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Abstract 

Syftet med arbetet är att studera och analysera hur flickor bedöms idag inom juridiken 

och det sociala arbetet.  

Forskning visar att under tidigare versioner av lagstiftning för tvångsomhändertagande 

har flickor bedömts efter sin sexuella aktivitet och lössläppthet och trots att lagar 

förändrats kopplas fortfarande bedömningar av flickors förbrytelser till deras 

sexualitet. Forskning visar också att det finns ett betydande könsrollstänkande inom 

socialt arbete och att det tycks råda en allmän moralpanik över flickors sexualitet.  

Teorier och begrepp som hjälpt oss tolka de domar som vårt forskningsunderlag består 

av, är moralpanik och queerteorins heteronormativitet vilka ryms inom socialkonstru-

ktionismen.  

Vi har med ett feministiskt intresse och en hermeneutisk ansats gjort en kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys av LVU-domar för att se på vilka grunder flickor 

omhändertas på grund av eget beteende enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU).  

Trots förändringar i lagstiftningen visar det sig fortfarande att en förlegad kvinnosyn 

och heteronormativa könsroller tycks påverka i juridiska domslut. Detta indikerar att 

den nuvarande praktiken upprätthåller och reproducerar könsroller.  
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1. INLEDNING 

Sverige är enligt World Economic Forum (WEF) det fjärde bästa landet i världen på jämställdhet 

2018, vilket är mycket tack vare vår unika föräldraförsäkring. Det för Sverige antagligen unika 

uttrycket ”feministisk snöröjning”, fick lösnummerpressen sociala medier och dess kommentarsfält 

att under en period tycka högt och lågt huruvida jämställdheten hade gått för långt (Claesson & 

Vargas Lofstedt, 2016, 10 november; Lorentz, 2018, 6 mars). Dessvärre finns det områden i vårt 

samhälle som fortfarande använder sig av ett tankesätt som närmast hör hemma vid förra seklets 

början. Att män och kvinnor har olika regler att förhålla sig till kan inte komma som någon nyhet 

för någon. Detta gäller både i det stora, som i yrkeslivet men även när det kommer till det allra 

mest privata, exempelvis hur man väljer att vara intim med andra människor. Män och kvinnor 

bedöms enligt olika måttstockar när det kommer till sexlivet – hur många, med vem eller vilka och 

hur ofta – är parametrar som ger olika resultat i bedömningen beroende på vilket kön som tillskrivs 

personen (Mattsson, 2016, s. 22).  

Vi kommer att undersöka hur bedömningsunderlag för tvångsvård av unga ser ut med dagens 

tillämpning för att ta reda på om flickors sexualitet kopplas samman med sociala problem. Två 

tredjedelar av flickorna som aktualiserades hos sociala myndigheter under 1940-talet blev det på 

grund av ett agerande klassificerat som sexuell vanart. Beteendet kunde ensamt vara orsak till 

tvångsomhändertagande eller vara i kombination med något annat, för tiden, moraliskt opassande 

(SOU 1944:30, s. 254). Idag finns det inget som heter sexuell vanart i tvångslagstiftningen, lagtexten 

är vid en första anblick könlös och i förarbeten till dagens lagstiftning avhandlas sex bara i två 

former, prostitution och uppträdande på sexklubb (Prop. 1989/90:28). Vi hoppas finna fler spår 

av modernisering runt hur flickor på glid bedöms, att fokuseringen inte handlar om förväntat 

beteende på grund av deras kön utan på hur allvarlig och omfattande deras hjälpbehov är. 

En symbol för juridik, lag i allmänhet och rättvisa i synnerhet är statyn av fru Justitia, sprungen ur 

den romerska mytologin med en vågskål i den ena handen och ett svärd i den andra. I modern tid 

avbildas hon även med en ögonbindel för att ge sinnebilden av att alla är lika inför lagen, att den 

som blir dömd blir det på grund av sina handlingar och inte för vem personen är eller hur denna 

uppfattas av andra (Swahn, 2006, s. 104). Texten i en lagbok kommer av förklarliga skäl inte att 

hänvisa till personens kön eftersom tanken just är att alla är lika inför lagen. Domstolens uppgift 

är att pröva om rekvisitet, alltså förutsättningar för att en gärning är straffbar, är uppfyllt för att 

därefter kunna avslå eller bifalla och eftersom lagtext inte tar hänsyn till kön borde domstolens 

beslut inte heller göra det. Vi lever dock inte i ett samhälle som är blint för kön, likt fru Justitia. 

Män och kvinnor lever efter olika måttstockar i många avseenden.  

Vad händer då när det till synes neutrala, rättvisan, ska appliceras på ett system, samhället, där 

människor behandlas olika beroende på exempelvis vilken könstillhörighet de har? Vi vill med vår 

studie undersöka om könsnormerna för kvinnor har förändrats de senaste hundra åren eller om de 

”sanningar” som levererades då kan spåras i dagens bild av hur kvinnor ska bete sig. Sverige är i 

mångt och mycket ett föregångsland när det kommer till jämställdhet men våra efterforskningar 

gör det uppenbart att myndigheters resonemang om flickor som tvångsvårdas vilar på samma 

tankesätt idag som för ett sekel sedan. Det behövs en förändring i hur vi uttrycker oss om flickor. 

För att förtydliga: utredarens tolkning av flickans sexuella leverne behöver inte överensstämma 
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med något som är sant för flickan men hon får svårt att hävda något annat när detta förts in i 

personutredningen. Att som praktiker inom socialt arbete problematisera språkbruket runt de som 

utreds är alltid viktigt, det är lätt att inte ifrågasätta ett system som fungerar. Vi vill ge en möjlighet 

att visa på nya perspektiv och förhoppningsvis förändra där så behövs och vi vill även skapa både 

intresse och insikt om att det behövs vidare forskning om, men framför allt för, flickor. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv studera hur rätten förstår och väger utsagor 

om flickor dömda till tvångsvård.  

• Vilka beteenden leder till omhändertagande för unga flickor? 

• Hur artikuleras och förstås dessa beteenden? 

1.2 Avgränsningar 

Den första paragrafen i lagen om vård av unga (LVU) är en inledande bestämmelse och där står 

bland annat att om någon av situationerna angivna i 2 och 3 §§ föreligger ska vård beredas även 

om samtycke inte kan ges. 2 § avser omsorgsbrist alternativt ohälsosam hemmiljö och 3 § reglerar 

barnets eget beteende, om det anses vara fara för barnets fysiska och/eller psykiska hälsa. Vår 

avgränsning går mellan paragraf två och tre, vi har valt att titta på de flickor som döms till LVU på 

grund av sitt eget beteende och där inte föräldrars omsorg eller hemmiljö har varit upphov till 

domen. Vi valde ut de 58 domar som fanns att tillgå i en databas under perioden december 2018 

till april 2019 för att ha material som var aktuellt. 

1.3 Begreppsdefinitioner 
LVU är förkortningen av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen 

tillämpas i de fall där vård inte kan ges med samtycke från barnet och/eller vårdnadshavare. 

Lagen delas in i två delar, den ena behandlar barnets hemmiljö, alltså situationer där barnet självt 

inte kan styra över vad hen blir utsatt för. Det kan handla om fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, bristande omsorg eller andra förhållanden i hemmet som utsätter barnet 

för påtaglig risk för att hens hälsa eller utveckling skadas. Det andra scenariot avser barnets eget 

beteende där rätten väger in missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

annat socialt nedbrytande beteende som kan skada barnets hälsa eller utveckling. Gör nämnden 

bedömningen att risken är tillräckligt stor görs en ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt 

LVU. Som tidigare nämnts under avgränsningar avhandlar den här uppsatsen bara LVU 1 och 3 §§ 

eftersom vi är intresserade av hur flickornas eget beteende bedöms och inte hur deras hemmiljö 

ser ut.  

Något bör även sägas om termerna killar och flickor. I de domar vi använt omnämns pojkar 

genomgående som killar, och flickor som flickor varför vi har valt att använda dessa termer i 

uppsatsen. En liten begreppsdiskussion återfinns under kapitel 3.3 Heteronormativitet. 
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1.4 Disposition 

Följande text består av en inledande litteraturöversikt av tidigare forskning som behandlar 

frågeställningar om varför flickor ska tvångsvårdas. Därefter följer ett teorikapitel där 

socialkonstruktionism, moralpanik och heteronormativitet är de relevanta teorier som ligger till 

grund för vår studie. Metodkapitlet behandlar innehållsanalys eftersom det är metoden vi tillämpat. 

Kapitlet innehåller även information om hur vi samlat material och genomfört studien, samt etiska 

överväganden och metodöverväganden. I resultatkapitlet beskrivs vår analys som innehåller både 

kvantitativa och kvalitativa resultat. Avslutningsvis förs en diskussion runt våra resultat.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING OM 

TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA FLICKOR 

Vår forskningsfråga väcktes efter att ha läst Astrid Schlytters (1999) bok Kön och juridik i socialt arbete 

där författaren är intresserad av om domstolen gör skillnad på kön och vilka beteenden som 

uppfyller rekvisiten när ungdomar döms till 3 § LVU. Schlytter har fokus på flickor och belyser 

sina resultat genom att jämföra flickorna med pojkarna. Vi tar det ett steg till och intresserar oss 

bara för flickor och hur man uttrycker sig om tvångsomhändertagna flickor idag. Vi har därför 

samlat tidigare forskning som handlar om uppfattningar som har funnits över tid om flickor som 

sociala myndigheter har intresserat sig för. Hur könsrollstänkande präglar socialtjänsten och om 

moralpaniken som uppstod med raggarbrudarnas intåg i den svenska idyllen. Innehållet i kapitlet 

är indelat i ämnen med använd sökprocess först, sedan könsrollstänkande och lag för att mot slutet 

av kapitlet smalna av innehållet till att handla om könsrollstänkande om flickor. Kapitlet avslutas 

med en summerande reflektion över kunskapsläget. 

2.1 Sökprocess 
Majoriteten av sökningar efter texter skedde genom bibliotekstjänsterna i Uppsala Universitets 

studentportal eftersom den gav tillgång till många databaser. Det visade sig viktigt att byta ut 

sökordet genus mot ordet kön för att få fler träffar som handlade om just flickor. I databasen 

SwePub sökte vi vetenskapligt material om kön och LVU och i Kvinnsam efter forskning om kön 

och LVU. Libris användes både för att söka på material om kön och LVU samt för att leta i Libris 

deldatabaser, däribland Kvinnsam. Artikelsök användes för att hitta lämpliga artiklar och för att 

säkerställa att sökträffarna fanns i en vetenskaplig tidskrift användes Ulrichsweb. Under denna 

process har vi läst många abstract, sökt på andra verk av samma författare, använt oss av cited by 

och undersökte om plattformen ProQuest hade andra databaser som kunde täcka in ämnet. 

Avgränsningar användes på ämnesord och disciplin i bibliotekssök. Sökord: flickor, kön, 

socialtjänst, tvångsvård, LVU, rätt* (Compulsory) institutional care, law, legal, right, Sweden, girls, 

gender. Vi gjorde också ProQuest-sökningar i abstracts för att där finna intressant info eller kunna 

följa en eventuell länk till fulltext. Utifrån sökprocessen och genomgång av de utvalda artiklarna 

har två områden identifierats och de är könsrollstänkande och lagen i socialt arbete, och moralpanik 

över flickors sexualitet. 
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2.2 Könsrollstänkande och lagen i socialt arbete 
I boken Kön och juridik i socialt arbete undersöker Astrid Schlytter (1999, s. 9) den könsneutrala 

tvångslagstiftningen i 3 § LVU ur ett könsmaktsperspektiv. Hon skriver om hur pojkar och flickor 

behandlas olika i socialt arbete och hon kommer fram till att lagen är skriven utifrån ett normsystem 

som vid närmare granskning inte är könsneutralt utan utgår från pojkar (Schlytter, 1999, s. 135-

136). Det rättsliga systemet upprätthåller den ojämna relationen mellan könen: det är flickan som 

ska skyddas eftersom hon blir utsatt för våld i olika situationer, sexuellt eller fysiskt. När samhället 

vill stoppa detta är det flickan som fokuseras eftersom flertalet sexuella normer förknippas med 

flickor, till exempel normen att pojkvännen är äldre, och det är här som maktrelationen tydliggörs. 

Hon blir omhändertagen för att hon utnyttjas sexuellt, blir misshandlad eller mår psykiskt dåligt, 

och blir bärare av problem som hon inte är ansvarig för. Rimligen borde ansvaret ligga på den som 

skapat problemet, inte den som utsätts (Schlytter, 1999, s. 95). Hennes forskning går också in på 

vad socialsekreterare bör göra: om de borde värdera lagtexten precis likadant som juristen eller 

tolka lagarna efter en egen värdegrund, men landar i att juridiken innebär en metodlära som ska 

betraktas som ett arbetsredskap för bland annat socialsekreterare i sin roll som rättstillämpare 

(Schlytter, 1999, s. 16-17, 98-105). Vidare anser Schlytter (1999, s. 99) att detta är komplicerat och 

behöver diskuteras och utvecklas vidare.  

Ingela Kåhl (1995) har i sin avhandling försökt fånga in socialsekreterares sätt att förhålla sig till 

sina klienter med tonvikt på det skrivna ordet. Materialet som Kåhl (1995, s. 75) använde sig av var 

utredningar skrivna av socialsekreterare och metoden var dokumentanalys. Det visade sig att det 

sociala arbetet formas av de praktiserande myndigheterna, samhällets strukturella uppbyggnad och 

av förekommande kulturella värderingar (Kåhl, 1995, s. 189). Kåhl (1995, s. 182) gör jämförelser 

mellan socialtjänstfältet och det juridiska fältet och vill att socialtjänsten ska ta efter juridiken: att 

få bättre autonomi skulle innebära att bli starkare. En av slutsatserna i avhandlingen är att socialt 

arbete präglas av könsrollstänkande (Kåhl, 1995, s. 186). Juridik avhandlas också av Anna Singer 

(2012, s. 243) som konstaterar att den lagliga regleringen av barnavård ständigt behöver 

uppmärksammas eftersom det finns många brister och problem. Hon ser framförallt två brister när 

det kommer till samhällets ansvar för barn, den ena är att det tar för lång tid innan en utredning 

inleds hos socialtjänsten när en anmälan om att barn far illa inkommer (ibid). Den andra allvarliga 

bristen är att familjehemsvården inte uppfyller de krav som verksamheten måste hålla för att leva 

upp till barnens rätt. Singer (2012, s. 243, 244) skulle gärna se ett förtydligande av lagregleringen 

och även en ny lag som är en hopslagning av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, allt för 

att avhjälpa vad hon kallar för oacceptabla brister.  

Kerstin Hamreby (2004) har skrivit en omfattande avhandling om barn i socialt arbete. I denna 

diskuteras socialt arbete med barn, från 1800-tal till nutid uppdelat på tre perioder som hon kallar 

moralism, hygienism och psykologi. Hamreby anser att en förändring har skett i forskningen om 

socialt arbete, under det senaste decenniet har den gått från att vara könsblind till att visa på att 

kön har betydelse för socialtjänstens agerande, särskilt när det handlar om unga människor (2004, 

s. 4). Tyvärr gäller detta bara när det handlar om flickor – forskning om pojkar sker fortfarande 

utan könsperspektiv – vilket utgör en uppenbar risk att vissa verklighetsbilder blir osynliggjorda. 

När det gäller flickor finns en ”dominerande och utbredd diskurs om hur flickor är och bör vara” 

(Hamreby, 2004, s. 168). I ett maktperspektiv pratar Hamreby (ibid.) om hur flickors sociala 

förbrytelser och avvikelser ständigt kopplades till deras sexualitet och att de uppfostras till 
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reproduktionsapparater (medan pojkarna uppfostras till produktionsapparater). I avhandlingen 

nämner Hamreby inledningsvis att denna underkastelsens pedagogik gäller alla flickor och kvinnor, 

inte bara de i socialt utsatta grupper.  

Vid seklets början var lagarna baserade på moraliserande åsikter och det ansågs att flickor riskerade 

att hamna i osedlighet, jämfört med pojkar som riskerade att hamna i brottslighet (Hamreby, 2004, 

s. 101). Den så kallade vanartslagen trädde i kraft 1903 och blev viktig för den senare utvecklingen 

av barnavårdslagstiftningen (a.a.). Vidare utvecklades åsikterna om hur social barnomsorg skulle 

hanteras, när det under 1920-talet sattes på pränt att det i barnavårdsnämnder och i 

fostervårdsnämnder borde väljas in en kvinna – eftersom alla nämnder bestod av män. Specialregler 

fanns dock runt kvinnan, hon kunde avsäga sig sitt ansvar när som helst. Kerstin Hamreby (2004, 

s. 40-41) resonerar om att det rimligen kan bero på att kvinnan förväntas ta hand om för henne 

större plikter som att föda och ta hand om barn och att vårda ålderstigna föräldrar. Vad gäller 

omhändertagande av flickor så var deras sexuella vanart motivet i två tredjedelar av fallen i början av 

1940-talet.  

Enligt ett antal SOU:er från 1940-talet som Tommy Lundström och Marie Sallnäs (2003, s. 198) 

tagit del av framkommer att trots att pojkar var aktuella hos de sociala myndigheterna i tre gånger 

så stor utsträckning så löpte flickor större risk att hamna på anstalt, särskilt om problematiken på 

något sätt hade att göra med sexualitet. Det finns många större undersökningar av 

barnavårdsproblem från 1940-talet (Lundström & Sallnäs, 2003, s. 197, 198) och som ett exempel 

på vad vi har med oss från förra århundradet, hur normen och den allmänna synen på barn var ur 

ett könsperspektiv tar vi exempel från Gustav Jonssons arbete i barnbyn Skå. I sin bok ”Flickor på 

glid: en studie i kvinnoförtryck” skriver Jonsson (1977, s. 14) om 94 flickor från Stockholm som 

tillbringat i genomsnitt ett år på Barnbyn Skå. Vid ankomst till Skå försökte personalen anteckna 

trolig orsak till det formella beslutet att placera barnet (Jonsson, 1977, s. 38). Den huvudsakliga 

anledningen till att flickor blev intagna på Barnbyn Skå var i ungefär lika hög grad stöld, 

aggressivitet och sexuell vidlyftighet. Jonssons sätt att exemplifiera de skillnader som syntes i 

placeringsorsaker mellan könen uppfattades som magstarkt och har citerats många gånger, ”Ska vi 

klämma åt pojkar, då tar vi dom som tjuvar, men ska vi ta i ordentligt mot flickor, då tar vi dom 

som småfnask!” (Jonsson, 1977, s. 39). Ett annat intressant faktum är att dessa flickor/kvinnor 

hade, både under intagningstiden och senare i livet markant fler hälsoproblem än genomsnittet: 

över hälften hade psykiska åkommor och underlivsbesvär (Jonsson, 1997, s. 165). För att bygga 

vidare på hälsoproblemet relaterat till flickor och omhändertagande kan nämnas en avhandling av 

Malin Lindroth, Ronny Tikkanen och Lotta Löfgren-Mårtenson (2009) där de gjort en bivariat 

logistisk regressionsanalys på en enkätstudie för att få svar på om det går att förutsäga ungdomarnas 

sexuella hälsa. Undersökningen riktar in sig på sexuellt risktagande beteende, men innehåller även 

information om sexuellt överförbara sjukdomar: skillnaden är stor med markant sämre sexuell hälsa 

hos intagna jämfört med de inte intagna (Lindroth, Tikkanen & Löfgren-Mårtenson, 2009, s. 725).  

Krumer-Nevo, Berkowitz-Romano och Komem (2015, s. 425) skriver i en artikel om hur 

feministiska teorier och idéer kommer till uttryck i professionellas arbete med unga flickor i Israel. 

Forskningsmaterialet spänner över fyrtio år, från 1970 till 2010. Något som inte har förändrats 

under denna tid är att fokus har legat på flickornas karaktär, deras sexuella beteende, och 

anknytningen till flickornas familjers karaktär. Det som har förändrats är hur dessa tre saker har 

tolkats beroende på vilken diskurs som har valts vid de olika studierna. Slutsatsen som Krumer-
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Nevo, Berkowitz-Romano och Komem (2015, s. 425) drar av detta är att man borde känna till de 

olika tillgängliga resurserna och deras potential i fältet för att kunna utveckla arbetet med flickor 

och för att kunna välja den mest lämpliga metoden inom området. De ser en positiv förändring i 

och med att det nu appliceras feministiska teorier i socialt arbete med flickor och ett nytt 

intersektionellt tänkande. De noterar även att där finns en envis kvarleva i form av studier med 

utgångspunkt i att flickornas problem handlar om medfödda egenskaper, att flickorna har dåliga 

gener och psykologiska svagheter eventuellt som resultat av att ha växt upp under dåliga 

socioekonomiska förhållanden (Krumer-Nevo, Berkowitz-Romano & Komem 2015, s. 440). Unga 

flickor med problem pekas ut som dåliga flickor och som avvikande från normen.  

Chesney-Lind och Merlo (2015, s. 71) utforskar skillnaden mellan den globala diskursen om flickor, 

som de menar handlar om flickors rättigheter, och särskilt deras rättighet att inte göras till offer, 

och det amerikanska fokuset på flickor som är inriktat på dåliga eller våldsamma flickor. En konkret 

upptäckt som görs är att antalet flickor som arresteras för ringa misshandel ökar samtidigt som 

antalet flickor i ungdomsrättsfall ökar (Chesney-Lind & Merlo, 2015, s. 71). Författarna 

argumenterar att det amerikanska rättssystemet misslyckas med att skydda flickor, följaktligen kan 

dessa ges status både som offer och som förövare (Chesney-Lind & Merlo, 2015, s. 77-80). 

Författarna påvisar att det amerikanska rättssystemets misslyckande med att skydda flickor är en 

orsak till att de senare blir ungdomsbrottslingar (Chesney-Lind & Merlo, 2015, s. 71). Detta görs 

med en beskrivning av åtgärdsprogram som skulle minska den skada som flickor åsamkas, med 

avsikt att förhindra framtida brottslighet (Chesney-Lind & Merlo, 2015, s. 77-80). Slutsatsen i denna 

artikel är att när flickor kommer in i det juridiska systemet har de redan blivit gjorda till offer, varit 

utsatta på flera sätt då flera av de brott de dömts för faktiskt består av deras försök att undkomma 

olika former av övergrepp. Författarna hävdar att rättssystemet i Förenta staterna tillämpar kvinnlig 

fromhet, lydnad, och underkastelse för patriarkal auktoritet, vilket är tydliga bevis för att detta inte 

endast finnes i ett fåtal extremt konservativa länder utan att det snarare har karaktäriserat Förenta 

staternas ungdomsrättsliga system under lång tid (Chesney-Lind & Merlo, 2015, s. 80). De 

förespråkar en ändrad kurs, i samarbete med resten av världen, och att prioritera förebyggande 

åtgärder för att hindra att flickor blir utsatta och gjorda till offer (ibid.).  

Även Carla P Davis skriver om flickor inom Förenta staternas rättssystem. Studiens fokus ligger 

på flickornas egna strategier för att ta sig ur ett underläge, hon (2017, s. 8-12) menar att det är status 

och meritokrati som påverkar barnens tillvaro. Flickorna har en medfödd låg status som flickor, är 

de bruna eller svarta har de ännu lägre status och i sin vardag slår de vakt om sin värdighet genom 

att kämpa för att få en högre status (Davis, 2017, s. 2, 11). Författaren hävdar att samhället är 

meritokratiskt vilket bara förstärker flickornas rådande status. Davis (2017, s. 1) menar att det finns 

en mängd andra studier som pekar på könsroller som den primära faktorn för ojämlikhet i 

flickornas liv. Själv anser hon att det är viktigt att se kön som bestående av en struktur av resurser, 

status och makt intersektionellt sammanflätade med etnicitet och klass, och inte som en universell 

och grundläggande skillnad mellan kvinnor och män (2017, s. 2).  

2.3 Flickors sexualitet 
Författarna Tommy Lundström och Marie Sallnäs (2003) har skrivit artikeln ”Klass, kön och 

etnicitet i den sociala barnavården” som ur ett socialpolitiskt perspektiv behandlar hur problem i 

barnavården kopplas till klass, kön och etnicitet. Artikeln visar tydligt hur både diskursen runt 
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sociala problem och diskursen runt de individer som hör till underprivilegierade grupper, förändras 

över tid. I början av 1900-talet byggde lagstiftningen på tankesättet att kön och klass hörde ihop 

med moraliska egenskaper och de åtgärder som gjordes var endast individinriktade (Lundström & 

Sallnäs, 2003 s. 193, 200ff). Tydligt är även att det är flickors sexualitet som står i fokus när 

samhället anser att ett omhändertagande är befogat, för att återknyta till Jonssons forskning om 

flickor inom barnavården på 40-talet är sexuell vanart något som förekommer ensamt eller i 

kombination med något annat icke önskvärt beteende i två tredjedelar av fallen där någon typ av 

åtgärd aktualiserats (SOU 1944:30, s. 254). Tord Ström (1927, s. 178) ansåg att ungdomars problem 

hade att göra med moral och med upplösningen av kristna värderingar och det kristna levnadssättet. 

Han ansåg att ungdomar inte själva skulle ha frihet att bestämma över sina livsval utan att föräldrar 

och vuxenvärlden skulle ha kvar auktoriteten och bestämmanderätt över de unga så som det varit 

dittills (ibid.). 

Hans Swärd (1993, s. 152) har visat att den moralpanik som infann sig under 50- och 60-talen med 

raggarkulturen och dess begrepp ”raggarbrudar” påverkade barnavårdsnämndens utslag när det 

gällde dessa kvinnor och deras sexuella agerande. Begreppet sexuell vanart försvann ur officiella 

diskussioner om barnavård vid 1960-talets slut, men fanns trots detta kvar i hur barnavården 

praktiserades. Under 90-talet visar Christina Anderssons (citerad i Schlytter, 1999, s. 91-93; 

Lundström & Sallnäs, 2003, s. 194; Berglund, 1998, s. 155) undersökningar att myndigheternas 

tolerans för asocialt beteende hos flickor, exempelvis missbruk och kriminalitet, kopplat till sexuellt 

beteende ses som betydligt allvarligare än hos pojkar. Astrid Schlytter (1999, s. 94) skriver om det 

faktum att normerna för flickors och pojkars beteende är olika, vilket bland annat visar sig i att 

pojkarna kan vara omgivningen till besvär i större utsträckning än vad flickorna kan utan att någon 

insats görs. Hon skriver om att flickors sexualitet har en särskild betydelse i den praktiska delen av 

socialt arbete trots att diskursen runt barnavård inte alls ger det någon plats. I vårt material finns 

även en rapport från Statens Institutionsstyrelse (SiS) som innehåller en tabellsammanställning av 

intervjuer gjorda med ungdomar som togs in på SiS särskilda ungdomshem under år 2017. En 

iakttagelse som nämns redan i inledningen är att flickor i större utsträckning än pojkar har placerats 

på grund av annat socialt nedbrytande beteende; flickor omhändertas av andra orsaker än missbruk 

eller kriminalitet (Andersson Vogel, 2012, s. 178). 

2.4 Reflektioner över kunskapsläget 
Sammantaget visar genomgången av tidigare forskning att, trots att lagen är samma för alla blir det 

ändå olika utslag beroende på om ärendet avser en pojke eller en flicka, historiskt sett präglades 

socialtjänsten av könsrollstänkande i det att kön visade sig ha betydelse för vilka beteenden som 

har lett till tvångsvård, och i att bedömningar av flickors förbrytelser kopplades till deras sexualitet. 

Kopplingen mellan socialt arbete och juridik eller snarare hur lagar tolkas och tillämpas i det sociala 

arbetet, har uppmärksammats av både Kåhl, Schlytter, Singer och Davis. När det gäller frågan om 

vilka rekvisit som används vid beslut om omhändertagande av flickor är denna relation högst 

intressant. Chesney-Lind och Merlo (2015, s. 71) har gjort iakttagelser om den skada det juridiska 

rättssystemet i USA åsamkar flickor.  

I Gustav Jonssons (1997, s. 165) bok om flickor på glid framkommer att dessa flickor har markant 

sämre hälsa, specifikt psykiska problem och underlivsbesvär, än sina jämnåriga gelikar. Jonssons 

material är från 50- och 60-talen men byggs på med en modernare infallsvinkel av Malin Lindroth, 
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Ronny Tikkanen och Lotta Löfgren-Mårtenson (2009, s. 725) som med sitt nyare material 

konstaterar att omhändertagna ungdomar har sämre sexuell hälsa och ett mycket större sexuellt 

riskbeteende än icke omhändertagna ungdomar. 

Runt år 2000 är det en stor överrepresentation av pojkar som blir omhändertagna för vård utanför 

hemmet. Ändå är det så att de få flickor som kommer in i systemet behandlas hårdare än pojkarna 

(Lundström & Sallnäs, 2003, s. 203). Detta sätt att prata om och bedöma pojkar och flickor olika 

kan vara en nackdel för båda grupper av flera anledningar. Främst verkar det som om olika sidor 

av barnens beteenden osynliggörs på grund av könstillhörighet. Pojkars sexuella beteende kan vara 

ett självskadebeteende men uppmärksammas alltså inte och flickor behöver ha ett 

självskadebeteende och ett ohälsosamt sexuellt beteende för att få hjälp. Hela den här sociala 

apparaten bygger på könsstereotyper och samhället befäster sin syn på hur flickor får bete sig. Det 

har i praktiken varit olika regler för flickor och pojkar (Lundström & Sallnäs, 2003, s. 201-202). 

Detta cementerar bilden av hur man ska vara flicka respektive pojke – en bild ungdomarna sedan 

bär med sig genom livet.  

Det tycks saknas en hel del kunskap runt hur det talas om flickor i juridiska sammanhang idag och 

om det har skett en förändring till det bättre, det vill säga att det saknas kunskap om huruvida man 

nu dömer flickor efter lagens ord istället för att bedöma deras sexualitet.  

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

Kapitlet innehåller en beskrivning av vår vetenskapsfilosofiska ansats, vilken följs av de teorier som 

uppsatsens analys bygger på: Moralpanik av Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda samt Diana 

Mulinaris och Johanna Essevelds heteronormativitet. En diskussion om valet av teorier och hur de 

fungerar tillsammans avslutar kapitlet.  

3.1 Socialkonstruktionism som vetenskapsfilosofisk ansats 
Vi har valt socialkonstruktionism som teoretiskt perspektiv för vår analys av de argument och de 

omdömen om flickor som förs fram vid de rättsliga förhandlingar vid vilka flickorna döms till 

tvångsvård. Enligt Vivan Burrs (2003, s. 2 ff) definition finns det inte endast ett sätt att beskriva 

det socialkonstruktivistiska tankesättet utan fyra grundantaganden som anhängare till teorin håller 

för sanna. De är som följer: 

1. Kritisk inställning till självklar kunskap – tankesättet uppmanar att vi förhåller oss 

kritiska till det sätt som vi förstår världen och oss själva. Idén är att utmana tankesätt som positivism 

och empirism, som säger att vår vedertagna kunskap baseras på objektiv observation. Detta innebär 

även att de kategorier som människan har skapat inte nödvändigtvis behöver vara objektivt sanna. 

Observationen att det finns två kön, exempelvis, kan starkt ifrågasättas eftersom alla människor 

inte identifierar sig med någon av de två kategorierna. Olika kulturer har vitt skilda normer för vad 

som ska ses som kvinnligt och manligt vilket öppnar upp för andra sätt att kategorisera människor.  
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2. Historisk och kulturell specificitet – Förståelsen för vår omvärld måste ses ur både 

en historisk och kulturell kontext, den bevaras och fortgår genom diskursivt handlande. Hur vi 

pratar och agerar runt olika kategorier beror alltså på var och när detta sker: till exempel har 

homosexualitet på 40 år gått från att vara en sjukdom (SOU 1984:63) till idag då det för de flesta 

människor är något relativt oladdat.  Ett annat exempel är hur man betraktar uppkomst av sociala 

problem under 1900-talet då trenden gått från ett resonemang om att det endast har med individen 

att göra, till 1970-talets tanke om sociala problem som uppstår på grund av samhällets struktur. 

Idag då vi är tillbaka i att tänka i individform (Lundström & Sallnäs 2003, s. 193ff).  

3. Kunskap erhålls genom sociala processer – Det sätt som vi uppfattar världen 

skapas och bevaras genom social interaktion och inte genom att vi betraktar den, ur det perspektivet 

blir språket en viktig faktor att ta hänsyn till. Människan skapar gemensam förståelse av vad som 

är sant och vad som är falskt. Föräldraledighet och fördelningen av dem, i ett av världens mest 

jämställda länder, är en sådan sanning. Majoriteten av föräldraledighet tas ut av kvinnor, av totalt 

55,6 miljoner utbetalade föräldrapenningdagar 2018 står männen endast för en tredjedel (SCB, 

2018) men de flesta kvinnor skulle svara att de inte kände sig tvingade att ta ut fler dagar än sin 

manliga partner utan att de var nöjda med hur de som par kommit överens om fördelningen av 

föräldradagarna (Mattsson, 2015, s. 37). Att deras val påverkas av hur samhället ser på kvinnors 

och mäns sätt att vara förälder kräver en mer kritisk analys av normer, krav och val runt sitt 

föräldraskap.  

4. Kopplingen mellan kunskap och sociala handlingar – den kunskap det sociala 

samspelet ger får konsekvenser för vårt handlande. I en kontext kan handlingar verka helt naturliga 

men i en annan situation vara helt orimliga. Ett färskt exempel på detta är diskursen runt miljöhotet 

mot vår värld och Greta Thunbergs skolstrejk för att värna om miljön som fått oanad 

uppmärksamhet i världen. Under mars 2019 inleddes en kollektiv skolstrejk inte bara i Sverige utan 

i övriga delar av världen samtidigt som 5,4 miljoner barn under fem år kommer att dö innan året 

är slut på grund av näringsfattig mat, sanitära olägenheter och smutsigt vatten (Lomborg, 2019, 14 

mars). Av detta kan vi sluta oss till att verkligheten sedd ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

alltid är en tolkningsfråga, allt beror på vem som är avsändare och vem som är mottagare.  

3.2 Moralpanik 
Tidigare nämndes 50- och 60-talens raggarkultur som ett svenskt fenomen som gav upphov till 

moralpanik. Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda (1994) beskriver moralpaniken med en 

underrubrik på sin bok som ”den sociala konstruktionen av avvikelse”. I boken konstateras att den 

oro som uppstod över vissa beteenden var mycket större än den oro som sociala problem vanligen 

medför och i bokens exempelfall ansågs det också vara omoraliska oegentligheter, det vill säga 

avvikande beteende som var orsaken till problemen (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 19). Samhället 

pekade ut vissa individer som avvikare – de som till exempel drack för mycket eller rökte marijuana, 

men den intensiva allmänna upprördheten avtog dock alltid efter en tid (ibid.). Genom att införa 

begreppet moralpanik kunde koncept från olika områden bindas samman för att skapa en ny 

förståelse för sociala processer och sociala förändringar (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 29). Fokus 

på moralpanik framhäver det faktum att reaktioner på okonventionellt beteende kan vara både 

irrationella och orealistiska (ibid.). Enligt Goode och Ben-Yehuda (1994, s. 33-41) finns det fem 
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indikatorer som är karaktäristiska för moralpanik och de är oro, fientlighet, konsensus, 

oproportionerlighet och flyktighet.  

1. Först måste det finnas en förhöjd oro över till exempel beteendet hos en viss grupp 2. Det måste 

finnas en ökad fientlighet mot gruppen, 3. Det måste finnas någon form av konsensus i samhället 

eller i speciella grupper i samhället. 4. Det måste finnas en oproportionerlighet i form av en 

uppfattning hos en betydande del av samhället att det är en stor grupp som har det avvikande 

beteendet och att de tror att faran eller skadan som beteendet skapar är väsentligt mycket större 

och egentligen ojämförbar med vad en realistisk bedömning faktiskt skulle kunna komma fram till. 

5. Slutligen betecknas moralpanik av flyktighet då den dyker upp ganska plötsligt och avtar nästan 

lika fort men kan ändå ligga vilande i perioder och dyka upp då och då (ibid.). Ett dagsfärskt 

exempel på moralpanik är den diskussion som pågår runt abort och hur sent i graviditeten den får 

utföras. Argumenten som anförs handlar uteslutande om hur livsdugligt fostret är när aborten 

utförs eftersom den övre gränsen anses tangera det antal veckor då fostret skulle kunna överleva 

utanför livmodern. De fem indikatorerna på moralpanik i fallet med abort visar sig genom: 

Oro – abort indikerar en respektlöshet för livet. 

Fientlighet – beslutet är förkastligt, abort används som preventivmedel. 

Konsensus – uppfattningar att kvinnor borde ta ansvar för att förhindra graviditet. 

Oproportionerligt – de aborter som utförs sent i graviditeten, efter vecka 18 utgör endast 1 % av 

det totala antalet och kräver tillstånd från Socialstyrelsen för att utföras (Socialstyrelsen, 2014). 

Motiven till abort handlar då om valet mellan kvinnans liv eller fostrets av olika orsaker, alltså 

mycket speciella omständigheter. Den övre gränsen för abort flyttas i takt med att den medicinska 

tekniken kan hjälpa foster att överleva prematur förlossning (SMER, 2019, s. 31) 

Flyktighet – diskussioner runt abort och kvinnors sexualitet är något som dyker upp med jämna 

mellanrum i den allmänna debatten. 

Trots sin flyktighet kan resultat av moralpaniken finnas kvar i form av lagstiftning eller annat 

organiserat socialt arbete (ibid.). Vid studier av moralpanik riktade Goode och Ben-Yehuda (1994, 

s. 30) uppmärksamheten mot orsaker, varianter, konsekvenser och saker som följer med begreppet 

som på så vis blev lättare att studera. De anser att användandet av begreppet moralpanik gör det 

möjligt för forskaren att upptäcka element och dynamik som hen annars skulle ha missat. 

Författarna slöt sig till att moralpanik händer när fyra områden överlappar varandra: avvikelser, 

sociala problem, kollektivt beteende och sociala rörelser (Goode och Ben-Yehuda, 1994, s. 52).  

3.3 Heteronormativitet 
Det finns olika uppfattning om hur eller om man ska skilja på sexualitet och kön, i den här 

uppsatsen kommer vi att utgå ifrån att sexualitet och kön är inbördes beroende av varandra. 

Sexualitet förstås genom att man gör skillnad på könen, vi antas åtrå samma eller motsatt kön och 

vänder man på det förstås kön genom den heterosexuella normen, därav begreppet 

heteronormativitet. Normen omfattar endast två kön som är naturliga, olika, åtskilda och 

hierarkiskt ordnade, de anses även vara kompletterande och förväntas åtrå varandra (Mulinari & 

Esseveld, 2015, s. 55). Antagandet om det naturliga i heterosexualitet kan förklaras av biologisk 
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reproduktion. Generella uppfattningar om hur könsorganen fysiskt passar ihop sammantaget med 

att den heterosexuella sexakten potentiellt kan resultera i barn ligger till grund för den 

heteronormativa diskursen (Wasshede, Wettergren & Jonsson, 2015, s. 202).  

Begreppet heteronormativitet används vanligtvis för att beskriva uppfattningen om att det endast 

finns två kön vilket gör att andra kategorier både osynliggörs och sorteras som avvikande (Mulinari 

& Esseveld, 2015, s. 55). Tanken om heteronormativet vill följaktligen lyfta ett synsätt som skapar 

orättvisor i samhället. Vi vill med teorin om heteronormativitet mer lyfta det faktum att 

utgångspunkten om binära kön även innefattar normer för hur de två könen ska agera och hur det 

påverkar samhället. 

I domarna används ordet kille uteslutande istället för pojke, därför har vi valt att göra på samma 

sätt i vår studie. Valet är intressant, det går att tänka sig flera olika orsaker till varför det blev så. 

Det kan ha med ålder att göra, att det finns en skiljelinje för när pojken går över i att vara kille och 

att de som omnämns i källmaterialet har passerat den gränsen och därför benämns som killar. Det 

skulle kunna ligga en värdering i valet av ord, om en ung person av mankön som är ca 15 år, begår 

ett brott kommer han antagligen att beskrivas som kille och inte som pojke, här återkommer 

begreppet heteronormativitet. Vad ryms i normen för att vara pojke och kille? Sanningen kanske 

ligger någonstans i mitten, de killar som beskrivs i flickornas domar faller in under båda 

alternativen, över 15 år och oftast kriminella och/eller missbrukare 

I normen för hur en naturlig manlig sexualitet ska se ut ingår det att vara aktiv, erövrande och styrd 

av sina drifter, för kvinnan är normen den motsatta, vilket innebär att hon även blir ansvarig för 

att inte försätta sig själv i situationer där hon kan bli offer (Schlytter, 1999, s. 139). I de domar vi 

har tagit del av, som berör flickors relation till killar, är den heterosexuella normen stark. Att 

umgänge mellan flickor och killar är problematisk står utom allt tvivel men orsaken är inte lika 

tydlig. Att det biologiska könet är problemet visas genom att det aldrig talas om det 

bekymmersamma i att flickorna umgås med äldre flickor eller kvinnor, det omnämns inte ens i 

form av det neutrala ”personer” utan handlar uteslutande om killar eller män.  

3.4 Teoridiskussion 
Vi har valt att använda två teorier som utgångspunkt för analys av vår studie, båda två utgår från 

en socialkonstruktionistisk syn. Teorin om moralpanik vill visa på att oro över vissa sociala problem 

egentligen grundar sig på moraliska uppfattningar om det avvikande beteendet snarare än vilken 

konsekvens problemet får för samhället. Heteronormativitet förklarar varför myndigheterna anser 

att relationer mellan flickor och killar är problematiskt. Teorierna var för sig förklarar en del av det 

vi undersöker men vi anser att teorierna tillsammans ger en djupare förståelse för hur och varför 

attityden runt flickors sexualitet sett ut som den gjort historiskt och att det fortfarande finns kvar 

uppfattningar om hur en flicka ska bete sig för att inte väcka myndigheternas uppmärksamhet. 

Både heteronormativitet och moralpanik kan härledas till tankar om relationen mellan könen och 

vad samhället har för uppfattningar om hur den ska se ut för att vara acceptabel och enligt normen.  

Även tidigare forskning uppvisar exempel på vårt sätt att kombinera teorierna om moralpanik och 

heteronormativitet. Kerstin Hamreby (2004, s. 167ff) har skrivit om hur pojkars och mäns 

sexualitet, vid 1900-talets början, sågs som konsekvensen av en biologisk drift som inte gick att 

kontrollera eller disciplinera. Flickors och kvinnors sexualitet var något som skulle ske endast inom 
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äktenskapets ramar i reproduktivt syfte, all aktivitet utanför ramen var problematisk eftersom det i 

värsta fall kunde leda till oönskad graviditet och ensamstående föräldraskap. För 100 år sedan var 

normerna för hur män och kvinnor skulle förhålla sig till varandra ännu snävare, som nämnts 

tidigare vilade lagen dessutom på moraliska grunder. 

 

4. METOD 

I detta kapitel redogörs för hur vi har gjort en innehållsanalys både kvantitativt och kvalitativt. Vi 

redogör också för hur data samlades in, hur undersökningen genomfördes och vilket urval vi 

grundade den på. Avsnittet avslutas med reflektioner över trovärdighet, etiskt förhållningssätt och 

metodöverväganden.  

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  
Vi har en hermeneutisk utgångspunkt med begreppen moralpanik och heteronormativitet som 

ledstjärnor. Att ha begreppet moralpanik i åtanke hjälper oss att upptäcka aspekter och företeelser 

i materialet som vi annars kanske skulle ha missat, som till exempel att det i den sociala 

konstruktionen av flickorna som avvikare finns det element som inte är relevanta i lagtext och som 

kan ifrågasättas. Uttrycket heteronormativitet riktar uppmärksamheten på vad som är förutfattade 

meningar om hur män och kvinnor ska bete sig samt hur det upprätthåller och reproducerar dessa 

könsroller i samhället. I den hermeneutiska ansatsen utgår vi från det skrivna språkets roll i hur vi 

förstår människors avsikter och innebörder. Hermeneutiken är en viktig tradition för forskning 

som behandlar just människors avsikter och innebörden i deras handlingar och texter (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 173). Därför passar den bra i socialt arbete, för att en hel del av materialet består 

av meningsfulla fenomen i form av texter, som i sin tur beskriver företeelser av vikt som till exempel 

normer, regler och värderingar.  

Forskningsprocessen inom socialt arbete kan beskrivas som en tolkningsprocess eftersom 

tolkningar och förståelse av meningar ligger i grunden för socialt arbete som disciplin (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 174). Människan tillskriver sina egna handlingar och andra fenomen mening. 

Människor beskriver sina egna och andras identiteter med olika begrepp. Samhället beskrivs också 

med begrepp utifrån människors uppfattningar och det är detta som bestämmer hur samhället är 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 175). Samhällsforskare måste förhålla sig till en värld som redan är 

tolkad av de sociala aktörerna själva. Viktiga ingredienser i ett hermeneutiskt synsätt är förförståelse 

och kontext. Arbetsmetoden inom hermeneutisk forskning består av ständiga rörelser mellan 

helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka 

och vår egen förförståelse (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 81, 187). I hermeneutisk tradition är man 

mer intresserad av förståelse än av att förklara (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 106) vilket ytterligare 

betonar hermeneutik som en lämplig ansats för oss, då vi inte vill förklara varför folk blandar in 

flickors sexualitet i LVU-ärenden, utan försöka se omfattningen av fenomenet och öka vår och 

andras förståelse för det. Hermeneutiken i sina moderna varianter består både av försök att skapa 

en metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt 

att förstå meningar (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 175). Den metod som bäst passar vårt 

forskningsintresse är manuellt genomförd innehållsanalys eftersom den möjliggör mer avancerade 
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bedömningar än vad till exempel datoriserade analyser gör. Detta går helt i linje med den kvalitativa 

delen av vår resultatanalys. 

4.2 Metodval 
Schreier (refererad i Boréus & Kohl, 2018, s. 50) skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod för att 

analysera inhämtat material och beskriver den kvalitativa som en metod där forskaren kategoriserar 

valda delar av ett material med hjälp av ett kodschema för att sedan kunna analysera och beskriva 

innebörden av materialet. För att vi skulle få analysenheter ur nämnda domar behövde vi bestämma 

vilka koder som bäst bidrog till att belysa hur man talar om flickor. I skapandet av koderna hade vi 

begreppen moralpanik och heteronormativitet i åtanke. Detta gjorde vi dels för att hjälpa oss hålla 

fokus på vad som sades om flickors beteende och person, dels för att öka möjligheten att identifiera 

uttryck som tycks naturliga men som vid närmare eftertanke faktiskt är ovidkommande i 

rättsprocessen och snarare ett uttryck för moralpanik och heteronormativitet. 

4.2.1 Urvalsmetod - flerstegsurval 
Urvalsmetoden som vi använde oss av är flerstegsurval, där selekteringen sker i flera steg och valet 

sker utifrån det föregående steget i urvalsprocessen (Denscombe, 2018, s. 63). För att förtydliga; vi 

började med att söka domar i kategorin LVU där socialnämnden har fått bifall på sin ansökan 

eftersom det är vårt huvudkriterium, för att sortera i domarna som blev kvar efter det, avgränsade 

vi domarna till att visa endast de som berörde flickor. Steg tre blev att titta på till 3 § LVU för att 

ringa in de flickor som dömts till tvångvård på grund av eget beteende, det fjärde och sista steget 

var att ta bort de ansökningar som avhandlade förnyad placering eller upphörande av 3 § LVU. De 

LVU-domar som uppsatsen innehåller är hämtade från webbplatsen Karnov, en databas med 

juridisk information för yrkesverksamma jurister och tjänstemän. Databasen innehåller offentliga 

handlingar som domar från olika rättsliga instanser, lagtext och juridiska tidskrifter. De domar vi 

använt oss av har laddats ned i fulltext och omfattat mellan 5 och 12 sidor text. Den stora 

variationen på sidantalet beror på hur flickans historia ser ut och hur mycket information 

socialnämnden har om henne. Har hon varit aktuell tidigare och haft många insatser innefattas det 

i domen och texten blir mer omfattande. 

Ur Karnovs databas har vi tagit fram alla LVU-domar från alla förvaltningsdomstolar i Sverige för 

flickor fastställda mellan december 2018 och april 2019. Som tidigare nämnts var domar det valda 

arbetsmaterialet och att ta domar av senaste datum, från hela Sverige, var vårt sätt att få det bredaste 

och mest uppdaterade underlaget. Vi använde oss av de senaste domarna utan att välja ut eller välja 

bort någon geografisk region. Resultatet av vår sökning blev 60 domar och vi ansåg det vara en 

tillräcklig mängd för att ge ett gediget material där vi skulle kunna se mönster och få intressanta 

iakttagelser att arbeta med. Denna slutsats om lämplig materialomfattning drogs efter att ha 

konsulterat den tidigare forskningen och efter att först ha börjat med ett mindre urval om 20 domar 

för att se omfattningen av information som fanns att tillgå i dem. Vid en första genomgång av 

domarna från år 2019 hittade vi två som fick sållas bort. Den ena på grund av att det var ett 

överklagande av placeringsbeslut och den andra på grund av att det var fråga om omhändertagande 

med stöd av 2 § LVU som handlar om vårdnadshavarnas förmåga istället för 3 § LVU. Resultatet 

blev totalt 58 domar.  
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4.3 Kvalitativ innehållsanalys och hermeneutik 
En grundläggande insikt från hermeneutiken är att varje läsare närmar sig en text med en viss 

förförståelse (Boréus & Bergström, 2018, s. 31) vilket kanske gör det än mer viktigt att gå metodiskt 

tillväga med innehållsanalysen så att inte förförståelse gör oss blinda för vissa aspekter av textens 

innehåll. Hermeneutiken har en lång historia när det gäller försöken att klargöra vad förståelse och 

tolkning är, hur förståelse är möjligt och vilka speciella problem som uppstår vid tolkning av 

meningsfulla fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 172, 173). Innehållsanalys används vanligtvis 

för att räkna innehållsinslag i texter för breda analyser men används ibland också för att nå djupare 

förståelse av textinnehåll och eftersom den lämpar sig för att räkna innehåll i text och systematiskt 

kategorisera innehållet (Boréus & Kohl, 2018, s. 49), valde vi den metoden.  

Det är forskningsfrågan som avgör om metoden kan säga något intressant om olika samhälls-

fenomen (Boréus & Kohl 2018, s. 84). Eftersom kodfrågorna handlade om hur man talar om flickor 

började vi med att först leta efter vad som skrevs om flickorna för att sen gruppera dessa 

omnämnanden, därmed färgas inte analysen av vår förförståelse utan allt som är skrivet om 

flickorna finns med i de olika grupper som skapades. En av våra frågeställningar är hur man pratar 

om flickor i LVU-ärenden och det är här som beteende-/egenskapsord eller handlingsverb och 

egenskaper blir intressanta. De grupper av omnämnanden som utkristalliserade sig var: vad nästan 

alla hade gemensamt, vanligt förekommande, bedömningar av flickorna, sexualitet och relationer. 

Dessa blev våra kodningsenheter. Variabelvärde är olika värden inom kodningsenheten; i vårt fall 

blir vad som specifikt skrivs om flickorna, exempelvis: ”utagerande”, ”naiv”, ”befinner sig i 

riskmiljöer”. Analysenhet är den textenhet som behandlas separat och där noteringar för förekomst 

av någon kodningsenhet görs, i vårt fall är det domarna (Boréus & Kohl, 2018 s. 55-60). 

Efter en första analys av dessa kodningsenheter, som bildar den kvantitativa delen av resultatet, 

skapade vi fyra nya kategorier inom vilka bedömningarna rymdes. Med detta inleds den kvalitativa 

delen av analysen. Vi bestämde oss för fyra teman och kodade därefter de 58 domar vi tidigare 

plockat fram. Vi ville undersöka hur stort utslag utsatthet, moral och faktiska lagbrott gav i vårt 

forskningsunderlag, vi delade in omnämnanden om flickorna i fyra kategorier, utsatthet, 

omdömeslöshet, informella regelbrott och formella regelbrott.  

Vi har ett induktivt sätt att komma till våra slutsatser eftersom materialet är förhållandevis litet och 

ansatsen till stor del är kvalitativ. En induktiv metod innebär att generella slutsatser dras av det som 

observeras, eller i det här fallet som lästs (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 143). Vi ville se om det 

fanns likheter i domarna och sedan utröna vilka dessa kunde vara för att göra en analys av 

materialet.  

4.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet/överförbarhet 
Följande avsnitt behandlar de, enligt Bryman (2011) viktigaste kriterierna för samhällsvetenskapliga 

undersökningar, reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet). Eftersom vår studies 

källmaterial består av dokument och inte intervjuer menar Bryman (2011, s. 49) att det utöver 

nämnda kriterier även behövs fyra ytterligare bedömningskriterier för att säkerställa dokumentens 

kvalitet. En redogörelse för kriterierna följer i texten nedan. 
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Trovärdighet (Validitet) är ett begrepp som används för att göra en uppskattning om de analyser 

som utförts i studien hänger ihop eller inte. Detta avgörs genom att titta på dels om studien 

genomförts enligt de regler som finns runt metoder och etik samt om resultatet bedöms som 

trovärdigt. Vi har använt oss av tydliga referenser och vårt resultat följer den tidigare forskning som 

presenterats i studien. (ibid.). 

Tillförlitlighet (Reliabilitet) avser huruvida resultaten skulle bli desamma om studien genomfördes 

på nytt eller om utfallet påverkas av tillfälligheter, detta är mest aktuellt vid kvantitativa 

undersökningar eftersom forskaren vill veta hur stabilt ett visst mått är. Ska en mäta fattigdom och 

kunna göra jämförelser behöver det finnas en standard för hur måttet ska se ut. I den kvantitativa 

delen av vår studie anser vi oss ha hög tillförlitlighet, domarna är utformade på samma sätt och 

innehåller samma ord oavsett var och när de analyseras. Den kvalitativa delen skulle kunna ge ett 

annat resultat beroende på hur de olika begreppen kategoriseras. Dessutom går många av 

kategorierna ihop eller blir en följd av varandra och skulle antagligen kunna tolkas på ett annat sätt 

av andra personer. Eftersom kodningen är manuellt genomförd finns risk för att kvalitén på 

resultatet är ojämn. Att vi båda gått igenom materialet och fått samma resultat borgar dock för en 

högre reliabilitet. För att nå hög tillförlitlighet är vi transparenta med vilka domar som använts som 

underlag i studien. Överförbarhet mäter om resultaten kan användas i andra sammanhang. Vårt 

resultat är inte statistiskt säkerställt men heller inte bara knutet till vår studie: mekanismerna som 

vår analys innehåller går att återfinna både i andra domar och i andra sammanhang (ibid.). 

De fyra kriterierna för bedömning av dokumentens kvalitet är som följer; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Autenticiteten handlar om materialets äkthet och ursprung. 

Där blir svaret otvetydigt: ja! Domarna är utan tvivel äkta och ursprunget är det heller inga 

tveksamheter om. De är inhämtade med hjälp av webbtjänsten Karnov, den används av människor, 

som i sin profession använder sig av juridiskt material, över hela Sverige. Trovärdigheten ligger i 

om materialet är utan felaktigheter och felaktiga tolkningar. Domarna är offentligt material, vi kan 

inte borga för att det inte finns några felaktigheter i dem men trovärdigheten får anses så hög som 

den kan bli. Representativiteten avser om materialet är typiskt för den kategori det tillhör. Svaret 

för våra dokument skulle vi säga är ja så långt vi kan bedöma. Meningsfullheten säger något om 

huruvida materialet är tydligt och begripligt. För en person som är något insatt i juridiska termer 

och har en smula insikt i hur den sociala vården i Sverige fungerar anser vi att dokumenten är 

tydliga och begripliga. (Bryman, 2011, s. 489). 

4.5 Etiska överväganden 
Vi tar hänsyn till grundläggande individskyddskrav enligt Vetenskapsrådets (2002, s. 12,13) 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet är det som närmast berör den här studien. Det innebär att 

material som är etiskt känsligt avseende deltagarna i studien måste behandlas med försiktighet och 

att deltagarnas identitet inte ska kunna gå att avslöja genom information som återfinns i studien. 

Grunden till vår studie består av text skriven om barn, därför är etiken extra viktig att tänka på. 

Domarna är offentliga men vi har valt att anonymisera flickorna för att värna om deras integritet i 

mesta möjliga mån, diarienumren är ersatta med bokstäver och en kodnyckel för vilken bokstav 

som hör till de olika domarna kommer överlämnas till examinator till examinationstillfället.  
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4.6 Metodöverväganden 
Det empiriska materialet är i huvudsak hur länsrätten uttryckt sig i 58 fall av tillämpat LVU. Tidigare 

forskning i ämnet innehåller många jämförelser med pojkar. Oftast har det gått att använda den del 

som endast har handlat om flickor, men ibland har det krävts en jämförelse med pojkar för att 

slutsatserna ska få någon mening, och då har vi använt även andra delar av materialet även om 

pojkarna inte ingår i vår forskningsfråga. Materialets storlek lämpade sig utmärkt för manuell 

kodning. Vanligtvis görs ett kodschema innan innehållsanalysen påbörjas men vi visste inte vad 

materialet skulle visa sig innehålla och lät därför våra frågeställningar fungera som kodfrågor för 

att med ett öppet sinne se vad vi skulle finna. 

Materialet består av alla bifallande domar under en tydligt specificerad tidsperiod och som 

dessutom uppfyller tydligt uttryckta kriterier. Detta ökar generaliserbarheten eftersom det är möjligt 

för andra att upprepa studien. För övrigt kan tillförlitligheten i studien förväntas vara hög eftersom 

de fakta som resultaten kommer att luta sig tyngst på finns i förvaltningsrättsdomar.  

I den kvantitativa delen använder vi de uttryck som myndigheterna redan brukar, det betyder att 

det inte blir några tvetydigheter när handlingarna, som missbruk eller sexuellt riskbeteende, ska 

delas in i kategorier. I den kvalitativa delen blev en indelning svårare eftersom de ord vi använde 

då, exempelvis utsatt och omdömeslös gick in i varandra. Det ena kunde dessutom vara en följd av 

det andra men det var svårt att utröna om till exempel flickornas utsatthet gav omnämnandet 

omdömeslös eller om det var tvärtom. För att hantera denna problematik har vi omsorgsfullt 

formulerade beskrivningar av betydelsen av de teman som kategorierna delades in i.  

Kritik mot kvantitativ innehållsanalys som framförts är att metoden inte förmår att återge vilken 

betydelse som kontexten har (Padgett, 2017, s. 51). I vårt arbete såg vi i den kvantitativa delen att 

relationen mellan flickor och killar till synes var problematisk men materialet gav inte något svar 

på varför. Taget ur sin kontext är det svårt att förstå varför myndigheterna tar upp relationen mellan 

flickor och killar som ett problem. Beaktas faktorer som att killar i åldern 15-17 år är 

överrepresenterade i statistik om kriminalitet och missbruk (BRÅ, 2015, s. 288) blir resonemanget 

lättare att förstå även om vi frågar oss om det är dessa faktorer som myndigheterna tar in i sin 

bedömning eller om det är en social oro sprungen ur normer och förstelnade könsroller.  

Vi ville se om vi kunde hitta mönster i hur myndigheterna utrycker sig om flickor som döms till 

LVU-vård. Därför fortsatte vi vår studie av det resultat vi fått fram genom den kvantitativa 

undersökningen. De handlingar som återfinns i den första tabellen, exempelvis missbruk, sexuellt 

risktagande och stöld, delades in i kategorier för vidare analys. Vissa av handlingarna passade in i 

flera av kategorierna vilket gjorde det viktigt att noga definiera vad kategorierna skulle innehålla. 

Det är viktigt i metoden innehållsanalys att kategorierna är helt separata eftersom det kan försvåra 

och påverka tolkningen av resultatet om handlingarna passar in i olika kategorier (Bryman, 2011, s. 

282). Vi anser oss ha gjort en tillräckligt noggrann och tydlig definition för att förhindra svårigheter 

i tolkningen av resultatet. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Frågeställningarna i den här uppsatsen syftar till att studera hur utredare, anhöriga och andra 

ansvariga pratar om flickor som blir omhändertagna på grund av eget beteende, det vill säga vilka 

omdömen som anses relevanta i sammanhanget. Efter genomläsning kom det att framträda ett 

antal begrepp som vi sorterade för att få fram vårt resultat. Listan innehåller omdömen och uttryck 

som använts om flickor i LVU-domar, det är den kvantitativa delen. Sedan bryts materialet ner till 

en kvalitativ del som kopplas till olika kategorier för att analyseras i ljuset av socialkonstruktionism, 

heteronormativitet och moralpanik. Resultatet kommer att uppvisa likheter med den tidigare 

forskning om antaganden runt flickors sexualitet som vi tagit upp i kapitlet med tidigare forskning.  

5.1 Kvantitativt resultat 
Efter närläsning av de 58 domarna framträder vissa mönster som nedan illustreras i form av 

deskriptiv statistik. Under den första rubriken, A, återfinns beskrivningar som här klassats som mer 

än vanligt förekommande. Det är i huvudsak drogmissbruk, hög skolfrånvaro och att ha rymt 

hemifrån. Det handlar också om att vistas i riskmiljöer. Dessa riskmiljöer beskrivs sällan mer 

ingående utan omnämns för det mesta som ”vistats i olämpliga miljöer” och ”riskfyllda miljöer där 

det förekommer droger och/eller kriminalitet”. Den andra rubriken, B, handlar om vanligt 

förekommande omdömen listar olika psykiska problem, brottsliga handlingar och i den här 

gruppen återkommer missbruk men nu är det alkohol. Den tredje rubriken, C, handlar om 

bedömningar av flickorna. Här finns beskrivningar av flickornas aggressiva, utagerande, hotfulla 

och självskadande beteenden. Det finns också bedömningar av och oro för deras psykiska hälsa. 

Under den fjärde rubriken, D, sexualitet listar en mängd iakttagelser och orosmoment framförallt 

om flickornas samröre med äldre killar och med män. Under den femte och sista rubriken samlas 

beskrivningar av flickornas relationer till familj och omvärld, och flickornas svårigheter med 

relationer. Här nedan under rubriken Tabell 1 kommer tabellen med den statistik som nämnts i 

detta stycke. Förekomsterna listas indelade i olika kategorier och i fallande ordning. 

5.1.1 Tabell 1 
A. Oftast förekommande    Antal 

• Missbruk av droger    40 

• Umgängeskrets med alkohol, droger och kriminalitet (riskmiljöer) 40 

• Avvikit från hem och/eller boende   40 

• Hög skolfrånvaro    36 

 

B. Vanligt förekommande   Antal 

• Psykisk ohälsa    20 

• Eskalerande beteendeproblematik   18 

• Brottsliga handlingar    15 

• Missbruk av alkohol    15 

• Enstaka brottslig handling   8 

• ADHD eller NPF    7 
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C. Bedömningar av flickorna   Antal 

• Självskadebeteende    17 

• Utagerande beteende    16 

• Impulsiv/låg impulskontroll   11 

• Aggressivt beteende    11 

• Hotfullt beteende    9 

• Saknar insikt, bagatelliserar problem   9 

• Svårt med att se konsekvenser   8 

• Emotionellt instabil    5 

• Oro för psykisk hälsa    5 

 

D. Sexuellt beteende    Antal 

• Sexuellt riskbeteende    4  

• Sexuellt utagerande    2 

• Utnyttjas sexuellt    2 

• Umgänge med äldre killar    2 

• Äldre pojkvän    2 

• Pojkvänner    1 

• Misstanke om att hon är sexuellt aktiv   1 

• Sexuellt aktiv och själv orolig över det   1 

• Utsatts för övergrepp via internet   1 

• Utnyttjas av äldre män    1 

• Misstanke om koppleri (utsatt för grov brottslighet)  1 

 

E. Icke-sexuella relationer   Antal 

• Konflikter i hemmet/på boendet   5 

• Förlorad tilltro till vuxenvärlden   3 

• Svårt att sätta gränser för sig själv och andra  3 

• Inte lyckats avsluta förhållande med misshandel  2 

• Utan lov sovit över hos pojkvän   1 

• Misstanke om att hon är våldsutsatt av pojkvän  1 

 

Ordvalet killar har vi gjort eftersom myndigheterna uttrycker sig på det viset, pojke förekommer 

endast i ordet pojkvän.  

5.1.2 Analys av resultat från tabell 1 
För att summera hela tabellen kan nämnas att kategori A innehöll vad som kan beskrivas som 

gemensamma faktorer för de flesta av flickorna. Det innebär att många av domarna innehöll flera 

handlingar, alltså flertalet flickor hade hög skolfrånvaro samtidigt som de ansågs befinna sig i 

riskmiljöer, dessutom omnämns de som missbrukare av narkotika. I kategori B framträder en 

betungande bild med psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, brottslighet och eskalerande problematik i 
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flickornas beteende. Detta är i huvudsak vad lagen om vård av unga är avsedd att reglera. I lagens 

förarbete står det specifikt om skadande beteende som missbruk och kriminalitet men även om 

normbrytande handlingar som kan skada flickornas psykiska och fysiska hälsa i längden. De 

bedömningar som gjorts om flickorna och är mest intressanta ur ett genusperspektiv återfinns i 

kategori C och D, där C innehåller bland annat bedömningar om flickornas handlande och deras 

förmåga att förstå konsekvenser. Kategori D har fokus på flickornas sexuella relationer fysiskt eller 

via internet, den innefattar även våldtäkt, prostitution och olika typer av övergrepp. Den sista 

kategorin som handlar om flickornas dåliga relationer, konflikter och deras problem med att skydda 

sig själva i en parrelation med misshandel. Flickornas erfarenheter inom kategorin kan ge en 

fingervisning om hur framtiden för dessa flickor kan se ut när de har tidiga erfarenheter av 

dysfunktionella relationer.  

En del av det som sägs i domarna är konstaterat skadliga omständigheter som till exempel att 

rymma, droga eller ha ett självskadebeteende. En annan del handlar mer om hur flickorna värderas 

ifråga om att lyssna och att efterleva vuxnas tillsägelser. Även här går det att fråga sig hur många 

vuxna har hon varit ohörsam mot för att få det omdömet? Likaså används begreppet sexuellt 

riskbeteende, även här går det att fråga sig hur mycket och vilken form av sex hon ska ha ägnat sig 

åt för att det ska tas upp i domarna? 

Att begå vissa misstag hör till en tonårings naturliga beteende eftersom hjärnans frontallob, som 

bland annat reglerar rationella beslut, blir färdigutvecklad först vid i tidig vuxenålder (Tetzchner, 

2016, s. 222). Rätten försöker likväl att skapa en gräns för vad som kan anses vara ett ”normalt” 

tonårsbeteende och vad som är skadligt. Formuleringarna i domarna visar på att flickornas 

handlingar jämförs med hur en vuxen person skulle agera, vi tycker oss se att det ofta läggs ett 

vuxet ansvar på flickorna. De här tonårsflickorna tar beslut att umgås i olämpliga kretsar, rymma 

hemifrån eller stjäla, exempel på beteenden som kanske inte är helt ovanliga för vilken tonåring 

som helst. Skillnaden här är eventuellt upprepningen av beteendet och hur stora riskerna är. Deras 

agerande är inte genomtänkt och vuxet eftersom de ofta rent utvecklingsmässigt inte är kapabla till 

det. I vissa fall blir det extremt, i två olika domar uttrycker sig socialnämndens utredare i termer 

om att flickan, trots uppmaningar, inte hade lämnat sin destruktiva pojkvän som misshandlat henne 

och utnyttjat henne sexuellt (Dom A). Ansvaret som faller på flickan uttrycks här på ett orimligt 

sätt, det är svårt även för vuxna personer att lämna en destruktiv relation.  

Andra exempel på hur vuxna godtyckligt behandlar flickorna är det faktum att vårdnadshavare 

nästan utan undantag motsätter sig LVU-vård enligt 2 §, alltså placering på grund av föräldrarnas 

oförmåga, samtidigt som de går med på vård enligt 3 §. Detta innebär att vårdnadshavarna, som 

oftast är flickans föräldrar eller förälder, gör dottern ansvarig för sin situation. Flickan får själv ta 

ansvar för sin situation även om det kan vara de vuxnas misslyckade omsorg som är orsaken. 

Följande exempel visar hur myndigheterna förbiser föräldrarnas bristande förmåga och väljer en 

formulering som uteslutande lägger orsaken till problemen på flickan.  

En av flickorna i vårt material var utåtagerande och utsatte sin omgivning för både hot och våld. 

Flickan har tidigare utretts fyra gånger på grund av misstanke om föräldrarnas bristande förmåga 

och på grund av misstanke om att flickan blev misshandlad av föräldrarna. Efter en kort tid på ett 

SiS-hem ansågs hon relativt välfungerande och socialnämnden drog då slutsatsen att hon ”behöver 

utifrån sitt beteende vistas i en gränssättande och trygg miljö” (Dom B). En möjlig slutsats kan vara 
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att myndigheterna här, trots vetskap om flickans historia, anser att det enda problem som finns är 

hennes egna beteende och därmed ifrågasätts inte föräldraförmågan trots att det möjligen var 

brister i omsorgen som var källan till barnets handlande. En annan slutsats kan vara att rätten ser 

föräldrarnas tillkortakommanden men gör bedömningen att insatser som innefattar stöd till flickan 

och familjen inte är tillräckliga för barnets bästa utan hon måste placeras utanför hemmet.  

I tabell D återfinns de beskrivningar som är studiens huvudsyfte, att belysa hur myndigheterna 

skriver om flickornas relationer till killar/män. Analysen av vårt resultat visar att både moralpanik 

och heteronormativitet är starkt kopplade till uppfattningar runt hur flickor ska bete sig. Vår 

tolkning av vad som är gemensamt för de båda teorierna är att de visar hur normer kan påverka ett 

system vars domslut ska uppvisa neutralitet gentemot dem som blir dömda. Vi har inte funnit 

vetenskapliga belägg för att flickors umgänge med killar skulle vara problematiskt, oron som 

uppvisas angående umgänget uppfattar vi därför som något inom ramen för moralpanik. Angående 

heteronormativiteten bygger även den på förutfattade meningar, den ”normala” manliga 

sexualiteten har som norm att vara aktiv, erövrande och driftstyrd (Schlytter, 1999, s. 139). I 9 av 

de 58 domar vi har tagit fram skrivs det om flickornas relation till killar/äldre killar/män som något 

problematiskt. Som nämnts tidigare har vi inte funnit grund för detta i tidigare forskning, ändå 

framställs umgänget som skadligt för flickorna. I 18 av 58 domar avhandlas flickornas sexualitet på 

något sätt och då alltid i relation till killar eller män. Trots att sexualitet inte omnämns som skäl för 

tvångsvård är det intressant att nära en tredjedel av domarna avhandlar ämnet. Frågan som hänger 

i luften utan något direkt svar är; varför är det så intressant? Vi hittar åter igen kopplingar till våra 

teorier om moralpanik och heteronormativitet. 

5.2 Kvalitativt resultat 
Efter att vi tittat på det rent konkreta, vilka omnämnanden som socialtjänst och länsrätten anser är 

relevanta för en bifallande LVU-dom som missbruk av droger, sexuellt riskbeteende och konflikter i 

hemmet/på boende gick vi över i en kvalitativ analys för att undersöka hur flickornas beteende 

egentligen kategoriseras av de professionella. I förarbetet till 3 § LVU står det att, förutom missbruk 

av beroendeframkallande medel och brottslig verksamhet, kan även socialt nedbrytande beteende 

ligga till grund för tvångsvård. Med uttrycket socialt nedbrytande beteende menar lagstiftaren ett 

sätt att leva på som avviker från samhällets grundläggande normer. Det är inte enkelt att definiera 

exakt vad beteendet skulle bestå av, i samma proposition som ovan står det att ”levnadssätt” är ett 

bättre ord än ”beteende” för att uttrycket beteende skulle kunna föra tanken till att ungdomen 

bestraffas för vissa handlingar som inte finns i någon straffskala (Prop. 1989/90:28, s. 67). 

Propositionens förslag är att behålla ordet beteende eftersom det visar mer på en handling och inte 

på att personen har en viss livsföring. Det passar bättre in på situationer där ungdomen befinner 

sig i en olämplig miljö, något som begreppet är avsett att täcka i första hand (Prop. 1989/90:28, s. 

67). 

De fyra teman som vi delar in de olika omnämnandena i är, utsatthet, omdömeslöshet, informella regelbrott 

och formella regelbrott. För att kunna identifiera de ord som vi valt för våra kategorier använde vi oss 

av Svenska Akademiens Ordbok (2019). 
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I kategorin utsatthet återfinns exempelvis umgänge med äldre killar, självskadebeteende, psykisk ohälsa och 

emotionell instabilitet, alltså anser man att flickan är särskilt sårbar på grund av de orsaker som tidigare 

nämnts. Utsatt förklaras som ”utgör ett naturligt (och begärligt) mål för attack” (SAOB, 2019). 

Nästa grupp har vi döpt till omdömeslöshet, i den ryms beteenden som sexuellt riskbeteende, misstanke 

om att flickan är sexuellt aktiv och att utan lov ha sovit över hos pojkvännen. Ordet omdöme uttrycks som 

”förmågan att riktigt klokt bedöma saker o. ting; omdömesförmåga; urskillning” vilket innebär att 

omdömeslös blir det omvända, alltså att inte klokt kunna bedöma saker eller att inte ha 

omdömesförmåga och urskillning (SAOB, 2019). Här handlar det om flickans eget ansvar, hennes 

handlingar är något som hon utfört för att hon är tanklös, oförståndig och har dåligt omdöme.  

Näst sista indelningen, informella regelbrott avser samhällets normer och Svenska Ordbokens 

(2019) förklaring på normer är ”allmänt godtagen regel för handlande eller tänkande ofta av social 

karaktär och vanligen inte nedskriven”. Vår kategori med informella regelbrott omfattar exempelvis 

hög skolfrånvaro, avvikande från hem/boende och aggressivt beteende.  

Den sista kategorin omfattar formella regelbrott och i den återfinns handlingar som är olagliga och 

straffbara till exempel: misshandel, stöld och förekomst av vapen.  

Det vi fann efter att ha grupperat och färgkodat de olika kategorierna var att vissa omnämnanden 

kunde vara svåra att urskilja, vissa hamnade i två eller tre kategorier exempelvis sexuellt utagerande 

och missbruk av alkohol som hamnade i grupperna informella regler och svårt att sätta gränser för sig 

själv och andra samt inte lyckats avsluta förhållande med misshandel kunde placeras in i tre kategorier, 

utsatthet, informella regelbrott och omdömeslöshet. Eftersom allt som är skrivet om flickorna inte 

gått att sortera in i helt egna kategorier utan tangerat i flera beslöt vi oss för att räkna alla omdömen 

vilket innebär att vissa handlingar ingår i fler kategorier. Resultatet redovisas i Tabell 2 nedan.  

I den kvantitativa delen riktades en del fokus på myndigheternas problematiserande runt relationen 

mellan flickor och killar. Vi förstår att det inte är taget ur luften att unga flickor som umgås med 

äldre killar med sociala problem riskerar att utsättas för olika typer av övergrepp. Som nämnts 

tidigare är, när det kommer till droger och kriminalitet, killar i åldern 15-17 år helt klart 

överrepresenterade (BRÅ, 2015, s. 298). Det får dock inte glömmas att de som står för den mer 

allvarliga, systematiska delen av droganvändandet och kriminaliteten är betydligt äldre. Frågan vi 

ställer oss är om det är medvetenhet runt unga killars benägenhet för droger och kriminalitet som 

myndigheterna har i åtanke när relationen till flickor problematiseras eller om det är moralpanik 

och heteronormativa normer som ställer till det. 

Efter att ha gjort en kvantitativ studie av vårt material ville vi undersöka om det fanns mönster i 

hur myndigheterna uttrycker sig om flickorna. Nedan finns en tabell där det som myndigheterna 

har skrivit om flickorna delas in i fyra kategorier, en definition av kategorierna samt exempel från 

domarna följer efter tabellen. 
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5.2.1 Tabell 2, med kvalitativt resultat  
Kategori     Antal 

• Utsatthet      15   

• Omdömeslöshet    13  

• Informella regelbrott    9  

• Formella regelbrott    5  

 

Vi fann tre återkommande situationer i det material vi har analyserat, utfall ett innebär att flickorna 

redan är offer genom killars/mäns handlingar vilket skapar oro hos socialnämnden. I utfall två ses 

flickorna exempelvis som naivt godtrogna i sina relationer vilket innebär att de görs till potentiella 

offer för den så kallade naturliga och driftstyrda manliga sexualiteten. Utfall tre visar på ett 

riskbeteende, exempelvis att lägga ut olämpliga bilder av sig själv på sociala medier eller umgås 

frekvent i kretsar där missbruk och kriminalitet är vanligt, vilket gör att de även i den situationen 

blir potentiella offer. 

I tabellen kan vi se att utsatthet tillsammans med omdömeslöshet är två kategorier som återkommer 

ofta och enligt moralpaniken och heteronormen, tycks det som att socialtjänst och rättsväsende ser 

flickornas utsatthet och sårbarhet, och i allra högsta grad är medvetna om risken för att flickornas 

hälsa och utveckling påverkas negativt. Samtidigt anses deras handlingar vara något de själva borde 

ha kunnat avstyra eftersom just omdömeslös betyder att man inte agerat på ett sätt som kan sägas 

vara klokt och omdömesgillt. Situationen för de här flickorna bedöms så allvarlig av socialnämnden 

och Förvaltningsrätten att tvångsvård anses vara nödvändigt för att bryta deras destruktiva 

beteenden. I kategorin omdömeslöshet ingår de flesta omnämnanden av sexuell karaktär. Samtidigt 

som tvångsvården ska bryta det egna destruktiva beteendet dömer man dessa flickor för deras 

sexuella beteende trots att en av LVUs förarbeten tar upp detta som ett problem, att vården kan 

bli som en bestraffning för handlingar som inte går att lagföra (Prop. 1989/90:28, s. 67). Det 

bekymmersamma i detta är att det ingenstans står i vare sig lagtext, förarbeten eller tillämpningar 

av LVU, står någonting om att sexlivet, hur det än ser ut, skulle ge någon som helst anledning till 

en ansökan om LVU. Det enda undantaget till detta är prostitution som i sig självt knappast kan 

relateras endast till sex. 

De informella och formella regelbrotten samlar alla brott mot samhällets oskrivna och skrivna regler. 

Informella regler är i sin natur inte straffbara, men i ett av dessa sammanhang får de andra 

betydelser som vid en samlad bedömning kan innebära att rätten ser att flickan behöver skyddas 

från sitt eget beteende. De formella regelbrotten är alla straffbara.  

Definitioner av tabellens kategorier: 

Utsatthet – Att vara utsatt innebär att befinna sig i ett oskyddat, värnlöst, exponerat och/eller 

riskfyllt läge (SAOB, 2019). Förhållandet att vara utsatt kan beskrivas som utsatthet. Exempelvis 

umgänge med äldre killar/män, psykisk ohälsa, självskadebeteende, emotionell instabilitet. 

En förvaltningsrätt har i två domar tagit upp riskbeteende som en viktig faktor till beslut om LVU. 

Den ena flickans hälsa och utveckling riskerar att skadas på grund av hennes missbruk av droger, 

det finns även oro runt hennes umgänge i riskmiljö med droger och kriminalitet. Om den andra 
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flickan beskriver rätten hur flickan själv har en önskan om att förändra sitt riskbeteende men under 

själva förhandlingen står det klart hur låg flickans förståelse är för hur stora risker hon faktiskt har 

utsatt sig för (Dom C & D). 

I domen nedan har flickan ett riskbeteende med missbruk och uppsökande av riskmiljöer, något 

socialnämnden anser vara allvarligt.  

Exempel: ”De riskfaktorer som socialnämnden uppmärksammat är bl.a. [namns] missbruk, att 
hon söker sig till riskmiljöer och personer som har tillgång till narkotika, att hon har svårt att 
upprätthålla fungerande vardagsrutiner, att hon inte har för avsikt att slutföra sin skolgång 
samt att hon är osjälvständig och saknar förmåga att förutse konsekvenserna av sitt handlande 
på såväl kort som lång sikt.” (Dom E) 

Utsattheten för den här flickan ligger i att hon både är osjälvständig och saknar konsekvenstänk 

runt sitt beteende. Rätten anser risken stor för fysisk eller psykisk skada och dömer henne därför 

till tvångsvård för att få hjälp med att få rätsida på sitt liv. Självskadebeteende är ett annat agerande 

som myndigheterna ser allvarligt på, det kan ske i form av att fysiskt göra illa sig själv exempelvis 

genom att skära sig med vassa föremål eller i mer psykisk form då ångest driver personen att agera 

på ett självskadande sätt. Flickan i exemplet nedan anses har ett så allvarligt självskadebeteende att 

tvångsvård anses nödvändigt. 

Exempel: ”[Namn] har ett drivet och allvarligt självskadebeteende och självhat. [Namn] har 
vid upprepade tillfällen rymt från hemmet, från familjehemmet och även från det HVB-hem 
hon vårdats på. Hon har utsatts för våldtäkt och det pågår en polisutredning angående koppleri 
med anledning av hennes sexuella kontakter med olika män. [Namn] har haft kontakt med 
män som säljer henne och det rör sig om en allvarlig form av prostitution. Så sent som i januari 
i år avvek hon under tre veckors tid. Under dessa tre veckor har hon bl.a. befunnit sig 
utomlands.” (för att där tvingas prostituera sig, författarnas anmärkning) (Dom F) 

Rätten anser att situationen för flickan är mycket allvarlig. Utsattheten för henne visar sig i två 

skepnader. Den skapas dels genom hennes agerande, att hon rymmer hemifrån och har sexuella 

kontakter med olika killar/män, dels genom hur andra behandlar henne. Flickan blir både våldtagen 

och tvingas till prostitution, något hon själv inte har något ansvar för. Förvaltningsrätterna har i 

dessa fall betonat de olika flickornas utsatthet som del av grund för att tvångsvård med hjälp av 

LVU är nödvändigt för att få till en förändring i flickornas liv.  

Omdömeslöshet – Att ha god omdömesförmåga beskrivs som att klokt kunna bedöma saker och 

ting. En person kan ha moget, säkert, sunt, rent och/eller starkt omdöme. Att beskriva en person 

som omdömeslös innebär att hen har brist på tidigare nämnda omdöme (SAOB, 2019). I vår tabell 

hamnar exempelvis bruk av beroendeframkallande medel, befinna sig i riskmiljöer, sexuellt 

riskbeteende, frekventa situationer med konflikter och att utan lov sovit över hos pojkvän. 

I domar från Förvaltningsrätten i [Stad] finner vi olika exempel på beteenden som vi kategoriserat 

som omdömeslösa. Tre flickors beteenden har på olika sätt kvalificerats som omdömeslöst i vår 

studie, den första domen avser en flicka som påträffats drogpåverkad och i samband med det 

lämnade urinprov som visade positivt för flera narkotiska preparat, hon berättar vid 

omhändertagandet att hon använt droger i ungefär tio månader (Dom G). Nästa flicka väcker oro 

hos rätten eftersom hon vistas i olämpliga miljöer där det finns tillgång till narkotika och dessutom 

återvänder hon gång på gång till de platser där hon fick tag på drogerna. I socialnämndens utredning 

som återfinns i domen står det även om misstankar angående sexuell exploatering, flickan utför 
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sexuella tjänster mot ersättning i form av pengar, narkotika, alkohol eller andra saker, som 

exempelvis kläder (Dom H). Den sista flickans vårdnadshavare berättar under förhandlingen att 

hon velat dricka öl eftersom alla hennes vänner gör det. Kontaktpersonen på det SIS-hem hon varit 

placerad på uppger att flickan varit utagerande mot personalen genom att ha kastat saft och skrikit 

fula ord åt dem. I socialnämndens utredning om flickan framkommer det att hon mycket lätt både 

hamnar i konflikter och påverkas lätt av sin omgivning (Dom I). 

I exemplet nedan har det väckts oro bland annat för att flickan ”har ett sexuellt utagerande beteende 

i sociala medier”, dessutom beskrivs hon uppträda mycket bedrägligt och opålitligt. Hon visar 

ytterligare prov på omdömeslöshet genom att åka bil med en person utan körkort och att besitta 

kunskaper om hur drogtest kan manipuleras. 

Exempel: ”Det har i tidigare utredning även kommit fram oro för att [namn] har ett sexuellt 
utagerande beteende i sociala medier. [Namn] är vältalig och har en mycket god social förmåga. 
Hon har ofta förklaringar till allt, men kan vara mycket manipulativ och opålitlig………När 
[namn] avvek upphörde all kontakt med henne och nämnden visste inte var hon befann sig. 
När hon sedan hittades av polisen hade hon åkt bil med en minderårig person utan körkort 
som kört i hög hastighet och ned i ett dike. Polisen uppfattade [namn] som klart påverkad. 
Hon hade rizzlapapper på sig och hon har lärt sig hur man manipulerar drogtester” (Dom J) 

I materialet framträder exempel på omdömeslöshet tydligare än exempel på utsatthet. Ofta går 

kategorierna ihop. Det är inte ovanligt att flickorna på grund av sin omdömeslöshet hamnar i 

situationer där utsattheten blir en konsekvens av deras handlande. Det är även i denna kategori 

som samhällets syn på flickors sexualitet blir tydlig, i domarna skrivs det om ”sexuellt 

riskbeteende”, ”sexuellt utagerande”, ”misstanke om att hon är sexuellt aktiv” men även specifikt 

om äldre pojkvänner eller att hon umgås med äldre killar.  

Som beskrivits tidigare gör socialnämnden en ansökan hos Förvaltningsrätten för att få en 

bifallande dom enligt LVU, den består bland annat av en personutredning. Utredningen ska visa 

vilka omständigheter och beteenden som gör tvångsvård nödvändig, i förarbetet till LVU beskrivs 

formuleringen i lagtexten ”socialt nedbrytande beteende” som ett beteende avvikande från 

samhällets grundläggande normer. Detta kan handla om enstaka brott som är allvarliga men där 

det inte kan talas om en kriminell livsstil. Det kan även avse frekvent vistelse i riskmiljö, samt om 

personen prostituerar sig. Det ska understrykas att beteendet ska innebära en påtaglig risk för 

personens hälsa eller utveckling. För att uppfylla LVUs rekvisit och därmed få en bifallande dom 

måste socialnämndens personutredning omfatta enstaka brott, vistelse i riskmiljö alternativt 

prostitution. De domar vi tittat på beskriver detta: flickor som begår brott och/eller vistas i 

riskmiljö är de två vanligaste orsakerna till bifall av tvångsvård. Personutredningen tar även upp 

andra beteenden som inte regleras lagligt men som anses vara viktiga för rätten att få information 

om, det handlar om allt från psykisk ohälsa, skolnärvaro och sexuellt beteende.  

Avsikten med lagtexten i LVU är att den ska vara flexibel eftersom rätten ska kunna applicera den 

i många olika situationer. Det går inte att lagstifta om allt, lagstiftaren ger vårt juridiska system 

utrymme och ansvar att ta rätt beslut beroende på hur situationen ser ut. Det går att motivera 

placeringen av destruktiv sexualitet under rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” i LVU även 

om det inte står något specifikt i förarbeten till lagen, i lagkommentarer eller i praxis. Problemet 

blir det faktum att det inte finns några ramar att hålla sig till. Det lämnas till socialnämndens 

utredare och senare till rätten att göra bedömningen om det sexuella beteendet är tillräckligt 
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problematiskt för att stå med i personutredningen. Det kan vara så att utredaren är en ytterst 

kompetent tjänsteman som gör en korrekt bedömning men om det å andra sidan inte är en 

kompetent person kommer flickans sexliv återfinnas i offentligt material för resten av hennes liv. 

Informella regelbrott – När en person bryter mot gängse accepterad social norm, för handlande 

eller tänkande. Den är vanligen inte nedskriven. Våra exempel utgörs bland annat av hög 

skolfrånvaro, avvikande från hem/boende och aggressivt beteende. 

Från Förvaltningsrätterna i [stad 1] och [stad 2] återfinns två domar som visar på informella 

regelbrott. I domen från Förvaltningsrätten i [stad 1] (Dom K) står det om en flicka som vid 

upprepade tillfällen rymmer hemifrån och från det boende där hon var placerad under längre 

perioder, dessutom gör hon sig okontaktbar. Hon har hög ogiltig skolfrånvaro på grund av att hon 

inte kunnat bo hemma. Förvaltningsrätten i [stad 2] (Dom L) bifaller socialnämndens ansökan om 

LVU för en flicka som frekvent avviker från hem och placeringar, vistas i olämpliga miljöer samt 

använder droger. 

Exemplet nedan visar en flicka som verkar ha tappat sin tillit till vuxenvärlden, hon saknar 

förtroende och lyssnar därför inte på de vuxnas tillsägelser. Detta i kombination med att hon visar 

sig likgiltig för de brott hon begått gör att rätten anser flickan ha ett socialt nedbrytande beteende 

och därför vara i behov av vård. 

Exempel: ”[Namn] saknar förtroende för vuxna och kan av den anledningen inte ta till sig av 
vuxnas tillsägelser. Hon saknar även förståelse för vilka konsekvenser hennes handlingar har 
för omgivningen och uppvisar likgiltighet inför de brott hon har begått. [Namn] avviker från 
samhällets rådande normer och bedöms därmed ha ett socialt nedbrytande beteende.” (Dom 
M) 

Ovanstående exempel visar på beteende som bryter mot samhällets oskrivna regler, som att rymma 

hemifrån alternativt från boende där placeringen sker frivilligt, att inte vara kontaktbar för 

vårdnadshavare, att ha hög frånvaro i skolan eller att bruka droger/alkohol innan man är myndig. 

Formella regelbrott – Definitionen på formella regelbrott är straffbara handlingar som en person 

utför. Här återfinns handlingar som exempelvis misshandel, stöld och innehav av vapen. 

Förvaltningsrätten i [Stad] (Dom N) lämnar bifall till en ansökan om tvångsvård för en flicka med 

utagerande beteende som vid flera tillfällen utövat våld mot andra, både jämnåriga och 

familjehemsföräldrar. Hon har även brännmärkt och piercat en annan flicka samt kastat föremål 

mot boendepersonal. I en annan stad skriver rätten (Dom O) om en flicka som under de perioder 

hon varit avviken från sitt hem har blivit misstänkt för misshandel vid två tillfällen samt gjort sig 

skyldig till olaga tvång och stöld.  

De två exemplen nedan visar på två olika typer av formella brott, den ena flickan har varit våldsam 

och visar ett opassande intresse för alkohol. Den andra flickan har gjort sig skyldig till stöld vid 

upprepade tillfällen, hotat jämnåriga ett antal gånger samt startat minst en brand. 

Exempel: ”Vid den muntliga förhandlingen framför socialnämnden att [namn] under 
december och januari fortsatt att vara våldsam mot [flickans mamma]. [Namn] har sparkat sin 
mamma och vält saker i hemmet. [Namn] har också bl.a. tänt eld på en soppåse i hemmet och 
blivit ertappad med en flaska starksprit som hon sagt att hon ska dricka upp. [Flickans mamma] 
anför vid den muntliga förhandlingen att hon efter socialnämndens utredning hittade 
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ytterligare en flaska starksprit i [namns] rum samt att [namn] fått ett utbrott och slagit sönder 
toalettdörren med en hammare.” (Dom P) 

Exempel: ”[Namn] började stjäla saker redan som nioåring. Hon har stulit kläder och kontanter 
uppgående till flera tusentals kronor och uppvisar ingen skuld eller ånger över stölderna. 
[Namn] har vid flera tillfällen hotat jämnåriga och blev i juli 2019 misstänkt för ofredande. Av 
en annan anmälan från skolan framgår att hon vid ett tillfälle startat en brand på skolan samt 
misstänks ha gjort det vid ytterligare ett tillfälle. Vidare framgår att hon slagit sönder två 
fönsterrutor på skolan.” (Dom Q) 

Under rubriken formella regelbrott samlas exempel från de aktuella domarna som innehåller 

straffbara handlingar. Våld och stöld är de vanligast förekommande även om de formella 

regelbrotten är få jämfört med handlingar som sorteras under de andra kategorierna. 

5.2.2 Perspektiv 
Med beaktande av den socialkonstruktionistiska modell med fyra olika grundantaganden som 

återgavs i teoristycket och som utgör referensram för studien, väcks uppmärksamheten för de 

heteronormer som det ges uttryck för i domarna och som behöver problematiseras och ifrågasättas. 

De fyra grundantagandena är följande: 

- Att vi har en kritisk inställning till ”självklar” kunskap.  

- Förståelsen för vår omvärld måste ses med hänsyn till historisk och kulturell kontext. 

- Kunskap erhålls genom sociala processer. Människan skapar gemensamma förståelser om 

vad som är sant och vad som är falskt. 

- Koppling mellan kunskap och sociala handlingar. Samspelets kunskap ger konsekvenser 

för vårt handlande. I en kontext kan vissa handlingar vara naturliga men i andra helt 

orimliga. 

Förutom att heteronormer blir aktuella för analysen av materialet, blir också moralpanik relevant 

för att få ytterligare förståelse för det fokus som finns runt sexualitet.  

5.2.3 Heteronormer och ålder i LVU-domar 
Vid en närmare granskning av de domar i tabell 1, som på något sätt problematiserar flickornas 

umgänge, finns två utfall: det första uttrycks i form av att hennes umgänge omfattar personer som 

missbrukar och/eller är kriminella. Det andra utfallet handlar vid första anblick om ålder; texten 

från domen (Dom R) avhandlar då att hon umgås med äldre killar/män eller hon har en äldre 

pojkvän. Intressant är att åldern här inte är det egentliga fokuset eftersom det inte i någon av 

domarna vi har läst finns oro över att flickorna umgås med äldre flickor/kvinnor eller har en äldre 

flickvän, det är inte ens uttryckt i termer om en grupp, alltså äldre personer eller ungdomar. Här 

blir teorin om heteronormer tydlig, det är inte åldern som är bekymret utan det är könet på dem 

hon umgås med, och eftersom det manliga alltid begär det kvinnliga blir det männen och pojkarna 

som är upphov till oron för flickorna (Mulinari & Esseveld, 2015, s. 55).  

5.2.4 Moralpanik och LVU-domar 
Utsattheten och omdömeslösheten, de vanligaste kategorierna från den kvalitativa 

sammanställningen i tabell 2, kan förstås utifrån begreppet moralpanik. Som tidigare nämnts 

handlar dessa kategorier mycket om flickornas umgänge med äldre killar, hur flickorna riskerar att 
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utnyttjas eller redan har utnyttjats och det handlar dessutom om deras mentala hälsa och sociala 

förmåga. Med ett konstruktionistiskt sätt att se på sociala problem är det lätt att dra paralleller 

mellan konstruktionism och moralpanik (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 88-89).  

Konstruktionisten ser en specifik omständighet som ett socialt problem först när det kan 

konstateras att en majoritet upplever det som ett problem. Moralpanik fungerar på samma sätt, 

nämligen att en majoritet ska uppleva någon omständighet som ett problem (ibid.). Flickornas 

problematiska situation sammantaget, med allt vad den innebär kan ses som en moralpanik i sig. 

När vi bryter ner situationen i smådelar ser vi att flickornas umgänge med äldre killar är ett tydligt 

upplevt problem som därför skulle kunna kallas för en moralpanik. Kriterierna är som tidigare 

nämnts oro, fientlighet, konsensus, oproportionerlighet och flyktighet.  

Oron synliggörs i socialnämndens ansökan om LVU-vård, där oro för flickans umgänge med äldre 

killar finns med. Fientligheten kan spåras i samhällets sätt att underkänna den utsattas egna 

förklaringar till sin situation. Fientlighet kan också betecknas av en oro för att flickornas beteende 

ska förstöra för resten av det respektabla samhället. Konsensus återfinns både i händelserna i sig, 

det vill säga orosanmälan, socialtjänstens utredning och i den ansökan om LVU-vård som 

socialnämnden gör hos Förvaltningsrätten, men även som en händelsekedja där alla parter är 

överens om att flickans beteende är något att oroa sig för. Vidare är det fokus som läggs på unga 

kvinnors sexualitet eller kvinnlighet oproportionerlig i så måtto att andra indikatorer som till 

exempel våld och snatteri, förminskas eller helt förbises. Slutligen uppfylls moralpanikens sista 

kriterium flyktighet genom att kvinnors sexualitet periodvis kan försvinna ur den offentliga 

debatten men återkommer med jämna mellanrum i samhällets samtal oavsett om man talar om 

utsatthet, reproduktion eller omdömeslöshet. Detta ger sammantaget att heteronormativitet 

upprätthålls då oron gäller kvinnor och i det här fallet flickor. Fientligheten som uttrycks i 

underkännandet visar på en konsensus om kvinnors oförmåga, även detta upprätthåller och 

återskapar heteronormativitet.  

När kriterierna för moralpanik är uppfyllda finns det mycket att ifrågasätta. Till exempel: varför det 

är moraliskt förkastligt att umgås med äldre killar? Vad är det som utgör en fara i det umgänget? 

Det kan tänkas att äldre killar har dåligt inflytande på flickor och introducerar dem till alkohol och 

droger, vilket skulle betyda att killar kan vara farliga för flickor och ändå är det flickans eget 

beteende som skapar moralpaniken när hon har försatt sig i en situation där hon kan ta skada. 

Flickan lastas alltså för att ha försatt sig i en skadlig situation.  
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6. DISKUSSION 

Vi tycker oss finna en kunskapslucka vad det gäller hur det talas om flickor dömda till LVU efter 

instiftandet av lagen 1990. Det finns en del forskning om att kön spelar roll när man tittar på hur 

rekvisitet för LVU uppfylls och vi har, i den mån det gått, tagit ut den del som handlar om flickor 

för att visa på att uppfattningen om hur flickor ska bete sig har betydelse för hur de döms (Schlytter 

1999, s 13). Vår ambition är att kunna bidra med ökad kunskap om hur socialtjänstens utredare 

och förvaltningsrätterna beskriver dessa flickor och deras beteende i dagsläget, för att kunna 

problematisera det. En önskan är att vårt arbete kan väcka tankar i frågan om hur myndigheterna 

uttrycker sig om flickor som socialnämnden ansöker om LVU för samt varför de uttrycker sig på 

det sättet. Vidare behöver det forskas på varför flickors sexualitet är så viktig och varför den är så 

farlig.  

6.1 Summering 
Som en början på slutet för uppsatsen summeras nedan resultatkapitlets innehåll med dess tabeller 

och analys, uppdelat i en kvantitativ del och en kvalitativ del. Materialet som använts är taget ur 

flickors bifallna LVU-domar från landets Förvaltningsrätter avseende 3 § LVU som omfattar 

flickornas eget beteende. I den kvantitativa delen redovisas rättens sätt att uttrycka beteenden som 

ger anledning till den bifallande domen, där några av de beteenden som är vanligt förekommande 

är missbruk av droger, befinna sig i riskmiljöer, avvikande från hem/boende och hög skolfrånvaro. Dessa 

beskrivningar återfinns i ungefär 65% av domarna som vi har studerat. Tabellen visar även olika 

typer av bedömningar av flickorna som anses ligga till grund för att tvångsvården ska genomföras, 

exempelvis aggressiva, utagerande, hotfulla och självskadande beteenden. Även flickornas 

sexualitet och deras relationer till familj och/eller omvärlden tycks även vara omständigheter som 

ligger till grund för en LVU-dom. I 23 av 58 domar skrivs det något om flickorna och deras relation 

till sex, hur de utövar sex, att det finns en oro för att de har sex, att de har ett sexuellt riskbeteende 

eller att de utnyttjas sexuellt. Något vi reflekterade över är att eftersom det inte står något i lagen 

eller i något förarbete om specifikt sex, vem är det då som sätter standarden för hur mycket sex 

”för mycket sex” är? Eller vad som kan klassificeras som ett sexuellt riskbeteende? Prostitution och 

uppträde på sexklubb finns nämnt i förarbetet till LVU men ingenting annat. Det blir en högst 

personlig åsikt från både socialnämndens utredare och sedan Förvaltningsrättens nämndemän. Ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte rimligt att människors tyckande styra samhällets instanser 

för lag och rätt. Rättsvidrigt anser vi. 

Nästa del av analysen är kvalitativ. Vi såg olika samband mellan de ord som i domarna använts för 

att beskriva flickornas beteende och formulerade detta genom att dela in dem i fyra grupper: 

utsatthet, omdömeslöshet, informella och formella regler. Vissa beteenden hamnade i flera grupper 

eftersom agerandet går att se ur olika perspektiv. Ett sådant exempel är svårt att sätta gränser för sig 

själv och andra, det kan vara något som anses vara personens egna ansvar, alltså omdömeslöst, men 

konsekvensen för personen i fråga kan bli utsatthet. Resultatet visade att myndigheterna såg 

flickornas utsatthet men att de samtidigt anser dem vara omdömeslösa, något som det skrivs om i 

förarbetet till LVU. Det är som problematiskt när vården kan ses som en bestraffning för 

handlingar som inte är olagliga, något som förarbetet till LVU tar upp (Prop. 1989/90:28, s. 67).  
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Frågeställningarna som givit upphov till vårt arbete med uppsatsen är:  

- Vilka beteenden leder till omhändertagande för unga flickor? 

- Hur artikuleras och förstås dessa beteenden? 

Den första frågan besvaras genom vår kvantitativa studie av LVU-domarna. Förutom missbruk av 

beroendeframkallande medel och brottslig verksamhet kan även handlande som bryter mot 

samhällets grundläggande normer ligga till grund för tvångsvård: exempelvis aggressiva, 

utagerande, hotfulla och självskadande beteenden. Även flickornas sexuella liv och leverne kan 

ligga till grund för ett beslut om LVU, i synnerhet om det sker i kombination med äldre killar/män. 

Flickornas relationer till sin omvärld och nära anhöriga kan, om de är konfliktfyllda, också ingå 

som en del av bedömningen. I domarna är det en kombination av olika beteenden där missbruk av 

något slag i princip alltid är själva grundproblemet. 

Fråga nummer två besvaras i vår kvalitativa del av resultat- och analysavsnittet. I det som skrivs 

om flickorna går det att dela upp myndigheternas bedömningar i fyra kategorier, utsatthet, 

omdömeslöshet, informella och formella regler. Vår analys är att myndigheterna ser flickornas 

utsatthet men dömer ändå deras beteende som omdömeslöst, som att de har sig själva att skylla 

och att det därmed egentligen är deras eget ansvar att förändra det. Vår bedömning är att flickorna 

antas ha vuxet ansvar för sina handlingar och att myndigheterna väljer att bortse från, den av 

Sverige ratificerade, Barnkonventionens andra och tredje artikel. Den stipulerar rättigheten att inte 

bli särbehandlad på grund av kön och den att offentliga institutioner ska beakta barnets bästa. 

Informella (normer) och formella regelbrott ger inte samma utslag i de domar vi har studerat, 

myndigheterna ser inte lika allvarligt på brott mot normer eller straffbara handlingar som på 

utsatthet eller att vara omdömeslös. Ett intressant faktum eftersom det är specifikt informella och 

formella regelbrott som lagstiftaren sorterat in under socialt nedbrytande beteende och inte 

utsatthet eller omdömeslöshet. Krasst sett har rätten gjort precis det som nämnts ett flertal tillfällen 

i förarbeten till LVU, de straffar ett beteende som inte går att lagföras. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Den särbehandling av flickor som framkommit finns i varierande grad med även i tidigare 

forskning. Den här studien bidrar till det befintliga forskningsfältet genom att fokusera på hur det 

talas om flickornas eget beteende och därmed starkt ifrågasätta vad det är som ligger till grund för 

besluten om tvångsvård. Studien framhäver att det i lagens utövande ligger ett fokus på flickans 

sexualitet och vi menar att det kan ifrågasättas huruvida det är rättssäkert.  

Att könstillhörighet har betydelse för myndigheternas handläggning är något återkommande i den 

tidigare forskning vi har tagit del av. En intressant tanke är att vi hittar spår i dagens 

myndighetsutövning som har sitt ursprung nästan exakt 100 år tillbaka i tiden. Vi startar i förra 

seklets första del med hur det samhället ska råda bot på den generella omoralen, som här yttrat sig 

i form av familjens förfall och ungdomens osedlighet, med ett citat från 1927 då Tord Ström skrev 

att ”Vi behöva väcka folkhat mot alla ungdomsförstörande dansbanor och nöjesetablissement” 

(citerad i Hamreby, 2004, s. 66). Även i förarbetet till Vanvårdslagen från 1934 är det samhället 

som ska råda bot på omoraliskt beteende, fokus riktas här på ”Könsliga förvillelser bland kvinnor 

i åldern under 18 år” (ibid). I ett något senare förarbete från 1940-talet (SOU 1944:30, s. 254) 

konstateras att flickors vanartiga sexualitet är anledning till omhändertagande i nästan hälften, 40%, 
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av fallen. Det förarbetet är mycket mer omfattande än denna studie men är intressant att jämföra 

våra resultat med. Forskning från Israel visar på samma mönster, Krumer-Nevo, Berkowitz-

Romano och Komem (2015) ser tydligt i sin genomgång av samtida forskning att den syn man 

hade på flickor för fyrtio år sedan lever kvar i form av att den har samma utgångspunkt som då 

och som krasst uttryckt innebär att det är flickorna det är fel på. 

Två olika nordamerikanska studier, en av Chesney-Lind och Merlo (2015) och en av Davis (2017) 

lägger mycket fokus på brottslighet och rättssystemets inverkan i flickornas liv. Davis tar också upp 

det faktum att en rad andra studier anger könsroller som den huvudsakliga anledningen till ojämlika 

levnadsförhållanden i flickornas liv. På nittio år har en del hänt men grundsynen att flickors 

sexualitet är ett problem finns uppenbarligen fortfarande kvar. Den röda tråden för ovanstående 

forskning är att uppfattningar om kvinnors sexualitet samt dess särart är ett problem som samhället 

på något sätt behöver råda bot på. 

Även fysiska åkommor har varit något som har varit intressant nog att föra statistik över. Av 

tidigare forskning framgår också att flickor som varit tvångsomhändertagna har sämre hälsa än 

andra flickor i samma ålder, specifikt underlivsbesvär. Jonsson (1997, s. 165) skrev om psykiska 

åkommor och underlivsbesvär och Lindroth, Tikkanen och Löfgren-Mårtenson (2013, s. 723) 

skrev om sexuell hälsa. Om flickorna även hade större förekomst av fotvårtor och mjäll, eller något 

annat specifikt hälsoproblem framkommer dock inte. Det är bokstavligt talat ett tydligt intresse för 

flickans kön och från detta faktum kan det dras paralleller till heteronormer och vi undrar om 

denna könsfokusering är befogad och vad den för med sig. Kan detta vara ett symptom på en 

kvardröjande moralpanik runt flickor som lever ut sin sexualitet? 

6.3 Teoridiskussion 
Inom ett socialkonstruktionistiskt ramverk har hermeneutik sin självklara plats. Med det 

utgångsläget har begreppen moralpanik och heteronormativitet givit oss perspektiv som bildligt 

talat öppnat nya dörrar. En innehållsanalys kan passa bra till stora mängder data och utgöra grund 

för en kvantitativ analys då den visar på mängdförekomst av specifika ord eller uttryck. Med vårt 

socialkonstruktionistiska och heteronormativa perspektiv kunde våra frågor hanteras mer induktivt 

och teorierna öppnade också för en kvalitativ tolkning av innehållsanalysens resultat. 

Moralpanikens bidrag till arbetet har varit genomgående då det i ett tidigt skede belyste en skevhet 

i hur det talades om flickor, en förskjutning mot sexualisering vars omfattning kanske inte hade 

upptäckts utan moralpaniken i åtanke. På samma sätt har den fått påverka framtagandet av 

kodfrågorna till innehållsanalysen och den ger en extra dimension till förståelsen för hur man har 

talat om flickornas utsatthet och omdömeslöshet.  

I den tidigare forskningen går att spåra vår teori om heteronormativitet: pojkar begär självklart 

flickor och flickorna är passiva mottagare av detta. Att flickorna själva skulle ha begär ingår inte i 

deras roll och finns därmed inte som alternativ. Sexualiteten i sig är hotfull men att begäret skulle 

ägnas det egna könet är både straffbart och otänkbart. Att vanartiga flickor och pojkar behandlas 

på olika instanser är lika självklart nu som då. Analysen av LVU-domarna visar att samma tänk 

fortfarande finns: det är flickornas sexualitet som intresserar mer än pojkarnas, men det är lika 

självklart heterosexuella relationer som avses. 
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Att föra ett vidare resonemang om varför flickorna i många fall valt att umgås med äldre killar, 

detta umgänge som samhället betecknar som riskmiljöer, går inte att göra inom ramarna för valda 

teorier utan skulle passa bättre med till exempel anknytningsteori eller utvecklingspsykologi. 

6.4 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Med ökad kunskap om hur socialtjänstens utredare och förvaltningsrätterna beskriver dessa flickor 

och deras beteende, kan denna ökade medvetenhet leda till fler frågeställningar med mer debatt 

och problematisering i ämnet. Förhoppningsvis skulle detta leda till ett ytterligare belysande av 

ämnet med följden att fler människor blir intresserade, tillräckligt intresserade för att börja forska 

om saken. Forskning som försöker besvara frågor som: ”Varför nämns flickors sexuella umgänge 

i LVU-utredningar?”, och följdfrågan ”Vilken nytta kan flickorna ha av att deras sexuella beteende 

står med i domarna?” skulle vara önskvärt. Är diskursen ett utslag av ett paternalistiskt samhälle 

där kvinnan och flickan är underställd mannen och hennes kropp i mångt och mycket är ett objekt, 

eller är det ett nödvändigt uppmärksammande av ett möjligt skadligt beteende som i rättens mening 

och i juridiska termer kan bakas ihop i rättens juridiskt bärande uttryck ”i en sammantagen 

bedömning” av flickans eget beteende? 

Regeringen har beslutat göra FNs barnkonvention till svensk lag från och med 1 januari 2020, i 

konventionens artikel 3 står det att ”i alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 

bedöms vara barnets bästa”.  Det går att ifrågasätta om det verkligen ligger i LVU-dömda flickors 

bästa intresse att dokumentera detaljer runt deras sexliv. Det finns andra detaljer i flickornas liv 

som rätten väljer att inte föra in i domen med motiveringen att sekretess gäller när det handlar om 

uppgifter rörande den enskildes personliga förhållanden (26 kap. 1 § Offentlighets- och 

sekretesslagen). 

En ökad medvetenhet i den sociala praktiken skulle kunna leda till minskat, eller varför inte ett 

totalt upphörande, av skuldbeläggande av till exempel en flicka som blivit våldtagen. Överlag är det 

viktigt med en levande debatt om allt som rör socialt arbete och i detta arbete slår vi ett slag för att 

uppmärksamma flickor och väcka tanke och intresse för hur och varför vi talar om flickor som vi 

gör. 

För framtida forskning: Varför anses umgänge med äldre killar så hotfullt? Varför nämns aldrig 

umgänge med äldre tjejer? Det skulle vara intressant med en jämförelse mellan LVM och LVU, 

skiljer det sig hur man skriver om kvinnor och flickor? Blir även vuxna kvinnor ifrågasatta på grund 

av sexualitet?   
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