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The purpose of this paper is to examine how gender is created in the Administrative Court´s 

application of care of Young Persons (Special Provisions) Act. The theoretical starting point 

is the gender perspective. My empirical work consists of 27 court cases from 2010 and 2011. 

These are investigated for common themes by a qualitative content analysis. The result and 

analysis consist of four court cases representing one theme each. The result shows that boys 

and girls are taken into custody because of different reasons and that the court creates and 

maintains images related to gender, by highlighting some qualities that are inherent to boys 

and girls respectively, while others qualities are made invisible.  
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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur kön skapas i tillämpningen av 3 § Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) i Förvaltningsrätten. Fokus vilar på den rättsliga 

argumentationen och vilket språk som går att upptäcka som är specifikt gällande kön. Utifrån 

detta har jag skapat teman för att utröna likheter och skillnader mellan rättsfallen. För att 

tydliggöra hur jag avser att lägga upp min uppsats tänker jag inleda med en kort presentation 

av upplägget. 

Kapitel 1 är ett inledningskapitel och inkluderar en begreppsdefinition av genus och även en 

beskrivning av LVU-processen. Kapitel 2 behandlar den tidigare forskning som jag ansett är 

relevant för min studie. I kapitel 3 beskriver jag hur jag gått tillväga för att besvara mina 

frågeställningar. Kapitel 4 behandlar den teoretiska ansatsen där jag söker förklara vilka 

teoretiska ”glasögon” jag använt för att analysera mitt resultat. I kapitel 5 återfinns resultat 

och analys som är sammanvävda. För att göra mina resonemang tydligare har jag delat upp 

kapitlet efter fyra stycken olika rättsfall där varje rättsfall har fått exemplifiera varsitt tema. I 

kapitel 6 för jag en diskussion om mina slutsatser och sättet att gå tillväga. 

1.2 Begreppsdefinition genus  

Genus är ett begrepp som uppkom för att enklare kunna skilja det biologiska könet från det 

socialt konstruerade (Mattsson 2005). I uppsatsen använder jag kön och genus synonymt. 

Med kön menar jag det socialt konstruerade, förutom på de ställen där det är specifikt angivet 

att jag avser det biologiska. 

1.3 Beskrivning av LVU-processen 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) är en tvångslag, och är ett 

komplement och skyddsnät i de fall vården inte kan utföras på frivillig väg genom 

Socialtjänstlagen. Av 1 § andra stycket LVU framgår att den som är under 18 år ska beredas 

vård enligt LVU om någon av de situationer som anges i 2 § (miljöfallen) eller i 3 § 

(beteendefallen) föreligger. I 3 § LVU framgår följande: ”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 
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beteende”. Av 1 § femte stycket LVU framgår det att barnets bästa ska vara avgörande vid 

alla beslut som tas med stöd av lagen. 

Det är socialtjänsten som ansvarar för en utredning om ett barn/ungdom behöver beredas vård 

med stöd av LVU. Beslut om vård tas av Förvaltningsrätten efter ansökan från 

socialnämnden. I de situationer där den unge har ett omedelbart behov av vård kan 

socialnämndens ordförande ta ett beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 §. 

Förvaltningsrättens beslut om vård enligt LVU kan överklagas till Kammarrätten och därefter 

till Högsta Förvaltningsdomstolen. Det är sålunda möjligt att överklaga de beslut som har 

tagits med stöd av LVU, då tanken är att det ska bli en så rättssäker process som möjligt. 

Lagen har funnits i sin nuvarande form sedan 1991. 

1.4 Problemformulering  

Lagen i Sverige sägs vara neutral gällande kön, etnicitet, sexualitet och klass samtidigt som 

det finns många föreställningar om vilka ungdomar som aktualiseras i tillämpningen av LVU. 

Det finns till exempel en överrepresentation av killar och ungdomar med utländsk härkomst, 

vilket forskning inom området visat. Det är på socialarbetares utredning argumentationen i 

rättsfallen vilar och det är av den anledningen viktigt att anlägga ett kön-, etnicitet-, klass- och 

sexualitetsperspektiv på det sociala arbetet. Den professionelle socialarbetaren har företräde 

att definiera brukares behov och resurser. Socialarbetarens sätt att tala om brukaren blir 

”sanningen” om dennes behov, resurser och svårigheter. Många är idag också överens om att 

föreställningar om kön och övriga kategorier är en viktig del i de organiserade principerna för 

mänskliga relationer och makt.  

Schlytter (1999) har undersökt om huruvida rättsfall som beslutats med stöd 3 § LVU från 

1994 har olika argumentationsgrunder för killar respektive tjejer. Bland de rättsfall som 

Schlytter behandlat var det framförallt distinktionen för sexuellt beteende som var tydlig, då 

beteendet kan utgöra grund för omhändertagande för tjejerna, medan beteendet inte alls 

nämns i rättsfallen med killarna. Schlytter exemplifierar genom att visa att en tjej blev 

omhändertagen för att hon levde ett sexuellt utåtagerande liv, riskerade att bli gravid och hade 

en pojkvän som levde på flyktinganläggning och var flera år äldre. I en jämförelse menar 

författaren att det är svårt att föreställa sig att en kille på samma grund skulle bli 

omhändertagen för att han hade ett sexuellt utåtagerande liv med en äldre flickvän som levde 
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på flyktinganläggning, och riskerade att göra densamma gravid. Tjejer omhändertas således 

med anledning av att de strider mot rådande könsnormer och den skada de förorsaker sig 

själva. Killar i sin tur omhändertas främst till följd av utåtagerande beteende och den skada de 

vållar samhället och personer runt omkring dem (Hamreby 2004; Schlytter 1999). Denna 

diskrepans skulle även kunna tjäna som förklaring till varför fler killar än tjejer omhändertas, 

då killars utåtagerande beteende blir synligt utåt och därför uppmärksammas i högre 

utsträckning.  

Som forskning följaktligen visar är samhällets insatser för unga killar och tjejer som 

omhändertas formade utifrån könade föreställningar om vad som är sociala problem. Även i 

den vård som bedrivs för ungdomar bedöms och betraktas tjejer och killar på olika sätt. Av 

personal på institutioner beskrivs till exempel killar som raka och utagerande. Laanemets och 

Kristiansen (2008 s 37) menar att flera behandlare uttrycker att man i arbetet med killarna 

behöver ”peka med handen” och jobba med ”raka rör”. Killarna betraktades som förövare och 

aktörer, och aktiverades och kontrollerades därför stora delar av dagarna. Tjejerna betraktades 

istället som utsatta för andras destruktiva handlingar som de själva inte rådde över. Personalen 

hade svårt att beskriva tjejernas egna handlingar. Tjejerna behandlades med stor varsamhet 

och personalen jobbade med att stärka deras självkänsla.  

Skapandet av kön har nära koppling till föreställningarna om den ”normala tjejen” och ”den 

riktiga mannen”, liksom klass, etnicitet och sexualitet. Föreställningarna kan handla om att 

den ”normala tjejen” är empatisk, omsorgsfull och inte ”alltför” sexuellt lättillgänglig dvs. en 

hora. Bilden av den ”riktiga mannen” kan handla om att killar/män ska vara starka, och känna 

sexuell lust till kvinnor, då man annars riskerar att bli betraktad som ”bög”. Dessa 

föreställningar och normer finns i vardagslivet såsom i rätten, och skapandet av dessa 

kategorier är alla en del av att ständigt skapa och återskapa (Ambjörnsson 2003). Det är 

emellertid angeläget att undersöka hur kön konstrueras och rekonstrueras genom tal i 

Förvaltningsrätten, då rättens argumentation grundar sig på socialarbetares utredredning och 

talet om kön lätt betraktas som ”sanning”. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få kunskap om hur kön konstrueras vid bedömning av ärenden relaterade till 

lagen om vård av unga (LVU) speciellt 3 § LVU. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur konstrueras kön i Förvaltningsrättens beslut tagna med stöd av 3 § LVU?  

2. Finns det några skillnader i argumentationsgrunder för tjejer respektive killar? Vilka 

förklaringar är socialt giltiga och rättsligt gångbara vid eventuella skillnader? 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för den forskning som redan finns om genusperspektiv på 

ungdomar med sociala problem, och försöker bygga på några av de tankegångar jag påbörjade 

i problemformuleringen. 

Tjejer i den sociala barnavården omhändertas med anledning av att de avviker från rådande 

könsnormer och en avvikande, kvinnlig sexualitet har alltid betraktats som ett socialt 

problem
1
. Hamreby (2004) menar att det är utifrån den ”promiskuösa tjejen” som uppfattas 

som ett socialt problem som den ”riktiga” och ”naturliga” kvinnan konstrueras. Författaren 

menar även att tjejer som blivit utsatta för andras destruktiva sexuella handlingar i vissa fall 

utvecklat ett eget destruktivt handlingsmönster, och att mönstret i första hand drabbat dem 

själva. Att de utvecklat ett destruktivt mönster kan vara en följd av att de redan betraktats som 

”fallna” av omgivningen, när de utsatts för övergrepp. De föreställningar som finns om killars 

och tjejers förutbestämda roller har funnits länge och är internationella, de har också haft 

betydelse för de åtgärder som funnits (och fortfarande finns) för att åtgärda det som betraktats 

som problem (Hamreby 2004). För män där försörjningen varit livsuppgiften har sexualiteten 

uppfattats som en biologisk drift som inte går att kontrollera. Därför har killars/mäns sexuella 

överträdelser inte fått samma uppmärksamhet, trots att konsekvenserna för tjejerna ofta har 

varit allvarliga och kunnat innebära ofrivilligt föräldraskap. 

Hamreby (2004 s 11) menar med stöd av filosofen Michel Foucault att kunskap innebär makt, 

samt det omvända; att makt innebär kunskap. Makt skapar kunskap; och det finns med andra 

ord inte makt utan ett motsvarande kunskapsfält. Foucault har också intresserat sig för på de 

sätt olika samhällen utesluter vissa grupper ur den samhälleliga gemenskapen genom att 

beteckna dem som galna eller sinnessjuka (Nationalencyklopedin). Den kunskap som finns 

om ”tjejer med sexuellt leverne” eller ”killar som är kriminella” är en produkt av makten. 

Makten om fältet tillhör de som har kunskap om det, och när det gäller unga med sociala 

problem är det socialarbetare, psykologer, poliser och forskare som har denna kunskap/makt. 

Att kunna hänvisa till kunskap och vetenskap ger makt och tillförlitlighet, exempelvis när det 

handlar om politiska beslut gällande unga med sociala problem.  

                                                 
1
 För att exemplifiera var det främst kvinnor som svenska myndigheter steriliserade på 1930- och 40-talen. Det 

handlade om att kontrollera kvinnors sexuella liv och att hindra ”ovärdiga kvinnor” från att föda barn (Schlytter 

1999 s 140) 
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Laanemets och Kristiansen (2008) problematiserar hur tjejers och killars vård ofta utgår från 

ett särskiljande av könen. Deras studie tar sin utgångspunkt i det praktiska arbetet vid ett antal 

enheter inom institutionsvård inom Statens institutionsstyrelse (SiS) med syfte att undersöka 

vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Den könsseparerade vården förklaras med att tjejer har 

en komplexare problematik, och ett skyddsbehov. Tjejerna är enligt personalen i behov av 

samtal, och de betonar vikten av relationer i vården. Genom samtalen är tanken att tjejerna ska 

reflektera och på det sättet stärkas i sig själva. Vården för killarna baseras istället på 

skapandet av en kollektiv maskulinitet där den starka, heterosexuella mannen står i fokus. 

Killarna på institution beskrivs av personalen som utagerande, impulsstyrda och lättare att 

jobba med. Tjejerna beskrivs bära saker inom sig och leva med ”ett inre kaos”, vara utsatta för 

andras destruktiva handlingar och spela på sin sexualitet. De beskrivs också som förstående 

och psykologiska människor som samtidigt kan vara manipulerande (Laanemets och 

Kristiansen 2008). 

Personalen på institutionsavdelningarna var jämnt fördelade efter kön. 

Avdelningsföreståndarna strävade efter detta då de menade könen kompletterar varandra. 

Laanemets och Kristiansen (2008) menar att synen innebär att det råder en komplementär syn 

på kön, vilket betyder att män och kvinnor konstrueras till varandras motsatser, vilket 

författarna menar gynnar stereotypa bilder av genus. Mattsson (2005) som också undersökt 

institutioner ur ett genusperspektiv menar på ett liknande sätt att personalen var en del i att 

skapa bilden av två komplementära kön, trots att män och kvinnor i det reella beteendet tidvis 

agerar lika, vilket enligt Mattsson (2005) kan innebära att personalen riskerar att låsa in 

brukarna i stereotypa föreställningar kopplade till kön. Laanemets och Kristiansen (2008 s 29) 

skriver vidare att det på en avdelning med enbart tjejer var en högre andel kvinnor än män i 

personalgruppen. Detta grundades i tjejernas behov av att ”få vara ifred från män”, då många 

av tjejerna tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det skulle emellertid inte bara finnas 

kvinnlig personal på institutionen, männen behövdes för att visa att det var möjligt att ha goda 

relationer till män. Något som enligt Laanemets och Kristiansen kan visa på en 

heteronormativ vård av unga på institution.  

Överlien (2006) menar att personal på särskilda ungdomshem talar om unga kvinnor som barn 

och därmed asexuella, och även som offer för sexuella övergrepp. Tjejerna uppfattas således 

inte som sexuella subjekt utan som offer för en manlig sexualitet. De unga kvinnorna skulle 
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under tiden på institution vila från sexualiteten och tidigare övergrepp för att kunna bygga upp 

en ny, sund sexualitet. Detta till skillnad till tjejerna själva som ville få sin sexualitet erkänd. 

Överlien menar vidare att alla sexuella handlingar inom ramen för tvångsomhändertagande 

definieras som ”sexuella övergrepp, eftersom kategorin »lust« var otänkbar” (ibid s 171). 

Manlig sexualitet betraktades i och med det ha skadliga eller negativa inverkningar på 

tjejerna. Vården på särskilda ungdomshem och institution kan i och med detta komma att 

handla om skapandet av en ny, sund sexualitet och skapandet av den ”normala tjejen”, och i 

förmån till tjejernas införlivande i normer, kan andra eventuella problem komma i 

skymundan. 

Mattsson (2005) finner att manlig personal på institution emellanåt inte får syssla med alla 

arbetsuppgifter. Som exempel var det inte tillåtet för den manliga personalen att komma nära 

de kvinnliga brukarna fysiskt eftersom de inte ville riskera att bli anklagade för sexuella 

övergrepp. De ville heller inte kränka tjejerna. Detta förhållningssätt medförde att den 

manliga personalen ibland kände att de inte kunde agera lämpligt, exempelvis när kvinnliga 

brukare var ledsna och i behov av tröst. Det visar också att personalen skapar en miljö där 

sexuell laddning endast kan uppstå mellan olika kön, följaktligen heteronormalitet. Det kan 

också visa på att alla män dras över en kam som potentiella sexuella förövare (Mattsson 2005; 

Överlien 2006).  

Schlytter (1999) kommer i sin genomgång av rättsfall som prövar 3 § LVU i länsrätten 

(nuvarande förvaltningsrätten) från 1994 fram till att det finns olika bedömningsgrunder för 

killar och tjejer gällande rekvisiten ”missbruk” och ”socialt nedbrytande beteende”. 

Författaren visar på den dubbelhet i rättssystemet som är tänkt att vara könsneutralt, men i 

praktiken inte är det. Tjejers sexualitet formuleras som en anledning till omhändertagande. 

Både när de beskrivs som handlande subjekt, och när de beskrivs som utnyttjade objekt – 

bedöms sexualiteten som problematisk. Killars sexualitet nämns emellertid aldrig i rättsfallen. 

Schlytter menar att rättssystemet, genom att utgå från normer som behandlar tjejers och killars 

sexualitet olika, riskerar att missa de maktaspekter som ligger till grund för frågan. Det är 

killar och män som utnyttjar tjejerna, men det är tjejerna som får ta ansvaret för deras 

handlande. Det sker därmed en ansvarsförskjutning i frågan när männens handlande hamnar 

hos tjejerna. Författaren visar vidare på att kriterierna för rekvisitet missbruk är olika för killar 

respektive tjejer. Gällande bedömningen om missbruk föreligger menar Schlytter att det krävs 
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en lägre konsumtionsnivå för att tjejers drickande ska betraktas som missbruk, och även andra 

företeelser än alkoholkonsumtion vägs in i bedömningen. En tjej som dricker och förlorar 

kontrollen över sig själv och sin sexualitet ses som en missbrukare. Killars missbruk bedöms 

däremot enbart från de traditionella bevisnormerna som utgår från alkoholkonsumtion. 

Således döms både tjejer och killar till vård på grund av missbruk, men vad som uppfattas 

som missbruk skiljer sig åt (Schlytter 1999). 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att rättsväsendet, liksom den vård som bedrivs 

för omhändertagna ungdomar, behandlar, bedömer och konstruerar tjejer och killar på olika 

sätt. Forskningen visar också att särbehandlingen pågått under lång tid.  



 

9 

3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på en analys av 27 stycken rättsfall som prövar 3 § LVU. För att besvara 

uppsatsens frågeställningar undersöker jag om det finns några gemensamma teman i 

rättsfallen genom en kvalitativ innehållsanalys. Dessa teman har analyserats ur ett 

genusperspektiv.  

3.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska ansats jag utgår ifrån är hermeneutiken. Enligt Larsson (2005 s 93) 

syftar hermeneutiken till en förståelse av en texts mening, där textens olika delar formas av 

hur man förstår texten som helhet. Inom hermeneutiken söker man att skapa förståelse för den 

innebörd, mening och värderingar som ligger till grund i en text. Stor hänsyn tas till vilket 

sammanhang texten är skapad i. Det hermeneutiska perspektivet innebär att anlägga en 

empatisk förståelse för människors handlingar (Bryman 2011, s 32). Då tanken med min 

uppsats är att tolka mening och innebörd i texter i form, anser jag att den hermeneutiska 

ansatsen lämpar sig väl för min studie. Det socialkonstruktivistiska synsättet är också något 

jag kommer att utgå ifrån. Inom socialkonstruktivismen finns inte någon objektiv verklighet, 

utan verkligheten skapas av människors subjektiva sanningar. Världen konstrueras och tolkas 

således efter människors olika sociala verkligheter och överenskommelser (Payne 2008).  

3.3 Material och avgränsningar 

Mitt material utgörs av domar som behandlar 3 § LVU under 2010 och 2011 inom ett 

Förvaltningsrättsområde i södra Sverige. Studien består utav 27 st. domar. Tanken från början 

var att undersöka rättsfall från endast 2011. Det valet innebar 14 stycken domar i det valda 

området, varav fem behandlade tjejer och nio behandlade killar. Emellertid ansåg jag att 

tjejerna var få till antalet vid detta urval, och därför valde jag att även inkludera 2010. År 

2010 var tjejerna sex stycken och pojkarna sju, och genom att inkludera detta år blev det en 

lite jämnare könsfördelning procentuellt sett. I samtliga rättsfall i studien har rätten bifallit 

nämndens ansökan om omhändertagande, förutom ett där ansökan inte beviljades. Jag har 

först och främst valt att fokusera på rättsfall som behandlar 3 § LVU, eftersom de behandlar 

de ungas eget beteende (och inte föräldrarnas 2 § LVU). Vid flera av rättsfallen har dock 

rätten tagit beslut om omhändertagande med stöd av både 2 § LVU och 3 § LVU. 



 

10 

3.4 Etiska aspekter  

Materialet för min uppsats behandlar uppgifter om människors personliga förhållanden. 

Samma uppgifter är inom socialtjänsten sekretessbelagda, och rättsfallen som jag tagit del av 

grundar sig delvis från socialtjänstens utredning. Av den anledningen har jag valt att inte 

skriva ut vilket förvaltningsrättsområde rättsfallen är tagna ifrån. Valet grundar sig också i att 

jag anser att vetskapen om orten saknar betydelse för studiens syfte, samt med hänsyn till de 

berörda ungdomarna och deras nära anhöriga. I citaten under resultat/analys finns inte namn 

på personer, behandlingshem eller något annat identifierande material med. Ändamålet med 

studien har också varit hur rätten konstruerar kön. De ungas situation i övrigt har i sig inte 

varit intressant för studien. När det gäller att göra det bästa för en ung person som befinner sig 

i en problematisk situation handlar det om komplexa och svåra avvägningar och många 

aspekter att ta hänsyn till (Bryman 2011).  

3.5 Innehållsanalys 

I uppsatsen används kvalitativ innehållsanalys som metod, som är ett av flera sätt att 

vetenskapligt analysera dokument. Metoden innebär noggrann läsning av textens delar, helhet 

och den kontext den ingår i. Andra utmärkande drag är att vissa delar av texten är mer 

väsentliga än andra, och att det som eftersöks ligger dolt under ytan och enbart nås genom 

noggrann läsning av texten. En kvalitativ innehållsanalys är således inte en sammanfattning 

av texten utan ska ses som någonting mer (Esiasson et al, 2004 s 210 ff.). Det som man vill 

studera med hjälp av innehållsanalysen kan tillämpas på material som redan finns, likaså på 

material som skapats för forskningssyftet. Råmaterialet kan bestå av intervjuer, artiklar, 

böcker eller liknande (Bryder 1985 s 9). Empirin i min studie består av domar från 

Förvaltningsrätten. Mitt material är 27 stycken domar vilka inte är tillkomna i syfte att vara 

underlag för forskning, och har alltså inte skapats för mitt forskningsändamål. Graneheim och 

Lundman (2004 s 107 ff.) menar att man kan skapa teman genom att koppla ihop textens 

meningar i kategorier. Kategorierna kan hämtas från någon vald teori, vara utvecklade innan 

undersökningens start eller växa fram under undersökningens gång. De teman jag valt att ha 

med i studien har jag tidigare stött på i litteratur. Troligen därför att rättsfall som behandlar 

tillämpningen av 3 § LVU ser ut på liknande sätt, och temat av naturliga skäl då återkommer. 

De 27 stycken rättsfall jag har studerat har emellertid lästs igenom i sin helhet ett flertal 

gånger, och jag har då sökt efter gemensamma teman. Varje tema i min studie har fått 

representera ett rättsfall då tanken är att läsaren ska få en djupare förståelse för varje rättsfall, 

och därmed varje tema. Tanken är nu att jag ska redogöra för varför jag valt de fyra rättsfallen 
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jag har, samt att redogöra för varför min empiri består av 27 domar och jag enbart redogör för 

fyra. Rättsfallen/temana är följande fyra: 

- ”Anna”; sexuellt beteende 

- ”Veronica”; ansökan om omhändertagande på grund av sexuellt beteende avslås 

- ”Pierre”; aggressivt beteende 

- ”Ali”; etnicitet + aggressivt beteende 

 

Bland de 27 domarna finns det flera stycken tjejer som har samma problematik som Anna, 

alltså sexuellt beteende. Jag fann emellertid att rättsfallet med Anna var det där sexualiteten 

kom fram tydligast, och därmed konstruktionen av kön. Veronica valde jag att behandla på 

grund av att hon kunde fungera som motpol för exemplet Anna. Det återfanns inga andra 

personer där rätten avslog nämndens ansökan bland de 27 stycken rättsfallen jag gick igenom, 

det fanns således inga andra rättsfall som liknande Veronicas. Bland de 27 rättsfallen finns det 

tjejer som inte har sexuellt beteende som grund till omhändertagande, dessa var däremot inte 

så tydliga i konstruktionen av kön, varför jag har valt att inte behandla några av dessa. Det 

finns dessutom förhållandevis mycket forskning inom området, och det är ytterligare en 

anledning till varför tjejer med sexuellt beteende kom att ta stor plats. 

Pierre var en i mängden rättsfall som liknande varandra. Bland de 27 rättsfallen fanns flertalet 

killar med samma problematik som Pierre, det vill säga aggressivitet, våldsamhet och/eller 

kriminalitet. Anledningen till att jag valde just Pierre var för att argumentationen främst 

avhandlade aggressivitet, våldsamhet etc., och inte så många saker runt omkring. Det fanns 

flera rättsfall som liknande Alis, däremot kom talet om etnicitet fram tydligt i hans dom, 

varför jag valde just den. Analysen som behandlar det rättsfallet ”Ali” grundar sig både i 

teorier om genus och etnicitet (intersektionalitet).  

Att jag studerade 27 rättsfall innebar att jag ett fick tillgång till ett tämligen stort urval, där jag 

kunde välja de domar där konstruktionen av kön (och i ett fall etnicitet) trädde fram som 

tydligast. Det innebar också att jag fick tillgång till en rad olika teman. Om jag exempelvis 

hade undersökt fyra rättsfall från början kunde det ha inneburit att jag haft domar som 

behandlade endast killar med kriminellt beteende. Det var därför betydelsefullt att ha tillgång 

till samtliga 27 domar. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avgör tillförlitligheten vid en undersökning och anger om resultatet skulle bli 

detsamma om den gjordes av en annan person. Kvalitativa undersökningar kan vara svåra att 

upprepa eftersom den sociala miljön förändras (Bryman, 2011 s 352). Rättsfall som behandlar 

3 § LVU är offentliga handlingar (enligt TF kap 2 § 1), och vem som helst kan således få tag i 

dessa. Även om jag inte anger vilket förvaltningsrättsområde domarna är hämtade ifrån liknar 

domarna med all säkerhet varandra. Däremot skulle andra teman eller tillvägagångssätt skulle 

leda till helt andra resultat. 

Det är möjligt att skilja på extern och intern validitet. Extern validitet kallas också 

generaliserbarhet; alltså om studiens resultat kan generaliseras och användas i andra 

sammanhang än det undersökta (Bryman, 2011 s 352). Det är i min studie inte möjligt att 

generalisera de insamlade dokumenten på en större population, det vill säga ett större antal 

rättsfall som behandlar 3 § LVU. Detta på grund av att de är så pass få som 27 stycken, och 

att jag dessutom har valt att endast redogöra för fyra av dessa grundligt. Att generalisera har 

inte heller varit mitt syfte. 

Intern validitet handlar om trovärdighet, och om huruvida studien mäter det den avser att 

mäta (Bryman, 2011 s 352). Domarna som utgör min empiri består av en text som är konstant, 

det vill säga inte ändras över tid. Domarna innehåller också en genomarbetad text med exakta 

formuleringar, varför jag skulle vilja hävda att den interna validiteten är tämligen hög. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Detta avsnitt börjar med att vidareutveckla socialkonstruktionismen som introducerades i den 

vetenskapsteoretiska ansatsen. På det följer ett avsnitt som försöker förklara vad genus är och 

hur begreppet uppkommit. Jag försöker därefter att förklara hur skapandet av den ”normala 

tjejen” och ”riktige mannen” förefaller med hjälp av främst Ambjörnsson (2003). 

Socialkonstruktivism utgår ifrån att aspekter av verkligheten är socialt konstruerade av 

människor; genom interaktion, språk och sociala överenskommelser. Socialkonstruktivismen 

utgör således en kritisk kraft mot sociala företeelsers naturlighet. Genom de sociala 

överenskommelserna skapas förståelse för vad som är verkligt. Inom en större del av 

samhällsvetenskapen uppfattas samhället som något som består av en rad institutioner, såsom 

penningsystemet. Att det är möjligt att köpa varor och tjänster för en skrynklig papperslapp är 

kanske inte helt naturligt. ”Knepet” är däremot att papperslappen är en social 

överenskommelse – och representerar en ”sedel” som gör det möjligt att köpa mjölk eller 

bananer för densamma. Det finns på samma sätt en organisation (Riksbanken) som 

upprätthåller den sociala överenskommelsen, och ordnar så att uppgörelsen består (Barlebo 

Wenneberg 2001 s 10 ff.). På liknande vis är rättssystemet, som Sveriges lagar och olika 

rättsliga instanser, liksom kategorier som kön eller etnicitet, också sociala konstruktioner. På 

det sättet hänger socialkonstruktivism tätt samman med genusvetenskapen, då sistnämnda på 

samma sätt menar att kön är en skapad och konstruerad kategori, och inte något biologiskt 

eller förutbestämt.  

Begreppet genus uppkom på 1970-talet för att skilja det biologiska könet åt från det socialt 

konstruerade. Begreppet var ett sätt att visa att den ojämna maktfördelningen mellan män och 

kvinnor beror på sociala konstruktioner och inte på något naturligt eller biologiskt. 

Genusforskningen handlade i början enbart om de vita, heterosexuella medelklasskvinnorna, 

då det var dessa kvinnor som bedrev forskningen. Forskning har på senare år emellertid visat 

att olika kategorier samspelar och påverkar varandra, såsom genus, sexualitet, klass och 

etnicitet. Att inkludera och förhålla sig till alla kategorier samtidigt benämns enligt Mattsson 

(2010) intersektionalitet. 
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Mattsson (2005) menar med stöd av teoretikern Judith Butler att människor genom språk, 

agerande och hur vi pratar och tar plats skapar och gör kön. Butler använder sig av begreppet 

performativitet för att beskriva skapandet av kön. Performativitet kommer från det engelska 

ordet performance, på svenska uppträdande. Genom begreppet menar man att skapandet av 

genus/kön är någonting som aktivt iscensätts och skulle kunna ses som en föreställning. 

Kön/genus är således någonting som produceras och reproduceras genom ständigt 

återkommande handlingar. Genus och skapandet av kön ska med andra ord uppfattas som en 

process, som ett verb, av ständigt återkommande handlingar. Genus måste nämligen ständigt 

återskapas för att vara övertygande. Genus är inte heller en orsak till, utan en effekt av olika 

sorters handlingar (Ambjörnsson 2003). Skapandet av kön är också kontextbunden då kön 

skapas och formas utifrån sammanhang (Fagrell 2000).  

Ambjörnsson (2003 s 10 ff.) menar att introducerandet av genusbegreppet inneburit att det på 

ett systematiskt sätt blivit enklare att prata om skillnader mellan män och kvinnor, manligt 

och kvinnligt, utan att behöva hänvisa till biologiska skillnader. Författaren menar vidare att 

de flesta feministiska forskare är överens om att genus är en ”kulturellt skapad maktordning 

relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt” (ibid. s 12). Hamreby (2004 s 167 ff.) 

menar att föreställningar om kön grundar sig i gamla och traditionella tankar om att det finns 

förutbestämda/biologiska skillnader mellan kön. Att de förutbestämda rollerna består av att 

tjejer/kvinnor ska bli goda ”reproduktionsapparater” och omsorgsgivare, medan killar/män 

ska vara försörjare/produktionsapparater. Killarna/männen ska också vara raka, 

handlingskraftiga, utåtriktade, ha lätt för att bli arga och vilja ”göra upp” på en gång. Att visa 

känslor, mjukhet och förståelse kopplas ihop med feminitet, och då män visar dessa 

egenskaper riskerar de att betraktas som homosexuella; ”bögar”. Inte som ”riktiga män”, som 

har sexuella relationer med kvinnor. I bilden av den ”riktiga mannen” ingår det också att ha 

stark sexuell lust (riktad mot kvinnor), kunna dricka mycket alkohol, och vara ”hård”. 

Samtidigt tenderar män att betraktas som arbetarklass när de talas om i alltför burdusa och råa 

ordalag (Ambjörnsson 2003). 

Tjejer ska istället visa upp empati, omsorgsfullhet, tolerans och måttfullhet. Det visar 

Ambjörnsson (2003) på i sin avhandling då hon genomfört deltagande observationer för att 

undersöka hur tjejer i två olika gymnasieklasser (samhällsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet) förhåller sig, upprätthåller och utmanar bilden av den ”normala tjejen”, 
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och om vilken roll genus, etnicitet, klass och sexualitet spelar. Jag har här valt att ta upp vissa 

av de delar där Ambjörnsson skriver om genus och klass, då jag anser att dessa går att 

”översätta” till mitt material, både gällande tjejerna och killarna.  

Ambjörnsson (2003, s 31 ff.) menar att de olika gymnasielinjerna representerar olika 

samhällsklasser. Barn och fritid, BF, är ett treårigt yrkesförberedande program med låga 

intagningspoäng (i Stockholmsregionen där studien genomfördes) och har ett rykte om att 

eleverna som går där inte har tillräckliga poäng för att bli antagna på andra program. Flera av 

tjejerna som Ambjörnsson mötte grundade sitt val av program med att de inte hade tillräckliga 

betyg för andra gymnasielinjer. Samhällsprogrammet, S, är ett studieförberedande program 

och är Sveriges populäraste. Merparten av S-eleverna föräldrar hade någon form av 

högskoleutbildning bakom sig.  

Det rådde olika synsätt mellan programmen till en dag som kallades ”Operation dagsverke”, 

där eleverna under en dag skulle ta ett okvalificerat jobb till förmån för barn i tredje världen. 

Dagen var inte speciellt omtyckt på skolan, framförallt inte av BF-eleverna, som hade för 

avsikt att smita från dagen. BF-eleverna uttryckte samtidigt att de inte trodde att någon av 

lärarna eller rektorn egentligen ville ha med dem att göra, och sade sig återkommande se 

bevis för negativ särbehandling från skolans sida. Ambjörnsson förklarar därmed att oviljan 

till att samla in pengar kan bero på att BF-eleverna inte ville identifiera sig en gemenskap de 

ansåg sig uteslutna från (Ambjörnsson 2003 s 80-84).  

BF-tjejerna beskrev sig själva med egenskaper som raka, ärliga och okvinnliga. När de skulle 

göra en uppgift i barnkunskap fick de tre alternativa handlingssätt att resonera kring gällande 

en svårlöst situation. Ett alternativ beskrevs som en empatisk handling medan resterande två 

alternativ beskrevs som själviska handlingar. Diskussionen som följde var att den empatiska 

handlingen var den mest förnuftiga, men att de själva hade handlat som i någon av de övriga 

två, som de beskrev som själviska. BF-tjejerna betraktade således inte sig själva för att vara 

särskilt empatiska. De ville inte heller associeras med egenskaper som tolerans eller 

omsorgsfullhet, även om deras program syftade till ett yrke inom omsorgen. Det går också att 

konstatera att arbete inom vård och omsorg i vårt samhälle har låg status. För BF-tjejerna 

kunde ett införlivande av omsorgsidealet då innebära att bygga sin självbild på ett framtida 

lågstatusyrke. Att sköta sig på lektionerna eller att identifiera sig med programmet kan då ses 
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som tecken på att man inte har några större ambitioner i livet. Ambjörnsson menar att det 

också går att förklara oviljan att associeras med omsorgsfullhet, genom att BF-tjejerna 

betraktade de ”andra” S-tjejerna som de kvinnliga, och typiskt ”tjejiga” och därmed 

omhändertagande. Att de inte ville bli associerade med egenskaper som omsorgsfullhet och 

dylikt kan därför förklaras som ett avståndstagande från en normativ medelklassfeminitet som 

de inte känner igen sig i, enligt Ambjörnssons med stöd av sociologen Beverly Skeggs. Ett 

införlivande av dessa egenskaper och normer skulle kunna innebära att riskera en möjlighet 

att stå upp för sig själv och undvika att bli trampad på. Även om de i framtiden eventuellt 

kommer att godta sin framtida yrkesroll som omhändertagande, är de inte känslomässigt eller 

viljemässigt med på att anpassa sig till underordningen. På så vis kan man förstå hur de 

disidentifierar sig som kvinnor. Enligt Ambjörnssons tolkning av Skeggs kan en kvinna ur 

arbetarklassen, aldrig lyckas med konsten att vara en kvinna på rätt sätt (Ambjörnsson 2003 s 

32, 78-92).  

Vidare skriver Ambjörnsson (2003 s 117 ff.) om den ständiga balansakt som tjejerna från BF 

och S var med om. För att vara åtråvärd på den ”heterosexuella begärsmarknaden” krävdes en 

viss sorts sexualitet. Tjejerna balanserade mellan två oönskade ytterligheter:  

1. den oattraktiva, okvinnliga kvinnan (sexuellt otillgängliga för män)
 2

 

2. den lösaktiga och sexuellt tillgängliga ”horan” (sexuella och icke-reproduktiva) 

Av dessa ytterligheter är det bara den som balanserar mellan ytterligheterna som historiskt 

betraktats som en positiv kvinnlighet. Detta är då ”madonnan”; asexuell och reproduktiv. 

Bland ytterligheterna betraktades BF-tjejerna närmre ”den lösaktiga och sexuellt tillgängliga”, 

medan S-tjejerna med sin bakgrund hade ett större svängrum. En S-tjej positionerade sig mot 

BF-tjejerna med ”Det är definitivt inte lika mycket festande, runtknullande och skaffa barn 

[på samhällsprogrammet]” (ibid. s 54-55). Att skaffa sig en pojkvän/fast heterosexuell 

relation var ett sätt att visa på att man var tillräckligt attraktiv för att kunna attrahera en man, 

samtidigt som man inte är alltför sexuellt tillgänglig, nämligen en slampa. En möjlig utväg att 

bli kallad ”hora” var således att skaffa sig en fast heterosexuell relation.  

Ambjörnsson (2003 s 196-216) visar på hur ordet hora används olika av S-eleverna och BF-

eleverna. S-tjejerna betraktade ordet som en av de mest stigmatiserande orden som fanns, 

medan ordet användes förhållandevis ofta av eleverna på BF. En av BF-tjejerna hävdade till 

                                                 
2
 Som Mattsson (2005) uttrycker det: ”den kvinna som inte är heterosexuell och tillgänglig för mäns begär 

kommer inte att uppfattas som en riktig kvinna” (ibid. s. 143). 
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exempel att hon blev kallad hora varje dag, av sin bästis eller av andra tjejkompisar. Att 

betydelsen av ordet genom att användas så pass mycket delvis förlorade i kraft. ”Man säger 

det ju hela tiden, så det betyder ju inget längre” som en av tjejerna förklarade. Och ”kom nu 

hora så går vi!” menade en av tjejerna att man kunde säga utan problem, och att ett sådant 

uttryck kunde användas vännerna emellan, skämtsamt och nästan intimt. En av tjejerna 

berättade vidare hur hon en gång på skämt gett en kille en femtioöring efter att de hade haft 

sex. För henne blev det ett sätt att ta kommandot över situationen och inte hamna i en 

offerroll. Ambjörnsson menar att tjejerna lösgör sig från den sexuella tillgängligheten och 

dess association till tvång och misslyckande, för att istället betrakta den sexuella 

tillgängligheten som en möjlig väg till handling. ”Att vara först att nämna det skamligt 

onämnbara, och att göra det värre än alla andra, öppnar alltså, som vi kan se, möjligheten att 

manifestera sin egen handlingsförmåga och delvis styra händelseförloppet” (Ambjörnsson 

2003 s 213). Även om ordet hora följaktligen kan vara uppenbart kränkande, behöver det inte 

vara det i alla sammanhang; användningen av ordet är alltså kontextbunden. Ordet är inte 

heller enbart starkt ihopkopplat med kön och genus, utan även klassbundet. Hora fungerar 

också som motpol i skapandet av den ”normala tjejen”. 

I analysen av mitt empiriska material kommer ovan redovisade begrepp användas för att 

undersöka hur rätten konstruerar Anna, Veronica, Pierre och Ali i förhållande till den 

”normala tjejen”/”riktiga mannen”, samt för att söka förstå ungdomarnas beteenden.  
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5 Resultat och analys 

Av de 27 stycken rättsfall jag har studerat har jag här valt att behandla fyra av dem lite 

noggrannare. Varje dom har fått representera varsitt tema, och är indelade i underrubriker. 

Två stycken rättsfall behandlar tillämpningen av LVU gällande tjejer och två gällande killar. 

Vid genomläsningen av alla 27 domarna kunde jag snabbt konstatera att det rådde en 

överrepresentation av killar och ungdomar som hade utländskt klingande namn. Detta är dock 

inget jag har valt att uppehålla mig vid, utan tanken är att fokus ska ligga på de fyra rättsfall 

jag valt att innefatta i studien, och argumentationen som hör till dessa.  

5.1 Sexuellt beteende – exemplet ”Anna” 

Sexuellt beteende är ett tema som återkommer för flera av tjejerna. För en kille är sexualiteten 

någonting problematiskt, då han är förövare, i övrigt är sexualiteten inte någonting som 

behandlas för rättsfallen som rör killarna. Det sexuella beteendet är beskrivit tillsammans med 

uttryck som ”skyddas från”, ”utmanande beteende”, ”riskfyllda miljöer”, ”sexuella 

övergrepp”, ”prostitution”, ”främmande män” eller ”äldre män”. I många fall handlar det om 

tjejernas riskbeteende, som i följande exempel, som jag valt att benämna exemplet Anna.  

”Hon utsätter sig för stora risker. Bl.a. har hon hittats påtagligt berusad av polisen (…) 

Hon har även påträffats berusad i en lägenhet tillsammans med betydligt äldre 

personer. (…) Skolkuratorn anmälde (…) att (Anna) berättat att hon utsatts för 

övergrepp (…) Hon har vidare berättat för kuratorn om alkoholintag tillsammans med 

vuxna i åldern 20-27 år samt uppvisat sms från bekanta i tjugoårsåldern som hotar och 

kränker henne”.   

Som citaten visar kan vi se att rätten argumenterar för att hon utsätter sig för risker. Anna, 

som inte fyllt 15 år när domen gick igenom, har även varit utsatt för övergrepp, kränkningar 

och hot. Vi finner följaktligen att hon konstrueras både som offer, och som ansvarig för de 

övergrepp hon blivit utsatt för. Att framställa sig som den ”normala tjejen” är alltså liktydigt 

med att se till att inte bli utsatt för sexuella övergrepp. Andra argument som rätten beskriver 

som grund till omhändertagande är att hon söker kontakt med äldre killar och män via 

internet, vilket hon däremot motsätter sig. Att det är hon själv som söker och tar kontakt, 

tolkar jag inte vara helt oviktigt, eftersom hon kan riskera att få ”skylla sig själv” då hon är 

initiativtagare till de kontakter som rätten betraktar som riskfyllda. Att hon själv förklarar att 
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det inte ligger någon sanning i att hon söker kontakt med äldre killar och män via Internet, 

fästs dessutom ingen vidare vikt vid.  

Andra grunder till omhändertagandet är att hon har fått ”okontrollerade affektutbrott”, och har 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder, som tillsammans med hennes låga ålder anses innebära 

att hennes skyddsbehov är omfattande. Hon har också rymt hemifrån ett flertal gånger, och 

har vid ett litet antal av dessa tillfällen umgåtts med främmande män, enligt rätten. Anna är 

enligt Ambjörnssons modell ovan närmare den sexuella och icke-reproduktiva kvinnan 

”horan”, och är med andra ord långt ifrån den förväntande och ”normala tjejens” sexualitet. 

Hon betraktas förmodligen inte, varken av sig själv eller andra, tillhöra någon sorts 

medelklassfeminitet. Ett sätt för henne att stå upp för sig själv kan vara just att ta avstånd från 

de normer som omgärdar den ”normala tjejen” och medelklassfeminiteten, en 

disidentifikation från en samhörighet och gemenskap hon möjligen anser sig utesluten från. 

Anna dricker även alkohol med äldre personer, och kanske till den grad att hon tappar 

kontrollen över sig själv och sin sexualitet. Som Schlytter (1999) visat är det där gränsen för 

missbruk går för en tjej; när man tappar kontrollen över sin kropp och sexualitet.  

Men hur kan vi då förstå Annas agerande? Hennes agerande skulle kunna vara ett sätt för 

henne att styra över sin egen situation genom att utmana sin underordnade position i samhället 

genom att fly hemmet i unga år. Det skulle visa på att hon försöker styra över sitt eget liv. 

Hennes agerande kan förklaras med att hon vill manifestera på sin självständighet och 

handlingsförmåga. Att umgås med äldre personer kan vara ett uttryck för att visa på 

mogenhet, att visa på social status. Hon skulle också kunna ha varit utsatt för andras 

destruktiva sexuella handlingar, och därför nu utvecklat ett eget handlingsmönster. Hon kan 

utmana positionen som hora. Männens sms kan handla om huruvida hon är sexuellt tillgänglig 

och att det är genom sådana uttryck som de hotar och kränker henne. Genom olika perspektiv 

får man olika förklaringar på Annas handlingar. Att hon vill manifestera sin egen 

handlingsförmåga och visa på mogenhet, är ett helt annat perspektiv än att hon är offer för 

andras destruktiva sexuella handlingar. Det är helt olika perspektiv att framställa henne som 

aktör över henne eget liv, än att framställa henne som objekt och offer för andras handlande. 

Oavsett om hon kommer att betrakta kontakterna med de äldre killarna och männen som 

statusfyllda och som tecken på mogenhet, kommer rätten betrakta samma kontakter som 

risktagande och anledning till sexuell stigmatisering. Att umgås med personer i 20–27-
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årsåldern tillhör sålunda inte bilden av den ”normala tjejen”. På samma sätt kommer hennes 

manifestation av sin egen självständighet genom att fly hemmet, i en annan kontext (som 

rätten) resultera i en syn på omogenhet och skam. Jag skulle härmed vilja hävda att rättens 

bevisföring kan utgöra underlag för att exemplifiera hur rätten konstruerar och betraktar Anna 

som offer för andras handlande snarare än som aktör för sina egna handlingar. Detta då rätten 

argumenterar för att omhändertagandet till stor del grundar sig i hennes omfattande 

skyddsbehov, och tanken är att omhändertagandet ska resultera i att hon skyddas från 

männens handlande. Vi kan följaktligen se att det sker en ansvarsförskjutning i rättens 

argumentation, där männens handlande hamnar på Annas ansvar, då det är hon som straffas 

och inte männen. Samtidigt behöver inte offer- och aktörsperspektivet utesluta varandra, men 

jag vill ändå påstå att rättens argumentation främst vilar på skapandet av henne som offer 

snarare än aktör.  

5.2 Sexuellt beteende – exemplet ”Veronica” 

Veronica är en tjej som är några år äldre än Anna. Hon tillhör också en av de få tjejerna där 

rätten inte bifaller nämndens ansökan på omhändertagande, och jag ska försöka ge möjliga 

förklaringar till detta. Argumentationen som talar för ett omhändertagande och grundar sig på 

socialtjänstens utredning ser ut som följande: 

Hon har helt gått upp i pojkvännen och varit avviken under en lång period. Det finns en 

oro för vad (Veronica) utsätter sig för när hon är avviken. (…) bedömning görs att 

(Veronica) behöver ett mer omfattande stöd. 

Den argumentation som talar för ett omhändertagande är att hon utsätter sig för risker. Det är 

således inte hennes egna handlingar som talar för att hon ska bli omhändertagen, utan det är 

det olämpliga i umgänget med pojkvännen som är grunden till omhändertagandet. Pojkvännen 

betraktas möjligen som särskilt olämplig då han är misstänkt för våldtäkt på en tidigare 

flickvän. Eftersom hon däremot inte har tillfälliga sexuella relationer, utan en fast 

heterosexuell relation, faller hon enligt Ambjörnssons modell inom ramen som ”madonna”, 

alltså att hon betraktas som asexuell samtidigt som reproducerande, då relationen till 

pojkvännen med tiden skulle kunna syfta till reproduktion. Hon betraktas med andra ord 

troligen inte som sexuellt lättillgänglig. Hon har heller varken tidig sexdebut eller många 

sexpartners som i exemplet ovan med Anna, och betraktas troligen därför inte som lika 
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asocial och långt ifrån bilden den ”normala tjejen” som Anna. Att relationen främst syftar på 

kärlek och inte sex stärks när Veronicas version och åsikter hörs: 

Det var ogenomtänkt att [avvika], men eftersom hon var kär så tänkte hon inte så 

mycket på konsekvenserna. (…)  

Hon vill antagligen inte heller identifiera sig i den gemenskap eller grupp som omhändertagna 

ungdomar utgör, då hon tidigare varit på behandlingshem: 

Hon trivdes inledningsvis bra på (namn på behandlingshem), men kände att det var 

svårt att umgås med de andra ungdomarna eftersom de hade narkotikaproblem (…) 

Vad som framgår i domen har Veronica själv paradoxalt nog också provat 

beroendeframkallande medel/droger, och skulle således kunnat sälla sig till den grupp som 

hon benämner de ”andra ungdomarna”. Jag tolkar det emellertid som att hon väljer att ställa 

sig utanför den gruppen, och väljer således att benämna sig själv som någon som inte hör dit. 

Hon disidentifierar sig på så sätt som den ”promiskuösa tjejen”, likväl som en 

”omhändertagen ungdom”. Rätten kommer fram till att Veronica inte har behov av den 

tvångsvård som nämnden föreslagit, och argumentationen lyder: 

 (Veronica) har själv uppgivit att det var ett felaktigt beslut [att avvika] och under den 

muntliga förhandlingen har hon på ett trovärdigt sätt förklarat vidden av sitt misstag 

samt att hon inte vill ha någon som helst kontakt igen med sin f.d. pojkvän.  

Att hon förklarar ”vidden av sitt misstag” skulle kunna tolkas som ett tecken på självinsikt 

och förståelse till varför hon blivit aktuell till ett eventuellt omhändertagande, och skulle 

möjligen kunna vara ett uttryck för medelklassfeminitet. Rätten beslutar följaktligen att 

vården kan ske på frivillig väg. Av den argumentation som jag har redogjort för, är det möjligt 

att urskilja tre grunder till att hon inte omhändertas 1; att hon har en fast heterosexuell relation 

och därmed inte betraktas som sexuellt lättillgänglig 2; att hon benämner sig själv inte tillhöra 

gruppen omhändertagna ungdomar och 3; att hon försäkrar rätten om att hon inte kommer att 

ha kontakt med sin f.d. pojkvän. 
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5.3 Aggressivt beteende – exemplet ”Pierre” 

Beskrivningen av killarna utgår i många fall från ord som aggressivitet eller besläktade ord 

som ”hotfull”, ”våldsam”, ”utåtagerande” och ”svårigheter att kontrollera sina impulser”. 

Talet handlar om hur killarna är. Rätten talar om killarna som bärare av aggressiva impulser 

som de har behov av att lära sig att kontrollera och hantera. I ett rättsfall som jag har benämnt 

exemplet Pierre, ser argumentationen ut som följande: 

(Pierre) dömdes (ett datum) för olaga hot till ungdomsvård med särskild föreskrift att 

följa av nämnden upprättat ungdomskontrakt. Han är numera även misstänkt för 

misshandel (ett datum), misshandel och olaga hot (ett datum) samt olaga hot (ett 

datum). (…) [På behandlingshemmet] kan han få hjälp att kontrollera sina impulser 

och sitt aggressiva beteende.(…) 

Vad som framgår av domen är att Pierres normbrytande beteende i form av upprepad 

brottlighet kopplas ihop med egenskaper som aggressivitet och bristande impulskontroll. 

Pierre själv framhåller i sitt försvar att han…:  

”(…) återigen hamnade i fel umgänge. Han hade svårt för att säga ifrån till sina vänner 

och vill nu bryta kontakten med dem. (…) Han har kort stubin och blir lätt provocerad 

men har nu lärt sig att kontrollera sitt beteende”.  

Pierre, som är 15 år när domen går igenom, förklarar således sitt beteende med att han hamnat 

i fel sällskap, och att han har svårigheter att säga ifrån. Att han tydligen har vänner som av 

rätten betraktas som ”fel umgänge”, kan för honom emellertid innebära att han har vänner/ett 

gäng som innebär status i hans kontext. Det umgänget kan för honom innebära att han inte 

känner igen sig i andra sammanhang eller gäng, som kanske skulle betraktas som ”bättre” 

enligt rätten. Det skulle också kunna vara så att han inte blir inkluderad i andra sammanhang, 

eller för den delen, vill bli associerad med andra sammanhang. Pierre borde däremot inte 

riskera att inte betraktas som en ”riktig man”, då kriminalitet och aggressivitet (men även 

missbruk) tenderar att göra män mer till män. Som Ambjörnsson visat riskerar han däremot 

att bli betraktad som arbetarklass då han talas om i burdusa och råa ordalag. 

5.4 ”De andra” – exemplet ”Ali” 

Ali är en kille på knappt 15 år när domen går igenom. Som vi ska se är den främsta grunden 

till omhändertagande aggressivitet och kriminalitet, i likhet med föregående exempel Pierre. 

Anledningen till att Ali likväl hamnade i ett eget tema, och som en egen underrubrik, är talet 
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om honom och hans föräldrar som ”de andra” – som några som inte är etniskt svenska. Den 

följande analysen är således en intersektionell analys, då jag tar hänsyn både till kön och 

etnicitet. Ali tillhör en av de ungdomar där rätten beviljar nämndens ansökan med stöd av 

både 2 § och 3 § LVU, varför diskussionen handlar mycket även om hans föräldrar.  

 (Ali) och hans familj flyttade år 2007 till Sverige från (ett land). Föräldrarna bär med 

sig fysiska och psykiska men från kriget i hemlandet, vilket påverkar deras 

omsorgsförmåga och (Ali) har ett stort behov av stöd utifrån allvarliga 

beteendestörningar med ett gränslöst och respektlöst agerande. (…) Han har uppträtt 

hotfullt och våldsamt på skolan där han går och han är misstänkt för att ha varit 

inblandad i flera kriminella handlingar (…) Föräldrarna talar inte svenska och kan inte 

läsa det latinska alfabetet och kan därför inte tillgodogöra sig information eller hjälpa 

(Ali) med läxläsning (…) [Ali] behöver få behandling för att kunna sätta ord på det han 

har varit med om (…) Det har inte heller varit möjligt att genomföra utredning på BUP 

då föräldrarna har varit ovilliga att samarbeta. 

Omhändertagandet grundar sig således i Alis aggressivitet och kriminalitet, men även hans 

föräldrars ovilja att samarbeta med bland andra BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Av 

rättsfallen framgår också att föräldrarna mår dåligt av krigsskadorna, och att de därför inte kan 

tillgodose Alis behov av stabilitet och trygghet enligt rätten. Av domen kan vi utläsa att talet i 

domen till stor del behandlar familjens ursprung i ett främmande land. Även om jag har läst 

domen och vet vilket land Alis familj kommer ifrån, går det ändå snabbt att räkna ut att landet 

ligger geografiskt och kulturellt långt ifrån Sverige, då Alis föräldrar inte behärskar det 

latinska alfabetet, och det aktuella landet har varit krigsdrabbat. Att landet ligger långt bort 

från Sverige, verkar ha betydelse i det avseendet att rätten inte skulle talat om närliggande 

länder på samma sätt, och Ali och hans familj görs således till ”de andra”.  

På samma sätt som i exemplet med Pierre, har Ali enligt rätten ”fel umgänge”, där kamraterna 

anses ha kriminella och asociala värderingar. Det framgår också att han mår psykiskt dåligt, 

och han ofta klagar över huvudvärk och magont. Det dominerade talet handlar dock om 

honom som kriminell, hotfull, eller med andemeningar där våld, aggressivt beteende, kraftiga 

humörsvängningar eller hett temperament ingår. Att han mår dåligt och klagar över 

huvudvärk nämns som mest i förbifarten. Följaktligen skapas han även delvis som ung 

man/kille genom att hans aggressivitet skrivs fram och tillåts ta mycket utrymme i domen. Att 

han mår dåligt och lider av huvudvärk är någonting som skulle tolkas som svaghet och inte 

tillhörande bilden av ”den riktiga mannen” och därmed något som inte ges utrymme eller 

beaktande. 
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6 Slutdiskussion  

6.1 Svar på frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kön skapas i Förvaltningsrättens tillämpning av 3 § 

LVU. Vad som framkommit är att rätten talar om tjejer och killar på skilda sätt. De tjejer som 

jag studerat har omhändertagits med anledning av sexuellt beteende, och det är detta talet i 

huvudsak handlat om när gäller dessa rättsfall. När det kommer till killarna har grunden till 

omhändertagande varit aggressivitet och till viss del kriminalitet. I Alis argumentation 

återfinns många synonymer till aggressivitet, och talet handlar således huvudsakligen om 

detta. En sekundär fråga som tas upp är hans psykiska ohälsa. Denna fråga ges däremot inget 

beaktande och jag tolkar det som att den frågan osynliggörs, till förmån till frågor som räknas 

in i bilden av den ”riktige mannen” (som aggressivitet, kriminalitet eller missbruk). Samma 

sak gäller när frågan om Annas ”okontrollerade affektutbrott” förs på tal. Det är inget som tas 

i beaktande, utan talet handlar företrädesvis om hennes roll som offer för mäns destruktiva, 

sexuella handlingar. Därmed osynliggörs hennes roll som eventuellt aggressiv (eller för den 

delen aktör som jag för om en diskussion om i analysen).  

Då rätten relaterar Anna till kön, skönjs också bilden av den ”normala tjejen” – någonting 

som Anna inte är. Bilden av den ”normala tjejen” skapas alltså, och befäster samtidigt de 

egenskaper som hör till denna. Bilden av den ”riktige mannen” skapas också genom att frågor 

om exempelvis psykisk ohälsa, som skulle kunna tolkas inte tillhöra den bilden, osynliggörs, 

och egenskaper som aggressivitet stärks och återskapas. Rätten stärker också bilden av tjejer 

som offer/objekt och killar som aktörer, vilket bidrar till ojämlikhet i samhället. 

6.2 Diskussion av metod 

För mig känns tanken på objektiv kunskap främmande eftersom den kvalitativa 

innehållsanalysen är så tydligt subjektiv. Uppsatsens resultat grundar sig på de teman jag, 

inspirerad av tidigare forskning, funnit i domarna. Temana är på så sätt och vis mina 

konstruktioner där jag själv spelat en synnerligen aktiv roll som forskare. Å andra sidan har 

jag hittat samma teman som andra forskare har funnit, och temana kan således antas vara 

återkommande och vetenskapligt grundade.  
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Från början föreställde jag mig hitta ett större antal teman som hade relevans för uppsatsen 

som rörde kön. Temana resulterade däremot enbart i fyra stycken, varav det sexuella 

beteendet behandlas som två sidor av samma mynt. Ett tema behandlar ämnet om etnicitet. 

Detta för att även denna kategori är en del av att skapa och upprätthålla bilden av den 

”normala tjejen”/”riktige mannen” och till stor del samspelar med kön. Teman som jag 

förväntade mig att hitta tydligare könsskillnader på var bland andra; diagnoser, missbruk och 

hemförhållanden/förhållandet till närstående. Att jag valde att fördjupa mig i fyra stycken 

rättsfall innebar emellertid att jag fick möjlighet att redogöra för och skapa en djupare 

förståelse för dessa ungdomar hos läsaren. Övriga rättsfall som ingår i uppsatsens 

datamaterial utgör på så sätt en bas för de fyra exempel som presenteras.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns en del tidigare forskning om fältet, flera av studierna behandlar kön i förhållande till 

rättsfall som rör tillämpningen 3 § LVU, i likhet med min studie. Ännu andra har fokuserat på 

den särskiljande vård som omhändertagna unga ges. Däremot ges inga förklaringar på hur 

enskilda socialarbetare som arbetar med LVU-utredningar förhåller sig till makt- och 

genusfrågor och vilka eventuella teorier som de uttycker vara användbara i sitt arbete. Det 

skulle också vara möjligt att göra kvantitativa studier på en större mängd rättsfall som prövar 

3 § LVU och söka utgöra vad som är de allmängiltiga förklaringsgrunderna mellan killar och 

tjejer. Beroende på mängden rättsfall skulle det kunna bli möjligt att generalisera resultatet. 
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