallt tagit i beaktning i denna studie är informationskravet och samtyckeskravet, vilket 

skedde dels via telefon men även genom det följebrev som bifogades med enkäten och 

fallbeskrivningen. Där respondentens rätt att avstå uppmärksammades. Konfidentialitetskravet 
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har uppfyllts till stor utsträckning genom att de kommuner och stadsdelar som deltagit i 

studien inte redovisas i artikeln, därmed uppfylldes anonymiteten tillfullo. 

 

Resultat 

Resultatet av min studie presenteras i form av typvärde för vinjetterna (Peter och Annica). 

Enkäten har omfattat insatser utifrån två lagrum, SoL och LVU. Enkäten är direkt kopplad till 

vinjetterna där respondenterna fick fylla i vilken insats de ansåg lämpligast utifrån det 

scenario de ställdes inför, det kan jämställas med en förhandsbedömning av en anmälan.  

 

Figur 1: Typvärde för socialsekreterares val av insatser för Peter (n=10) och Annicas (n=10) 
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I figur 1 redovisas typvärdet för val av insatser för både fallet Peter och Annica. Utifrån vad 

respondenterna ansåg lämpligast med hänsyn till det scenario som utspelades i respektive 

vinjett.  

 

Fallet Peter: De insatser med det lägsta typvärde är: Vård enligt LVU vilket hade ett värde på 

(0). Den vanligaste förekommande insatsen med det högsta typvärdet var, ingen insats och 
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behandling inom öppenvården som båda hade ett värde på vardera (3). Därefter kom vård på 

behandlingshem och fortsatt stöd via din enhet som båda hade typvärdet (1). 

 

Fallet Annica: Insatserna med lägst typvärde var omvårdnadsinsats, fortsatt stöd via din enhet 

och ingen insats som alla hade typvärdet (0). Därefter följde hänvisning till annan insats än 

socialtjänstens missbruksvård (1). Den mest förekommande insatsen i Annicas fall var LVU- 

vård på behandlingshem enligt 3§ vilket hade typvärdet (5).  Därefter följde sedan behandling 

inom öppenvården som hade typvärdet (4). 

 

Figur 2: Typvärde för val av behandlingsinriktning, Peter (n=4) och Annica (n=9)  

 

I figur 2 redovisas typvärdet för vilken inriktning som respondenterna ansåg vara den mest 

adekvata behandlingsformen i respektive vinjett. Den lösningsfokuserade- och 

socialpedagogiska behandlingsinriktningen hade typvärdet (0) för båda vinjetterna.  

 

Fallet Peter: Där hade även tolvstegsbehandling och den jagstärkande behandlingsinriktningen 

typvärdet (0). Den vanligaste inriktningen var familjeterapi vilket hade typvärdet (3). Därefter 
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följde kognitiv beteendeterapi och social färdighetsträning som hade typvärdet (2). Sedan 

följde MST, BSFT och motivationshöjande behandling som alla hade typvärdet (1). 

 

Fallet Annica: Var inriktningen av behandlingen mer centrerad. Den vanligaste inriktningen 

var motivationshöjande och familjeterapi med typvärdet (4) Därefter följde det jagstärkande 

(3). Sedan kom socialfärdighetsträning och kognitiv beteende inriktad terapi med värdet (2). 

 

I hänvisning till annan insats än socialtjänstens missbruksvård var n=1 och det var i Annicas 

fall. Respondenten angav behandling vid Maria Ungdomsmottagning. 

 

Figur 3: Typvärde för uppfyllda rekvisit LVU- vård enligt 3§ och 6§, Peter (n=0) Annica (n=5) 

 

När det gällde omedelbart omhändertagande och LVU- vård enligt 3§ och 6§ var n=5. Det var 

även denna gång för Annicas fall. Typvärdet för rekvisitet missbruk av beroendeframkallande 

medel var (5), annat socialt nedbrytande beteende (4) och till sist brottslig verksamhet med 

typvärdet (1). 

 

Kommentarer i enkäter: 

- ”Vi skulle öppna en utredning för Peter utifrån oro för droger. Vi skulle under den tiden 
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träffa Peter och hans föräldrar vid flertalet tillfällen. Peter skulle även under utredningstiden 

få lämna ett antal drogtester, för att vi skulle se vilka droger han använder samt om bruket är 

tilltagande eller på nedtrappning. Vi skulle i första hand erbjuda öppenvårdsbehandling på 

hemma plan, då det visat sig ge de bästa resultaten”. 

- ”Annica utgör en fara för både sig själv och andra. Hon skulle behöva en längre tids 

behandling på ett KBT- hem, för att komma ifrån sitt destruktiva umgänge”. 

- ”Barn med neuropsykiatriska funktionshinder har en hög sårbarhet. Forskning har visat på 

att de än andra hamnar i missbruk och kriminalitet och tidigare insatser har uppenbarligen 

varit verkningslösa, då hennes destruktiva levnadssätt verkar ha eskalerat. Därför är det 

viktigt att Annica beviljas behandling på ett behandlingshem”. 

- ”Jag skulle försöka med frivilliga insatser och behandling inom öppenvården till en början. 

Fungerar inte det för Annica skulle jag gå vidare och ta ett LVU, eftersom hon uppfyller 

samtliga kriterier”. 

- ” Jag anser att den bästa vården ges i öppenvård med fokus på hela livssituationen, där 

vården kan skräddarsys efter Peters behov”. 

- ”Vi diskuterade om det är skulle vara skillnad på om det är en kille eller tjej och vi kom 

fram till att skillnaden skulle vara att man kan bli mer orolig om tjejen umgås med äldre 

missbrukande killar och så skulle vi tala med henne och föräldrarna om det”. 

 

Diskussion och Slutsatser 

Den här studien har undersökt vilken insats socialsekreterare inom socialtjänstens 

mottagningsgrupp som utreder anmälningar om ungdomar, ansåg lämpligast utifrån två 

identiska vinjetter. Trots det faktum att svarsfrekvensen varit hög (cirka 83%) och att 

mätinstrumentet som jag använt mig av har en god validitet och en hög reliabilitet, kan man 

inte bortse från att antalet deltagande respondenter enbart var tjugo, n=10 och n=10 för Peter 
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respektive Annica. Jag anser ändå att resultatet i studien är intressant för att upptäcka 

eventuella likheter och skillnader samt eventuella tendenser vilka kan vara av intresse för de 

enheter som undersökts i studien. Utifrån ovanstående redovisning av undersökningens 

omfattning bör resultat tolkas med viss försiktighet, vilket även är gällande för de slutsatser 

som presenteras i artikeln. 

 

De insatser respondenterna ansåg lämpligast i den här studien var framförallt frivilliga 

insatser enligt SoL. Men i och med att Peter och Annica deklarerat att dem inte tänkte delta i 

några frivilliga insatser enligt SoL, är det frågan om insatserna behöver ske med stöd av LVU. 

Det skulle i sådana fall kunna bli frågan om att bevilja insatser i enlighet med 22§ LVU, det 

så kallade mellantvånget. Socialnämnden har möjlighet att besluta om förebyggande insatser 

och syftet med den bestämmelsen, är att ge nämnden resurser för att kunna ingripa i ett 

tidigare skede än när en ansökan om beredande av vård behöver göras (Socialstyrelsen 1997). 

Det sker alltsomoftast när ungdomen tydligt klargjort att denne inte tänker medverka till 

insatser i frivilliga former, vilket var fallet i vinjetterna. Men socialnämnden har dock inga 

redskap för att med tvång verkställa dessa förebyggande insatser, vilket kan sägas ta udden av 

den här typen av insatser och i praktiken göra dem verkningslösa. Därmed måste jag ställa 

mig frågande till om respondenterna som angav behandling inom öppenvården som insats, 

verkligen läst fallbeskrivningarna ordentligt. I och med att det uttryckligen framgår att både 

Peter och Annica klargjort att de inte ansåg sig ha något missbruk eller för den delen någon 

annan problematik och inte vill ha något med socialtjänsten att göra. De tänkte inte medverka 

till några frivilliga insatser enligt SoL. Med ovanstående i baktanke har jag svårt att förstå hur 

man föreslår insatser inom öppenvården, vilket förutsätter att klienten är villig att vara 

delaktig. Jag undrar om en del av respondenterna snarare angett de insatser dem upplevt gav 

det bästa resultatet generellt sätt, och någonstans på vägen glömt bort de faktiska 
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omständigheterna som förelåg i det scenario de ställdes inför.  

 

Det är anmärkningsvärt att enbart fem av tjugo respondenter ansåg att kriterierna för LVU var 

uppfyllda, även om de hade begränsat med information i det scenario de ställdes inför. Det 

framgår i vinjetterna att Peter och Annica har ett utåtagerande och aggressivt beteende med 

svårigheter att kontrollera sig själva. Det har lett till att de blivit avstängda från 

undervisningen i skolan efter att ha hotat och misshandlat andra elever och en lärare. De har 

även gjort sig skyldiga till brottsligt handlande och visat en dragning mot destruktiva och 

asociala miljöer. De har således uppvisat ett socialt nedbrytande beteende och att deras 

utveckling därmed påtagligt riskerat att skadas, vilket Regeringsrätten fastslagit i (RÅ 2000 

ref. 33). Att de även brukat narkotika och att deras uppträdande i hemmet har bidragit till att 

familjesituationen blivit nästintill ohållbar, utgör än mer skäl för att rekvisiten för LVU är 

uppfyllda. Att Peter och Annica båda har ADHD och avbrutit sina gymnasiestudier är i sig 

inte skäl för ett omhändertagande enligt LVU. Men är riskfaktorer som man bör ta hänsyn till, 

vilket medför en ökad risk för att fastna i kriminalitet och missbruk. Med begreppet annat 

socialt nedbrytande beteende anses att ungdomen har ett beteende som avviker från 

samhällets grundläggande normer, som att annat än temporärt vistas i en så kallad 

”knarkarkvart”. Det framgår även i förarbetena till LVU att enstaka bruk av tung narkotika, 

såsom heroin, eller en längre tids bruk av narkotika oavsett preparat kan innebära en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Peter och Annica uppfyller 

även dessa kriterier och jag anser att det blir allt tydligare att rekvisiten annat socialt 

nedbrytande beteende och missbruk av beroendeframkallande medel är uppfyllda. De 

ändringar som har skett i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, har gjorts i 

syfte att ge samhället verktyg till att ingripa tidigare och förhindra det destruktiva beteendet.  
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Generellt sätt kan man se att den är vanligaste insatsen är behandling inom öppenvården för 

Peter och Annica. När man analyserar vinjetterna var för sig kan man se att den mest 

förekommande insatsen för Annica var LVU- vård på behandlingshem, i Peters fall var den 

vanligaste insatsen, antingen ingen insats eller behandling inom öppenvården. Resultatet i min 

studie visar att pojkar och flickor omhändertas på olika grunder. Pojkar tillåts ett betydligt 

mer omfattande drogbruk samt destruktivt och asocialt beteende än flickor innan samhället 

ingriper. Detta trots det faktum att allt bruk av narkotiska preparat skall klassas som missbruk 

för ungdomar och att det inte görs några könsmässiga skillnader som vid exempelvis alkohol 

missbruk. En av de mest centrala skillnaderna i resultatet i min studie är att respondenterna 

ser betydligt allvarligare på Annicas situation. Hennes beteende och drogbruk ansågs vara 

mycket allvarligare och hon bedömdes i betydligt större utsträckning vara i behov av 

behandling för att bryta sitt destruktiva beteende än vad Peter gjorde. I Annicas fall ansåg fem 

respondenter att kriterierna för att LVU var uppfyllda samt varav en ansåg att omedelbart 

omhändertagande borde ske och flertalet av de övriga respondenterna var inne och 

diskuterade att det eventuellt fanns grunder för beredande av vård enligt 3§ LVU. Annica 

ansågs utgöra en fara för både sig själv och sin omgivning, hon hade en dragning mot ett 

asocialt och destruktivt beteende och att det därför var viktigt att hon beviljades vård på ett 

behandlingshem, för att bryta sin negativa utveckling. Vilket inte var detsamma i Peters fall, 

där ingen insats tätt följt av behandling inom öppenvården jämlikt SoL var de mest 

förekommande. Resultatet visar därmed att motiven för att omhänderta pojkar och flickor är 

olika, vilket kan relateras till kön. Det sammanfaller med resultatet i Schlytters (1999) studie 

om att normerna för att omhänderta pojkar och flickor är olika. Pojkar ges ett betydligt större 

och friare handlingsutrymmer än flickor. Innebörden av detta blir att pojkar tillåts att slåss, ha 

ett utåtagerande beteende, vara aggressiva och en mer omfattande drogkonsumtion, vilket är 

beteenden som traditionellt tillskrivs den manliga normen. Detta innebär att grunderna för 
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beredande av vård enligt LVU och bedömnings kriterierna för insatser är olika för pojkar och 

flickor.  

 

När det gäller att återkoppla resultatet till syftet och mina forskningsfrågor i studien kan jag 

slå fast att de mest centrala fynden i studien var den tydliga skillnaden mellan de två 

vinjetterna, i val av insats för respektive fall. Grundprincipen för vår lagstiftning är en 

likhetsideologi som skall garantera att alla är lika inför lagen (Mattsson 2002). Alla 

människor skall erhålla samma rättigheter och rättsliga skydd. En slutsats från min studie 

skulle således bli att det går att se ett mönster i respondenternas bedömningar av insatser. 

Mönstret visade tydliga skillnader i val av insatserna mellan vinjetterna, vilket talar för att 

socialsekreterares bedömningar påverkas utifrån ett könsperspektiv. Pojkar och flickor 

bedöms utifrån olika normsystem och mitt resultat visade på en tydlig skillnad i 

respondenternas val av insatser mellan de två olika fallen. För Annica var behandlingen 

centrerad kring missbruksvård kombinerat med framförallt jagstärkande och 

motivationshöjande behandlingsinsatser, medan insatserna för Peter antingen skedde genom 

behandling inom öppenvården eller ingen insats alls vilket förövrigt var den vanligaste 

insatsen i hans fall. Detta är förenligt med vad Forsling visade i sin forskning; att pojkar och 

flickor omhändertas på olika grunder, vilket även bekräftades av Schlytter som menade på att 

det finns två normsystem, ett för pojkar och ett annat för flickor. 

 

Juridikens syfte är att garantera allas likhet inför lagen. Men mitt resultat visar att detta inte är 

fallet. Lika fall ska bedömas lika, men bedömningarna skiljde sig avsevärt åt för de respektive 

vinjetterna. Normerna för pojkar och flickor är olika i och med att både Peters beteende och 

missbruk var mer accepterat och ansågs mindre allvarligt än Annicas. Det visar att grunderna 

för ett omhändertagande enligt LVU är olika och att normerna inte är desamma. En slutsats 
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kan således bli att skillnaderna i studien beror på en olikhet, vilket kan relateras till kön. 

 

Det framkom även i kommentarer från flera av respondenterna att de bedömde Annicas fall 

som betydligt allvarligare och i synnerhet om hon umgicks med äldre män. De uttryckte oro 

angående Annicas kontakter med äldre män och var oroliga att hon ingick sexuella relationer 

med dessa män, med tanke på risken att utsättas för sexuella övergrepp och att hon skulle 

utnyttjas. Schlytter och Forsling visade i deras forskning att flickors sexualitet uppfattas som 

ett uttryck på ett avvikande beteende och att en tidig sexdebut, många- och äldre sexpartners 

ses som signaler på ett missbruk och asocialitet, vilket inte är desamma för pojkar. Detta är ett 

hot mot rättsäkerheten i och med att dessa särskilda flicknormer varken beslutats av politiskt 

valda organ eller uppstått i det offentliga samtalet och än mindre har kvinnor getts 

möjligheten att yttra sig om deras åsikter i denna fråga. 

 

Resultatet i min studie skiljer sig från statistiken som visar att det är vanligare att pojkar 

omhändertas enligt 3§ LVU. En slutsats skulle kunna vara att de så kallade beteendefallen 

innefattar situationer som är vanligare för pojkar än flickor. Men är något som skulle vara 

intressant att utforska i senare läge. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att när det gäller tvångsomhändertaganden enligt LVU anser jag 

att lagen är otydlig och förmedlar dubbla budskap. För att ett omhändertagande enligt LVU 

skall bli aktuellt, krävs det att den unges hälsa eller utveckling löper en påtaglig risk för 

skada. Det får med andra ord inte vara frågan om något subjektivt antagande om att den unge 

löper en risk att skadas. Allmänna samhällsvärderingar får inte heller utgöra grunden för ett 

tvångsomhändertagande. Det måste med andra ord finnas konkreta förhållanden om att en risk 

föreligger. Men med rekvisitet ett annat socialt nedbrytande beteende menas att den unges 
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beteende är på ett sådant sätt att det avviker från samhällets grundläggande normer. Enligt 

min mening är lagen formulerad på ett sådant sätt att den står i strid med sig själv, vilket 

öppnar upp för moraliska tolkningar i tillämpningen av lagen. Det kanske delvis kan förklara 

de könsmässiga skillnaderna som jag påvisade i min studie, vilka även förekommer i tidigare 

forskning. 
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Bilaga 1: 

 

Fallet ”Peter” 

 
Peter är 17 år och har ADHD. Han är en väldigt impulsdriven person och har svårt att hantera 

starka känslor, vilket leder till att han lätt hamnar i ett aggressivt och utåtagerande beteende. 

Han har vid några tillfällen under de tidiga tonåren varit aktuell vid socialtjänstens barn- och 

ungdomssektion på grund av snatterier, olaga hot och misshandel av andra elever och en 

lärare i skolan samt ett misstänkt cannabismissbruk, något han förnekat. Han har i högstadiet 

varit avstängd från skolan under perioder på grund av hot och våld mot andra elever och 

lärare. Han har anmälts till din enhet av polisen sedan han observerats i en ”knarkarkvart” vid 

flera tillfällen där rökheroin förekommer. Han har även gripits vid ett tillslag och åtalats för 

att ha haft cannabis i kroppen, vilket han frikändes för eftersom han befunnit sig i Holland vid 

brukandet enligt egen utsago. Han medger dock så småningom att han rökt cannabis av och 

till under flera år och att han även vid några tillfällen prövat rökheroin. Han menar dock att 

han har full kontroll över sin konsumtion. Han ser inga problem med den utöver risken att åka 

fast. Han har avbrutit sina gymnasiestudier och varit arbetslös under flera perioder efteråt. 

Han hade ett vikariat som diskare på ett hotell, vilket han blivit uppsagd från på grund av att 

uteblivit från arbetet utan att sjukanmäla sig. Han bor hemma tillsammans med sina föräldrar 

och fyra syskon i en hyreslägenhet på 4 rok. Pappan är förtidspensionerad på grund av en 

ryggskada och hans mamma är arbetslös sedan en längre tid tillbaks. Enligt Peter är familjen 

ekonomiskt beroende av hans äldre broders inkomster. 

 

Hans föräldrar säger att Peter på senare tid allt mer sällan är hemma och ofta spenderar nätter 

för föräldrarna på okända platser, enligt Peter beror detta på trångboddheten hemma. 

Föräldrarna uppger att de har svårt att sätt gränser och att han de senaste månaderna uppvisat 

ett hetsigt och ibland hotfullt beteende och konflikter har blivit allt vanligare när föräldrarna 

försökt sätta gränser och kontrollera honom. 

 

När Peter var femton och gick sista terminen i nionde klass hade han under 6 månader en 

kontaktperson. Insatsen avbröts efter att han börjat i gymnasiet eftersom han slutade att dyka 

upp på deras träffar och inte svarade i telefon.  

 

Han erbjöds fortsatt samtalskontakt med sin dåvarande socialsekreterare, vilket han avböjde 

och deklarerade att han inte var intresserad av någon fortsatt kontakt med socialtjänsten. 

Därmed avslutades fallet hos socialtjänsten. 
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Bilaga 2: 

 

Fallet ”Annica” 

 
Annica är 17 år och har ADHD. Hon är en väldigt impulsdriven person och har svårt att 

hantera starka känslor, vilket leder till att hon lätt hamnar i ett aggressivt och utåtagerande 

beteende. Hon har vid några tillfällen under de tidiga tonåren varit aktuell vid socialtjänstens 

barn- och ungdomssektion på grund av snatterier, olaga hot och misshandel av andra elever 

och en lärare i skolan samt ett misstänkt cannabismissbruk, något hon förnekat. Hon har i 

högstadiet varit avstängd från skolan under perioder på grund av hot och våld mot andra 

elever och lärare. Hon har anmälts till din enhet av polisen sedan hon observerats i en 

”knarkarkvart” vid flera tillfällen där rökheroin förekommer. Hon har även gripits vid ett 

tillslag och åtalats för att ha haft cannabis i kroppen, vilket hon frikändes för eftersom hon 

befunnit sig i Holland vid brukandet enligt egen utsago. Hon medger dock så småningom att 

hon rökt cannabis av och till under flera år och att hon även vid några tillfällen prövat 

rökheroin. Hon menar dock att hon har full kontroll över sin konsumtion. Hon ser inga 

problem med den utöver risken att åka fast. Hon har avbrutit sina gymnasiestudier och varit 

arbetslös under flera perioder efteråt. Hon hade ett vikariat som diskare på ett hotell, vilket 

hon blivit uppsagd från på grund av att hon uteblivit från arbetet utan att sjukanmäla sig. Hon 

bor hemma tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon i en hyreslägenhet på 4 rok. 

Pappan är förtidspensionerad på grund av en ryggskada och hennes mamma är arbetslös sedan 

en längre tid tillbaks. Enligt Annica är familjen ekonomiskt beroende av hennes äldre broders 

inkomster. 

 

Hennes föräldrar säger att Annica på senare tid allt mer sällan är hemma och ofta spenderar 

nätter för föräldrarna på okända platser, enligt Annica beror detta på trångboddheten hemma. 

Föräldrarna uppger att de har svårt att sätta gränser och att hon de senaste månaderna uppvisat 

ett hetsigt och ibland hotfullt beteende och konflikter har blivit allt vanligare när föräldrarna 

försökt sätta gränser och kontrollera henne. 

 

När Annica var femton och gick sista terminen i nionde klass hade hon under 6 månader en 

kontaktperson. Insatsen avbröts efter att hon börjat i gymnasiet eftersom hon slutade att dyka 

upp på deras träffar och inte svarade i telefon.  

 

Hon erbjöds fortsatt samtalskontakt med sin dåvarande socialsekreterare, vilket hon avböjde 

och deklarerade att hon inte var intresserad av någon fortsatt kontakt med socialtjänsten. 

Därmed avslutades fallet hos socialtjänsten. 

 

 

 
 


