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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie är att med feministisk kritisk teori belysa hur 

flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i förvaltningsrättsliga domar vid 

beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

och specifikt enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens empiri består av 

domskälen i 17 rättsfall i första instans där flickorna i domarna är 15–18 år gamla. Genom att 

studera domskälen vid tillämpandet av rekvisitet så kan vi synliggöra vad förvaltningsrätten tar 

fasta på som skäl för tvångsvård vid flickans egna beteende när det inte primärt handlar om 

kriminalitet eller missbruk. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 

fokus på feministisk kritisk teori och teorin om sexuella script.  

       Analysen har genomförts med hjälp av Carol Lee Bacchis diskursanalytiska verktyg 

”What’s the problem represented to be?” där vi använt fem av de sex frågor som ingår i 

verktyget och formulerat om dessa för att passa vårt syfte. Dessa frågor lyder; 1) Hur framställs 

flickors sexualitet som ett problem?, 2) Vad underförstås och impliceras kring flickors 

sexualitet?, 3) Vilka följder får problemframställningarna och vilka subjekt konstrueras?, 4) 

Vad lämnas oproblematiserat när flickors sexualitet konstrueras som ett problem? samt 5) Hur 

skulle lösningen skilja sig om flickors sexualitet framställdes annorlunda? Den första och andra 

frågeställningen besvarade vi genom att kategorisera fram tre teman vilka innehöll tre 

framträdande diskurser; 1) Den vagabonderande flickan som ljuger, 2) Den sexuellt 

utåtagerande flickan och 3) Flickan som utsätter sig för risker. Med hjälp av dessa teman har 

vi kunnat besvara våra frågeställningar. Studiens resultat visar bland annat att problembilden 

som presenteras om flickorna handlar om att de frångår samhällets grundläggande normer 

genom att befinna sig i miljöer som inte anses lämpliga, att de har ett normbrytande sätt att 

uttrycka sin sexualitet på samt genom att ljuga och avvika från hemmet eller placeringar. Vi 

menar att detta konstruerande av flicknormen innebär ett begränsat handlingsutrymme och 

aktörskap för flickor att uttrycka sin sexualitet och ha rätt till självbestämmande. Tidigare 

studier visar att den vård som flickor många gånger hamnar i efter ett beslut om tvångsvård 

enligt LVU dessutom sällan har kunskaper för att hjälpa flickorna med de problem som 

antingen de själva eller samhället anser att de har.  

 

  

 

 

Nyckelord: sexualitet, annat socialt nedbrytande beteende, LVU, socialkonstruktionism, 

feministisk kritisk teori, diskursanalys.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Att vara kvinna idag kan innebära många saker. Är du en flicka som är föremål för utredning 

enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga så kan det innebära att du 

blir annorlunda bemött och behandlad än om du hade varit en pojke (Schlytter 1999, ss.141–

143; 2000, s.111). Till vardags utgår de flesta från att det som utgör en kvinna eller en man har 

med biologi och naturliga förutsättningar att göra, detta är dock inte helt okomplicerat utifrån 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Kullberg 2012, s.9). Margareta Hydén, professor emerita 

i socialt arbete, menar att det är svårt att formulera sociala problem ur ett könsperspektiv utan 

att ha en grundförståelse för vad som är en kvinna eller en man (2013, ss.303–304). Hydén 

(ibid.) anser vidare att disciplinen socialt arbete inte har utvecklat någon egen sådan 

grundförståelse men att vi kan ta hjälp av feministisk teoriutveckling för att bygga våra 

resonemang kring dessa frågor. Feministiska teorier har separerat det biologiska och det sociala 

könet för att kunna argumentera för orättvisor som kvinnor drabbas av utifrån deterministiska 

föreställningar om vad en kvinna är och vilket utrymme hon tillåts ha (ibid.) Det biologiska 

könet är vår kropp och våra kroppsliga förutsättningar medan det sociala könet är det vi formas 

till av vårt omgivande samhälle. Vi menar att kvinnans begränsade utrymme att uttrycka sig 

själv på olika arenor är ett förtryck som bör behandlas som ett socialt problem då det får 

konsekvenser som framförallt drabbar flickor och kvinnor i större utsträckning än pojkar och 

män. 

       Som blivande socionomer började vi fundera på lagstiftningen i Sverige och mer specifikt 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och vilken diskurs som 

formar rättstillämpningen när det gäller unga kvinnor och §3 i LVU. Där finns ett rekvisit som 

benämns annat socialt nedbrytande beteende och tidigare forskning ger tydliga bilder av hur 

sexuellt beteende omnämns som något avvikande bland unga flickor men inte hos unga pojkar, 

trots att sexualitet och dess uppvaknande i ungdomsåren är något som berör alla oavsett kön 

(Häggström-Nordin & Magnusson 2016, ss.91–92). 

       När Gustav Jonsson, som var medgrundare av Skå1, studerade hur dess verksamhet såg ut 

mellan åren 1947 och 1962 noterade han att i 52% av flickornas fall hävdades sexuellt beteende 

                                                 

 

 

1 Barnbyn Skå var en institution för skyddstillsyn och samhällsvård av ”vanartiga barn” som var banbrytande 

gällande bemötande och ”ickeauktoritära” metoder, och blev känd för detta dels i Sverige men även 

internationellt (Börjeson & Börjeson 2015, s.18). 
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som huvudanledning till placering och motsvarande andel för pojkarna gällande sexuellt 

beteende var 0% (Jonsson 1980, s.28). Vi förtydligar; för hälften av flickorna ansågs det 

sexuella beteendet vara problematiskt och för pojkarna fanns ingen notering om det 

överhuvudtaget. Således kan en tolkning vara att för flickor är sexualitet något negativt i 

samhällets ögon och för pojkarna en självklarhet och icke-fråga. Femtio år senare förs samma 

resonemang i en rapport från Fokus i Kalmar där forskare tittat på utredningar från 

socialtjänsten gällande pojkar respektive flickor och LVU. "Att ha en pojkvän/ner underförstås 

vara problem för tjej[...]. Sex verkar vara självklart, oproblematiskt och kopplas inte till den 

situation eller de problem killen har" (Claezon 2008, s.203).   

       Utifrån detta resonemang vill vi gräva djupare in i diskursiva konstruktioner av flickor och 

deras sexualitet, där en aktiv sexualitet ofta förknippas med problem och som i värsta fall leder 

till en av samhällets tyngsta insatser gentemot individer – tvångsvård enligt LVU. Genom att 

synliggöra denna diskurs hoppas vi kunna bidra till debatten kring huruvida en flickas sexualitet 

bär faktisk relevans i en förhandling om eventuellt omhändertagande enligt LVU. Idag upplever 

vi det vara ett problematiskt förhållningssätt som skadar flickorna och deras självbild att det 

förekommer en form av diskriminering gällande vilka beteenden som accepteras enligt det 

Schlytter (1999, ss.135–136, 141–143) kallar flicknormer och pojknormer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en 

problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och specifikt enligt rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende. Syftet bryter vi ner i två frågeställningar. 

 

• Hur beskrivs flickors sexualitet som en form av normbrytande beteende i 

förvaltningsrättens skäl för avgörande i ärenden som beslutat om tvångsvård i 

förhållande till rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende enligt §3 LVU?  

• Hur kan diskursen kring flickors sexualitet som en form av normbrytande beteende i 

denna rättsliga kontext förstås med hjälp av kritisk feministisk teori?   

 

Många tidigare studier har gjorts där författarna tittat på hur socialt arbete behandlar könen 

inom olika arenor och även specifikt vid tillämpningen av rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende (se t.ex. Schlytter 1999;2000; Lundström & Sallnäs 2003; Hamreby 2004; Ulmanen 

& Andersson 2006). Vår ambition är inte att göra ytterligare en jämförelse utan snarare att nå 

en djupare förståelse för hur konstruerandet av flickor och deras sexualitet yttrar sig i 

förvaltningsrättsliga domar, utan att förhålla oss till hur det yttrar sig för pojkar. Istället för att 
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synliggöra behandlingen av pojkar så ämnar vår studie förhålla sig till pojkar och män som 

norm och flickor och kvinnor som avvikare för att på så sätt komma underfund med varför just 

flicknormer reproduceras på det här sättet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har gjort en kvalitativ dokumentstudie där vi samlat in domar där flickor har dömts till 

tvångsvård enligt §3 i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga genom 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Detta har vi genomfört med hjälp av 

rättsdatabasen Karnov2 som vi har tillgång till i egenskap av studenter på Linköpings 

universitet. Det vi mer specifikt har studerat i domarna är när individens socialt nedbrytande 

beteende helt eller delvis har ansetts handla om individens sexualitet. Det urval vi gör består av 

att begränsa vår sökning i databasen Karnov till att inkludera §3 LVU, annat socialt 

nedbrytande beteende samt orden sexuell, sexuellt, sex eller sexualitet. Anledningen till denna 

avgränsning är att vi ur diskursiv aspekt önskat läsa domar där orden explicit används. Detta 

för att vi lagt ett fokus på just diskursen och konstruktionen av orden i rättsdokumentet. Det är 

relevant för vår studie att just de orden förekommer och det bortfall som eventuellt kommer att 

finnas där orden inte explicit nämns bedömer vi vara mindre tillämpbara för studiens syfte. I 

rättsdokumentet så har vi även avgränsat oss till avsnittet Skälen för avgörandet då det är av 

relevans för vår studie att undersöka vad av det som framkommit under förhandlingen som 

förvaltningsrätten har ansett ligga till grund för omhändertagande enligt §3 i LVU under ovan 

nämnda rekvisit. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel ett presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar samt de 

avgränsningar som gjorts. Kapitel två innehåller bakgrundsinformation i form av 

problematisering av definitioner på sociala problem, beskrivning av lagstiftningen som studien 

behandlar samt de vårdformer som barnet eller ungdomen blir placerad i vid beslut om 

tvångsvård enligt LVU. I kapitel tre följer en forskningsöversikt där vi redogör för tidigare 

forskning med relevans för vår studie. Kapitel fyra redogör för de teorier, perspektiv och 

centrala begrepp som studien utgår ifrån. I kapitel fem följer en beskrivning av metoden i form 

                                                 

 

 

2 Karnov är en rättsdatabas som tillhandahåller bland annat prejudicerande domar, rättspraxis, lagkommentarer 

och förarbeten samt domslut från olika rättsinstanser i Sverige. 
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av vilket material som undersökts, studiens tillvägagångssätt, trovärdighet, analysmetod samt 

etiska överväganden. Kapitel sex består av studiens resultat vilket redovisas med hjälp av 

analysverktyget What’s the problem represented to be? Analysen består av fem frågor med 

vilka vi besvarar studiens frågeställningar. Vi har delat upp resultatet i tre teman vilka uppstod 

vid bearbetningen av empirin. Kapitel sju innehåller en diskussion där studien kopplas till 

tidigare forskning och teori, här framgår även vilka slutsatser vi kan dra av resultatet. I kapitel 

åtta följer en kritisk reflektion över studiens resultat och vår position som uppsatsförfattare. Vi 

diskuterar sedan hur studien hade kunnat genomföras på annat sätt än med vår valda metod 

samt vilket kunskapsbidrag studien bidrar med. Slutligen resonerar vi kring vilka studier vi 

önskar se i framtiden kring detta ämne.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden redogör vi för hur sociala problem kan förstås ur ett genusperspektiv samt hur 

ungdomars sociala problem kan anses skilja sig från de problem som andra utsatta grupper 

upplever. Vidare redovisar vi Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 

beskriver den process som följer en ansökan om LVU. Vi beskriver även hur rättsdokumentet 

som vi studerat är uppbyggt samt presenterar de olika vårdformer som finns tillgängliga för de 

flickor som blir dömda enligt §3 LVU. 

 

2.1 Sociala problem ur ett genusperspektiv 

I detta avsnitt lyfter vi definitioner på sociala problem och ställer dessa i relation till genus. 

”Ungdomar, ensamstående mödrar samt invandrare, främst de nyanlända och de från 

utomeuropeiska länder, har hög risk för fattigdom och andra välfärdsproblem”. Så skriver 

Socialstyrelsen i deras publikation Social rapport (2010). Är detta då den enkla och tydliga 

beskrivningen på vad som är ett socialt problem? Svaret är inte riktigt så enkelt. Som Anna 

Meeuwisse och Hans Swärd, professorer i socialt arbete, (2013, ss.23–25) konstaterar finns det 

inget enkelt och tydligt svar på vad som faktiskt är ett socialt problem. Att se ensamstående 

mödrar i sig som ett socialt problem är inte lika gångbart i en tid då familjekonstellationer och 

samlevnadsformer har tagit en friare och mer accepterande ton. Det skulle snarare innebära att 

ignorera ett strukturellt problem som kan ge konsekvenser och begränsningar om vi ser 

faktumet att en mamma är ensamstående som ett socialt problem.  

       Ett sätt att se på sociala problem är att se dem som konsekvenser som föds ur sociala 

relationer likväl som ur politiska, juridiska, kulturella och ekonomiska förhållanden (Kullberg, 

Herz, Fäldt, Wallroth & Skillmark 2012, s.44). Vi kan också se på dessa problem som händelser 

kring specifika fenomen som av en grupp, till exempel samhället, bedöms vara skadligt för 

gruppen men även för individer. Ur samhällets ögon kan också olika problem anses drabba 

olika grupper på skilda sätt, såsom kvinnor kontra män. Ett exempel på detta är 

missbruksproblematik som ofta bemöts på olika sätt beroende på ditt kön. En kvinna tillskrivs 

särskilda faktorer som ansvariga för missbruket och män tillskrivs andra utifrån det som ”av 

naturen” betraktas som din roll i samhället. Konsekvensen i detta blir ofta att behandlings- och 

rehabiliteringsmöjligheterna skiljer sig åt beroende på om du är kvinna eller man (ibid., ss.47–

48). På liknande sätt knyts kvinnor och män på annorlunda sätt till andra sociala problem med 

hänvisning till de olika problemdiskurser som existerar. En kvinna blir ofta porträtterad som 

sårbar och oförmögen att skydda sig mot en farlig man och den risk som han utgör (ibid., 

ss.61,63). 

       Kvinnor har historiskt sett aldrig haft en självklar plats i politiken och fått delta i skapandet 

av juridiska förslag, den dominerande diskursen har istället positionerat kvinnor som "det 

andra" vilket har bidragit till tystandet av kvinnors röster (Bacchi 1999, s.64). Ojämställdhet 
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mellan könen konstruerades som ett socialt problem i västerländsk politik i samband med 

feminismens mobiliserande krafter på 60- och 70-talet (Bacchi 1999, s.66). 

 

2.2 Ungdomar och sociala problem 

I detta avsnitt problematiseras det som ofta benämns ungdomsproblem och vi redovisar för hur 

flickors problembilder historiskt har presenterats. 

Skapandet av personkategorier såsom exempelvis ”ungdomar”, ”ensamstående mammor”, 

”hemlösa” och ”studenter” spelar en stor roll vid politisk styrning och för hur personer tänker 

om sig själva och andra (Bacchi 2009, s.9). ”Ungdom” blev en social kategori i början på 1900-

talet då inflyttningen till städerna innebar att en stor grupp ungdomar skapade social oro genom 

att spendera dagarna med att bland annat tigga för sitt levebröd (Sjöblom 2012, s.129). Gruppen 

”ungdomar” levde på ett sätt som började ses som problem i samhället vilket ledde till att det 

nya begreppet ”ungdomsproblem” var fött (ibid.). De som hade legitimitet att avgöra vad som 

var en god uppfostran och vad som var dåligt ungdomsbeteende var borgarklassen och det var 

således deras värderingar som blev vägledande även för arbetarklassens ungdom (ibid.).  

       När vi diskuterar sociala problem i relation till unga människor är det viktigt att poängtera 

att det traditionellt sett alltid varit den unge mannen eller pojken som utgjort norm, särskilt vid 

beaktande av beteendebaserade problem (Sjöblom 2012, s.135). För flickor, men inte för 

pojkar, presenteras sexualitet, såsom tidig samlagsdebut och flera sexuella partners, som ett 

ungdomsrelaterat socialt problem (ibid, s.135; Ulmanen & Andersson 2006, s.67). En flickas 

moral och i förlängningen hennes beteende, hanteras med ett strängare förhållningssätt och 

detta befästs i forskning. Vi kan även konstatera att för pojkar handlar risk och avvikande 

beteende om aktiva handlingar, men för flickor är riskbeteende att utsätta sig för risken att bli 

ett offer genom någons annans aktiva handlande (Sjöblom 2012, ss.135–136). Ulmanen och 

Andersson (2006, s.69) påtalar att ord som promiskuitet och vagabonderande fortfarande 

används i skäl till omhändertagande av flickor och hävdar att detta vittnar om en väldigt 

traditionell norm kring flickor och deras sexualitet och frihetsuttryck. 

 

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

I detta avsnitt presenterar vi lagstiftningen som styr beslutsfattandet i rättsfall där det beslutas 

om tvångsomhändertagande enligt LVU. Vi redogör även för själva LVU-processen från 

anmälan till beslut och eventuellt överklagande och vilka lagrum som berörs av detta samt 

rättsdokumentets uppbyggnad i de fall vi studerat. Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få 

en förståelse för vilka objektiva förutsättningar den rättsliga kontexten ger samt hur det material 

vi studerat ser ut.  
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       I Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kan vi läsa att samhället, mer specifikt socialnämnden, 

har ett ansvar för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och erhåller en 

gynnsam utveckling. Om omständigheter konstateras som kan utgöra risk för detta trygga 

förhållande och en risk för ogynnsam utveckling skall socialnämnden tillsammans med 

vårdnadshavare tillse att förändring sker utifrån barnets/den unges bästa. Om det inte från 

vårdnadshavares sida, eller från den unge själv om denne fyllt 15 år, går att få ett samtycke 

gällande att erhålla hjälp och stöd för att åstadkomma förändring finns det möjlighet för 

socialnämnden att ingripa med tvång och omhänderta den unge. Detta regleras i Lag (1990:52) 

om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016, 

s.335).  

       LVU innefattar dels §2 som berör omständigheter i den unges miljö, såsom brister i 

omsorgen, och dels §3 som berör situationer där den unge själv utsätter sin hälsa och utveckling 

för påtaglig risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

genom annat socialt nedbrytande beteende (ibid.). Definitionen av annat socialt nedbrytande 

beteende enligt förarbeten till lagen (prop. 1989/90:28, s.67 och s.109) är att den unge beter sig 

på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Exempelvis kan det handla om 

att vistas i s.k. knarkarkvart eller annan missbruksmiljö, att prostituera sig eller vistas på 

sexklubb. Ett tydliggörande gällande begreppet vistas anger att den unge ska vistas annat än 

tillfälligt i någon av nämnda miljöer. Vidare framhåller Lundgren, Sunesson och Thunved 

(2016, s.246) gällande påtaglig risk att det skall röra sig om konkreta omständigheter för att 

påtaglig risk skall anses föreligga och att det inte rör sig om allmänna samhällsvärderingar.  

       Det finns från Högsta förvaltningsdomstolen två prejudicerande domar som behandlar 

definitionen av annat socialt nedbrytande beteende; RÅ 2000 ref.33 samt RÅ 2010 ref.24. I RÅ 

2000 ref.33 gäller domen en 15-årig pojke med ett aggressivt och utåtagerande beteende, som 

under många år uppvisat ett avvikande beteende bland annat genom att våldföra sig på 

människor i sin närmiljö och vidare genom en antisocial dragning. Domstolen konstaterar i det 

fallet att pojkens beteende skall anses falla under rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. 

I RÅ 2010 ref.24 behandlas ärende om en 14-årig flicka med neuropsykiatriska diagnoser, 

specifikt ADHD samt autismspektrumdiagnos. Flickan är impulsstyrd, utåtagerande samt 

aggressiv till följd av sina diagnoser. Domstolen dömer att ett sådant beteende som har sin 

grund i psykiatriska eller neuropsykiatriska tillstånd inte kan anses uppfylla rekvisitet för annat 

socialt nedbrytande beteende. 

 

2.3.1 LVU-processen 

Det är socialnämnden som genomför utredningen där det bör framgå vilka förhållanden som 

ligger till grund för deras ansökan om omhändertagande enligt LVU. Socialnämnden kan få 

kännedom om den unges situation genom bland annat en orosanmälan från exempelvis skolan, 

en släkting eller en granne. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om vård.  
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       I 14 kap. §1 första stycket SoL framgår att anställda inom verksamheter och myndigheter 

som kommer i kontakt med barn är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de 

misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. I 14 kap. §1c SoL framgår även att var 

och en som får kännedom om eller misstänker missförhållanden gällande ett barn eller ungdom 

bör anmäla detta till socialnämnden. Enligt 11 kap. §1 SoL så ska socialnämnden utan dröjsmål 

inleda utredning om de får in en ansökan, anmälan eller annat som kommit till nämndens 

kännedom som kan behöva åtgärd av nämnden. Om anmälan rör barn eller unga så ska 

socialnämnden enligt 11 kap. §1a första stycket SoL genast göra en så kallad skyddsbedömning 

för att kontrollera om barnet är i behov av omedelbart skydd. Skyddsbedömningen ska helst 

göras samma dag eller senast dagen efter om anmälan kommit in sent på dagen (se prop. 

2012/13:10 s.60–61 och 132–133.). Denna bedömning ska dokumenteras. Beslut om det ska 

inledas utredning eller ej ska fattas inom fjorton dagar om det inte redan pågår en utredning 

gällande barnet (SFS 2012:776). De fjorton dagarna är dock inte en absolut gräns då det kan 

finnas särskilda skäl till dröjsmål. Förarbetena framhåller att det exempelvis kan handla om att 

anmälan inkommer i ett läge då det finns uppenbara skäl som innebär att det är omöjligt att ta 

ställning till anmälan innan tidsgränsen gått ut, arbetsbelastning räknas dock inte som ett sådant 

skäl (se prop. 2012/13:10 s.57–60 och 132–133).  

       Om socialnämnden beslutar att inleda utredning enligt LVU så ska denna på ett omfattande 

sätt framföra barnets behov av vård. I ansökan till förvaltningsrätten ska framgå de kriterier 

som finns i §4 LVU, vilka nämndens ansökan grundar sig på, med andra ord vilka 

missförhållanden samt ”klara och konkreta risker” dessa innebär för den unges hälsa och 

utveckling (Socialstyrelsen 2009, s.25). Ansökan ska även innehålla en redovisning av 

vårdnadshavares och den unges inställning till den föreslagna vården (ibid.). Enligt §39 LVU 

så ska barnet och vårdnadshavare tilldelas offentliga biträden vilket ska anmälas av 

socialnämnden. Vanligen får den unge och vårdnadshavare varsitt biträde med anledning av att 

dessa kan ha skilda åsikter i frågan (Socialstyrelsen 2009, s.25). Det finns inga krav på att det 

offentliga biträdet ska ha specifika kunskaper om barn och unga även om detta anses vara en 

fördel. Ställföreträdaren ska ha barnets bästa i fokus vilket innebär att denne bör lyssna på och 

överväga barnets önskemål och intressen men framförallt försvara den uppfattning som hen 

anser är bäst för barnet (ibid.).  

       Den muntliga förhandlingen går till så att socialnämnden skickar in deras ansökan, 

utredning samt vårdplan till förvaltningsrätten. Hur förhandlingen framskrider i 

förvaltningsrätten regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Förvaltningsprocessen är 

mestadels skriftlig men när det gäller LVU så kompletteras det skriftliga med en muntlig 

förhandling vilket regleras i §35 LVU. §33 LVU anger att dessa ärenden ska hanteras 

skyndsamt, förvaltningsrätten ska ta upp målet inom två veckor från att ansökan inkommit. De 

som fattar beslutet om bifall eller avslag är en lagfaren ledamot och tre nämndemän. Den 

muntliga förhandlingen inleds med att parterna får framföra sina yrkanden och vilka grunder 

dessa baseras på, parterna har även möjlighet att anlita egna sakkunniga och/eller vittnen. 

Distinktionen mellan vittne och sakkunnig är enligt JO (1982/83) att ett vittne ej behöver 
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meddela sin slutsats av sina observationer medan en sakkunnig ska ge sitt professionella 

omdöme baserad på erfarenhet och utbildning. Även förvaltningsrätten kan kalla in sakkunniga 

eller vittnen om de behöver ett utökat underlag för att kunna göra en bedömning 

(Socialstyrelsen 2009, s.26).  

       Den som är part i målet kan överklaga beslutet till kammarrätten. Barn över 15 år kan 

överklaga själva medan ett barn under 15 år kan överklaga med hjälp av sin ställföreträdare. 

Enligt RÅ 2006 ref. 10 så kan barnet både överklaga beslut om vård och ett avslag på 

socialnämndens ansökan. Kammarrätten består av två nämndemän och tre lagfarna ledamöter. 

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att få sin sak prövad 

i Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett prövningstillstånd vilket beviljas om det finns behov 

av att förtydliga rättstillämpningen (Socialstyrelsen 2009, s.26).   

 

2.3.2 Rättsdokumentets uppbyggnad 

Domarna vi studerat är uppbyggda på följande sätt; första delen av dokumentet innehåller 

information om på vilken ort förvaltningsrättförhandlingen hållits samt målnummer och datum. 

Därefter följer en presentation av parterna vilka vanligen är den sökande, i form av 

Socialnämnden, och motparterna, vilka är den unge och dennes vårdnadshavare samt deras 

respektive jurister. Vidare kommer rubriken Förvaltningsrättens avgörande där det kortfattat 

framgår vilka lagrum som målet behandlat och om det blev ett bifall eller ett avslag. Efter denna 

informativa del så följer rubriken Bakgrund och yrkanden där de olika parterna får framföra 

sakfrågan. Överst under rubriken framgår vanligen socialnämndens yrkande där de framför 

varför de anser att det föreligger skäl för omhändertagande enligt LVU, därefter följer 

ungdomens synpunkter och eventuella motargument och slutligen vårdnadshavarnas 

synpunkter och inställning. Den sista rubriken lyder Skälen för avgörandet och under denna 

rubrik framgår först vilka rättsliga bestämmelser som möjliggör beslutet vilket oftast följs av 

det som förvaltningsrätten anser ligger till grund för beslutet av det som framkommit under 

förhandlingen. Den slutliga underrubriken lyder Kan vården ges på frivillig väg? där det 

framgår vilka av motparterna som ger sitt samtycke till eventuell frivillig vård och huruvida 

detta samtycke anses trovärdigt. Den sista sidan i dokumentet innehåller information om hur 

man överklagar. 

 

2.4 Vårdformer 

Vid omhändertagande enligt LVU så placeras barnet eller ungdomen vanligen i så kallad 

dygnsvård eller samhällsvård vilket är den mest ingripande åtgärden i den sociala barnavården 

(Sallnäs 2012, s.185). De vårdformer som socialtjänsten har att tillgå är familjehem, HVB (hem 

för vård och boende) och särskilda ungdomshem (vilka ibland kallas §12-hem eller SiS). 

Socialtjänsten ansvarar för uppföljning av barnens mående och situation under vårdtiden och 
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för att se till att det finns en upprättad vårdplan (ibid.). Ambitionen från samhällets sida är att 

antalet placeringar av barn i dygnsvård ska undvikas så långt det är möjligt men trots detta har 

dessa ökat de senaste 20 åren för åldersgruppen 12–18 år (Sallnäs 2012, s.186). Med anledning 

av att dessa olika vårdformer är det som flickorna i vår studie blir placerade inom bedömer vi 

det intressant att presentera dem.  

 

2.4.1 Familjehem 

Placering i familjehem är den vanligaste placeringsformen för barn i dygnsvård i Sverige 

(Vogel 2012, s.13; Höjer 2012, s.209). Här sker placeringen i någons hem tillsammans med 

familjehemsföräldrar och deras eventuella barn (Sallnäs 2012, s.185). De barn som placeras i 

ett familjehem kommer med andra ord till en vanlig familj där familjehemsföräldrarna har rätt 

till integritet och privatliv vid sidan av sitt uppdrag som familjehem, vilket försvårar 

möjligheten till insyn och yttre kontroll av vården från myndighetssidan (Sallnäs 2012, s.188). 

Denna vårdform har en lång tradition i Sverige då samhället under hela 1900-talet ansett att 

familjehem är att föredra framför placering på institution om barnet inte kan bo med sina 

föräldrar (ibid.).  Familjehemmen fungerar som en utförare åt kommunen men kan inte 

betraktas som anställda i ordets egentliga mening, de får dock ersättning för sitt uppdrag i form 

av ett skattepliktigt arvode som baseras på omfattningen av arbetsinsatsen (Höjer 2012, s.210). 

I lagstiftningen framgår ingen gräns för hur många placeringar ett hem får ta emot och 

familjehemsföräldrarna får ta emot barn från olika kommuner (ibid.). I samma takt som behovet 

av familjehem ökar så blir det allt svårare att få tag på familjer som vill ta på sig uppdraget. 

Innan en familj får bli familjehem så får de genomgå en utredning (ibid.).  

       I Sverige har kommunerna ett stort handlingsutrymme kring hur de väljer att organisera 

den sociala barnavården så länge de håller sig inom socialtjänstlagens ramar (Höjer 2012, 

s.211). Ursprungs-föräldrarna/-föräldern har kvar den juridiska vårdnaden om barnet när hen 

placeras i familjehem. Uppdraget regleras av ett avtal mellan socialtjänst, familjehemsföräldrar 

och de juridiska vårdnadshavarna, dock framgår det inte av avtalet hur länge uppdraget ska 

gälla. Barnet eller ungdomen har ingenting att säga till om ifall någon av parterna väljer att 

avtalet ska upphöra vilket innebär en stor osäkerhet för barnet (Höjer 2012, s.13). För att öka 

den unges stabilitet i familjehemmet infördes en lagändring 2003 som anger att; om den unge 

varit placerad i familjehemmet i mer än tre år ska socialnämnden överväga om det finns skäl 

att ansöka om en vårdnadsöverflytt av barnet (§13 LVU och 6 kap. §8 andra stycket i SoL). 

Vårdnadsöverflyttarna har ökat sedan lagändringen men det är många familjehemsföräldrar 

som känner sig tveksamma till vårdnadsöverflytt då de ofta mister stödet i form av handledning 

och ekonomisk ersättning i samband med detta (Höjer 2012, ss.214–215).  
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2.4.2 Hem för vård och boende (HVB) 

HVB är en samlad benämning på flera olika sorters institutioner som arbetar på uppdrag av 

socialtjänsten (Sallnäs 2012, s.189). Det finns en bredd både när det gäller målgrupperna och 

arbetsmetoderna och de kan drivas både i privat och offentlig regi (ibid.). Ett HVB ska, till 

skillnad från familjehem, bedrivas yrkesmässigt men det liknar ett familjehem på så sätt att det 

är "ett hem som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende" (3 kap. 

§1 SoL). 

 

2.4.3 Särskilda ungdomshem (SiS) 

Historiskt så härstammar den slutna institutionsvården från de uppfostringsanstalter som 

uppfördes under 1600-talet vars primära syfte var att kontrollera kriminella pojkar (Vogel 2012, 

s.13).  De särskilda ungdomshemmen tar emot ungdomar som är mellan 13 och 21 år men de 

flesta som placeras där är mellan 15 och 17 år (Vogel 2016, s.112). Numera består cirka en 

tredjedel av de intagna av flickor men bilden av vårdformen som en institution för kriminella 

pojkar lever kvar (Vogel 2012, s.13). Det som främst skiljer de särskilda ungdomshemmen som 

drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) från andra institutioner inom den svenska barnavården 

är dess långtgående disciplinära befogenheter (ibid.). Ungdomar som placeras på SiS beskrivs 

ofta som den mest problemtyngda gruppen ungdomar vars problematik är svår att fånga in då 

denna består av allt från pojkar som sitter där enbart på grund av kriminalitet till flickor med 

svår psykisk problematik. Trots att de särskilda ungdomshemmen har en tydlig koppling till 

rättssystemet så placeras flickor inte främst på grund av kriminalitet (Vogel 2016, s.110). Det 

främsta skälet för att placera flickor på SiS är istället rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende vilket oftast innebär att de befunnit sig i olämpliga miljöer (ibid.). Drygt 300 flickor 

placeras varje år på de särskilda ungdomshemmen vilket innebär att de utgör en liten del av den 

totala gruppen barn i samhällsvård (Vogel 2016, s.111). Av den totala gruppen tonåringar som 

placeras med stöd av §3 LVU så utgör dock de som placeras på särskilt ungdomshem 40 procent 

(ibid.). 
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3. Tidigare forskning 

Vi har i vår studie tittat på forskning som på olika sätt belyser konstruktioner av kön och 

sexualitet i relation till socialt arbete. Vi presenterar forskningen under tre kategorier som berör 

konstruktion av flickor, sexualitet i samhället och konstruktion av flickors sexualitet. 

 

 3.1 Konstruktion av flickor 

Maria A. Vogel, forskare i socialt arbete (2012) har skrivit en avhandling med titeln; Särskilda 

ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet där hon följt en grupp 

ungdomar som tvångsplacerats i låst institutionsvård på särskilda ungdomshem. Hon har använt 

en multimetodsansats som inkluderar både enkäter, intervjuer och personalens dokumentation. 

Vogels avhandling visar bland annat att flickor ofta blir omhändertagna på grund av en 

problematik som kan kallas internaliserad problematik vilket innebär att denna yttrar sig genom 

psykiska och känslomässiga problem (Vogel 2012, s.42). Vogel menar att de problembeteenden 

som är definierade tydligast i LVU-lagstiftningens §3 är kriminalitet och missbruk, vilket är 

vanligast bland pojkar, och flickorna blir omhändertagna under rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende, vilket Vogel menar är ett mycket mer diffust rekvisit (ibid.).  Vidare 

menar Vogel att den beteendeproblematik som flickor omhändertas för snarare handlar om 

reaktioner på social utsatthet med eller utan psykiatrisk problematik än det som i lagens mening 

skulle vara att betrakta som beteendeproblematik (ibid.).  Resultaten i avhandlingen visar att 

flickornas problematik framstår som otydlig och diffus från inskrivning till uppföljning vilket 

tycks leda till att de inte får den hjälp de är i behov av (Vogel 2012, s.179). Varken vårdpersonal 

eller de anställda på institutionen verkar uppmärksamma den omfattande psykiska ohälsan som 

flickorna har vilket dels framgår av faktumet att en fjärdedel av flickorna i studien har 

genomfört suicidförsök under året efter utskrivningen från SiS (ibid.). Vogel ställer sig frågan 

om flickornas problematik inte definieras som sociala problem i lika hög grad som pojkarnas 

problematik då denna inte innebär lika stor skada för samhället (ibid.). Vogel menar att i stort 

sett all forskning om normbrytande beteende är gjord på pojkar vilket ger henne funderingen 

om samhället därför missar behov och problem som oftare finns hos flickor (ibid.).  

       Vogel (2016) har även studerat hur etablerade diskurser om flickor och ”flickskap” spåras 

i intervjuer med socialarbetare samt diskuterat vilka konsekvenser denna diskursiva förståelse 

kan medföra. Vogel (2016, s.113) menar att flickor från marginaliserade grupper ofta blir 

konstruerade som "the bad girl" när de iscensätter en "girlpower-femininitet” samtidigt som 

flickor från medelklassen kan ha liknande beteende och då ses som moderna feminister. Detta 

har lett till en rådande diskurs där flickor från medelklassen får representera den starka 

självständiga flickan med "girlpower" medan flickor inom grupper som inte lever upp till 

medelklassens ideal pratas om som "den krisande flickan" och "the bad girl" (ibid.). I studiens 

resultat upptäcker Vogel att det finns en tydlig diskurs om flickor som mår dåligt och pojkar 
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som begår brott. Socialsekreterarna i studien pratar om flickorna som att de vänder ilskan och 

frustrationen inåt vilket resulterar i självskadebeteende och psykisk ohälsa medan de pratar om 

pojkarna som att de vänder ilskan utåt och blir våldsamma och kriminella. Vogels resultat visar 

även att socialarbetares diskurs om flickor innehåller begrepp som framhäver flickornas 

passivitet medan pojkarna framställs som aktiva, men identifierar också en krock när flickor 

beskrivs enligt den maskulina aktiva diskursen samtidigt som hennes passivitet poängteras. 

Detta illustreras vidare genom att flickan konstrueras som ett offer för yttre omständigheter där 

orsakerna till hennes situation inte styrs av henne själv (Vogel 2016, ss.119, 122). 

      Marion Brown, forskare i socialt arbete (2010, s.107) diskuterar konstruktionen av flickor 

i en nordamerikansk kontext där hon studerat texter som behandlar att växa upp som flicka och 

fokuserar på tre olika epitet som skall anses definiera en flicka; hon är antingen den ledsna, den 

galna eller den dåliga. Brown beskriver dessa tre som mer eller mindre vedertagna och 

accepterade konstruktioner kring flickor och deras olika personlighetstyper, och hon 

problematiserar hur detta kan påverka flickors utveckling när de söker finna sig själva och sin 

plats i samhället (ibid., s.115). På liknande sätt diskuterar Ninni Carlsson, doktorand och 

biträdande forskare i socialt arbete, (2008, s.272) hur en flicka som utsatts för sexuella 

övergrepp konstrueras som ”en dålig flicka” och menar på att i dessa situationer konstrueras 

kön genom att en ”dålig” flicka i diskursen blir förförisk, opålitlig, avvikande och ansvarig för 

dåliga handlingar, såsom övergrepp. Carlsson har studerat texter och tal och ämnat undersöka 

hur dessa kan förstås som diskursiv praktik (ibid., s.257). Hon identifierar bland annat att de 

skilda förväntningar som finns på vad som innebär att vara kvinna eller man leder till olika syn 

på deras respektive sexualitet (ibid., s.259). 

       Jonathan B. Scourfield, forskare i socialt arbete (2001, s.85) undersöker i en brittisk kontext 

hur kvinnor konstrueras som klienter i socialt arbete och finner tre styrande diskurser; kvinnan 

som förtryckt, kvinnan som ansvarig för skydd av barn samt kvinnan med möjlighet att välja 

förändring. Dessa olika konstruktioner vittnar om begränsningar för kvinnor och flickor på 

olika sätt och vår tolkning är att kopplingar kan göras till den diskriminerande och i viss mån 

begränsande diskurs vi möter i de rättsdomar som vi studerat med hänvisning till vad Astrid 

Schlytter, docent i rättssociologi (1999, s.135) skriver om flickors limiterade 

handlingsutrymme i svensk rättskontext när hon studerat rättstillämpning vid omhändertagande 

enligt §3 i LVU. Schlytter utvecklar och bygger vidare på sin studie i en artikel från 2000, 

Kvinnokroppen som text, där hon rekonstruerar och tolkar domar (2000, s.110). Vi återkopplar 

till Schlytter längre fram i vår forskningsöversikt. 

       I en norsk kontext problematiserar Kjersti Ericsson och Nina Jon, forskare i kriminologi, 

(2006, s.126) att behandlande insatser för flickor tenderat att fokusera på konformitet med målet 

att flickor skall anpassa sig till den traditionella innebörden av femininitet och att de placeras i 

behandling som en konsekvens av deras övertramp på, och i förlängningen hot mot, en 

traditionellt respektabel flicka när de studerat institutioner för flickor respektive pojkar under 

1950- och 1960-talet. Ericsson och Jon (ibid., s.139) konstaterar att skandinaviska samhällen 



 

15 

 

idag anses ha förändrat synen på könsroller och ställer frågan om denna förändring även nått 

fram till de institutioner som tar emot unga flickor och pojkar idag. Kerstin Hamreby, forskare 

i socialt arbete, (2004, ss.168, 177) konstaterar att liknande behandling av flickor, med fokus 

på vad som anses vara det ”naturligt kvinnliga beteendet”, frekvent har förekommit under det 

senaste århundradet inom socialt arbete även i Sverige. Ann-Karina Henriksen, forskare i 

kriminologi och socialt arbete, (2017, s.694) har tittat på behandling av unga flickor med bland 

annat självskadebeteenden inom slutna institutioner i Danmark och finner att personal inte har 

adekvat kunskap för att behandla dessa flickor, och de blir en segregerad grupp som fördelas ut 

på pojkarnas avdelningar för att personalen inte förmår hantera flickorna när de är samlade. 

Hennes studie baseras på intervjuer och observationer med både personal och boende och bland 

resultaten finner vi exempel på flickor som placerats i denna form av straffrättsliga institution 

trots att de själva ser sina problem som övervägande psykiatriska och vill få hjälp med att förstå 

och bemöta sina känslor (ibid., s.687). Studien kan relateras till Vogels (2012) avhandling och 

den internaliserade problematik som hon presenterar. 

 

3.2 Sexualitet i samhället 

Ericsson (citerad i Hamreby 2004, s.171) lyfter att flickors och pojkars sexualitet i samhället 

har diskuterats på olika sätt. För pojkar ses sexualiteten som en naturlig och biologisk drift som 

är omöjlig att kontrollera medan den för flickor ses som något naturligt och biologiskt och 

därför måste kontrolleras. Hamreby (ibid.) kopplar i en svensk kontext denna syn på 

sexualiteten som bottnande i den heteronormativa maskulinitetsnorm som präglar synen på hur 

en manlig sexualitet ska se ut.  

Maria Bäckman, universitetslektor vid institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap, skrev 2003 en avhandling som lyfter samlevnadsundervisning på en 

gymnasieskola och hur ungdomar tänker kring sexualitet. Genom intervjuer och deltagande 

observationer samlade hon sitt material och det hon funnit är bland annat att ungdomar själva 

anammat och tagit fasta på föreställningar kring manlig och kvinnlig sexualitet, till exempel 

rörande lössläppt sex som per automatik ger tjejer titeln hora medan killar nästan får en roll 

som förebild om han har haft många sexuella partners (Bäckman 2003, ss.102–103, 105–106). 

Två av de intervjuade killarna problematiserar detta genom att diskutera vad kontroll innebär 

när det gäller sex, och kommer fram till att en kille kan uppnå respekt genom sexuella 

aktiviteter, medan en tjej enbart kan förlora respekten (ibid, s.107). Bäckman (ibid, s.120) talar 

vidare om hur hora används som en smutsig stämpel och menar att det uteslutande är tjejer som 

granskas och bedöms utifrån deras sexualitet och att det endast är tjejers handlingsutrymme 

som begränsas i rådande diskurser (jfr; Shlytter 1999;2000; Carlsson 2008; Brown 2010). 

       En kvantitativ studie från Claes Herlitz och Margareta Forsberg, forskare i socialt arbete, 

visar resultat som tyder på att ett riskfyllt sexuellt beteende, till exempel flertal så kallade 

engångsligg samt bristfälligt användande av kondom, har ökat hos gruppen flickor mellan 16 
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och 24 år under perioden 1989 till 2007 i Sverige (2010, s.38). Flickorna uppvisar en mer liberal 

syn på sex och konceptet om kärlek mellan två sexuella partners har minskat i betydelse. 

Studien visar också att försök till påverkan av dessa attityder, genom att till exempel förespråka 

återhållsamhet, haft ingen eller motsatt effekt. Författarna poängterar istället att det finns behov 

av att arbeta i samverkan med skolor och dylikt för att sprida kunskap om säkert sex, genom att 

påtala vikten av preventivmedel samt att erbjuda ett mer öppet samtalsklimat för unga flickor i 

dessa frågor (ibid.). Lisa Avery och G. Lazdane, forskare i medicin, presenterade 2008 en 

kartläggning av europeiska länder och sexualiteten bland tonåringar. Där kan vi utläsa att 

Sverige hade en genomsnittlig ålder för samlagsdebut på 16,4 år (Avery & Lazdane 2008, s.60). 

Yngre debuter redovisades från Nederländerna, Österrike, Tyskland och Island, där Island stod 

för den lägsta åldern, 15,7 år (ibid.). Vi kan även se att bland de svenska 15-åringarna var 27% 

av pojkarna och 30,7% av flickorna sexuellt aktiva. En liknande högre siffra för flickor än för 

pojkar syntes även i England, Skottland, Finland och Tyskland men i alla övriga europeiska 

länder var andelen sexuellt aktiva pojkar högre än andelen flickor (ibid. s.61).  

 

3.3 Konstruktion av flickors sexualitet 

Tommy Lundström och Marie Sallnäs, professorer i socialt arbete, (2003, ss.200–203) 

problematiserar flickors sexualitet som avvikande beteende och lyfter frågan om ett historiskt 

förankrat åtskiljande av könen genom att flickor fortfarande omhändertas med hänvisning till 

deras sexualitet. Hamreby (2004, ss.169–170) talar också om detta åtskiljande och menar att 

sexualitet för en flicka under lång tid ansågs enbart knuten till hennes reproduktionsförmåga. 

På liknande sätt lyfter Schlytter (1999, ss.141–143; 2000, ss.111–112) en form av 

diskriminerande av flickor i ett rättsligt perspektiv när flickors sexualitet utmålas som 

problembärande beteende som ger skäl till omhändertagande enligt LVU. Schlytter (1999, 

ss.94–95, 135–136, 141–143) hävdar vidare att en tydlig åtskillnad existerar gällande det som 

hon benämner pojknormer och flicknormer. Detta synliggörs genom att en pojke kan ”ställa 

till” med mer samhälleligt besvär utan att omhändertas medan en flicka bedöms på mer 

begränsade grunder.  

       Vidare visar forskning från Kimberly Bachechi och Michael Hall, forskare inom sociologi, 

(2013, ss.549–550) hur extrema diskurser för flickors beteende kolliderar inom populärkultur i 

USA där två alternativ som presenteras för flickor att identifiera sig med är ”girls gone wild” 

eller ”the new virgins”, två extremvarianter av beteende. Konceptet ”girls gone wild” har 

kopplingar till porrindustrin och ”new virgins” är hemmahörande i konservativa religiösa 

ungdomsgrupper. Dessa extremer skapar ett begränsat utrymme för flickor att finna sin egen 

identitet och sexualitet. Studien är en kritisk analys av tre av de största tidningarna i USA med 

fokus på hur flickor porträtteras. 

      Amy C. Wilkins och Sarah A. Miller, forskare i sociologi, (2017, ss.828–830) har 

genomfört intervjuer med flickor i USA i åldern 14–22 och drar slutsatser med hjälp av 
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feministisk teori kring de paralleller som flickorna själva drar mellan till exempel låg 

självkänsla och sexuellt beteende som tecken på hur flickor blir styrda av samhälle och rådande 

diskurser i hur de själva anser att flickor bör uppträda. Att ha sex innebär för dem att ha en låg 

självkänsla och är något som görs enbart i syfte att erhålla uppmärksamhet och inte något som 

har med vilja eller njutning att göra. De tillskriver ingen egen agens3 när det kommer till flickor 

med en aktiv sexualitet. Detta är ytterligare former av konstruktioner som reproduceras, och i 

detta fall, av de flickor som i allra högsta grad själva påverkas av dem. På liknande sätt gör 

Carolina Överlien, forskare i socialt arbete, (2003, ss.345–346, 352–353, 362–364) 

anmärkningar om agens i en svensk kontext när hon studerar ett boende, med skillnaden att där 

anser sig flickorna som är tvångsplacerade på boendet ha egen agens gällande sin sexualitet 

medan personalen är de som avskriver dem denna agens och menar på att flickornas olika 

beteenden bäst kan beskrivas med ord som översexualitet, asexualitet eller barnslighet. Denna 

konstruktion av sexuell identitet fördjupade sig Överlien (2006) i och fann bland annat att 

flickorna först och främst definieras som offer för manlig sexualitet men att de själva ofta 

utvecklat en destruktiv eller utagerande sexualitet som behövde ”läras om” under tiden på det 

slutna hemmet (ibid., s.171). Den egna agensen är ett tydligt inslag även hos Sara Goodkind, 

forskare i socialt arbete och sociologi, (2005, ss.65–67) som med feministisk teori analyserat 

litteratur gällande könsspecifik behandling för flickor inom rättssystemet och hon menar att det 

finns strukturella skillnader i behandlande av flickor och pojkar också i det amerikanska 

rättssystemet och att rådande praktik reproducerar en form av straffande av flickor för ett 

beteende som anses acceptabelt hos pojkar, vilket stämmer väl överens med Schlytter 

(1999;2000) och resultaten i en svensk kontext. Goodkind (2005, s.64) ifrågasätter huruvida 

fokus för behandling av flickor bör vara bearbetning av trauman i deras liv istället för den 

nuvarande som inriktas på att forma flickorna till samhällets förväntade bild av en flicka, det 

vill säga någon som inte är promiskuös. Även Hannah Frith och Celia Kitzinger, forskare i 

socialt arbete, (1997, s.526) talar i en brittisk kontext om kvinnlig agens och ägandet av 

sexualiteten vilket problematiseras genom flickors användande av slangord mellan varandra 

och vad det betyder för en flicka att kunna säga nej till sex. De utvecklar vidare möjligheterna 

för en ny typ av kommunikation mellan potentiella sexuella partners och menar att nya 

förståelser kring sex och sexualitet kan medföra förändrade beteenden (ibid., ss.522–523).  

       Som kontrast till vad tidigare forskning visat gällande benägenheten att problematisera 

sexuellt beteende för flickor i högre utsträckning än för pojkar har Sara E. Culhane och Heather 

N. Taussig, forskare inom pediatrik med fokus på vanvård av barn, (2009, s.75) i en kvantitativ 

                                                 

 

 

3 Term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den avbryts. 

(Nationalencyklopedin 2018) 
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studie funnit resultat som hävdar motsatsen. Det är av vikt att poängtera att deras studie är 

baserad på en form av självskattning, och att pojkarna således på egen hand har problematiserat 

sitt sexuella beteende i högre grad än flickorna. Syftet med deras longitudinella studie var att 

mäta riskfaktorer bland barn som placerats i fosterhem efter att ha vanvårdats och de 

inkluderade riskfyllt sexuellt beteende som en faktor i problemstrukturen (ibid., ss.75–76).  

 

3.4 Forskningens relevans för vår studie 

När vi tittat igenom relevant forskning har vi funnit att diskriminering av flickor i 

rättstillämpning och konstruktioner kring flickors identiteter är frekvent förekommande. Detta 

är relevant då vår studie baseras på dokument från just rättstillämpning och då vi har en 

socialkonstruktionistisk ansats ser vi konstruktioner kring flickskap och flicknormer som 

väsentliga bidrag i vår tolkning av materialet. Då vår studie lagt fokus på sexualitet fann vi det 

även intressant att titta på statistisk forskning kring sexualitet och sexuella relationer, vilka 

bland annat visat att den generella synen på sex bland unga flickor blivit mer liberal och att 

drygt var tredje 15-årig flicka har haft sex. Detta blir relevant för oss när vi studerar diskursen 

kring sexualitet som ett normbrytande beteende med hänsyn till att en aktiv sexualitet snarare 

kan uppfattas som norm bland ungdomar enligt dessa resultat. De historiskt förankrade 

studierna (t.ex. Lundström & Sallnäs; Hamreby; samt Ulmanen & Andersson) ger oss möjlighet 

att relatera vår empiri till föreställningar om kön och flickors identiteter i en svensk backspegel. 

Vi kan därmed utforska huruvida diskursen kring sexualitet hos flickor har förändrats över tid. 

       Den internationella forskningen vittnar om likheter gällande konstruktioner av flickor och 

deras sexualitet oberoende av geografisk plats, även om de studier vi tittat på är i en kontext 

som är snarlik vår egen; Nordamerika, Storbritannien, Danmark och Norge. Detta möjliggör en 

form av jämförande blick i relation till den diskurs som vi finner i vårt studerade material. Vi 

är medvetna om att Nordamerika och Storbritannien skiljer sig åt, främst med hänvisning till 

de skandinaviska välfärdsstaterna men vi bedömer ungdomars vardag och kultur i dessa länder 

som nära vår egen.  
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4. Teoretisk inramning 

Vår primära teoriansats utgörs av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och mer specifikt 

grenen som vilar i feministisk kritisk teori då denna ur en feministisk ståndpunkt kan förklara 

den konstruktion av flickor och deras sexualitet som vi har undersökt. Vi inleder teoriavsnittet 

med att redogöra för vår vetenskapsteoretiska synvinkel för att sedan beskriva våra 

epistemologiska teorier som utgår från feministisk teori. I detta avsnitt vill vi även övergripande 

presentera diskursanalysen som teori och metod då den är ett sätt att skapa förståelse om världen 

och befinner sig på många sätt på ett teoretiskt plan. Den specifika diskursanalys vi valt att 

använda oss av redogörs för under metodavsnittet. Efter detta beskriver vi 

genusrättsvetenskapen; ett perspektiv vilket hjälper oss att förstå rätten som socialt konstruerad 

och specifikt utifrån ett genusperspektiv. Därefter följer en kort redogörelse för vad feministiska 

figurationer innebär och mer ingående beskrivs den feministiska figurationen genom Donna 

Haraways begrepp cyborg för att skapa förståelse kring hur verkligheten skulle kunna se 

annorlunda ut. Vi använder oss fortsättningsvis även av Judith Butlers begrepp subversiv 

performativitet för att resonera kring hur vi kan tänka annorlunda om den normativa bilden som 

samhället har om kön och kvinnoskap. Dessa två begrepp kompletterar varandra då båda ger en 

ökad förståelse kring varför vi ser på kön och framförallt kvinnor/kvinnlighet som vi gör och 

hur vi kan se på det med nya ögon. Slutligen följer en beskrivning av teorin sexuella script 

vilken vi använt för att med en socialkonstruktionistisk syn förstå sociala konstruktioner av 

sexualitet.  

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Vi har använt oss av socialkonstruktionistisk teoribildning då vi anser att normbilden kring 

flickors och kvinnors beteende är en social konstruktion, där rättsväsendet är en bidragande 

normskapare varför vi även redogör för genusrättsvetenskapens syn på rätten. 

Socialkonstruktionism är en vetenskapsteoretisk ansats vilken vår grundsyn i arbetet lutar sig 

mot. Vi väljer att använda oss av uttrycket konstruktionism framför alternativet konstruktivism 

då det förstnämnda har utökats i användning under senare år (Sohlberg & Sohlberg 2013, 

s.267).  

       Britt-Marie Sohlberg, fil.mag., leg. Sjuksköterska och universitetsadjunkt, och Peter 

Sohlberg, docent i sociologi (ibid., s.274) förtydligar begreppet socialkonstruktionism på ett 

koncist sätt; att sociala konstruktioner är hur ”[…] människor i interaktion konstruerar mening, 

position och regler”. Inom feministiska studier har socialkonstruktionism använts mer och mer 

då forskare finner styrkor i att se på det så kallat manliga och så kallat kvinnliga i samhället 

som socialt konstruerade begrepp (ibid., ss.267–268). Detta synsätt blir användbart för oss då 

vi vill studera hur diskursen råder kring flickor i rättstillämpningen och därmed nå en djupare 

förståelse för hur denna diskurs legitimeras och görs normgivande för synen på flickor i 
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samhället och i socialt arbete. Grundprincipen för socialkonstruktionismen är tanken om att allt 

som förekommer runt oss, i vardagen, i relationer, i uppfattningar, är socialt konstruerat. Det 

existerar i den form som det gör på grund av att vi som människor och individer i ett 

sammanhang har skapat det så (Wenneberg 2000, ss.10–13). Vi väljer att se på normerna i 

samhället och därmed flickornas begränsade handlingsutrymme som socialt konstruerat och att 

det finns alternativa sätt att se på situationer och individer utifrån socialkonstruktionismen. 

Även de system som vi lever och verkar i är utformade som det är för att vissa grupper av 

människor har getts legitimitet att forma dem på detta sätt. Som ett exempel lyfter Wenneberg 

(ibid., s.11) gråt som en reaktion på sorg. Det ligger nära till hands att hävda att det är naturligt 

att gråta när vi upplever sorg, men hela idén med socialkonstruktionism tydliggörs av det 

faktum att det är vanligt förekommande i andra delar av världen, inom andra kulturer, att 

reagera på sorg på helt andra sätt än med just gråt.  Även det som vi kan anse vara naturligt 

betingat är således en konstruktion skapad i den kontext som vi befinner oss och utvecklas i. 

Genom att låta vår världsbild vila i socialkonstruktionismen kan vi därmed lösa upp bilden av 

att företeelser i samhället är essentiella och naturliga och istället se dessa som sociala 

konstruktioner som kan formas om när andra grupper får träda fram och ges legitimitet.  

       Carol Lee Bacchi, professor emerita inom statsvetenskap och internationella studier, menar 

att konstruktionen av sociala problem inte är en process som sker objektivt av naturliga skäl, 

som vissa teoretiker vill framhäva, utan att de snarare formas av ekonomiska och politiska 

intressen (1999, s.50). Hon menar att olika grupper i samhället har olika intressen och när dessa 

intressen krockar så uppstår situationer/fenomen som åtminstone vissa grupper ser som 

oönskade (ibid.). Med detta menar Bacchi att det som kan utgöra ett problem för somliga 

snarare kan innebära en utmaning för andra. Det som tas för givet som det goda och värdefulla 

i samhället, som exempelvis lagar och seder, kan även ses som konstruerat för att gynna vissa 

grupper i samhället (Bacchi 1999, s.54). Detta går hand i hand med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv då det som blir konstruerat som ett socialt problem beror på hur vi ser världen och 

vem som har legitimitet att få sin röst hörd (Bacchi 1999, s.51). Eftersom vi ämnar studera 

konstruktionen av ett socialt problem i form av flickor som är normbrytande så bidrar detta 

perspektiv med ett verktyg för att möjliggöra uppfyllandet av syftet i studien.  

 

4.1.1 Diskurs som teori och metod 

Diskurs som begrepp definieras av Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.7) som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”. Genom att använda sig av diskursanalysens verktyg så 

intresserar vi oss för det perspektivbundna i tillvaron vilket innebär att vi gör oss medvetna om 

att vid intagandet av olika positioner så framträder även olika bilder av verkligheten (Börjesson 

& Palmblad 2007, s. 9). När språket används så konstrueras verklighet - diskurs skapas - om 

exempelvis en specifik händelse, om en grupp människor eller om ett sammanhang. När en 

reporter skriver en artikel om en nyhet så har den reportern valt ett perspektiv av flera möjliga 

och om någon från en annan position hade skrivit om samma nyhet så hade kanske denne valt 
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att visa en annan version av verkligheten. I diskursanalysen är det intressant att diskutera hur 

en viss representation blir mer giltig än en annan och varför vissa samhällsföreteelser framställs 

på ett visst sätt och inte på ett annat (Börjesson & Palmblad 2007, s.10). Grundfrågan i 

diskursanalysen inriktar sig på vad som blir allmänt accepterat som verkligt och sant i en viss 

kontext (ibid.). Vi studerar med hjälp av diskursanalysen hur flickornas sexualitet framställs 

som en bild av sanningen i den rättsliga kontexten och hur vi med hjälp av vår teoriram kan 

tänka oss en annan sanning.  

       Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker som brukar ses som diskursanalysens 

grundare, talade om sanningseffekter i diskurserna vilket hjälper oss att synliggöra vad som 

görs till sanning och tänkbart (Börjesson & Palmblad 2007, s.12). Foucault talade även om 

utestängningsprocedurer där han menade att genom olika hierarkiska procedurer i samhället så 

avgörs vem som får tala och vems ord som ses som legitima att skapa sanning och denna tes är 

användbar för vår studie genom fokus på det utrymme som flickorna respektive socialnämnden 

ges i rättsdokumenten (ibid.; Foucault 1993, s.7–8). Foucault använder dessa begrepp för att 

studera vad som särskiljs som vansinnigt och vad som istället definieras som förståndigt 

(Börjesson & Palmblad 2007, s.15).  

 

4.1.2 Rätten som social konstruktion 

Vi använder i vår studie ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på rätten vilket innebär att 

ingenting kan tas för givet som ristat i sten, vare sig när det gäller rätten som studieobjekt eller 

val av teori och metod vid studiet av denna (Gunnarsson & Svensson 2009, s.99). Gunnarsson 

och Svensson menar att rättsvetenskapen håller på att förändras då rätten problematiseras mer 

och mer utifrån olika perspektiv, däribland genusperspektivet. Genusrättsperspektivet skiljer 

sig mot andra kritiska perspektiv på rätten genom att vår förståelse av världen i egenskap av 

könsvarelser har betydelse för hur rätten är avgränsad och uppbyggd och även hur den tillämpas 

(ibid., s.100). En grundläggande del i genusrättsvetenskapen är att ställa sig kritisk till att 

rättsvetenskapen är objektiv (ibid., s.109). Genusrättsvetenskapen ser rätten och 

rättstillämpningen som socialt konstruerade vilket går hand i hand med vårt 

socialkonstruktionistiska synsätt där vi vill studera just rättstillämpning utifrån detta perspektiv 

samt belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i den avgränsade 

rättstillämpningen av §3 LVU.  

 

4.2 Feministisk kritisk teori 

Amerikanska feminister tog i början på 1970-talet över distinktionen mellan genus (gender) 

och kön (sex) från sexologin för att skilja ut det sociokulturella könet ”genus” som fokus för 

både vetenskaplig analys och för politiken (Lykke 2009, s.35). Dock har flera forskare inom 

området på senare år kritiserat detta särskiljande. Dessa menar att det är problematiskt att bortse 
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från det kroppsmateriella som bidragande faktor till vår ställning i samhället och framhåller 

istället vikten av att prata om kön som ett hybridbegrepp vilket omfattar både kulturella 

dimensioner och biologisk kroppsmaterialitet (Lykke 2009, s.36). Nina Lykke, professor 

emerita i genusvetenskap, menar att kunskapsfältet genusforskning bör inrikta sig på att 

kritisera och problematisera snarare än att försöka definiera vad ”kön” är (ibid., s.48). Vi vill 

här framföra vår medvetenhet kring att det inte endast är flickornas sociokulturella kön som 

påverkar hur de bemöts i rättsprocessen utan att deras biologiska förutsättningar spelar in då de 

vanligen läses som kvinnor i de olika miljöer de befinner sig, vilket påverkar omgivningens 

bemötande av dem. Däremot finner vi det intressant att fokusera på det sociokulturella könet, 

genus, då det illustrerar hur flickorna har fostrats och fortsätter att fostras in i flicknormer och 

kvinnoideal vilket påverkar vilka beteenden som rätten och socialt arbete klassar som 

normbrytande.  

       Forskarna West och Zimmerman (1987) formulerade en teori, doing gender, som menar 

att kön är något vi gör och inte något vi har eller är. West och Zimmerman (ibid., ss.137, 147) 

menar att sociokulturell könsidentitet görs för att konstruera sammanhang och begriplighet i 

interaktion med andra människor och att det är viktigt att poängtera att detta inte ska ses som 

ett uttryck för det biologiska könet utan att det handlar just om en social konstruktion – en 

könskonstruktionism. 

 

4.2.1 Feministiska figurationer – Haraways cyborg 

En feministisk figuration är en alternativ subjektivitet som ger oss möjligheten att komma ifrån 

könskonservativa diskurser om kön (Lykke 2009, s.48). En feministisk figuration löser upp 

distinktionen mellan det fiktiva och förnuftet för att kunna se bortom det som är och istället se 

hur det skulle kunna vara. Detta hjälper oss svara på vår sista analysfråga; Hur skulle lösningen 

skilja sig om flickors sexualitet framställdes annorlunda? Det går inte att betrakta en figuration 

som lösgjord från samhälleliga maktrelationer och subjektets position inom dessa men den kan 

å andra sidan erbjuda en plattform för motstånd (ibid.). Subjektet inom figurationen är inte ett 

offer för sin position utan besitter en agens med möjligheten att förändra sin situation i och med 

att kunna göra motstånd. Ett exempel på sådan figuration är Haraways feministiska cyborg 

(Lykke 2009, s.50).  

       Haraways cyborg fungerar som en möjlig allianspartner för bland annat feminister som vill 

motverka dualismer och hierarkier i det moderna samhället (Lykke 2009, ss.50–51). Begreppet 

cyborg syftar till en sammansmältning mellan människan och teknologin vilket möjliggörs med 

utvecklingen av informations- och biologiteknologi. Haraways cyborgbegrepp är en metafor 

som syftar till att ersätta ideal om renhet och äkthet då hon menar att gränsen mellan människan 

och teknologin hela tiden flyttas precis som gränsen mellan människan och naturen (Haraway 

2008, s.186). Haraway menar att människan aldrig varit ren, äkta och enbart natur. För oss 

fungerar cyborgen som ett sätt att tänka utanför rådande normer kring flickor och kvinnor och 
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på så sätt föreställa oss hur dessa normer hade kunnat se annorlunda ut. Vi tänker oss att 

samhället tenderar att tänka på maktsystem som manliga redskap och att kvinnor står utanför 

dessa. Då vi menar att mannen är normen i samhället så präglas även kvinnors synsätt av detta 

vilket gör att även kvinnor och flickor föreställer sig själva utanför dessa maktsystem. 

Teknologin går att bryta ner i delar och saknar en självklar teleologi4 vilket innebär att vi kan 

ge den det syfte vi vill att den ska ha (Haraway 2008, ss.188-190). Vidare argumenterar 

Haraway för att all teknologi är framtagen av mänskliga, ofta politiska, intressen och att vi 

därför måste granska denna med kritiska ögon utan att för den sakens skull avvisa den (2008, 

s.192). Vi väljer att se rättssystemet som ett teknologiskt system som konstrueras och 

upprätthålls av människan och de skapade normer som finns i samhället.  

       Vi menar att cyborgen blir användbar som ett sätt att tänka sig att kvinnor kan ha lika stor 

del i dessa system om vi slutar ta dem för givna. Cyborgen får enligt Haraway spela ett nytt 

kvinnoideal som ett motgift mot essentialismer som ska hjälpa oss tänka bortom invanda 

föreställningar om vad en kvinna är (2008, s.193). Haraway accepterar inte några naturliga 

essenser eller egenskaper knutna till kön, hon menar att genom att föreställa oss existens på ett 

annat sätt kan vi även konstruera nya mål och idéer om framtiden (ibid).  

 

4.2.2 Subversiv performativitet 

En annan bidragande forskare inom riktningen är Butler vars definition av doing gender talar 

om kön som något performativt (Lykke 2009, ss.64–65). Med detta menar Butler att vid 

uttalandet av ord så skapas handling i och med att det finns en social förståelse med inbyggda 

förväntningar av vad orden innebär.  Butler menar vidare att vid upprepandet av talade ord så 

skapas könsidentiteten vilket formar individen till ett könssubjekt (ibid.). Både West och 

Zimmerman och Butler menar att könet börjar existera först när det konstrueras i diskurs. Enligt 

Butler så naturaliseras normer om kön vid konstanta upprepningar om vad som är rätt/fel eller 

naturligt/onaturligt utifrån ens sociala kön. Butler hävdar att vid dessa upprepningar skapas 

idéer om att dessa förväntningar om könen är något essentiellt och stadigt och att det sker ett 

stelnande av det konstruerade könet (ibid.). Butler menar att denna process har materiella och 

verklighetsskapande konsekvenser som får könet att te sig som essentiellt (Butler 1993, 

ss.29,35). Vi finner detta begrepp relevant för vår studie då tidigare forskning visar att synen 

på flickor ofta är cementerad i att flickor bör vara på ett visst sätt för att passera som ”normala” 

                                                 

 

 

4 Tankeriktning enligt vilken naturskeenden och naturföreteelser, inte bara handlingar, kan och bör förklaras 

genom svar på frågan vilket ändamål de tjänar (Nationalencyklopedin 2018). 
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i samhället och att dessa normalitetsramar är begränsande och trånga. Vi ämnar undersöka 

huruvida denna typ av stelnande sker kring flickors sexualitet vid bedömningar i LVU-

förhandlingar vilket innebär ett reproducerande av flicknormen som Schlytter (1999, ss.135–

136, 141–143; 2000, ss.111,113) tar upp.   

       Begreppet performativitet myntades av Butler (1993) där hon menar att sociala kategorier 

som kön skapas genom diskursiva upprepningar (Rosenberg 2005, s.14). Vidare menas att 

människor inte har några på förhand bestämda uppsättningar av äkta, stabila karaktärsdrag 

(ibid., s.15). En term som hör samman med performativitet är diskurs, vilken är organiserad 

kring uteslutande konstruktioner av det ”normala”. Det som står utanför det ”normala” 

konstrueras som det falska eller det andra vilket innebär en nedvärdering (ibid.). En 

återkommande idé i Butlers texter är att könsidentiteten konstrueras genom upprepning av 

beteende och diskurs på vilken den sociala stabiliteten vilar. Men Butler menar samtidigt att 

upprepningen även innebär en möjlighet till förändring då det är omöjligt att imitera samma 

beteende exakt likadant varje gång (Rosenberg 2005, s.16).  

       Vidare menar Butler att köns/genus-identiteter både kan väljas att spelas ”rätt” eller ”fel” 

men om de flesta agerar enligt de uppsatta genusnormerna så blir konsekvensen att dessa 

förstärks och upprätthålls (ibid.). Med subversivt menas att de dikotoma könsrollerna med en 

inneboende förståelse av hur en kvinna eller en man bör vara kan störtas genom att vi bryter 

ner förståelsen och skapar nya identiteter med utökade handlingsutrymmen. Imitationer som 

förskjuter originalets betydelse förstärker bilden av originalet som en myt, vilket ger oss 

möjligheten att betrakta genusidentitet som en rad imiterade praktiker som gemensamt 

konstruerar illusionen av en fast inneboende genuskodad jagupplevelse (Butler 2005, s.93). 

Butler menar att om vi påstår att verkligheten är diskursivt organiserad istället för 

”verklig”/materiell så är den mer öppen för förändring och människor kan anta de skepnader 

de själva vill (Eduards 2005, s. 142). Genom att se på orden ”kvinna” och ”kvinnligt” som 

belastade och instabila begrepp menar Butler att det skapar utrymme för att dekonstruera den 

hegemoniska heterosexualiteten och den manliga dominansen (ibid.).  

 

4.3 Sexuella script 

Teorin om sexuella script är författades av sociologerna William Simon och John H. Gagnon 

på 1970-talet i boken ”Sexual conduct: the social sources of human sexuality”, som kom med 

en nyare upplaga 2005. Eftersom tidigare forskning hade lutat sig mot sexualitet som något 

biologiskt och naturligt snarare än socialt konstruerat så var detta en radikal teori. Denna teori 

menar att sexualitet är socialt formad och lokalt förankrad samt att det inte finns någon 

essentiell kärna där sexualdriften skär igenom kulturer och historia och är likadan om vi bara 

”skrapar lite på den kulturella ytan”. Sexuella handlingar skiljer sig åt mellan kulturer och olika 

sociala sammanhang och dessa kan därför bara förstås utifrån sin aktuella kontext (Johnson 

2012, s.67). Olika samhällen och kulturer presenterar olika script vilka påverkar hur vi ser på 
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våra egna sexuella erfarenheter. Den rådande sexuella ideologin i en kontext är vägledande för 

hur vi tolkar våra sexuella upplevelser (ibid.). Vad som anses acceptabelt och ”normalt” i ett 

samhälle eller en tid kan alltså anses avvikande i ett annat vilket påverkar vårt sexuella 

handlingsutrymme. Utifrån denna teori tittar vi på vilket sexuellt utrymme som flickorna i 

studien ges och hur detta utrymme är socialt konstruerat. De script som flickorna presenteras 

genom visar att den sexuella ideologin i samhället innehåller förväntningar på flickornas 

sexualitet. Om de sedan går emot dessa förväntningar så formas deras sexuella erfarenheter och 

upplevelser som en konsekvens av en normbrytande sexualitet vilken kan bidra till en negativ 

självbild. 

       Ett exempel på hur studier med hjälp av förståelsen för sexuella script kan gå till är när 

Lotta Löfgren-Mårtensson, professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och 

sexualitetsstudier vid institutionen för socialt arbete, (2013) studerat sexualkunskap i 

gymnasiesärskolan. Hon har funnit att trots att sexualkunskap blev obligatoriskt redan 1955 i 

svenska skolan så är den väldigt bristfällig i särskolan. Löfgren-Mårtensson menar att oron för 

till exempel sexuella övergrepp och oönskade graviditeter gör att man är osäker på hur 

förmedlandet av dessa kunskaper ska gå till. Studiens resultat visar att det är ett återhållsamt 

sexuellt script som de unga med intellektuella funktionsnedsättningar får tillgång till (Löfgren-

Mårtensson 2013, s.56). Det outtalade budskapet handlar om en heteronormativitet samt en bild 

av att kärlek och vänskap är viktigare än sex och sexualitet medan det explicita utgörs av vikten 

av att skydda sig mot könssjukdomar, sexuella risksituationer och graviditet (ibid.). Löfgren-

Mårtensson menar att det restriktiva sexuella scriptet som råder på särskolan kan härledas till 

omgivningens upplevelser av ansvar inför ungdomars sexualitet och att skydda dessa från de 

”mörkare” sidorna av sexualiteten.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras det material som vår studie baserats på och vi diskuterar 

trovärdigheten i det materialet. Vidare går vi igenom hur sökning av empiri har gått till och hur 

vi sedan lagt upp analysarbetet. Vi presenterar Bacchis diskursanalytiska verktyg ”What’s the 

problem represented to be?” och vi avslutar avsnittet med en reflektion kring de etiska 

aspekterna för vår studie.  

 

5.1 Material 

Vi gör en kvalitativ dokumentstudie där vårt material består av förvaltningsrättsliga domar i 

första instans som publicerats år 2017. När vi gjorde en sökning på "§3 LVU” och ”annat socialt 

nedbrytande beteende" så fick vi 1116 stycken träffar vilket innebär att detta är den totala 

mängden publicerade förvaltningsrättsliga domar i första instans där rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende är inkluderat. Dock betyder det inte att det i samtliga blivit ett bifall för 

socialnämnden, vilket innebär ett tvångsomhändertagande enligt LVU, men att §3 LVU och 

rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende på något sätt finns med i texten i domarna. Av 

dessa är det sedan 17 stycken som stämt överens med våra urvalskriterier. 

 

5.1.1 Materialets och metodens trovärdighet 

Vi har studerat en liten andel av de rättsfall som tillämpar §3 LVU och som publicerades år 

2017 vilket kan återspegla en uppfattning om att ungdomars sexuella beteende och/eller 

utsatthet behandlas mer sällan än andra "ungdomsproblem" som kan ge skäl för 

omhändertagande enligt LVU. Dock kan sexualitet och sexuellt beteende skrivas med andra 

ord än våra valda sökord och de eventuella fallen är således inte inkluderade i vårt material. Då 

vi inte avser att dra några generella slutsatser eller synliggöra allmänna antaganden om 

ungdomar överlag så anser vi att materialet ändå är tillräckligt rikt för att studera och analysera 

i vår uppsats och för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi vill samtidigt även påstå 

att det kan ses som problematiskt att flickors sexualitet diskuteras i relation till LVU 

överhuvudtaget i de fall när omhändertagandet baseras på eget beteende och inte 

vårdnadshavares brister. Därför menar vi att 17 rättsfall publicerade år 2017 där det beslutats 

att flickan ska omhändertas enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende även om 

flickan inte alltid gjort sig skyldig till någon av de omständigheter som tillskrivs rekvisitet i 

lagens förarbeten är tillräckligt intressant att studera och analysera. 
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5.2 Undersökningens genomförande 

Först delade vi upp oss och genomförde sökningar i Karnov där vi i alla sökningar inkluderade 

sökorden "§3 LVU” samt ”annat socialt nedbrytande beteende" och sedan la till "sexualitet", 

"sexuellt", "sex" eller "sexuell". Därefter filtrerade vi sökningen med hjälp av Karnovs 

sökverktyg där vi valde publiceringsår 2017 och praxis --> förvaltningsdomstolar --> 

förvaltningsrätterna och sedan inkludera resultat i hela Sverige. Detta gav oss 66 domar som 

utgångspunkt. Sedan antecknade vi alla målnummer inklusive tätorten som förvaltningsrätten 

befinner sig i samt året då domen föll, detta gjorde vi för att sedan kunna söka på domarna var 

för sig. Ett fåtal domar var helt anonymiserade och innehöll därmed inte namn eller 

personnummer – dessa domar selekterades bort. Vidare är viktigt att poängtera att Karnov är 

en databas som inte är fullständig i den mening att den inte uppdateras för att innefatta alla 

domar som finns. Det förekommer således ett visst bortfall av domar och den data som dessa 

kunnat tillhandahålla är endast föremål för spekulation. 

       Vi har vidare med hjälp av de fyra sista siffrorna i personnumren, där den näst sista siffran 

ger oss individens biologiska kön med jämn siffra för flicka och ojämn siffra för pojke 

(Skatteverket 2018), begränsat urvalet till endast fall med flickor som målsägande, och vi har 

då minskat mängden till 30 domar. Vilken könsidentitet som individerna i dessa fall identifierar 

sig enligt är inget vi har kunskap eller vetskap om då vi inte de facto har träffat individerna i 

våra respektive fall. Den biologiska avgränsningen är således ett sätt för oss att samla individer 

som i Skatteverkets, och förvaltningsrättens, ögon definieras som flickor. Vi har även valt att 

avgränsa oss till att endast studera domar där individerna har fyllt femton år, vi motiverar detta 

val med att sexuallagstiftningen anger att en individ endast kan anses tillräckligt mogen för att 

ha frivilligt sex med andra efter att ha uppnått denna ålder och vi avser inte att diskutera 

huruvida sexuallagstiftningen som den ser ut idag är rimlig eller ej. Vi kan även motivera valet 

med att individer som fyllt femton år har mer att säga till om i LVU-förhandlingen då dennes 

samtycke krävs till frivillig vård utanför hemmet efter att ha uppnått denna ålder. Således valdes 

domar där flickan var född 2002 eller tidigare för att få fram de som handlade om flickor från 

femton år och uppåt. Vid närmare genomläsning av rättsfallen så fick vi även plocka bort de 

fall där flickan inte hade hunnit fylla femton vid tidpunkten för rättegången, vilket slutligen gav 

oss ett material om 17 domar. Vi inser att data relevant för vår studie kan ha fallit bort genom 

att utesluta anonymiserade domar och domar där flickan inte hunnit fylla femton år samt andra 

publiceringsår än 2017 men då vår avsikt inte är att generalisera vårt resultat bedömde vi att 

materialet blir tillräckligt rikt utan denna data. 

 

5.3 Materialbearbetning och analysmetod 

Vi har använt oss av diskursanalys för att vi är intresserade av hur man konstruerar flickors 

sexualitet och beteende och diskursanalys är tillämpbar i den mening att empirin och den 
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praktik i vilken den framförs producerar en inkluderande likväl som exkluderande diskurs som 

i sin tur konstruerar en verklighet (Foucault 1993, s.7–8). Enligt socialkonstruktionism så är all 

kunskap socialt konstruerad och därför kan det inte finnas en objektiv verklighet (Börjesson & 

Palmblad 2007, s.9). Detta innebär inte att bortse från problem som existerar i samhället utan 

att vi pratar om och tänker kring dessa problem utifrån den rådande diskursen (ibid.). Genom 

en diskursanalys så kan vi undersöka vad det finns för normer och vilka konsekvenser dessa får 

i olika kontexter (ibid.). Vid problemforskning med bas i ett konstruktionistiskt synsätt så riktar 

forskaren in sig på att analysera hur olika sorters avvikare konstrueras och reproduceras inom 

olika fält i samhället (Börjesson & Palmblad 2007, s.10). För oss är diskursanalysen användbar 

genom att den ger oss möjlighet att studera det som språkligt uttrycks i den rättsliga kontext vi 

har studerat och analysera hur de idéer som framförs kring flickors sexualitet och deras 

problembild kan förstås. 

       Något som är gemensamt för olika diskursanalyser är betoningen på Hur-frågor och att 

man avstår från sökandet av en bakomliggande essens (Börjesson & Palmblad 2007, s.16). I en 

diskursanalys är naturligt förekommande material att föredra framför material som producerats 

av forskaren genom exempelvis intervjuer -även om det såklart går att göra diskursanalys på 

intervjuer också men då föredrar man att se intervjun som en interaktionssituation- (Börjesson 

& Palmblad 2007, s.17). Anledningen till detta är att ”naturligt” material ger oss en bild av hur 

verklighet konstruerats utan att forskaren manipulerat materialet genom att vara delaktig i 

produktionen. Samtidigt så väljer forskaren ut själva empirin i datamaterialet oavsett om det är 

naturligt förekommande material eller inte så det behöver finnas en medvetenhet hos forskaren 

kring vilken sanning hen är med och producerar (ibid.). Denna medvetenhet behöver 

tydliggöras genom att explicit framföra när det är studieobjektets tolkningsram som talar och 

när det är forskarens (Börjesson & Palmblad 2007, s.18).  Analysen blir aldrig helt färdig i ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt då det alltid välkomnas nya förslag på hur vi kan förstå ett 

fenomen eller en företeelse (ibid.). 

 

5.3.1 What’s the problem represented to be? 

Vi baserar vår analys utifrån Bacchi’s analysverktyg ”What’s the problem represented to be?”, 

vidare benämnt WPR. Detta verktyg för analys presenterar ett antal frågeställningar, vilkas 

syfte är att bryta ned diskursen och problemframställningen till något konkret och 

meningsskapande. Vi har bearbetat frågorna och anpassat dem till vår studies syfte; 

• Hur framställs flickors sexualitet som ett problem? 

• Vad underförstås och impliceras kring flickors sexualitet? 

• Vilka följder får problemframställningarna? Vilka subjekt konstrueras där? 

• Vad lämnas oproblematiserat när sexualitet framställs som problem? 

• Hur skulle lösningen skilja sig om flickors sexualitet framställdes annorlunda? 
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Bacchi (1999, s.21) menar att många forskare och teoretiker tenderar att fokusera på att 

formulera bättre problemdefinitioner för att därmed komma fram till bättre lösningar. Bacchi 

vill istället genom WPR understryka oförmågan att separera "lösningen" från 

"problemdefinitionen". Enligt Bacchi så är policyproblem ingen objektiv verklighet med 

självklara definitioner utan är beroende av hur de framställs (Boréus 2015, s.181). Hur en fråga 

eller ett "problem" beskrivs innebär att det har tolkats av någon och det är diskursanalytikerns 

uppgift att synliggöra den tolkningen och enligt WPR undersöka vilka konsekvenser tolkningen 

får och om "problemet" hade kunnat tolkas annorlunda (Boréus 2015, s.181; Bacchi 1999, s.21). 

 

5.4 Etiska överväganden 

Ett etiskt dilemma är att vår ambition om att problematisera de normer som finns kring flickors 

sexualitet samtidigt innebär en risk för att vi förstärker dem genom att de blir belysta. Då 

domarna i databasen sällan är anonymiserade har de domar som vi studerat haft utlämnande 

uppgifter om individer, vilka vi av forskningsetiska skäl inte presenterat i vår studie, men det 

är viktigt att tydliggöra vår medvetenhet kring känsligheten i materialet. Vi har behandlat dessa 

uppgifter med respekt och gjort vårt bästa för att inta ett professionellt förhållningssätt gentemot 

dessa uppgifter och för att inte värdera empirin på individnivå. I svensk samhällsvetenskaplig 

forskning så brukar man förhålla sig till de fyra forskningsetiska principer som togs fram av 

Vetenskapsrådet i mars 1990 (Svensson & Ahrne 2015, s.29; Vetenskapsrådet 2002). Dessa 

principer är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

       Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien om studiens 

syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

i studien. Vår studie är dock en dokumentstudie där vi studerar offentliga allmänna handlingar 

som förvisso kan innehålla känsligt material men där vi anser att det är mer oetiskt att kontakta 

individerna som rättsfallen berör än att anonymisera dessa och förhålla oss så objektivt vi kan 

till materialet utifrån de enskilda individerna.  Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska ha 

möjlighet att själva bestämma om de vill delta i undersökningen. Då vår empiri endast består 

av uppgifter som är hämtade från existerande myndighetsregister så behöver samtycke inte 

efterfrågas (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Konfidentialitetskravet behandlar individens rätt till 

anonymitet vilket innebär att alla uppgifter som kan göra att individen kan identifieras ska 

hanteras på ett sådant sätt att enskilda identiteter inte kan utläsas av utomstående. Vi har 

anonymiserat rättsfallen genom att inte använda oss av individens initialer utan istället benämna 

alla individer NN. Vi har även undvikit att skriva ut på vilken ort respektive förhandling ägt 

rum. Vi har dock ibland tagit med flickans ålder när vi upplevt det som relevant för 

sammanhanget.  
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       Då det är en förhållandevis begränsad andel av LVU-domarna som behandlar det vi avser 

att studera så är det förstås inte omöjligt att någon som varit inblandad i förhandlingen på något 

sätt skulle kunna känna igen något av det som framförts men vi anser att kunskapstillskottet 

väger mer än eventuella konsekvenser för de berörda (Vetenskapsrådet 2012, s.13). 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer inte får användas 

till annat än det ändamål som studien syftar till att uppnå (ibid., s.14). Vi kommer inte att dela 

med oss av information gällande de enskilda individerna till någon utomstående, endast vi som 

uppsatsförfattare kommer att ha tillgång till dessa, förutsatt att vår handledare eller examinator 

på lärosätet inte begär ut material. Om det skulle uppstå frågetecken gällande vår tolkning av 

materialet så gäller samma forskningsetiska regler för examinator och handledare i deras 

kontakt med materialet. 
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6. Resultatredovisning och analys 

Vi har analyserat vår empiri baserat på Bacchis verktyg WPR och presenterar här vårt resultat. 

Vi har delat upp analysen efter de frågor som ligger till grund för analysverktyget och avslutar 

med en sammanfattande diskussion av hur vår tolkning kan förstås utifrån våra valda teoretiska 

ramar. 

       Efter att noga ha studerat vårt material så ser vi att det finns återkommande mönster i 

diskursen där vissa problembilder förekommer i flera av domarna. Vi har därmed delat upp 

materialet i tre teman vilka vi presenterar under vår första analysfråga; Hur framställs flickors 

sexualitet som problem? Empirin som redogörs för under den första analysfrågan avser besvara 

den första frågeställningen för vår studie;  

• Hur beskrivs flickors sexualitet som en form av normbrytande beteende i 

förvaltningsrättens skäl för avgörande i ärenden som beslutat om tvångsvård i förhållande 

till rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga?   

Med hjälp av frågan ”Vad underförstås och impliceras om flickors sexualitet?” under 6.1.4 

knyter vi samman empirin med tidigare forskning och feministisk teori och ämnar därmed 

besvara vår andra frågeställning;  

• Hur kan diskursen kring flickors sexualitet som en form av normbrytande beteende i denna 

rättsliga kontext förstås med hjälp av kritisk feministisk teori?  

Under avsnitten 6.2, 6.3 och 6.4 ger vi ytterligare förståelse kring denna frågeställning då vi 

med hjälp av begreppen könskonstruktionism, subversiv performativitet och den feministiska 

figurationen cyborg analyserar vilka följder och subjekt som konstrueras, vad som lämnas 

oproblematiserat samt hur lösningen hade kunnat se annorlunda ut om flickors sexualitet 

framställdes på ett annat sätt.  

 

6.1 Hur framställs flickors sexualitet som ett problem? 

Varje tema under denna analysfråga kommer att innehålla en redogörelse för hur diskursen 

råder i Skälen för avgörandet. De tre teman som vi funnit under arbetet med rättsfallen hävdar 

vi har koppling till flickornas sexualitet och hur den uppfattas och problematiseras i de rättsliga 

dokumenten. En vagabonderande livsstil där lögner är förekommande härleder vi till oro för 

var och med vem flickan sover och lögner kan uppfattas som att flickan har hemligheter som 

behöver döljas för familj och vänner. Att vara sexuellt utåtagerande har tydlig koppling till 

sexualiteten genom att epitetet påtalar att flickan har en sexualitet och problemen står att finna 

i det faktum att hon visar det eller agerar utifrån den sexualiteten. Slutligen redogörs för temat 

gällande flickor som utsätter sig för risk, vilket kan kopplas till sexualitet genom att flickan 
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hävdas söka spänning och risker och därmed utsätter sig för faror som är kopplade till hennes 

kropp. 

 

6.1.1 Den vagabonderande flickan som ljuger  

Det framställs återkommande som problematiskt om flickan rör sig på platser som 

vårdnadshavare och skola inte godkänt och på tider som inte är överenskomna. Det motiveras 

som en del av en problembild om flickan "ofta ljuger om var hon befinner sig och vem hon var 

med" (rättsfall 1). Andra problematiseringar inom temat lyder; "utgångspunkten måste vara att 

NN i nuläget inte befinner sig på en säker plats utan i en olämplig miljö, vilket i sig utgör ett 

socialt nedbrytande beteende" (rättsfall 1), "hon lever ett vagabonderande liv, avviker från 

placeringar och befinner sig i för henne olämpliga miljöer" (rättsfall 9), ”Under denna tid har 

hon utvecklat ett avvikande beteende då hon ofta försvunnit och sovit borta utan att berätta var 

hon varit” (rättsfall 12), ”…under det senaste året haft en vagabonderande livsstil och befunnit 

sig i olämpligt sällskap i olämpliga miljöer…” (rättsfall 4) och "NN har avvikit vid flera 

tillfällen" (rättsfall 2). Om en flicka som är sexton år kan vi läsa följande;  

"Det är vidare vanligt förekommande att NN inte kommer hem till någon av 

sina föräldrar på avtalad tid. Hon umgås med sina kompisar till sent på 

kvällen och ofta sover hon även över hos kompisar". (Rättsfall 8) 

Flertalet ärenden benämner flickorna som individer som ljuger, benämningen konfabulerar 

används frekvent. Detta lyfts ofta in i bedömningen gällande om vårdbehov kan tillgodoses på 

frivillig väg och blir där grund för att flickans frivillighet till vård, vanligen under öppnare 

former, bedöms vara icke tillförlitligt.  

       Vår tolkning utifrån genusrättsvetenskapens kritiska blick är att dessa problematiseringar 

används dels för att motivera varför flickans samtycke till frivillig vård inte anses trovärdigt 

men även för att förstärka bilden av flickan som någon som inte kan ta ansvar över sig själv 

och inte går att lita på. I §1 LVU så anges att insatser inom socialtjänsten ska ges i samförstånd 

med den unge och hans eller hennes vårdnadsgivare vilket betyder att LVU endast ska tillämpas 

om behövlig vård inte kan ges på frivillig väg. Detta innebär att om det finns ett samtycke från 

vårdnadshavare och/eller den unge om denne är över 15 år så ska beslut om tvångsvård inte 

fattas om inte samtycket, som i dessa fall, ej anses trovärdigt. I flera av rättsfallen har det funnits 

ett samtycke till frivillig vård från flickans håll men det har bedömts som icke trovärdigt vilket 

motiveras med avvikningar, konfabulering eller att hon har synpunkter på vilken typ av 

placering hon vill ha. Av §1 LVU framgår vidare att ”insatserna från socialtjänsten ska präglas 

av respekt för den unges människovärde och integritet”, men frågan är om detta kan sägas ske 

med tanke på att flickans trovärdighet ifrågasätts. Detta delvis med hänvisning till att hennes 

sexualitet inte går att kontrollera eftersom hon ljuger om var hon befinner sig och hennes 

önskemål om placering förbises.  
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       De rättsfall som vi studerat handlar om flickor som är mellan 15 och 18 år där flera av 

flickorna var födda 1999 vilket innebär att de var eller skulle fylla 18 år vid tiden för 

förhandlingen. I flera av rättsfallen så är det en återkommande diskurs att påtala att ett beteende 

har pågått under en längre tid genom exempelvis yttringar i form av ”det finns en lång historia 

av att hon inte visat sig förmögen att hålla planeringar" (rättsfall 2), och att hon varit "mycket 

svår att nå under långa perioder" (rättsfall 2). Dessa uttalanden tolkar vi som ett sätt att 

avskriva flickans förmågor och hävda att hon inte är tillräckligt ansvarsfull för att kunna ta vara 

på sig själv genom att påvisa ett mönster i flickans beteende som implicit skulle säga något om 

hur flickan kommer att bete sig i framtiden. Om vi sätter det i relation till forskning kan vi se 

det som att flickan kategoriseras med titeln ”den dåliga” enligt de personlighetstyper som 

Brown (2010, s.107) presenterar i sin studie där hon studerat vad som ses som allmänt 

vedertagna konstruktioner av flickors identiteter.  

 

6.1.2 Den sexuellt utåtagerande flickan  

Det sexuella beteendet hos de unga flickorna är något som explicit presenteras som en del av 

deras problembilder. Med uttalanden såsom; ”tillbringade en dag med en okänd kille som hon 

träffat på gatan” (rättsfall 1), ”sexuellt utåtagerande beteende gentemot män, bl.a. mot de 

manliga familjemedlemmarna i ett tidigare jourhem” (rättsfall 2), ”har sålt bilder på sig själv” 

(rättsfall 5), ”haft sexuella relationer med väldigt många män” (rättsfall 10) samt ”uppvisat ett 

sexuellt utagerande beteende bl.a. i skolmiljön” (rättsfall 15) görs ett tydligt ställningstagande 

kring att sex är något problematiskt för flickor. Det framkommer inga konkreta exempel på hur 

dessa beteenden har sett ut och inte heller klargörs det på vilket sätt som det skulle vara ett 

verkligt problem.   

       Att framföra att en flicka, född 1999, har haft sexuella relationer med väldigt många män 

är svårtolkat. Det öppnar upp för ytterligare frågor istället för att bringa klarhet i den aktuella 

flickans ärende. Hur många är väldigt många och varför är det av vikt att poängtera att det varit 

många överhuvudtaget? Vidare är det intressant att se på benämningen män. Vad finns det för 

information om ålder på dessa personer och var dras gränsen mellan pojke, kille, och man? Om 

förvaltningsrätten istället skrivit sexuella relationer med många killar så kunde tolkningen bli 

något annat. Att diskursen i detta fall innefattar den unga i kombination med män leder till att 

distanseringen mellan individerna blir större. Det är en fast linje som dras kring socialt 

nedbrytande beteende när samhället problematiserar mängden sexuella partners och därmed 

fastslår att ”många” per automatik innebär något dåligt för individen och kan ge skäl för 

tvångsomhändertagande. Vi ser detta som att rätten, genom att använda sig av denna diskurs 

kring flickors sexualitet, presenterar ett sexuellt script (jfr; Löfgren-Mårtensson 2013) kring hur 

flickors sexualitet bör yttra sig. Vår förståelse blir således att de bör begränsa antalet sexuella 

partners och hålla sig till sexpartners inom sin åldersgrupp för att inte bryta mot samhällets 

grundläggande normer. Vi kan vidare koppla detta till den rådande diskurs bland ungdomar 
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som Bäckman (2003, s.121) talar om, där sexualitet bland flickor granskas genom en 

ålderdomlig lins som leder till allvarliga konsekvenser för flickor trots att även pojkar uppvisar 

samma beteende. 

       Att ”uppvisa ett sexuellt utåtagerande beteende” är något som vi i vårt arbete haft svårt att 

definiera och något som saknar en tydlig definition både i förarbeten och prejudicerande domar 

gällande annat socialt nedbrytande beteende. Vad är sexuellt utagerande? Den frågan kan vi 

utifrån vår empiri inte svara på, det framgår aldrig vad för slags beteende som skall förläggas 

med detta epitet. Det exempel som lyfts i ett av fallen är att flickan uppvisar gränslöst sexuellt 

beteende mot män genom att hon tillät att en manlig släkting sov över i hennes rum (rättsfall 

1). Att en besökande släkting sover i samma rum, menar vi, behöver inte ha några sexuella 

anspelningar. Utifrån teorin om sexuella script (Gagnon & Simon 2005) så förstår vi detta som 

att flickan förväntas bli sexuell när män är i hennes närhet även om det handlar om en släkting. 

Vi förstår det som att flickan även förväntas ta ansvar för detta. Vi gör ett antagande att det 

hade uppfattats annorlunda om det hade varit en kvinnlig släkting och att detta inte hade 

problematiserats som något sexuellt överhuvudtaget. Därmed ser vi likt Löfgren-Mårtenssons 

(2013) studie som visade att det är ett heterosexuellt script som erbjuds gymnasieungdomar på 

särskolan att detta även är det som förväntas av flickorna i vår empiri. Avsaknaden av konkreta 

exempel på sexuellt utagerande i våra studerade fall menar vi öppnar upp för spekulation och 

godtycklighet gällande vad detta beteende kan innebära.  

       Högst relevant för vår studie är att endast ett av våra studerade rättsfall visar ett exempel 

på annat socialt nedbrytande beteende som även förekommer i lagkommentarer, nämligen 

prostitution. Det fallet rör en 18-årig flicka som ”har sålt sex för att få tillgång till narkotika” 

(rättsfall 16).  

 

6.1.3 Flickan som utsätter sig för risker  

Detta tema är starkt övergripande då det förekommer uttalanden som behandlar detta ofta i vårt 

studerade material. Det problematiseras här att flickan ”…har utsatt sig för stora risker och det 

finns en oro för henne med anledning av upprepade rymningar, kriminalitet, sexuell utsatthet 

och ett begynnande missbruk…” (rättsfall 17), ”…NN vistats i olämpliga miljöer, där det 

förekommer både alkohol och narkotika och där det finns misstanke om att pojkar utnyttjar 

flickor sexuellt i utbyte mot cigaretter och alkohol” (rättsfall 13), ”aktivt sökt sig till och vistats 

i, för henne, olämpliga miljöer och destruktiva sammanhang” (rättsfall 6), ”utsätter sig för en 

ökad risk att bli utsatt för våldshandlingar när hon är berusad på fester” (rättsfall 8) samt 

”riskerar att utsätta sig för sexuella övergrepp och andra faror” (rättsfall 14). Det som här 

presenteras som ett problem är att en flicka utsätter sig för risk för våldtäkt, utnyttjande och 

sexuella övergrepp. Det som uttrycks är att flickan försätter sig i situationer frivilligt och 

därmed också bär ansvar för de handlingar som utförs mot henne i den situationen. Det tillskrivs 

hennes socialt nedbrytande beteende om någon annan begår övergrepp gentemot henne (jfr; 
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Carlsson 2008). Tydligt exempel på detta kan ses i rättsfall 11; ”Hon har även utsatt sig för 

risker genom att ensam vistas i en lägenhet med yngre män nattetid och har tvingats till sexuella 

handlingar”.  

       Vidare kan vi utläsa en bild av flickorna som spänningssökare och detta skulle i sin tur leda 

till att de utsätter sig för risk för att på så vis tillfredsställa detta sökande, ”hon söker spänning 

och är lättledd” (rättsfall 3). Det dyker inom detta problematiserande även upp andra orsaker 

som kan förklara beteendet, till exempel att det kan ha sin grund i en flickas funktionshinder att 

hon ”vistats i olämpliga och potentiellt farliga miljöer” (rättsfall 3) men förvaltningsrätten 

påtalar vid flera av fallen att beteendet kan uppvisas hos någon som inte har samma 

funktionshinder och därmed bedömer de att funktionshindret inte kan ses som problembärande;  

”NN har flera diagnoser. I målet har det emellertid inte framkommit att 

hennes beteende i huvudsak är att betrakta som symptom på hennes 

psykiska funktionshinder” (rättsfall 7).  

När det gäller risktagande lyfts även benägenheten att avvika från hemmet eller från en 

placering ”…hon har blivit våldtagen och sexuellt utnyttjad, åtminstone en eller två gånger, 

när hon har varit avviken” (rättsfall 9). Det presenteras som ett problem att avvika och 

problemet består i vad som kan hända när flickan är avviken.  

       Vi kan i vår empiri se en del likheter med resultat i tidigare forskning. Dels framgår det, 

precis som Vogel (2012, s.179) menar, att det socialt nedbrytande beteendet definieras diffust 

och motiveras ofta med att flickans beteende avviker mot samhällets grundläggande normer, 

trots att det känns oklart vilka dessa normer egentligen är. Vi ser även hur diskursen om 

flickornas sexualitet återkommer i vår empiri där det ses som ett problembärande beteende om 

flickan umgås med pojkar och/eller män och särskilt om hon har sex med dem. Detta resultat 

har presenterats flera gånger tidigare ur flera perspektiv (jfr; Schlytter 1999;2000; Lundström 

& Sallnäs 2003; Wilkins & Miller 2017 m.fl.).  De normer som verkar råda för flickor tycks 

vara snäva då ett beteende som kan anses vara ”normalt” tonårsbeteende, exempelvis att sova 

över hos kompisar, vara svår att nå i perioder och vara berusad på fester, samlas under 

beteckningen "socialt nedbrytande beteende". Likt Vogels beskrivning av fenomenet så 

uppfattar vi att detta rekvisit används för att samla in beteende som inte finns med i 

lagstiftningen för att öka handlingsutrymmet att göra godtyckliga bedömningar där beteende 

som skapar oro ska ge skäl för omhändertagande, detta konstaterar även Hamreby (2004, 

ss.177–178).   

 

6.1.4 Vad underförstås och impliceras kring flickornas sexualitet?   

Vi lyfter vår tolkning av vad som impliceras och underförstås under samma teman som tidigare 

presenterats. Rättsväsendet har till uppgift att upprätthålla samhällets grundläggande normer 

och dessa normer kodifieras genom rättsreglerna. Då de beteenden som beskrivs i domskälen 
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motiveras som socialt nedbrytande beteende, vilket förklaras som att bryta mot samhällets 

grundläggande normer, är vår tolkning att det som är underförstått är att det motsatta beteendet 

är det önskvärda och alltså normen. Det blir då intressant i denna studie att se hur sexualitet 

konstrueras som nedbrytande för flickor, när det inte gör det för pojkar. Då flickan beskrivs 

vara i behov av vård för att komma tillrätta med sina problem, som till exempel tar sig uttryck 

i att utsätta sig för risk genom att vistas i olämpliga miljöer, så impliceras det att flickan bör 

veta vilka risker hon utsätter sig för, vilka miljöer som är olämpliga och hur man undviker 

dessa. Det impliceras även att hon borde följa samhällets grundläggande normer och om hon 

misslyckas med detta ger det skäl för omhändertagande enligt LVU.        

       Vår tolkning utifrån Butlers begrepp performativitet (Butler 2005) är att genom att forma 

en rättslig diskurs om den vagabonderande flickan som ljuger som en problemkategori så finns 

det ett implicit antagande att samhällets normer säger att unga flickor bör vara hemma tidigt på 

kvällen, stanna hemma så mycket som möjligt, hålla det hon lovat och inte ljuga. Det 

underförstås även att hon befinner sig i en olämplig miljö om hon inte går att nå samt att om 

flickan tidigare inte följt en planering så kommer hon inte göra det i fortsättningen heller. Den 

sociala praktiken är i detta fall rättstillämpningen vilken skapat denna sociala kategori. 

Identiteten formas i diskursen genom detta upprepande uttalande om de vagabonderande 

flickorna som avviker och ljuger och detta ses som ett problem och som att hon frångår de 

grundläggande normerna i samhället. Flickan står alltså utanför det normala vilket, enligt 

Butlers begrepp, leder till en nedvärdering av den sociala identiteten. De flickor som tilldelas 

denna sociala kategori konstrueras därmed som sämre flickor som frångår hur en flicka bör vara 

enligt normen. Vi tolkar även problemframställningen som att flickans vagabonderande livsstil 

antas vara en del av hennes risktagande vilket görs till hennes problem att komma till rätta med 

då hon måste vara medveten om vilka risker hon tar i egenskap av flicka i kontakt med äldre 

personer och framförallt med män.  

       Det som underförstås om den sexuellt utåtagerande flickan är att det först och främst inte 

hör till samhällets grundläggande normer att vara sexuellt utåtagerande, i alla fall inte om du 

är flicka. Vi har tidigare problematiserat vad detta beteende egentligen innebär och hur detta 

skall förstås som problem. Om vi ser på det som en motsatsfråga enligt Butlers performativitet 

och begreppen naturligt/onaturligt eller normalt/ inte normalt, så skulle det innebära att vad som 

accepteras som samhällets grundläggande norm är en flicka vars sexualitet inte tar sig några 

externa uttryck. Således, en flicka som inte uttrycker en sexualitet överhuvudtaget. Vidare blir 

det en del av problemet om flickan ofta umgås med pojkar och/eller män, och det exemplifieras 

som extra problematiskt om hon umgås med en pojke som hon inte känner sedan tidigare. Det 

blir på så vis nästan paradoxalt, om en flicka inte kan möta och lära känna nya pojkar eller 

personer, vilka är det då hon skall umgås med? Själva definitionen av att utvecklas i mötet med 

nya människor är ju att du inte känner personen sedan tidigare. Att rätten då väljer att tydliggöra 

det som ett av problemen i skälen för avgörande om tvångsvård att en flicka umgås en dag med 

en pojke som hon inte redan känner tolkar vi som att greppa efter halmstrån. För andra 

människor, som inte är föremål för förhandling gällande ett omhändertagande enligt LVU, 
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skulle ett sådant möte med största sannolikhet inte vara ett problem. Så varför konstrueras det 

till ett problem för dessa flickor? Med hjälp av det feministiska begreppet könskonstruktionism 

tolkar vi ett antagande i att könet ”flicka” ges ett begränsat socialt utrymme där hon förväntas 

vara återhållsam med sina sexuella handlingar och uttryck och inte umgås med pojkar eller män 

hon inte känner. Könskonstruktionen av flickan inom normen är en flicka som bör vara kysk, 

noga tänka över sitt umgänge och helst bara umgås med andra flickor. Vi ser även detta i det 

resultat som Ericsson och Jon (2006, s.126) presenterar från Norge, där behandlande insatser 

syftar till att ”återföra” flickor till den samhälleliga bilden av normal och korrekt flicka. 

       Man kan fråga sig om många beteenden som lyfts i dessa förhandlingar som ett problem 

uppfattas som sådana utanför förhandlingarnas väggar. Med en feministisk kritisk ansats vill vi 

problematisera att flickor blir särskådade och behandlade på ett sätt som ifrågasätter deras 

förmåga till självbestämmande och möjlighet att uttrycka och äga sin sexualitet. Vi vet genom 

bland andra Schlytter (1999;2000) och Sjöblom (2012, ss.135–136) att detta inte är något nytt 

och att det inte är några engångsföreteelser att flickor blir granskade efter en mycket trängre 

ram än pojkar och sättet genom vilket detta genomförs står tydligt att läsa i dessa domskäl. Vi 

vet även genom Goodkind (2005) att detta inte är något som uteslutande förekommer i en 

svensk kontext utan att problemet med rättslig diskriminering av unga flickor är internationellt. 

Vi kan i flertalet domar läsa att det prejudicerande fallet RÅ 2000 ref.33 används som anledning 

till att anse en flickas beteende som annat socialt nedbrytande beteende, trots att det är tydliga 

skillnader mellan det fallet och de aktuella flickorna. Förvaltningsrätten likställer en 15-årig 

pojkes våldsamma agerande mot personer i hans omgivning med en flickas sexuella agerande 

och menar på att detta avsteg från vad som exemplifierats i förarbeten som socialt nedbrytande 

beteende gjorts legitimt genom beslutet i RÅ 2000 ref.33.  

       När det gäller det sexuella risktagandet som konstruerat problem kan vi se att mycket av 

det som dessa flickor upplevt och gått igenom presenteras som en direkt konsekvens av deras 

egna handlande. Om du som flicka avviker så innebär det implicit att du kan bli våldtagen eller 

utsatt för andra övergrepp. Skuld och ansvar lyfts därmed ur en förövares händer och läggs på 

flickan, som borde vetat bättre än att utsätta sig för risker genom att till exempel umgås med 

pojkar/killar/män. Det uppstår en paradox när förvaltningsrätten å ena sidan lyfter flickorna 

som aktörer med ett aktivt sökande efter spänning medan de å andra sidan påtalar hur bräckliga 

och skyddsbehövande flickorna är. Tolkningen blir att en passivitet eller ett aktörskap tillskrivs 

flickan beroende på vilket syfte det kan fylla att presentera henne som det ena eller det andra. 

Detta vittnar om liknande diskurser som de Vogel (2016, s.122) identifierar gällande en aktiv 

maskulin beskrivning av beteende i motsats till en passiv och indirekt feminin beskrivning. Det 

blir även intressant i förhållande till Culhane och Taussigs resultat som visar på att när 

ungdomarnas egna röster förs fram så problematiserar pojkarna sitt sexuella beteende medan 

flickor inte i lika stor utsträckning ser sin sexualitet som problematisk. De unga pojkarna och 

flickorna uppvisar ett reflekterande kring det egna beteendet som går emot det som samhället 

vill förmedla (Culhane & Taussig 2009, s.75). 
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       I ett av fallen påtalas att flickan har fått problem för att hon sedan tidig ålder uppvisat ett 

sexuellt utåtagerande beteende och detta i kombination med att hon är ung och saknar ett 

skyddande nätverk förstärker argumentet att hon är i behov av tvångsvård. Om vi tolkar detta i 

relation till en passiv/aktiv syn på flickan så kan det hävdas att flickan är aktiv i sin roll som 

förförare, med ett sexuellt utagerande, medan hon är passiv i ansvarsrollen – ung och utan 

skyddande nätverk. Bilden av en aktiv roll porträtterar en dålig egenskap i form av sexualiteten, 

och den passiva rollen porträtterar en svag och ung flicka som inte är kapabel att ta ansvar, där 

ansvarstagande blir en saknad positiv egenskap. Liknande mönster upprepas vid flera av våra 

studerade domar, där ett beteende utmålas som något aktivt och flickan som medveten aktör i 

sina handlingar för att sedan, när det gäller till exempel om vård kan tillgodoses på frivillig väg, 

radera hennes aktörskap och hon är då en flicka som inte har förmåga att ändra sitt beteende 

eller ta emot vård frivilligt. Vi kan relatera denna diskurs till både Vogel (2016) och Överlien 

(2003;2006) och vad de presenterat i tidigare forskning gällande rådande diskurser för flickors 

beteende och de paradoxer som redovisats i samtal med både placerade flickor och deras 

behandlande personal när det gäller den egna agensen hos flickorna.    

 

6.2 Vilka följder får problemframställningarna och vilka subjekt konstrueras? 

De subjekt som konstrueras hävdar vi är dels flickan som ansvarig för andras beteenden, flickan 

som förförare genom ett ”sexuellt utåtagerande” och dels flickan som skör och i behov av vård 

som en skyddsåtgärd. Genom existensen av dessa konstruktioner kring en flickas möjliga 

identiteter tydliggörs det ställningstagande som vi anser att samhället tar gentemot dessa flickor 

och de problembilder som existerar runt dem. Brown (2010); Carlsson (2008); Scourfield 

(2001) samt Bachechi och Hall (2013) talar alla om konstruerade identiteter för flickor eller 

kvinnor och presenterar exempel som ”den dåliga flickan”, ”den ledsna flickan”, ”den galna 

flickan”, ”girls gone wild” samt ”the new virgins” och de subjekt som diskursivt framträder i 

vår empiri stämmer överens med de olika alternativ som diskuterats i deras tidigare studier.  

       En följd av problemframställningarna den vagabonderande flickan som ljuger, den sexuellt 

utåtagerande flickan samt flickan som utsätter sig för risker är att en flicka ses som 

problembärande oavsett om det är hennes egna handling eller någon annans aktiva handlande 

som orsakat problemet, vid till exempel övergrepp (jfr; Carlsson 2008). Genom att 

förvaltningsrätten uttrycker sig med ”utsätter sig för risk att bli utnyttjad” – blir följden att 

flickan anses göra ett aktivt val och bör grunda sina val och sin handling på huruvida det finns 

en risk att någon annan kan utsätta henne för något i den situationen. I förlängningen innebär 

dessa formuleringar och detta sätt att bedöma och behandla flickor en följd av samhällets 

sociala kontroll av unga flickor. Vidare följder kan ses i den fortsatta reproduceringen av hur 

normen för en flicka ser ut. Att föra fram dessa argument som förvaltningsrätt ger tyngd åt och 

legitimitet åt dessa argument som fakta enligt Foucaults tes om utestängningsprocedurer. 

Samhället har gett förvaltningsrätten detta mandat och den fortgående följden för unga flickor 
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blir tydlig i detta upprepande av vad som anses ligga utanför samhällets grundläggande normer. 

Vi kan se på detta fenomen utifrån Butlers tanke om upprepande och stelnande (Butler 2005) 

och då förstå det som att den påstådda normen cementeras som sanning och korrekt uppförande 

och detta leder till att det ser ut som det gör. 

       Vidare är det värt att lyfta att förvaltningsrätten i ett av fallen påtalar att flickans egna 

uppgifter måste beaktas, det som är intressant är dock att de hävdar detta på grund av att 

socialnämndens och föräldrarnas uppgifter är bristfälliga och inte tillräckligt specifika. Vår 

tolkning av detta utifrån Foucaults tes om utestängningsprocedurer är att om socialnämnden 

och föräldrarna har lämnat specifik och omfattande information kring en flicka så behöver 

rätten inte beakta det hon själv har att säga. Hennes egna ord blir mindre värda ju mer material 

rätten förses med genom att socialnämnden och vårdnadshavare tillskrivs högre legitimitet än 

flickan (Foucault 1993). På liknande sätt poängterar rätten i ett fall att utredningen innehåller 

en del osäkra uppgifter och antaganden gällande flickans ”göranden och låtanden” men 

bedömer likväl hennes beteende som annat socialt nedbrytande utifrån den sammantagna 

bilden. En sammantagen bild som således inkluderar dessa osäkra uppgifter och antaganden, 

men som kommer från en mer legitimerad källa än den som flickan tillåts vara. 

 

6.3 Vad lämnas oproblematiserat när sexualitet konstrueras som ett problem? 

Vi kan se att flickan med rätt att vara sexuell eller ha en sexualitet inte blir diskuterat eller 

problematiserat i förvaltningsrättens bedömningar. Det presenteras som en sådan självklarhet 

att alla kopplingar till sexualitet hos en flicka är ett problem och att problemet bör lösas genom 

tvångsomhändertagande och vård, trots att studier finns som visar på att flickor mellan 15 och 

18 år som bor i Europa har en aktiv sexualitet och att en tredjedel av 15-åriga flickor i Sverige 

någon gång har haft sex (Avery & Lazdane 2008, ss.60–61). I vårt studerande av dessa domar 

har vi upplevt starka reaktioner på en del av de formuleringar som vi stött på. Vi har stundtals 

frågat oss vad som egentligen är rimligt att söka kontrollera genom att lyfta det som en del av 

ett socialt problem i rättsliga texter. Hur mycket ska samhället och lagen ha att säga till om 

beträffande beteenden som i rättslig kontext inte är olagligt och därmed inte straffbart? Som vi 

tidigare nämnt fungerar SiS som en form av disciplinerande institution vars syfte inledningsvis 

var att ”få ordning” på pojkar som befattade sig med våld, missbruk och kriminalitet och dit 

skickas alltså flickor som bedöms ha ett annat socialt nedbrytande beteende som delvis 

presenteras genom flickans sexuella förehavanden. Vi hävdar inte på något sätt att ett sexuellt 

beteende inte kan vara en konsekvens av andra problematiska förhållanden, till exempel som 

en del i ett självskadebeteende (se t.ex. Överlien 2006, s.171), men det är svårt att acceptera det 

som ett problem när det blir presenterat som sådant enbart genom sin existens.  

       Vidare är det värt att ifrågasätta om SiS eller tvångsvård på HVB är den bästa lösningen 

för flickor med ett konstaterat självskadebeteende, när studier visar att personal på dessa 

boenden saknar kunskap om hur de ska bemöta och behandla självskadebeteenden (Ulmanen 
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& Andersson 2006, s.69; Henriksen 2017, s.694). Det blir vidare relevant att lyfta Herlitz och 

Forsbergs studie och deras resultat som hävdar att det sexuella uttrycket bland unga har 

förändrats och att det generellt bedöms finnas en mer liberal inställning till sex idag än tidigare. 

Att deras resultat dessutom säger att återhållsamhet som föreslagen lösning får motsatt effekt 

vittnar om att en inlåsning av dessa flickor delvis grundat på deras sexuella förehavanden är 

poänglöst och kontraproduktivt (Herlitz & Forsberg 2008, s.38). Det blir problematiskt att detta 

inte återspeglas i den rättsliga diskursen då vi får två olika sexuella script som står i kollision 

med varandra genom att rätten eftersträvar en form av återhållsam sexualitet och håller den som 

norm för flickor trots att samhällets attityd generellt har förändrats i synen på just 

återhållsamhet. Konsekvenserna för den enskilda individen, flickan, blir i detta avseende stora. 

       Butlers begrepp subversiv performativitet (Butler 2005) ger oss möjlighet att förstå hur det 

diskursiva upprepandet av dessa flickors beteenden som något dåligt dels kan ses som ett 

stelnande där det skapas en norm kring hur flickor bör och inte bör vara, men med den 

subversiva performativiteten menas även att den upprepande diskursen om flickor som sexuellt 

utagerande kan ge oss en ny bild av hur flickor är och hur deras sexuella beteende kan yttra sig 

då gränsen för vad som är normalt flyttas. De rättsliga texterna samt tidigare forskning (jfr 

Vogel 2012; Brown 2010; Wilkins och Miller 2017) har påtalat att flickor har låg självkänsla 

och mår psykiskt dåligt vilket bidrar till en normbild av tonårsflickan som en individ som mår 

psykiskt dåligt och är bräcklig. Det som blir oproblematiserat är att detta å ena sidan ses som 

mer eller mindre normalt i vårt samhälle men att det samtidigt blir en del av ett normbrytande 

beteende om det leder till aktiva handlingar i form av exempelvis ett självskadebeteende. Vad 

som bär grunden till denna socialt konstruerade bild av hur en flicka bör uppträda eller bete sig 

i förhållande till sin kropp eller sin sexualitet problematiseras inte i förvaltningsrättens texter. 

Det är ingen som ifrågasätter varför dessa företeelser bör eller inte bör betraktas som problem 

överhuvudtaget. Som Hamreby (2004, ss.176–177) påtalar är detta inte ett nytt fenomen, utan 

flickor har på detta sätt blivit bedömda utifrån sin kropp under lång tid och deras sexuella 

förehavanden granskas på ett sätt som inte existerar när det gäller pojkar.  

       Att det skulle vara ett problem att flickor umgås med pojkar förutsätter en heteronorm där 

det antas som självklart att flickan är heterosexuell och att hon därmed frestar pojkar och män 

med sin närvaro. Flickan skulle lika gärna kunna vara homosexuell och inte alls intresserad av 

män, vilket visserligen inte hindrar män från att vilja utsätta henne för övergrepp, men flickan 

konstrueras automatiskt som passiv i närheten av män. Detta heteronormativa sexuella script 

som vi identifierat i domarna kan, som tidigare nämnts, jämföras med det som Löfgren-

Mårtensson identifierat i sexualkunskapen inom den gymnasiala särskolan, där sex presenteras 

som något mellan pojke och flicka och ingenting annat (2013, s.56).  

       Slutligen problematiseras inte vems ansvar det bör vara, istället för flickans, att komma till 

rätta med de redovisade problemen. Det framställs som att flickan är i behov av vård för att 

komma till rätta med sina problem medan studier visar att den vård som ofta erbjuds inte kan 

hjälpa flickan med dessa (jfr; Vogel 2012, s.179). Oavsett om flickan själv håller med om att 
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hon har problem och är i behov av vård eller om hon inte tycker att hon har problem så bör hon 

enligt det studerade materialet omhändertas med tvång.  

 

6.4 Hur skulle lösningen skilja sig om flickors sexualitet framställdes 

annorlunda? 

Begreppet subversiv performativitet anger en lösning i form av att genusidentiteter kan väljas 

att ageras ut ”rätt” eller ”fel” och förståelserna kring vad en kvinna eller en man är eller bör 

vara kan störtas om vi bryter ner förståelsen och skapar nya identiteter med utökade 

handlingsutrymmen. Att tänka sig att diskursen som råder gällande flickorna i denna kontext 

istället handlade om pojkar låter oss skapa en bild av en sorts genusparodi där det blir tydligt 

hur annorlunda synen är på pojkar jämfört med flickor i samhället. Vi tänker oss därmed att 

LVU-processen skulle kunna vara helt könsneutral, genom en avkönad förhandling, för att 

problemet därmed inte skulle framställas som könsspecifika beteenden utan som situationer 

som unga personer befinner sig i. Samtidigt skulle det behöva ske en förskjutning gällande vem 

som är ansvarig för problemen då det idag presenteras som flickans problem att bära om någon 

utnyttjar eller misshandlar henne när det rimligen borde vara den som utför dessa handlingar 

som är problembärare. Flickan som vill vara ute med kompisar, vill gå på fester och uppleva 

saker skulle lika gärna kunna konstrueras som den ”normala” och de individer som utsätter 

henne för risker skulle då konstrueras som de onormala. Som empirin talar om är det flickan 

som ”utsätter sig för ökad risk att bli utsatt” och det är således hon som behöver bli satt bakom 

lås och bom istället för mannen som i dessa fall är den som innebär den reella risken för 

övergrepp. Butlers begrepp handlar även om att se på orden ”kvinna” och ”kvinnligt” som 

instabila belastade begrepp och genom att vi gör det kan vi dekonstruera den hegemoniska 

heterosexualiteteten och den manliga dominansen (Butler 2005).  

       Med hjälp av Haraways cyborg så kan vi tänka oss att flickan skulle kunna ges ett helt 

annat aktörskap i sin roll. Hon skulle kunna få mer självbestämmande gällande var hon ska 

placeras om hon själv upplever att hon är i behov av vård och i de fall då hon inte samtycker 

till vård och inte har gjort något straffbart eller är en fara för sitt eget liv så skulle hon heller 

inte bli frihetsberövad. Den metaforiska cyborgen är jämställd i samhället och har rätt att 

uttrycka sin åsikt och bli hörd samt har rätt att uttrycka sin sexualitet. Det finns inget självklart 

syfte för henne att fylla utan hon är fri att leva sitt liv hur hon än behagar, utan skam och skuld 

(Haraway 2008). Vi kan relatera detta till den tydliga och öppna kommunikation i sexuella 

relationer som Frith och Kitzinger (1997, ss.522–523) efterfrågar och som de menar skulle ge 

nytt handlingsutrymme för flickors sexualitet. Den teknologiska maktapparaten domineras idag 

av patriarkala krafter där män är de som har mest kapital och är de som historiskt har stiftat 

lagar och upprätthållit lagstiftningen. Enligt begreppet cyborg så kan vi tänka oss att kvinnor 

får vara en del i denna teknologiska maktapparat där lagar bör stiftas på jämlika villkor och där 

rättstillämpningen skulle vara könsneutral på riktigt. Haraway menar att människan lever och 



 

44 

 

verkar i rådande system i form av teknologi och natur men att vi med hjälp av cyborgen kan 

forma om dessa så att de blir frigörande och jämlika istället för ojämlika och förtryckande 

(Haraway 2008).  
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en 

problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt 3§ Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga och specifikt enligt rekvisitet annat socialt 

nedbrytande beteende. 

       Vi fick fram ett resultat som visar att flickors sexualitet är något som på olika sätt 

problematiseras i domarna vi studerat och att även om sexualiteten yttrar sig på olika sätt så är 

den enligt förvaltningsrätten problematisk och något flickan behöver komma till rätta med. De 

mönster som vi upptäckte, vilka vi har kategoriserat i teman, är 1) den vagabonderande flickan 

som ljuger, 2) den sexuellt utåtagerande flickan och 3) flickan som utsätter sig för risker. Dessa 

återkommande mönster i förvaltningsrätternas skäl för avgörande visar hur flickor på olika sätt 

kan ha ett beteende som bedöms vara normbrytande och som därmed faller under rekvisitet 

annat socialt nedbrytande beteende. Problemen anses därigenom vara flickans att komma till 

rätta med. I de fall där flickans missbruk eller våldsamma beteende presenteras som en del av 

problembilden tillsammans med sexualiteten så används hennes sexuella beteende som en 

förstärkning av bilden av flickan som okontrollerad och vild för att på så vis möjliggöra ett 

ifrågasättande av hennes förmåga till självbestämmande. Många situationer handlar dock om 

att flickan bör ta ansvar för att män kan vilja utnyttja hennes kropp om hon till exempel dricker 

alkohol på fester, är ute sent på kvällarna eller befinner sig i miljöer där det vistas personer av 

det andra könet.   

       Detta resultat innebär att flickors sexuella handlingsutrymme är begränsat och att de blir 

bärare av ansvar för andras handlingar gentemot dem. Tidigare forskning (se t.ex. Schlytter 

1999;2000; Lundström & Sallnäs 2003; Hamreby 2004; Ulmanen & Andersson 2006; Carlsson 

2008; Bachechi & Hall 2013; Wilkins & Miller 2017) visar liknande resultat genom att påvisa 

socialt konstruerade idéer om hur flickor ska vara, på vilket sätt deras beteende bedöms som 

avvikande samt vilket bemötande som drabbar den dåliga flickan. Dock skiljer sig Wilkins och 

Miller (2017) delvis från vårt resultat genom att flickorna i deras studie själva tar en aktiv roll 

i att fungera dömande mot andra flickor. De har anammat rådande diskurser och reproducerar 

dem gentemot flickor i deras närhet. Utifrån socialkonstruktionism och Butlers begrepp 

performativitet kan vi förstå detta som en reproduktion och ett stelnande av en idealisk typ av 

flicka som eftersträvansvärd norm. Med hjälp av Foucaults begrepp utestängningsprocedurer 

kan vi skapa en förståelse kring vem som ges legitimitet att forma den rådande diskursen kring 

flickorna och identifierar att det i dessa fall är rättstillämparen. Denna kan avgöra vilka 

beteenden som ska anses falla in under rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende då detta 

är ett diffust rekvisit som kan innehålla skilda saker beroende på hur problematiskt beteendet 

framställs vara (Vogel 2012, s.42).  

      Teorin om sexuella script (Gagnon & Simon 2005) har hjälpt oss förstå och synliggöra den 

heteronorm som råder i den rättsliga diskursen kring flickor och deras sexualitet. I resultatet 
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kan vi se att flickorna får presenterat för sig att deras sexuella beteende anses avvikande, vilket 

påverkar upplevelsen av vilket handlingsutrymme samhället erbjuder dem inom ramen för deras 

sexualitet. Vi menar att när flickorna får lära sig att deras sexuella uttryck är avvikande från 

normen så kan detta bidra till en negativ självbild genom att de konstrueras som normbrytare. 

Att de vidare anses vara i behov av vård för att komma till rätta med detta normbrytande ger 

dem även bilden av att det inte är något de kan klara på frivillig väg.  

       Det har även framkommit att två sexuella script står i kollision med varandra då 

rättsväsendet eftersträvar en norm som kan anses förlegad och inte längre stämmer överens med 

den bild av verkligheten som Herlitz och Forsberg (2008) visat. Liknande kollision uppstår i de 

paradoxala konstruktioner av flickorna som framkommit i analysen; ansvarig och aktiv när det 

gäller sexualitet, men passiv och bräcklig när det handlar om självbestämmande.  

       Den metod vi använt i form av Bacchis analytiska verktyg har hjälpt oss synliggöra den 

språkliga konstruktionen av sexualitet som ett problematiskt beteende i förvaltningsrättsliga 

domar och genom vår analys av diskursen har vi uppnått en fördjupad förståelse kring 

samhällets normer för unga flickor men också möjliggjort för oss att förstå hur det hade kunnat 

se annorlunda ut. Detta har i sin tur utmanat vårt egna tankemönster och de idéer kring rådande 

hegemonier och dualismer som förgivettagna som vi funnit hos oss själva. Med hjälp av 

Haraways cyborg kan vi presentera en alternativ diskurs kring flickor och utmana de 

diskriminerande praktikerna som idag råder. Med hjälp av detta resonemang kan vi även 

föreställa oss dygnsvård i form av SiS som en förtryckande institution. Vi kan tänka oss att 

denna vårdform är förlegad och då flera studier visar att de särskilda ungdomshemmen inte är 

utformade för att ta emot flickor med problematik i form av bland annat psykisk ohälsa så bör 

det satsas mer på att ta fram nya vårdformer anpassade efter jämlika ideal. 

      Vidare vill vi diskutera den återkommande tendensen att flytta på eller avskilja den som blir 

utsatt för våld och kränkningar istället för att göra större satsningar på att förändra strukturen. 

För att nämna några exempel så gick Östersundspolisen (Leijman & Lauffs 2016) ut med ett 

meddelande där de rådde kvinnor att stanna hemma då det fanns ett ”oroväckande trendbrott” i 

omgivningen där kvinnor blev utsatta för ofredanden av olika slag. Eller de flertal fall där barn 

som blir utsatta för mobbning i skolan har rekommenderats att flytta på sig (Balksjö & Thurfjäll 

2011). I dessa fall har man valt att flytta på den som blir utsatt istället för att satsa på att åtgärda 

grundproblemet. Detta liknar det vi sett i vår studie där flickorna blir frihetsberövade delvis för 

att inte pojkar och män ska utsätta dem för våld eller övergrepp. Det kan förstås framstå som 

enklare att flytta på en enskild istället för att påverka en hel struktur men problemet försvinner 

inte för att den utsatta får flytta på sig. Mobbare hittar en ny person att utsätta och våldtäktsmän 

hittar nya flickor att förgripa sig på. Det är enligt vår mening tid att konstruera en ny verklighet 

och en ny diskurs för de flickor som studien behandlat. En verklighet där förövare alltid får 

fungera som problembärare och en flickas sexualitet i förhandling om omhändertagande enligt 

§3 LVU inte konstrueras som ett problem. 
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8. Slutord 

I detta avsnitt ger vi en kritisk reflektion på det egna arbetet och diskuterar vilka andra 

forskningsalternativ som hade kunnat tillämpas på studien. Därefter lyfter vi hur studien kan 

bidra med ny kunskap samt diskuterar vilka förhoppningar och önskemål som finns när det 

gäller framtida studier inom detta område.  

 

8.1 Kritisk reflektion 

Vi har med hjälp av vår vetenskapsteoretiska ansats socialkonstruktionism nått en djupare 

förståelse kring rättstillämpningen av LVU genom att se denna som socialt konstruerad och 

med hjälp av diskursanalysen synliggjort att detta inte är den enda sanningen utan ett alternativ 

bland flera (Börjesson & Palmblad 2007, s.10). Genom att redovisa den empiri vi valt ut har 

även vi presenterat en bild av verkligheten och uteslutit andra delar vilket kan färga både vår 

och läsarens tankar kring det fenomen vi avser synliggöra (ibid.). Om vi hade valt en annan 

vetenskapsteoretisk ansats så hade vi kunnat förstå materialet annorlunda och det kan tänkas att 

vi hade fått en annan förståelse av vår empiri om vi hade studerat utifrån exempelvis 

hermeneutiken eller fenomenologin (Sohlberg & Sohlberg 2013, s.55). Då vi valt att endast 

studera skälen för avgörandet och inte de yrkanden som de olika parterna framför så finns en 

risk att vi missat en bakgrundsförklaring till de skäl som förvaltningsrätten lägger fram som 

grund för sitt beslut, vi vill dock motivera detta med både tidsbrist och att vi ansåg detta avsnitt 

vara mest relevant att studera. Vi är dock medvetna om att det hade det kunnat ge en bredare 

bild av förståelsen kring synen på flickor och rättstillämpningen om vi tittat på hela 

rättsdokumentet.  

       Om vi använt oss av triangulering (Larsson 2005, s.29) för att se på materialet från olika 

perspektiv hade detta kunnat öka generaliserbarheten och validiteten men då vi inte avser att 

generalisera vårt resultat så har vi prioriterat bort detta. Med hänsyn till Larssons (2005, s.24) 

resonemang om förhållandet mellan innebördsrikedom och struktur så tänker vi oss att vår 

studie har ett rikt innehåll med ett flertal teoretiska begrepp som vi tolkar och förstår vårt 

resultat utifrån samt att vår analysmetod är nyanserad och ger både bredd och djup. Däremot 

kan detta innebära att den ”största möjliga enkelhet” som Larsson (ibid.) förespråkar enligt 

strukturkravet till viss del blir lidande på grund av detta. Vissa av våra begrepp kan upplevas 

komplicerade och svåra att förstå vilket ger en viss brist gällande överskådlighet och reduktion 

av komplexitet (ibid.). Dock var vi intresserade av att nå en fördjupad förståelse kring diskursen 

om flickornas sexualitet vilket vi anser möjliggörs bättre med ett flertal begrepp som belyser 

kontexter ur olika vinklar där alla vilar i det socialkonstruktionistiska perspektivet.  

       Som kvinnor bär vi en förförståelse utifrån vår könstillhörighet som påverkar hur vi tolkar 

vår omgivning och det samhälle som vi lever i (Larsson 2005, s.19). Vi bär med oss en 

tolkningsbias som kan influera hur vi tolkat de texter som vi läst. Då vi är en del i det sociala 



 

48 

 

sammanhang som vi avser att säga något om kan vi inte ge en neutral beskrivning av det vi 

kommit fram till i våra resultat, vilket vi vill att läsaren är medveten om (ibid.). Vi är vidare 

uttalade feminister som personligen engagerats av kampen för jämställdhet och ett likvärdigt 

bemötande oberoende av könstillhörighet. Detta engagemang kan ha färgat vår analys och vi 

vill poängtera vår medvetenhet kring detta. Vår snäva avgränsning gällande materialet kan 

också innebära att vi går miste om material som hade kunnat utveckla och bredda vår analys 

ännu mer än det som nu varit möjligt genom att sexualitet kan diskuteras utan att våra specifika 

sökord förekommer.  

 

8.2 Alternativt tillvägagångssätt 

En annan metod för den studie som vi genomfört hade kunnat bestå av intervjuer med 

socialsekreterare som bedriver utredning kring just 3§ LVU och som därigenom kunnat belysa 

hur socialsekreterare resonerar kring diskurs och fokus i utredningsarbete när det gäller flickor 

respektive pojkar och deras socialt nedbrytande beteenden. Vår uppfattning är dock att sådan 

forskning i större utsträckning redan bedrivits. I och med att vi upplever de rättsliga texterna 

som normskapande för socialt arbete anser vi att det är av stor vikt att tydliggöra eventuellt 

problematiska förhållningssätt ur ett jämställdhetsperspektiv som försvårar likabehandling 

inom det sociala arbetets praktiker (Schlytter 1999, ss.18–19).  

       Att designa vår studie utifrån kvantitativa metoder hade kunnat ge oss en mer statistisk 

överblick kring fördelningen mellan flickor och pojkar och när sexuellt beteende lyfts för 

respektive grupp. Vi hade med kvantitativ metod kunnat analysera samband mellan olika 

faktorer och variabler men då målet är att förstå snarare än att ge en statistisk överblick bedömer 

vi en kvalitativ metod som bättre lämpad. 

 

8.3 Studiens kunskapsbidrag 

Vår önskan är att den studie som vi genomfört kommer att fylla den kunskapslucka som vi 

upplever finns mellan utredningsarbete och faktisk tvångsplacering då vi byggt vår studie 

utifrån aspekter som vi upplever inte har studerats i någon större utsträckning. Förhoppningen 

är att genom att se flickor som aktörer och som tillräckligt kompetenta att äga sin egen sexualitet 

så kan vi ge ett fördjupat perspektiv på hur orättvist behandlade flickor blir i rättsliga 

sammanhang, vilket drabbar rättssäkerheten, och bidra med ett alternativt synsätt. Att flickor 

är sexuella är inte ett socialt problem. Att flickor görs sexuella mot sin vilja genom att bli 

utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkt, eller dylikt bör däremot ses som det. Men flickor är 

inte automatiskt offer för mannens sexuella drifter. Genom att ge tillbaka flickors aktörskap i 

sexuella sammanhang ger vi dem möjlighet till en frisk och sund sexualitet som bottnar i 

samtycke och gränssättning på hennes villkor där hon inte behöver stämplas som någon som 
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"låter sig utnyttjas" och som kan undslippa en samhällelig kontroll där rådande diskurs dömer 

hennes sexualitet som något dåligt eller avvikande.  

 

8.4 Framtida forskning 

Något som vi i förarbetet med denna studie upplevde saknades var ett större fokus på hur flickor 

som placeras på HVB eller SiS upplever den rättsliga processen som de varit en del i. Vi 

upplever även att begreppet ”samhällets grundläggande normer” saknar en tydlig förklaring i 

den nuvarande litteraturen och befintliga forskningen. Vidare skulle det vara önskvärt att se att 

alla de olika studier som bedrivits inom detta område kunde leda till en omarbetning av LVU. 

När så många resultat pekar på samma typ av brister kan vi tala om generaliserbarhet gällande 

hur LVU inte kan anses vara könsneutral, vilket går emot den grundläggande rättsliga principen 

och tyder på behov av nytänkande och omarbetning. Tidigare studier i svensk kontext har 

undersökt hur socialarbetare resonerar kring flickorna där de gjort bedömningen att det 

föreligger skäl för tvångsomhändertagande enligt LVU (Vogel 2016) och även hur personal på 

de särskilda ungdomshemmen ser på flickorna som är placerade där (Vogel 2012). Det har även 

gjorts studier på rättstillämpningen ur ett jämförande perspektiv på könen (Schlytter 1999). 

Något som vi själva kände skulle vara intressant att studera är vilka yrkanden socialnämnden 

lägger fram i rättsfall gällande flickor där det tillämpas §3 annat socialt nedbrytande beteende 

då detta säger något om vilken norm som socialsekreterare skapar och reproducerar kring 

flickor. Vidare hade det varit intressant att studera samma material som vi studerat fast med 

andra perspektiv, exempelvis HBTQ- etnicitet- och klassperspektiv.  
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