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Abstract 
 

Author: Hilda Thomsson & Vendela Juberg 

Title: Antisocial Girls- a 3 § LVU Discourse Analysis of Construction of Feminity in Court 

[Translated title] 

Supervisor: Marie Eriksson  

Assessor: Docent Kerstin Arnesson/Lektor Lottie Giertz 

Organisation: Institutionen för socialt arbete 

 

The aim of this study was to, by a discourse analysis of LVU court cases, display how 
conceptions of feminity, sexuality and antisocial behaviour related to gender is constructed and 
examine whether this construction is characterized by continuity or alteration. We have 
examined 20 LVU court cases by using a discourse analysis. The results were analysed by using 
gender theory. The results showed among others that the construction of feminity is created by 
the courts portrayal of the girls in the court cases and what is portrayed as normal or deviant 
related to the girls’ behaviour. Behaviours which are portrayed as deviant for girls are for 
example use/abuse of addictive substances, to put yourself in environments filled with risks, to 
have behaviours which are negatively extrovert and/or criminal, to have a destructive behaviour 
in succession to mental illness, not to be an “ideal” victim, to see elderly men and express your 
own sexuality. One of our foremost conclusions is that the court, by our interpretation, 
incitements that the girls should assume stereotypical gender roles which are, for instance, 
characterized by vulnerability, caring for others and the need to be controlled.    
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Förord  
 
Arbetet med detta examensarbete har gett oss kunskap om processer som skapar och 

upprätthåller genus inom socialt arbete. Vi har under vårt arbete känt väldigt mycket: ett 

brinnande engagemang, ilska, förvirring, kämparglöd och hopp om att med vår nyvunna 

kunskap kunna gå ut i arbetslivet med en annan förståelse för unga tjejers utsatthet än vad vi 

hade innan. Vi vill främst tacka vår handledare Marie Eriksson för hens engagemang samt 

peppande och inspirerande feedback! Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som kommit 

med bra kommentarer som uppmuntrat till diskussion och utveckling. Sist men inte minst vill 

vi tacka varandra för ett roligt och utvecklande samarbete som förgyllt även gråa och jobbiga 

dagar.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Normer för sexualitet är något som över tid har använts för att reglera och disciplinera 

människor och i huvudsak kvinnor. Detta har bidragit till att det på ett strukturellt plan skapats 

olika förutsättningar och levnadsvillkor för kvinnor och män. Pojkars sexuella uttryck har setts 

som en stark och naturlig biologisk drift som inte går att påverka, medan tjejers sexuella drift 

har betraktats som viktig att kontrollera (Hamreby 2004, ss. 169–171). Det finns ett stort antal 

normer som behandlar hur en kvinna bör vara. Bryter en kvinna mot dessa femininitetsnormer 

kommer hon att ifrågasättas som kvinna. Likaså finns det maskulinitetsnormer, vilka män 

förväntas leva upp till (Mattsson 2015, s. 47).  

 

Samhället har sedan lång tid tillbaka tagit hand om barn som farit illa på olika sätt. Under 1900-

talet har det funnits en kontinuitet i hur den sociala barnavården både formats av och format 

konstruktioner av genus. Redan i början av 1900-talet ansågs tjejer, som betraktades som 

sociala problem, vara “sedeslösa slampor”. När killars sexualitet uppmärksammades som 

problematisk var det när den ansågs avvika från den heterosexuella normen, exempelvis tog sig 

uttryck i homosexualitet (Hamreby 2004, s. 1; s. 171). Med utgångspunkt i genus visar Schlytter 

(1999) att detta skillnadsskapande mellan könen i den sociala barnavården fortfarande bestod i 

slutet av 1990-talet. Utifrån 3 § LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 

1990:52) fanns det en skillnad i hur tjejer och killar utreddes och bedömdes av socialtjänst samt 

domstol. Killar blev i en högre utsträckning tvångsplacerade till följd av kriminalitet och 

missbruk medan tjejer mer frekvent blev placerade med stöd av rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende”. Rekvisitet innebär att den unge anses bete sig avvikande med hänsyn 

till samhällets normer. Detta kan innebära att den unge vistas i missbruksmiljöer, prostituerar 

sig, uppträder på sexklubb eller begår enstaka allvarliga brott där det inte kan talas om brottslig 

verksamhet (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016, s. 346). Att rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende” inte definierats mer specifikt i lagen kan leda till subjektiva och 

normativa tolkningar och bedömningar från socialtjänsten (Mattsson 2015, s. 146). Enligt 

Schlytter (1999) finns det i tillämpningen av rekvisiten särskilda flicknormer kopplade till 

sexualitet. Hennes resultat visar att tjejer i en högre grad tvångsvårdas till följd av sitt sexuella 

beteende än vad killar gör. Hon skriver att även killar kan ha dessa beteenden, men att det är 

mer accepterat för killar att vara sexuellt aktiva (Schlytter 1999, ss. 94–95).  
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1.2 Problemformulering 
 
Forskning om genus visar att det finns tydliga skillnader i hur samhällets institutioner med 

utgångspunkt i föreställningar om manligt och kvinnligt konstruerar genus kopplat till sexualitet 

(se exempelvis Mattsson 2015; Schlytter 1999; Hamreby 2004; Mallicoat 2007; Silverstein 

2006). Schlytters (1999) forskning baseras på LVU-domar från 1994 och syftar bland annat till 

att ifrågasätta rättens könsneutralitet och undersöka om tjejer diskrimineras utifrån rättsliga 

normer. Hennes resultat visar att det finns ett dubbelt normsystem i Förvaltningsrätten, som 

skapar och upprätthåller skillnader mellan killar och tjejer. Hon visar på olika uppsättningar av 

normer för killar och tjejer inom rekvisitet “missbruk av beroendeframkallande medel” där både 

normerna för killar och tjejer ryms inom ramen för rekvisitet. Normerna för pojkars beteende 

är mer tillåtande än normerna för tjejer vilket leder till att killar tillåts och tillskrivs ett betydligt 

större handlingsutrymme. Tjejer porträtterades även som mer avvikande än killar till följd av 

sina sexuella beteenden (Schlytter 1999, ss. 35; 94–95). I föreliggande undersökning intresserar 

vi oss för att undersöka om femininitetsnormerna som Schlytter påvisar i sin studie av fall från 

1994 kommer till uttryck i framställningen av flickor i LVU-domar även idag eller om 

exempelvis satsningar på jämställdhet och en ökad kunskapsutveckling och medvetenhet om 

genus bidragit till en förändring (jmf Regeringskansliet 2016). Frågor vi vill belysa är hur tjejer 

framställs i samtida LVU-domar från Förvaltningsrätten. Finns det en kontinuitet eller en 

förändring i hur tjejer framställs idag i jämförelse med de perioder som undersökts i vår tidigare 

forskning?  

 

1.3 Syfte 
 
Utifrån ett genusperspektiv är syftet med föreliggande examensarbete att genomföra en 

diskursanalys av LVU-domar för att därigenom synliggöra hur föreställningar om kvinnlighet, 

sexualitet och normbrytande konstrueras samt att belysa huruvida denna konstruktion präglas 

av kontinuitet eller förändring. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur konstrueras föreställningar om kvinnlighet, sexualitet och normbrytande i relation 

till genus i LVU-domar från 2016, jämlikt 3 § LVU? 

• Präglas LVU-domarna av kontinuitet eller förändring i konstruktionen av genus i 

relation till tidigare forskning? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
  
En grundläggande princip i socialtjänstens arbete är att vård och behandling för barn såväl som 

vuxna, så långt det är möjligt, ska ske under frivilliga former. Socialnämnden har dock även ett 

ansvar för att barn och unga får en trygg uppväxt och kan socialnämnden inte tillgodose goda 

uppväxtförhållanden genom frivilliga vårdformer (med tillförlitligt samtycke från 

vårdnadshavare och/eller den unge när denne fyllt 15) har socialnämnden möjlighet att använda 

sig av tvångslagstiftning för att skydda den unge. LVU (Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga SFS 1990:52) har kommit till som ett komplement till Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och syftar till att samhället ska kunna fullgöra den skyldighet det har att se till barns 

och ungdomars skydds- samt vård- och behandlingsbehov. För att LVU ska användas behöver  

tre kriterier vara uppfyllda: 

1. Det föreligger ett missförhållande i relation till den unges hemmiljö (2 §) alternativt till det 

egna beteendet hos den unge (3 §), 

2. Missförhållandet medför en påtaglig risk för att hälsan eller utvecklingen hos den unge 

skadas och 

3. Nödvändig vård kan inte ges i frivilliga former (SOSFS 1997:15).  

 

Missförhållanden i relation till den unges hemmiljö (2 § LVU) kan innebära exempelvis 

fysisk/psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande och/eller brister i omsorgen. I beteendefallen (3 

§ LVU) är kriterierna att det föreligger:  

• ett missbruk av beroendeframkallande medel, 

• brottslig verksamhet eller 

• något annat socialt nedbrytande beteende, 

• samt att detta beteende medför en påtaglig risk för att den unge tar skada. 

“Annat socialt nedbrytande beteende” innebär att det finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas till följd av att den unges beteende skiljer sig från “samhällets 

grundläggande normer”. Exempel på sådant beteende är att den unge begått enstaka allvarliga 

brott utan att det kan klassificeras som brottslig verksamhet, att den unge tillfälligt vistas i 

missbruksmiljöer, prostituerar sig eller uppträder på sexklubb. Beslut om vård med stöd av 3 § 

kan tas fram till och med att den unge fyllt 20 år. Vård som beslutats med stöd av denna paragraf 

kan pågå fram till att den unge är 21 år (SOSFS 1997:15). Beslut om LVU tas av 



 

7 
 

Förvaltningsrätten efter att socialnämnden inkommit dit med en ansökan. Socialnämndens 

ansökan ska enligt 4 § LVU innehålla beskrivningar av bland annat den unges förhållanden och 

omständigheter, tidigare åtgärder från socialtjänst eller andra myndigheter samt den unges 

inställning till vård (SOSFS 1997:15).  

3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram forskning med olika perspektiv på konstruktionen av 

genus. Vi har använt oss av olika vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar 

som fokuserar på konstruktionen av genus i olika sammanhang, för att få en bild av hur det har 

sett ut i ett historiskt perspektiv och hur det ser ut nu. Vi har valt att lägga fokus på 

konstruktionen av sexualitet hos tjejer och killar men även på konstruktion av genus i rättsliga 

sammanhang, då det är detta område vårt examensarbete kommer att ta avstamp ifrån.  

 

3.1 Historiskt perspektiv 
 
Flickor har under 1900-talet betraktats på varierande sätt och blivit tillskrivna olika egenskaper 

av samhället och av den sociala barnavården. Under början av 1900-talet blev flickor som 

betraktades som sociala problem benämnda som “sedeslösa slampor”, även om deras beteende 

inte hade något med sexualitet att göra. Senare har dessa benämningar ändrats. Under 1960-

talet blev det benämningen ”raggarflickor” som användes för att kategorisera flickor och deras 

beteenden, vilket återigen anspelade på flickornas sexualitet (Hamreby 2004, s. 1). Forskning 

inom området har beskrivits som ungdomsforskning trots att det enbart är pojkar som studerats. 

Det manliga könet har varit norm i många undersökningar vilket innebär att mannen fått 

representera både män och kvinnor samt manliga och kvinnliga erfarenheter. Under 1960-talet 

började forskare diskutera det icke önskvärda beteendet även hos flickor och det tillkom ett 

rekvisit i den sociala barnavårdslagstiftningen som benämndes “sexuell vanart”. Hamreby 

beskriver att detta rekvisit tillkom för att kunna omhänderta flickor på grund av sådant som 

ansågs vara konsekvenser av deras eget beteende (Hamreby 2004, ss. 3–10).  

 

Flickor och pojkar har över tid behandlats olika i den sociala barnavården. Flickor som 

klassificerades som sociala problem ansågs kunna hamna i osedlighet och prostitution, medan 

pojkar ansågs riskera att bli kriminella. De här klassificeringarna gällde även vid 
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omhändertaganden av ungdomar. Hur föreställningar om genus kunde ta sig uttryck i den 

sociala barnavården belyses i ett citat av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson:  

 
Uttryckt på ren och oförfalskad svenska: Ska vi klämma åt pojkarna, då tar vi dom 
som tjuvar, men ska vi ta i ordentligt mot flickorna, då tar vi dom som småfnask!  

(Lundström & Sallnäs 2003, s. 200).  
 

På anstalter under tidigt 1940-tal var betydligt fler flickor än pojkar intagna. Av de flickor som 

blivit omhändertagna av barnavårdsnämnden var en stor del placerade på grund av “sexuellt 

vanartat beteende”. Det skiljdes även på hur vårdinsatserna utformades för pojkar och flickor, 

insatserna syftade till att anpassa barnen och ungdomarna så att de skulle passa in i de stereotypa 

könsrollerna (Lundström & Sallnäs 2003, s. 201). Grunderna på vilka flickor och pojkar blev 

placerade på institutioner var inte något som enbart fanns i Sverige utan även i Norge. 

Framförallt flickorna utmålades som bärare av en mörk, farlig och sexuell natur. Under 1950 

till 1960-talet blev flickor omhändertagna för att skydda pojkarna från att bli förförda. Flickorna 

som rymde från dessa institutioner fick genomgå en gynekologisk undersökning när de kommit 

tillbaka, så att det kunde fastställas att de inte hade några könssjukdomar, då de antogs ha haft 

sexuellt umgänge. Ytterligare ett exempel på att disciplineringen av flickornas sexualitet var 

starkare än pojkarnas är att vissa av flickorna blev steriliserade under vistelsen på institutionen 

(Ericsson & Jon 2006, s. 133).  

 

Genus och synen på flickor som avvikande har genom årtiondena formats av samhället. Flickor 

med problem har kategoriserats som promiskuösa och självdestruktiva. Det fanns vissa normer 

kring kvinnors och flickors sexualitet som inte fanns för män och pojkar. Kvinnor som uttryckt 

sin egen lust istället för att porträttera sig själva som objekt för män och deras begär, har ansetts 

vara avvikande och sedeslösa. Normerna fanns för att reglera och disciplinera flickor och deras 

sexuella liv för att de skulle passa in i normen för vad som anses vara ett normalt sexuellt 

beteende. Pojkar har istället konstruerats som kriminella och utåtagerande. Pojkars sexualitet 

har hänvisats till deras inre sexuella drift och att denna är något som inte går att kontrollera, 

därför har pojkars sexuella beteende ansetts vara mer accepterat och det normala. Det har inte 

skett någon större förändring gällande dessa normer och strukturer under 1900-talet. De 

strukturer som skapades inom barnavården mellan pojkar och flickor existerar i viss mån 

fortfarande men delvis på ett annat sätt. Exempelvis har “Sexuellt vanartat beteende” idag 

istället omformulerats till rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende”. Barnavårdsarbetare 

då som nu vidmakthåller emellertid dessa sociala konstruktioner om kvinnligt och manligt samt 
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föreställningar om vilka beteenden som är accepterade för respektive kön (Hamreby 2004, ss. 

20–21; 170–179).   

 

3.2 Konstruktionen av feminitet  
 
Ambjörnsson (2004) har gjort en undersökning utifrån genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer för att få en bild av hur en tjej egentligen “blir” tjej. Vilka förutsättningar och 

regler finns det för hur unga kvinnor ska vara och hur formar dessa tjejers erfarenheter och 

identiteter? Ambjörnsson fokuserar på konstruktionen av genus och främst konstruktionen av 

femininitet. Vidare studerar hon hur tjejer själva och i samspel med andra upprätthåller 

föreställningar om hur tjejer ska vara, samt hur dessa föreställningar ständigt prövas och 

utmanas. Ambjörnsson lyfter fram att det som betraktas som “normalt” är det som får oss att 

anpassa oss efter vissa riktlinjer. Enligt normer för genus ska tjejer inte höras och de ska inte ta 

plats i miljöer som till exempel klassrum, utan snarare finnas tysta och omärkbara i bakgrunden 

(Ambjörnsson 2004, ss. 57–65).  

 

Normer för tjejer innefattar även att de ska ha en pojkvän. Om en tjej inte har en pojkvän anses 

hon vara barnslig och utanför. Pojkvännen symboliserar att tjejen är tillräckligt sexuell för att 

kunna attrahera en kille men samtidigt inte för sexuell, vilket skulle kunna leda till att hon 

istället klassas som slampa. Detta är ett exempel på hur genus konstrueras relationellt utifrån 

en heteronormativ matris. Ambjörnsson (2004) beskriver en lektion i livskunskap där en kvinna 

som arbetade på RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) skulle hålla i gruppdiskussioner. 

Klassen blev uppdelad i en grupp med killar och en grupp med tjejer. Anledningen till denna 

indelning var att killarna, enligt RFSU-arbetarens erfarenhet och föreställningar, ansågs vilja 

prata om sex och tjejerna om ideal och kroppshets (Ambjörnsson 2004, ss. 109–126).   

 

Tolman, Striepe och Harmon (2003) beskriver att det är mer accepterat för killar att uttrycka 

sin sexualitet än vad det är för tjejer. Tjejer anses inte kunna ha samlag för att de vill utan det 

måste finnas en bakomliggande orsak till exempel reproduktion. Tjejer är rädda för att de ska 

verka promiskuösa om de använder sin sexualitet på det sätt som de vill, rädda för att bli dömda 

av både killar och av andra tjejer. Tolman et al. (2003) syftar med sin forskning till att visa på 

en kunskapslucka i appliceringen av genus och kön på sexualitet och sexuell hälsa hos 

ungdomar samt visa på tjejers rätt till att utforska sin egen sexualitet. Dessa föreställningar är 
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socialt konstruerade av samhället och formar föreställningar om vad som anses vara feminint 

och en accepterade feminitet (Tolman et al. 2003, ss. 5–7). 

 

3.3 Genus och sexualitet i rättsliga sammanhang  
 
I vårt samhälle tas det för givet att det behövs ett rättsligt utformat normsystem för att styra 

beteenden och hantera konflikter. Skillnaden mellan rättsliga normer och övriga normer är hur 

de kommer till samt bandet till politik och rättsligt tvång (Svensson 1997, s. 207). Sverige har 

en formellt könsneutral lagstiftning. Svensson skriver att det mellan män och kvinnor dock 

finns reella skillnader, vilket innebär att den könsneutrala lagstiftningen inte har en rättvis eller 

könsutjämnande effekt. Detta då den utgår från den manliga norm som fanns i de patriarkala 

strukturer som rådde när olika ställningstagande för vårt rättssystem formulerades (Svensson 

1997, ss. 16–19; ss. 222–223; ss. 300–301). Rättsliga normer skulle kunna verka utjämnande 

om det i rätten skulle tas hänsyn till att genusrelationen är ojämlik. En risk med det skulle dock 

vara att maktförhållanden skulle kunna reproduceras om någon kategori definieras som svagare 

än andra. För att motverka detta skriver hon att rätten behöver synliggöra och bedöma den 

aktuella relationen istället för att definiera någon kategori som svag eller stark (Svensson 1997, 

ss. 233–234). 

 

Sättet som rätten definierar en situation eller relation på påverkar vilket ansvar som tillskrivs 

olika parter, vilket kan belysas med följande citat: 

 

”Var och en skulle anse det vara absurt att påstå, att en person klädd i dyra kläder som 
rör sig ensam ute när det är mörkt och som någongång frivilligt donerat pengar, i 
verkligheten skulle vilja bli rånad -i synnerhet om han gav pengarna utan motstånd på 
grund av att han var rädd eftersom rånaren var beväpnad. I samband med 
våldtäktsrättegångar har motsvarande påståenden om exempelvis provocering, som 
syftar till att få offret att framstå som medskyldigt, framgångsrikt framförts.”  

(Svensson 1997, s. 216) 
 

En amerikansk studie av hur rätten bedömer ungdomsbrottslingar visar att killars sexualitet 

endast problematiseras när den bryter mot lagen, till skillnad från tjejers sexualitet som även 

problematiseras i relation till lagliga sexuella beteenden. I bedömningen av tjejer handlar det 

istället om att deras sexuella beteende anses bryta mot moraliska regler, skiljt från juridiska 

lagar. Övervakare uttryckte i studien i flera fall oro över nivån av tjejers sexuella aktivitet 

(Mallicoat 2007). En annan amerikansk studie som behandlar genus och rätt visar att 
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jurymedlemmar och domare använder sig av genusföreställningar i frigivningsförhör i rätten. 

Detta tar sig uttryck i att förövare har en större chans att bli frigivna om de passar in i den 

stereotypa bilden av hur en man eller kvinna bör vara. Resultatet visar att den stereotypa 

mannen tar ansvar för sina handlingar samt fokuserar på arbete och att ta hand om och vara en 

förebild för sin fru och sina barn. För att som kvinna ha större chans att bli frigiven är det 

fördelaktigt att använda sig av genusattributet “svaghet” för att avsäga sig ansvar. I artikeln 

beskrivs hur kvinnan konstrueras som ett lättlurat och naivt offer för olika omständigheter. 

Genom att kvinnan säger att hon vill fokusera på sina barn och familj utvecklar hon bilden av 

sig själv som en omtänksam kvinna och mamma. Därmed har hon endast brutit mot lagen och 

inte mot normer för genus (Silverstein 2006, s. 404–409). 

 

3.4 Genus i LVU-domar 
 
Schlytters (1999) resultat visar att det finns särskilda “flicknormer” för hur flickor bedöms i 

LVU-domar. I resultatet fokuserar hon framförallt på rekvisitet “annat socialt nedbrytande 

beteende”. Det finns olika normer som rör både flickor och pojkar men normen kopplad till 

sexualitet tillskrivs, enligt Schlytter, endast flickor. Detta tar sig uttryck i att en flicka betraktas 

som avvikande om hon har en relation med någon som bor på en flyktingförläggning eller har 

en relation med en man som är betydligt äldre än henne. Dessa normer finns och uttrycks i 

relation till föreställningar om kvinnors “sårbarhet”. Schlytter beskriver att det är kvinnan som 

anses bli sexuellt utnyttjad, får ta ansvar för en eventuell graviditet samt att det är kvinnan som 

inte kan försvara sig mot våld i nära relationer. Trots att det är kvinnan som blir utsatt är det 

hon som blir omhändertagen (Schlytter 1999, ss. 94–95).  Schlytter beskriver det som:  

 
Detta är att göra flickan till bärare av problem som hon inte är ansvarig för. Denna 
normreglering bygger således inte på flickornas handlingar utan på synsätt som gör 
flickors kropp och biologi källan till problemet och det som ska tämjas  

(Schlytter 1999, s. 95).   

 

Pojkar blir i större utsträckning än flickor omhändertagna för rekvisitet “missbruk av 

beroendeframkallande medel”. Pojkarnas missbruk anses även vara tyngre än flickornas vilket 

visar på ett skillnadsskapande mellan könen samt upprätthållandet av ett dubbelt normsystem. 

Ytterligare en skillnad är att det är accepterat för pojkar att ha en högre alkoholkonsumtion än 

flickor. Att pojkar dricker alkohol varje helg är accepterat medan en liknande konsumtion 

definieras som ett missbruk när det gäller flickor. “Pojknormerna” är således mer tillåtande än 

motsvarande normer för flickor är, vilket får till följd att pojkar ges ett större handlingsutrymme. 
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Till skillnad från pojkar tas det vid bedömningarna av flickors drogbruk även hänsyn till vad 

som anses vara flickors fysiska och sexuella sårbarhet (Schlytter 1999, ss. 113–116; 135).  I 

bedömningarna av domstol är det inte flickans beteende som avgör utan snarare det hon 

symboliserar. Detta får följden att flickors kroppar och sexualitet får stort fokus i 

bedömningarna. Trots att bedömningarna ska grundas på fakta och objektivitet och inte 

påverkas av samhällsuppfattningar (Schlytter 1999, ss. 135–136). 

4. Teori 
 
I detta avsnitt presenteras vår vetenskapsteoretiska ansats, socialkonstruktionism, samt Yvonne 

Hirdmans genusteori. Vi vill med detta val av teori belysa hur genus konstrueras genom 

skillnadsskapande och genom maktrelationer.  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
4.1.2 Socialkonstruktionism  
 

Socialkonstruktionism bygger på idéer om att kunskap skapas i de språkliga relationerna i 

sociala gemenskaper. Det är enligt detta tankesätt den språkliga interaktionen, vilken 

konstruerar förhållanden mellan objekt och subjekt, som utgör ny kunskap. Förhållandet mellan 

konstruktion och verklighet ses på olika vis i olika socialkonstruktionistiska teorier. Vissa 

menar att konstruktioner är ett sätt att tolka verkligheten, vilken även existerar utan att vi 

behöver göra något. Andra, däribland Foucault, menar att det inte finns någon verklighet som 

är oberoende av våra beskrivningar. Att konstruera ett fenomen innebär att begreppsliggöra och 

förhålla sig till företeelsen, vilket ger den mening samt tillskriver den betydelser och 

innebörder. Foucault, som vi utgår från i vår vetenskapsteoretiska ansats, är en av dem som 

även försökt visa hur företeelser konstrueras genom den vetenskapliga diskursen. Det främsta 

målet med socialkonstruktionism är att med hjälp av talat och skrivet språk bidra till en ökad 

medvetenhet. Socialkonstruktionismen hjälper till att synliggöra att det förgivettagna inte 

nödvändigtvis behöver vara sanning (Thomassen 2007, ss. 205–207; jmf Foucault 1972). 

 

4.2 Genusteori 
 
I följande avsnitt presenteras Hirdmans (1988; 2003) genusteori av vilken det, enligt vår 

tolkning, sker en operationalisering i begreppen genussystem och genuskontrakt. Dessa 
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begrepp bryts ned ytterligare i bland annat begreppen dikotomi, maktstrukturer samt 

hierarkisering, vilket, enligt vår mening, gör teorin mer applicerbar på vår empiri i kommande 

resultat- och analysavsnitt.  

 

Genus är ett begrepp som kan användas för att visa på de bakomliggande faktorerna för 

skillnadsskapande mellan män och kvinnor. Attribut som anses höra till kvinnor och kvinnlighet 

är att de är fostrande, under tvång och står i underordning i relation till män och manlighet. 

Genusteori kan synliggöra de förväntningar som finns knutet till kön. Uppdelningar till följd av 

kön har funnits ända sedan antiken och har på många sätt inte ändrats. Samhället har utvecklats 

men mannen som norm lever fortfarande kvar inom många områden i vår samtid (Hirdman 

2003, ss. 11–13).  Genus skapas enligt Hirdman (1988) genom två olika principer/logiker, den 

ena principen är dikotomin mellan manligt och kvinnligt och isärhållandet av dessa kategorier. 

Den andra principen är hierarkin där mannen är norm för det normala. I vårt samhälle anses 

mannen vara en person medan kvinnan ses utifrån sin status som ung eller gammal, använd 

eller inte, någons eller ingens. Hirdman (2003) skriver att maskulinums första lag är att “vara 

man är att inte vara kvinna”. Att vara man är på så sätt att upprätthålla de normer som finns, 

vilket får individuella och sociala konsekvenser för män till följd av att den förväntan som finns 

på att de ska bära samhället. Genus och genusskapande processer får konsekvenser även för 

kvinnor till följd av att genus skapas relationellt. Konsekvenserna för kvinnor är bland annat 

det förakt de får utstå då män uppfattar feminiteten som ett hot mot manligheten (Hirdman 

2003, 26–69).  

 

4.2.1 Genussystem 
 
Genus kan förstås som föränderliga strukturer mellan män och kvinnor, till skillnad från det 

biologiska könet som enligt Hirdman (1988) är konstant. Enligt vår socialkonstruktionistiska 

ansats kan dock även konstruktionen av kön vara föränderlig (jmf Thomassen 2007; Foucault 

1972). I skapandet av genus utnyttjas föreställningen om den biologiska skillnaden för att 

legitimera skillnadsskapande. Föreställningarna om genus bildar tillsammans ett genussystem. 

En av genussystemets grundläggande idéer är det dikotoma isärhållandet av könen samt 

hierarkin mellan män och kvinnor, där mannen utgör det normala. Genussystemet bidrar till 

menings- och maktskapande processer där föreställningar om manligt och kvinnligt skapas. 

Genussystemet kan sägas reproduceras genom tre olika steg:  

• kulturell överlagring  
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• social integration 

• socialisering. 

Kulturell överlagring innebär normer och tankar om män och kvinnor samt relationen dem 

emellan som finns på en strukturell nivå. Social integration är en beteckning för hur dessa 

normer integreras på mesonivå, exempelvis i institutioner och på arbetsplatser. Socialisering 

innebär direkt anpassning till normerna på individnivå. Kvinnan är lika delaktig i skapandet av 

detta system som män är trots att det är dem som är underordnade (Hirdman 1988).  

 

4.2.2 Genuskontrakt  
 
Begreppet genuskontrakt beskriver i stora drag relationen och de dikotoma förutsättningar som 

finns mellan män och kvinnor, men på en mer individuell nivå. Till skillnad från genussystemet 

är genuskontrakt det som på en mer konkret nivå är mest hanterbart i relation till “verkligheten”. 

Med mannen förknippas ansvar, beskydd och försörjning medan kvinnan förknippas med 

födande, fostrande och beroende. Dessa genuskontrakt finns i de genussystem som nämns ovan. 

Genuskontrakt är en förlängning av genussystemets reproduktion. De tre olika steg som 

beskrivs på en övergripande nivå i genussystemet får i genuskontraktet en mer konkret 

framställning. Vid den kulturella överlagringen tar sig genuskontraktet uttryck i idealbilden av 

relationen mellan man och kvinna, det vill säga i och genom stereotypa könsroller. Social 

integration tar sig uttryck i hur könens integration i exempelvis institutionerna och 

arbetsfördelningen konkretiseras. Den sista nivån, socialisering, där genuskontraktet tar sig 

uttryck i hur de normer som finns utifrån kön visas eller efterlevs. 

 

Genuskontrakten “ärvs” och reproduceras från mamma till dotter och pappa till son, på så sätt 

lever genuskontrakten vidare. Genuskontraktet återskapar i sig en ny “hierarkisering” mellan 

man och kvinna. Maktförhållandena som nämndes i genussystemet tar sig i uttryck i 

genuskontrakten exempelvis genom att mannen som eftersträvat frihet har uppmuntrats och 

varit något som har blivit självklart medan frihet för kvinnan inte har funnits på samma sätt. 

Kvinnan har varit kopplad till barnafödande, sociala normer och kontroll medan mannen har 

varit kopplad till kontroll, överordning och försörjning (Hirdman 1988).  
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5. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras val av metod, tillvägagångssätt och arbetsfördelning, analysmetod, 

urval, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

 

5.1 Val av metod 
 
5.1.1 Kvalitativ metod  
 
I föreliggande examensarbete har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den 

kvalitativa forskningsmetoden fokuserar främst på att förstå och tolka omgivningen och de 

interaktioner som finns. Det finns olika sätt att samla in sin empiri på vid användandet av en 

kvalitativ metod (Bryman 2008). Fördelar med denna forskningsmetod är att den lägger vikt 

vid detaljer och nyanser i de data de får in. Kvalitativ metod präglas av en öppenhet vilket 

betyder att det är materialet som visar riktning på forskningen. Det finns inget rätt eller fel svar 

utan varje uppgiftslämnare har en öppenhet att beskriva hur denne uppfattar situationen och den 

data forskaren samlar in kan visa olika saker. En nackdel med kvalitativa metoder är att de kan 

anses vara resurskrävande med hänsyn till att de ofta innefattar omfattande empiri som är öppen 

för olika tolkningar. Att samla in och analysera kvalitativa data tar tid vilket gör att forskaren 

måste ställa sig frågan om resultatet är representativt, med hänsyn till mängden data. En annan 

nackdel är att empirin kan vara mer nyanserad än vad forskaren ser och denne kan på så sätt 

missa viktig information (Jacobsen 2002, ss. 142–145).  

 

Då syftet vi med föreliggande examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv genomföra en 

diskursanalys av LVU-domar för att därigenom synliggöra hur föreställningar om kvinnlighet, 

sexualitet och normbrytande konstrueras samt att belysa huruvida denna konstruktion präglas 

av kontinuitet eller förändring har vi utgått från en kvalitativ diskursanalytisk metod med en 

textbaserad insamling och analys. Med hänsyn till vårt syfte anser vi att denna metod har varit 

den mest lämpliga för att analysera vår empiri då vi är intresserade av bakomliggande 

meningsskapande processer. Vi är medvetna om de nackdelar som finns med en kvalitativ 

metod exempelvis att den kan vara resurskrävande, dock ansåg vi utifrån vårt 

forskningsproblem samt tiden vi haft till vårt förfogande att en kvalitativ diskursanalys var 

adekvat och fruktbar som metod (jmf Jacobsen 2002). 
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5.2 Tillvägagångssätt 
 
När vi började söka efter tidigare forskning hade vi svårigheter att hitta uppdaterad forskning 

om genus och LVU. Den största delen av forskningen vi hittade var från 1990-tal eller början 

på 2000-talet. Till följd av detta valde vi att utgå från den forskningen vi fann samt att i 

föreliggande examensarbete även utgå från ett förändringsperspektiv där förändring över tid är 

centralt. Vi har presenterat vår tidigare forskning utifrån fyra teman som speglar olika 

perspektiv av vårt valda område. Vi har i avsnittet tidigare forskning använt oss av 

benämningarna flickor/pojkar i temat historiskt perspektiv samt i temat genus i LVU-domar 

och använt oss av benämningarna tjejer/killar i övriga delar. Även i resterande delar av vårt 

examensarbete har vi valt att använda oss av benämningarna tjejer/killar. Detta till följd av att 

vi upplever benämningarna flickor/pojkar som gammaldags samt att de ger associationer till 

främst yngre barn och inte till ungdomar som är målgruppen i de rättsfall vi analyserat. I 

föreliggande examensarbete har vi använt oss av begreppen “kvinnlighet” och “feminitet” som 

synonyma.  

 

Då avsikten var att analysera LVU-domar använde vi oss av sökmotorn Zeteo (2017) som finns 

tillgänglig via Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Zeteo är en juridisk informationstjänst 

där vi sökte avgöranden från Kammarrätten. Anledningen till att vi sökte avgöranden från 

Kammarrätten var att avgöranden från endast Förvaltningsdomstol inte finns tillgängliga 

på Zeteo. Dock finns domen från Förvaltningsrätten bifogad i Kammarrättens avgörande. I 

föreliggande examensarbete har vi endast använt domarna från Förvaltningsrätten. På Zeteo 

använde vi oss av sökorden “LVU” och “avgöranden”. Vi specificerade sedan sökningen med 

hjälp av de valbara kategorierna: “Kammarrätt” och “2016”, och fick då fram 1529 stycken. 

För att avgränsa oss ytterligare valde vi en av Kammarrätterna. Valet av Kammarrätt skedde 

slumpmässigt. Vi valde att sortera domarna efter stigande datum. Vi arbetade oss igenom dessa 

domar och valde ut de första 20 domarna som behandlade 3 § LVU och tjejer.  

 

Vi valde att dela upp domarna mellan oss så att vi ansvarade för tio domar var. Vi läste sedan 

igenom de domar som vi ansvarade för och sammanfattade Förvaltningsrättens bedömningar. 

Sedan använde vi oss av våra diskursanalytiska frågor (se bilaga 1) och gick igenom en fråga i 

taget. Vi läste igenom domarna utifrån första frågan och antecknade nyckelord och 

beskrivningar av tjejerna utifrån den ställda frågan, sedan jämförde vi våra anteckningar och 

diskuterade. Utifrån diskussionen och anteckningarna skrev vi en sammanfattning. Dessa steg 
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upprepades sedan med de fyra resterande frågorna. Med inspiration i tidigare forskning, teori 

samt den diskursanalytiska metod vi använt urskiljde vi mönster i empirin, vilket ledde fram 

till den tematisering som går att finna i avsnittet resultat och analys. I genomförandet av 

analysen har vi båda aktivt diskuterat och problematiserat våra resultat i relation till teori och 

tidigare forskning. I analysen har vi även använt oss av andra teoretiska begrepp än de som tas 

upp i avsnitten teori och tidigare forskning för att synliggöra att vårt resultat kan tolkas även 

utifrån andra perspektiv. De teoretiska begrepp som inte innefattar genusteori har vi inte skrivit 

med i teoriavsnittet till följd av att genus är vårt huvudsakliga teoretiska angreppssätt samt att 

de övriga begreppen inte används i någon större omfattning.   

 

5.4 Urval  
 
Utifrån vår tidigare forskning ser vi att det finns vissa kvinnoideal och mansideal. Båda könens 

ideal är starka men kvinnor straffas hårdare när de bryter mot dessa ideal eller normer (Mattsson 

2015). Vi intresserar oss för hur det kan komma sig och vilka normer det är som kvinnor 

behöver leva upp till. Dessa normer finns i många olika sammanhang såsom socialtjänst, 

rättsliga sammanhang och även inom skola (se exempelvis Ambjörnsson 2004; Hamreby 2004; 

Schlytter 1999; Silverstein 2006). Vi ser att det finns tidigare forskning inom exempelvis 

“ungdomsvård”. I undersökningarna fokuseras det dock i större utsträckning på killar än tjejer, 

vilket gör att resultaten inte är representativa för båda könen (Hamreby 2004). Vi har valt att 

endast granska domar som behandlar tjejer eftersom vi är intresserade av det som anses vara 

“avvikande”. Detta utesluter dock inte att vi berör även normer för manlighet, det “normala”, 

då genus är något som skapas relationellt mellan “normalt” och “avvikande” (jmf Mattsson 

2015, s. 58–60).  

 

Vi har till viss del använt oss av ett målstyrt/målinriktat urval vilket innebär att vi valt 

undersökningsmaterial strategiskt utifrån våra frågeställningar (Bryman 2008, s. 392). Detta 

visar sig genom att vi har valt att specificera vårt urval till LVU-domar från 2016 som behandlar 

3 § LVU samt tjejer. Dock valde vi inte ut dessa domar på grund av deras innehåll så att de 

skulle svara tillfredsställande på våra frågeställningar, utan vi valde de 20 första domarna vi 

fick upp i den slumpmässigt valda Kammarrätten. Detta innebär att vi hade ett randomiserat 

urval i denna del av processen (jmf Bryman 2008, s. 350). I urvalet av domarna tog vi inte 

hänsyn till om utfallet var bifall eller avslag, då konstruktionen av föreställningar om 

kvinnlighet, enligt vår mening, borde ske i lika stor utsträckning även i de fall där rätten ger 
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avslag. I de behandlade domarna är 19 bifall och 1 avslag. Anledningen till att vi valde 20 

domar var att vi anser att det är ett tillräckligt antal för att uppfylla vårt syfte men även med 

hänsyn till den begränsade tid vi haft till vårt förfogande för genomförande och färdigställande 

av föreliggande examensarbete. 

 

5.2.1 Arbetsfördelning  
 
I föreliggande examensarbete delade vi till en början upp den tidigare forskningen, teorin och 

metoden mellan oss. Denna fördelning kom dock att efterhand bli mer och mer flytande då vi 

tillsammans har omarbetat och diskuterat fram formuleringar och innehåll i dessa avsnitt. Till 

följd av detta kan vi inte klargöra vem av oss som skulle vara ansvarig för ett specifikt avsnitt, 

utan vi har båda varit delaktiga i processen. De övriga delarna, det vill säga inledning, resultat 

och analys samt diskussion, har vi skrivit tillsammans. Detta innebär att vi båda står bakom alla 

delar av examensarbetet. 

 

5.3 Analysmetod 
 
5.3.1 Diskursanalys  
    
Diskursanalys är en metodansats med grund i studiet av vad texter visar och hur de eventuellt 

innesluter eller utesluter vissa grupper, personer etcetera. Med utgångspunkt i diskursanalysen 

analyseras till exempel vad som anses normalt eller onormalt samt vad som synliggörs eller 

osynliggörs genom att visa på hur olika företeelser beskrivs i olika texter. Med hjälp av en 

diskursanalys kan vi skapa en förståelse för hur det språk vi analyserar är en avspegling av 

verkligheten samt hur det bidrar till att skapa vår verklighet (Bolander & Fejes 2015, s. 90). En 

viktig utgångspunkt för diskursanalysen är att det är genom språket vi delar in och tolkar 

världen, vilket får direkta konsekvenser för konkreta människor. Ett exempel på detta är att hur 

man talar om psykiskt sjuka människor får konsekvenser för vilken behandling de får, förr 

spärrades psykiskt sjuka människor exempelvis in tillsammans med brottslingar. Detta skiljer 

sig från hur psykiskt sjuka människor behandlas idag, vilket tyder på att diskursen har 

förändrats (Boréus 2015, ss. 176–178). 

 

Vi har använt oss av en Foucaultinspirerad kritisk diskursanalys, vilken fokuserar på att 

sammankoppla maktskillnader och sociala skillnader med språket och dess tillämpning. En 
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diskurs består enligt Foucault bland annat av kategorier, klassificeringar och normativa regler. 

Dessa faktorer är en del av skapandet av diskursen samtidigt som de är en konsekvens av den. 

Foucault visar på att diskursens konstruktioner är ett medel för maktutövning. Enligt detta 

angreppssätt ska diskurser undersökas i relation till sin kontext vilket innefattar de 

maktrelationer som skapar diskursen (Foucault 1972, ss. 21–30). I föreliggande examensarbete 

innebär detta att vi behövt ha det rättsliga sammanhang där vår data skapats i åtanke när vi 

genomfört vår analys, för att därigenom kunna reflektera över de normer som rättssystemet 

utgår från och hur samt i vilken tid de har kommit till. Ett sådant förhållningssätt kan bidra till 

att få syn på eventuella maktstrukturer som bidrar till ett upprätthållande av diskursen.  

 

Foucault såg sitt skrivande som en verktygslåda fri att plocka begrepp från snarare än att ge en 

klar beskrivning av hur en diskursanalys bör genomföras (jmf Foucault 1972). Med hänsyn till 

detta har vi valt att använda oss av Bolander och Fejes (2015) diskursanalytiska metod med 

avstamp i Foucault. Enligt deras beskrivning är det första steget i diskursanalysen att läsa 

igenom analysmaterialet för att undersöka hur det talas om det valda ämnet. Nyckelord och 

tankar antecknas. Det efterföljande steget i analysen handlar om att utgå från valda frågor och 

läsa materialet mer noggrant. Vi har formulerat våra analysfrågor med utgångspunkt i Bolander 

och Fejes mall men omformulerade dem något så att de skulle passa vårt valda ämne. Frågorna 

behandlar vad det talas om, hur detta talas om, vad som framställs som sanning, vilka 

subjektspositioner som framträder samt vad som utesluts genom detta tal. Med 

subjektspositioner menas föreställningar och antaganden som finns kopplat till sociala 

positioner. Analysen delas sedan in i olika steg som följer de teman som frågorna behandlar 

(Bolander & Fejes 2015, ss. 95–107). För vår tolkning och version av dessa frågor se bilaga 1.  

 

Vi ansåg att den diskursanalytiska metoden var mest lämplig, med hänsyn till vårt syfte, då den 

undersöker hur språket konstruerar verkligheten, exempelvis vad som skrivs eller inte skrivs, 

vad som anses normalt eller onormalt. Det är viktigt att vi som forskare förhåller oss till att vi 

genom vårt sätt att skriva skapar kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar och 

därigenom bidrar till att upprätthålla och skapa diskurser (jmf Bolander & Fejes 2015, s. 111). 

Detta har vi försökt att minimera genom att försöka vara medvetna om hur vi skriver och vilka 

egenskaper vi tillskriver tjejerna i domarna, exempelvis skriver vi “hon anses/beskrivs vara 

avvikande” istället för att skriva att “hon är avvikande”.  
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5.5 Reliabilitet och validitet 
 
Vid en hög reliabilitet ska andra aktörer kunna göra om vår undersökning och få ett likvärdigt 

resultat. Detta visar att studien är pålitlig och tillförlitlig. Hög reliabilitet är svårt att uppnå i 

kvalitativ forskning då det är svårt att konstruera samma kontext och att ha ett likvärdigt 

förhållningssätt till materialet som de föregående forskarna (Bryman 2008, s. 352). Vi ser i vårt 

examensarbete att det är en svårighet att uppnå en hög reliabilitet till följd av att vi utgår från 

en socialkonstruktionistisk ansats. Denna ansats har som utgångspunkt att fenomen konstrueras 

i samspel med kontexten (Thomassen 2007). Vår data konstrueras i en föränderlig samhällelig 

kontext vilket gör att vi inte kan garantera att en annan forskare får samma resultat. Vi vill även 

belysa att genom vår analysmetod diskursanalys kan andra forskare se andra diskurser i vårt 

material än de vi ser och därför kan resultatet även komma att bli annorlunda. Reliabiliteten 

hade kunnat höjas om vi valt att skriva ut vilka domar vi använt. Detta har vi dock inte gjort 

med hänsyn till konfidentialitetsprincipen (se avsnitt Etiska överväganden).  

 

Validitet mäter i vilken grad studien visar generaliserbara resultat, det vill säga om resultatet 

kan appliceras på andra sociala kontexter. Att uppnå hög validitet kan bli en svårighet vid 

användandet av kvalitativa metoder på grund av att sådana metoder sannolikt använder snäva 

urval, vilket genererar relativt lite empiri. Validiteten kan även beskrivas som att de data 

forskaren samlar in ska överensstämma med de analyser och resultat forskaren får (Bryman 

2008, s. 352). Vi använder oss av ett begränsat urval, 20 domar, till följd av bland annat 

arbetsekonomiska resurser. Urvalet är begränsat genom att vi endast valt domar från ett år samt 

att vi inte har använt oss av alla domar som publicerats det året. Hade vi haft längre tid till vårt 

förfogande hade vi kunnat utöka vår empiri och på så sätt fått en högre validitet. Något som 

däremot höjer validiteten är appliceringen av teori i analysen, vilket abstraherar och gör våra 

resultat mer generaliserbara.  

 

5.6 Etiska överväganden  
 
Enligt 3 § lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) prövas och godkännas av en etikprövningsnämnd. 13 § 

personuppgiftslagen säger att det är förbjudet att behandla personuppgifter som rör bland annat 

hälsa och sexualliv, vilket domarna vi granskat gör. Lagen om etikprövning av forskning (SFS 
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2003:460) innefattar enligt 2 § dock inte vetenskapliga arbeten som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning. Även om vi enligt lag inte är skyldiga att etikpröva vårt projekt behöver vi 

ta hänsyn till olika forskningsetiska aspekter. Ett begrepp som vi behöver förhålla oss till är 

konfidentialitet, vilket innebär att vidta åtgärder för att skydda integriteten hos 

försökspersonerna (Vetenskapsrådet 2011). Visserligen är domarna som vi har använt oss av 

offentliga handlingar som inte omfattas av något sekretesskydd, dock har vi valt att ta hänsyn 

till konfidentialitetsprincipen genom att inte skriva ut vilken Kammarrätt som vi har hämtat 

domarna ifrån samt att använda koder för de domar och personer som presenteras i vårt resultat, 

för att inte röja deras identitet. 

 

En av fördelarna med att vi använder oss av en socialkonstruktionistisk ansats och av metoden 

diskursanalys är att den kan bidra till att belysa hur genus konstrueras i relation till kvinnlighet, 

sexualitet och normbrytande. En del av diskursanalysen går ut på att skapa en distinktion mellan 

normalt och avvikande. Detta synliggör strukturer och normer (Bolander & Fejes 2015, ss. 102–

107). En viktig forskningsetisk aspekt är att vi genom hur vi talar och skriver om personerna 

som figurerar i vårt material kommer att påverka våra läsares uppfattningar om denna 

samhällsgrupp (Boréus 2015, s. 177). Detta medför att vi har ett ansvar att uttrycka oss på ett 

vis som inte kränker människovärdet, likväl som vi har ett ansvar att inte förvränga bilden av 

dessa personer och deras utsatthet. Det är viktigt att vi som forskare under hela arbetet 

reflekterar över vårt språkbruk för att i största möjliga mån inte bidra till att återskapa stereotypa 

konstruktioner av genus samt maktrelationer. Vi är dock medvetna om att vi i detta 

examensarbete återskapar heteronormativa föreställningar och idén om köns-binaritet genom 

att vi enbart använder oss av benämningarna man och kvinna. Vi är medvetna om att det finns 

människor som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Avsikten med detta examensarbete är 

dock att belysa relationen mellan mannen som norm i relation till föreställningar om kvinnan 

som avvikande (jmf Bolander & Fejes 2015, ss. 102–107). Vi går därför inte djupare in på andra 

genuskonstruktioner än manligt och kvinnligt.  

6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys. Utifrån vår empiri har vi 

valt att dela in denna presentation i olika teman; ”Konstruktionen av föreställningar om 

feminitet”, “Kvinnlig sexualitet”, “Förändring eller kontinuitet” samt “Normbrytande tjejer”. 

Av domarna från Förvaltningsrätten som presenteras är 19 bifall och 1 avslag.  
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6.1 Konstruktionen av föreställningar om feminitet 
 
I de domar som vi har analyserat kommer konstruktionen av kvinnlighet till uttryck genom ett 

skillnadsskapande mellan vad som anses normalt och avvikande. Detta skillnadsskapande sker 

i olika kontexter. Ett urval av dessa kontexter presenteras nedan.   

 

6.1.1 Skillnadsskapande och beroendeframkallande medel  
 

Ett beteende som tas upp i 17 av domarna och anses utgöra en riskfaktor för den unga kvinnan 

är bruk/missbruk av narkotika och andra beroendeframkallande medel. Även om den unga 

kvinnan endast testat alkohol eller narkotika vid enstaka tillfällen kan detta utgöra en del av ett 

socialt nedbrytande beteende, vilket är fallet i flera domar. I dom A skrivs att den unga som 

“ung tjej” och “med en ADHD-diagnos” är “extra sårbar” för alkohol- och narkotikapåverkan. 

Att uttrycka att en ung tjej är extra känslig för alkohol- och narkotikapåverkan innebär, enligt 

vår tolkning, att “sårbarheten” sätts i en dikotom relation till något. Detta något definieras inte 

i domen men kan utifrån vår tolkning antas vara en kille. Detta stämmer överens med Schlytters 

(1999) resultat som visar att tjejer och killar kan ha en jämbördig alkoholkonsumtion, men att 

denna konsumtion räknas som normal för killarna medan det för tjejerna anses vara ett 

missbruk. Tjejens konsumtion problematiseras trots att intag enbart skett vid något enstaka 

tillfälle, vilket kan tolkas som ett uttryck för att det finns en låg tolerans mot tjejens beteende 

och att det inte krävs så mycket innan det anses vara avvikande i relation till 

beroendeframkallande medel. Enligt vår tolkning av Hirdman (1988) kan detta vara ett exempel 

på hur genuskontraktet tar sig uttryck, där killars frihetsanspråk uppmuntras medan tjejer istället 

anses behöva kontrolleras. Detta “kontrollbehov” kan i detta fall, utifrån vår tolkning, förklaras 

genom att tjejer, och då framförallt unga tjejer, anses utsättas för större risker vid användande 

av beroendeframkallande medel än vad killar gör. Att konstruera dessa skillnader mellan tjejer 

och killar innebär att definiera dessa kategorier som svaga eller starka, kapabla eller inkapabla, 

självständiga eller beroende - vilket i sin tur kan reproducera maktstrukturer och 

genusskillnader (jmf Svensson 1997). 

 

I två av domarna skrivs det att tjejerna har testats positivt på drogtester men att det är oklart om 

resultatet beror på intag av medicin utskriven av psykiatrin eller intag av andra droger. Tjejen i 

dom G har vid ett tillfälle testats positiv på THC (cannabis) och amfetamin. THC-halten 
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förklarade tjejen med att hon hade rökt hasch vid något enstaka tillfälle, medan 

amfetaminhalten, enligt henne, berodde på att hon tagit en större mängd av sin ADHD-medicin. 

I domen förbises dock hennes förklaring kring amfetaminhalten och istället skrivs det i domen:  

 

Steget från att röka hasch till att pröva amfetamin är dock inte långt.  
 

Till följd av att det i domen skrivs på detta vis förutsätter rätten, enligt vår tolkning, att tjejens 

utsaga inte stämmer och istället för att lita på hennes ord förutsätter de det “värsta”. Genom 

detta sätt att uttrycka sig blir maktstrukturer tydliga, där rätten gör anspråk på att deras sanning 

är den rätta samt att deras föreställningar om missbruk kan appliceras på tjejen trots att hennes 

berättelse säger något annat. Genom att tala om tjejen på detta sätt framställs hon enligt vår 

tolkning som opålitlig och oansvarig. Till följd av detta anser vi att hon förminskas och inte har 

lika mycket att säga till om som dessa myndigheter, när det trots allt handlar om hennes liv. I 

citatet blir det enligt vår tolkning tydligt att myndigheterna representerar en maktöverordning 

och dithörande normer, till vilka tjejen ska anpassas.  

 
 
6.1.2 Trygghet och föreställningar om feminitet 
 
I majoriteten av de domar vi har analyserat förs det resonemang om vad trygghet är och bör 

vara. Trygghet beskrivs som något som finns i föräldrahem, familjehem, behandlingshem 

etcetera samt som något som är viktigt och eftersträvansvärt. Tryggheten innebär att tjejerna 

ska ha och få struktur, rutiner samt vuxnas insyn och kontroll. I domarna beskrivs hur flera 

tjejer anses söka sig bort från tryggheten genom att de “vagabonderar”/avviker samt söker sig 

till miljöer och umgängen som beskrivs som: “riskfyllda”, “destruktiva” och “normbrytande”. 

Ibland tas det upp vad som utgör denna risk exempelvis att det är en missbruksmiljö eller en 

miljö där det förekommer kriminalitet. Ibland står det dock inte uttryckligt vad som utgör risken 

i miljön. Att riskmiljön inte specificeras mer borde enligt vår mening innebära att rätten i sin 

bedömning inte finner det relevant att skriva ut. Detta för, enligt vår tolkning, med sig att det 

inte är vad den aktuella tjejen faktiskt gör som innebär att hon anses vara avvikande. Det som 

gör henne avvikande är snarare att hon väljer bort tryggheten och per automatik därmed utsätter 

sig för risk. Detta exemplifieras i dom B: 

 
Genom sitt beteende väljer hon bort tryggheten för att kunna leva det liv som hon anser 
att hon har rätt till.  
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Tjejen i dom B anses välja bort tryggheten till följd av uppgifter om att hon brukat narkotika, 

haft hög frånvaro i skolan, ljugit och manipulerat samt umgåtts med personer som missbrukat 

och förekommit i brottsutredningar. Hon anses även ha gjort destruktiva val under sin bortavaro 

från hemmet, utan att det nämns vilka dessa val är. Dom B är ett typexempel i vårt material på 

hur domstolarna skapar en bild av att tjejerna i de aktuella fallen själva och aktivt anses välja 

bort trygghet. Utifrån Hirdmans (1988) genusteori är kvinnlighet något som är kopplat till en 

beroendeställning. I domarna tar sig detta uttryck i formuleringar som skapar bilder av ett ideal 

om att tjejerna är och bör vara beroende av föräldrar samt andra ”förnuftiga” vuxna och deras 

strukturer och kontroll. Att tjejerna anses vara beroende av sina föräldrar, ställs i konflikt till 

att de även förväntas ta ansvar för sina handlingar och göra goda val inför framtiden. I dom C 

beskrivs hur en tjej till stor del lever utanför samhället eftersom hon bor själv med och tar hand 

om sin pojkvän som har en psykisk problematik. Att som 16-årig tjej bo själv utan regelbundna 

kontakter med och insyn från föräldrar och andra vuxna anses utgöra grund för ett ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. I domen beskrivs tjejen vara ett barn som agerar vårdnadshavare för 

sin pojkvän, vilket även det räknas som en grund för vård. Detta står i kontrast mot Hirdmans 

(1988) beskrivning av genuskontraktet där kvinnor ska vara födande, uppfödande och 

omhändertagande. Vi anser att dom C kan vara ett exempel på hur tjejen försöker leva upp till 

den kvinnliga normen men sannolikt på grund av sin ålder möter motstånd från samhället. Hon 

anses istället, enligt vår tolkning, vara i behov av att underordna sig kontroll och vara beroende 

av “förnuftiga” vuxna, tills hon är “kvinna nog” att kunna ta hand om en man. 

 

I några av domarna nämns det i samband med att tjejer avviker från hemmet att det finns 

konflikter, problem eller omsorgsbrister i hemmet. I dom D hänvisas det till att tjejen vuxit upp 

i en miljö med omsorgsbrister från båda föräldrarna, vilket fått konsekvensen att hon sökt sig 

till destruktiva miljöer för att uppleva tillhörighet. Genom att presentera denna information ges 

en möjlig förklaring till tjejens beteende. Att även andra aktörer anses ha kunnat spela roll i 

utvecklingen av hennes beteende lyfter enligt vår tolkning bort ett visst ansvar från tjejen. Hon 

kan då framstå som mindre avvikande än annars. I majoriteten av domarna görs det dock inget 

förklaringsanspråk till varför tjejen söker sig till “destruktiva” miljöer. Kan det även i dessa fall 

finnas samband mellan att tjejerna avviker och bakomliggande faktorer såsom exempelvis 

familjeproblematik? Eller är avvikandet, som rätten framställer det, enbart en konsekvens av 

hennes eget beteende?  
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6.1.3 Utagerande och kriminellt beteende i relation till kvinnlighet  
 
Ytterligare ett beteende som skrivs fram som avvikande i sex av domarna är “utagerande”, 

“aggressivt”, “gränslöst” och “hotfullt”.  I fem av dessa domar beskrivs det på vilket sätt tjejen 

varit utagerande och det kan då handla om slagsmål, hot mot boendepersonal samt våld och hot 

mot myndighetspersoner. I dom E definieras det dock inte på vilket sätt tjejen skulle ha varit 

hotfull utan hennes problematik beskrivs endast i termer av att hon har en “utagerande 

karaktär”. Dessa utagerande beteenden kan ligga till grund för vad rätten definierar som ”ett 

socialt nedbrytande beteende”, det vill säga, sådana beteenden som inte är önskvärda eftersom 

de avviker från samhällets grundläggande normer. Enligt normer för genus ska tjejer inte ta för 

mycket plats, väsnas eller på annat sätt vara extroverta. Idealet är snarare att de ska finnas i 

bakgrunden. Genom att tjejerna i domarna har ett utagerande beteende bryter de mot föreskrivna 

normer för kvinnlighet och tar istället plats, hörs och syns vilket bidrar till att de anses ha ett 

normbrytande beteende (jmf Ambjörnsson 2004). Detta är ett exempel på hur tjejers frihet 

begränsas och kontrolleras genom att de inte får ge utlopp för sina känslor på detta “utagerande” 

vis. Detta är även ett exempel på när tjejer bryter mot genuskontraktet genom att inte leva upp 

de stereotypa könsrollerna. De förhåller sig inte inom ramarna för vad som anses vara “normalt” 

för en tjej. Att ge tjejerna vård kan vara ett försök till att socialisera in dem i genussystemet 

(jmf Hirdman 1988). Detta stämmer även överens med tidigare forskning som visar att de 

vårdande institutionerna inom den sociala barnavården präglats av stereotypa föreställningar 

om genus där killar och tjejer behandlats på olika sätt vilket upprätthåller genussystemet (jmf 

Lundström & Sallnäs 2003).   

 

I åtta av domarna står det uttryckligen att tjejen har begått eller är misstänkt för något brott. 

Vad det är för typ av brott definieras inte i alla domar. I de domar där brotten specificeras 

handlar det om narkotikabrott, stöld, misshandel och/eller hemfridsbrott. I flera av domarna står 

det att tjejerna förekommer i misstankeregistret men ingen av dem har, enligt vad som kan 

utläsas av vårt material, blivit dömda än. Trots att tjejerna inte blivit dömda för de brott de 

misstänks för anses de förmodade handlingarna vara en del av ett socialt nedbrytande beteende. 

Alla åtta domar hänvisar i bedömningarna även till andra beteenden hos tjejerna. Att 

misstankarna tas upp i bedömningarna tyder dock på att de spelar en roll för beslut om vård. 

Lundström och Sallnäs (2003) beskriver att det utifrån ett historiskt perspektiv mestadels varit 

killar som omhändertagits för kriminalitet medan tjejer istället vårdats till följd av att de ansetts 

ha ett sexuellt avvikande beteende. Att begå kriminella handlingar förknippas således inte med 
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något som tjejer gör. Enligt vår tolkning kan vi utifrån domarna se att det spelar mindre roll om 

tjejerna har begått ett brott eller inte. Det faktum att de är misstänkta för handlingarna är skäl 

nog för att anses ha brutit mot normer för kvinnlighet. Schlytter (1999) skriver att i 

bedömningen av tjejer är det inte tjejernas handlingar, utan snarare vad de symboliserar som är 

avgörande. Detta blir tydligt i vårt resultat där det är misstanken om handlingen och inte själva 

handlingen som bidrar till att tjejen anses vara normbrytande.  

 

6.1.4 Psykisk ohälsa 
  
Hälften av domarna berör någon form av psykisk ohälsa. I fem av dessa domar är det inte 

specificerat vad den psykiska ohälsan innebär eller hur den tar sig uttryck hos tjejerna. I ett par 

av domarna skrivs det att tjejernas beteende inte endast kan förklaras med en psykisk diagnos. 

Det framgår dock inte om tjejen har fått en diagnos och i sådana fall vilken eller om hon inte 

har någon diagnos. På det sätt som rätten, genom språket, framställer tjejerna i flertalet av 

domarna tolkar vi det som att tjejerna anses vara mer avvikande om de har en psykisk diagnos 

än om de inte har det. Tjejerna anses vara avvikande både till följd av sitt normbrytande 

beteende och genom att de tillhör kategorin “psykiskt sjuka”. Följaktligen konstrueras psykisk 

ohälsa som en riskfaktor för normbrytande beteenden. I andra domar framställs den eventuella 

psykiska sjukdomen däremot som en dimension som kan frånta tjejen ett visst ansvar, då hennes 

handlingar är en konsekvens av något större än henne själv och av något som anses ligga bortom 

hennes kontroll. Hennes beteende anses enligt vår tolkning vara mer legitimt till följd av att det 

finns en förklaring till varför hon handlar på ett visst sätt, hon anses helt enkelt vara psykisk 

sjuk och inkapabel att ta ansvar för sina handlingar. Detta kan enligt vår tolkning visa på en 

paradox i sättet att se på psykisk ohälsa/sjukdom i rättsliga sammanhang.  

 

Denna eventuella paradox går att koppla till begreppet “mad or bad” som kan användas för att 

förklara hur det rättsliga systemet bedömer människor med psykisk sjukdom som begår ett 

brott. Begreppet synliggör den svårighet som domare i rätten upplever när de ska bedöma om 

ett brott är en följd av en psykisk sjukdom eller inte. Kvinnor stämplas oftare som “mad” snarare 

än “bad” när de har begått brott medan det för männen är tvärtom. Detta förklaras via de 

stereotypa bilder som finns om män och kvinnor (Thompson 2010, ss. 1–5). Enligt vår tolkning 

kan det i de domar där tjejens psykiska ohälsa inte specificeras eller anses ligga till grund för 

hennes beteende, leda till att hon stämplas som “bad”. Till skillnad från detta anses beteendet i 

dom G inte ligga till grund för det som i lagens mening är ett ”annat socialt nedbrytande 
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beteende” (det vill säga Förvaltningsrätten avslår Socialnämndens ansökan), till följd av hennes 

psykiska diagnos. Dom G är ett exempel på när ansvar tas bort från tjejens handlingar och 

beteendet förklaras med den psykiska diagnosen genom att hon stämplas som “mad”.  

 

Vissa av tjejernas psykiska ohälsa tar sig uttryck i olika sorters självskadebeteenden exempelvis 

i att tjejerna skär sig, genom intoxikationer, ätstörningar och suicidförsök. Om tjejen i dom E 

skriver rätten: 

 
[…] XX mår psykiskt dåligt och har uttryckt livsleda. Hon har ett självskadebeteende och 
dämpar ångest med bl.a. droger. [...] XX destruktiva beteende framstår som en sådan 
bristande anpassning till samhällets normer som är att anse som ett socialt nedbrytande 
beteende.  

 

Med “destruktivt beteende” avses i denna dom bland annat tjejens ätstörningsproblematik. 

Denna ätstörningsproblematik bryter mot de rättsliga normer som avses utifrån ett socialt 

nedbrytande beteende, dock finns det i samhället även andra normer om hur tjejer ska vara. 

Dessa normer kan uppstå på andra sätt än de rättsliga normerna, exempelvis genom media eller 

andra sociala sammanhang (jmf Svensson 1997) Det finns normer om att kvinnors kroppar ska 

se ut på ett visst sätt som bland annat innefattar att de ska vara smala och snygga. Ett exempel 

på var dessa normer skapas och tar sig uttryck är i skolan där tjejer antas vara mer orienterade 

mot ideal och kroppshets i livskunskap (Ambjörnsson 2004). Dessa normer kan, enligt vår 

tolkning, bidra till att tjejer börjar tänka på vad de äter och/eller ser ut, vilket på sikt kan leda 

till en ätstörningsproblematik. Genom detta synsätt kan ätstörningar vara en konsekvens av ett 

försök till att passa in i normen snarare än att bryta mot den. Detta exempel kan tolkas som ett 

uttryck för konkurrerande diskurser i samhället, där den rättsliga normen om att ätstörningar 

utgör ett socialt nedbrytande beteende konkurrerar med normer för kvinnlighet och 

skönhetsideal. I detta sammanhang är det den rättsliga diskursen som tillskrivs störst tyngd och 

legitimitet (jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000). Även den formulering som används i 

domen går att ifrågasätta. Tjejen anses ha ett socialt nedbrytande beteende till följd av att hon 

bryter mot samhällets grundläggande normer. Genom uttryckssättet tas fokus bort från tjejen 

som individ samt de handlingar hon begår mot sig själv. Fokus riktas både i dom E och i övriga 

domar mot hur tjejernas samspel med samhället och inte hur tjejerna påverka sig själva, det vill 

säga den individuella påverkan. 
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Dom G handlar om en tjej som har en neuropsykiatrisk diagnos samt självskadebeteende som 

innefattar bland annat att hon har skurit sig, tagit överdoser, begått suicidförsök samt har ett 

utagerande beteende. I domen skrivs: 

 
Nämnden har anfört att XX är utagerande, hotfull och självdestruktiv och att hon är i behov 
av att placeras på institution så hon kan skyddas från sitt utagerande beteende. 

 

Genom att de skriver på detta sätt framställs hon som någon som behöver skyddas från sig själv. 

Rätten skriver inte att hon behöver “vårdas” utan “skyddas”, vilket antyder att beteendet är 

något konstant. Tjejen framställs som att hon saknar insikt i sin problematik. I beskrivningen 

av henne framställs hon även som en person som inte kan ta hand om sig själv. Institutionen 

beskrivs som något som är idealt för henne. Utifrån denna beskrivning väcks hos oss frågan om 

huruvida tjejen enbart ska skyddas från sig själv eller om det även handlar om att skydda 

samhället från hennes avvikande utagerande beteende. Institutionen kan här enligt vår tolkning 

antas representera den manliga delen av genuskontraktet, det patriarkala. Det patriarkala 

systemet innefattar både omsorg och kontroll, vilka är två sidor som inte existerar utan varandra 

i dessa sammanhang. Att placera tjejen på en institution kan enligt detta synsätt, likt i 

föregående avsnitt, innebära att genom socialisering anpassa henne till den kvinnliga rollen i 

genuskontraktet, vilken är förknippad med kontroll och disciplinering till underordning, 

beroende och en anpassning till sociala (genus-)normer (jmf Hirdman 1988).  

 

6.1.5 Offer eller aktör? 
 
I flertalet av domarna tycker vi oss kunna urskilja temat offerskapande. Tjejerna beskrivs vara 

offer för olika omständigheter, som exempelvis grupptryck, hot, våld och övergrepp. I ett par 

domar beskrivs tjejen ha lätt för att falla för grupptryck och ty sig till personer som uppvisar 

ledarroller. Detta är ett exempel på när tjejer tillskrivs genusattributet “svaghet” vilket fråntar 

tjejen ett visst ansvar för sina handlingar och beteende (jmf Silverstein 2006). Att tjejen placeras 

i en offerkategori kan bidra till rättens reproduktion av maktstrukturer, genom att de skiljer på 

”svagt” och “starkt” (jmf Svensson 1997). Samtidigt som tjejerna beskrivs vara offer för olika 

omständigheter uttrycks det i vissa av domarna att händelserna skulle kunna förklaras med 

egenskaper eller handlingar hos tjejen. I dom S beskrivs tjejen ha: 

 

[…] utsatts för ett allvarligt brott och även utsatts för hot och påtryckningar från 
personer tillhörande kriminella nätverk. Hon har uppvisat en oroande likgiltighet inför 
den allvarliga fara hon därmed utsatt sig själv för. 
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Genom att uttrycka det som att tjejen har utsatt sig själv för en allvarlig fara läggs därmed 

skulden för utsattheten på henne och hon tillskrivs ansvar för en handling som någon annan 

begått mot henne. Det här är ett exempel på när rätten får offret att framstå som medskyldigt 

(jmf Svensson 1997). Ett annat exempel på detta skuldskapande återfinns i dom D där tjejens 

pojkvän har uttalat allvarliga hot mot henne. Ändå skrivs det i anslutning till detta i domen att 

tjejen har svårt att sätta gränser för sig själv och är lättledd. När tjejen beskrivs ha svårt för att 

sätta personliga gränser ges, enligt vår tolkning, samtidigt pojkvännens beteende en viss 

legitimitet och ansvar samt skuld läggs på tjejen - även för hans våld. Detta resultat går att 

koppla till begreppet “det ideala offret” vilket syftar på en person eller grupp, som när de blivit 

utsatta för brott har lättast att tillskrivas statusen som legitima offer. För att klassificeras som 

“det ideala offret” krävs det att fem kriterier uppfylls: att offret är “svagt”, att vid tiden för 

brottet utföra en ”respektabel” aktivitet, att vara på “rätt” plats, att vara i ett underläge i 

förhållande till gärningsperson samt att gärningspersonen är okänd för offret (Christie 2001, ss. 

47–48).  

 

Det skuldskapande som vi kan urskilja i domarna är enligt vår tolkning en konsekvens av att 

tjejerna inte är “ideala” offer. Ingen av tjejerna anses leva upp till alla de fem kriterierna som 

utgör ett “idealt” offer. Exempelvis i dom S lever tjejen genom att ha rört sig i kriminella kretsar 

inte upp till kriteriet om att ha varit på rätt plats eller att ha utfört en respektabel aktivitet när 

hon utsattes för brott. I dom D är gärningspersonen inte okänd för offret vilket medför att inte 

heller hon kan kategoriseras som ett “idealt” offer. Dessa idéer om skuldskapande kan även 

jämföras med Schlytters (1999) resultat. Hon beskriver att även om det är kvinnan som blir 

utsatt är det hon som blir omhändertagen vilket är att tillskriva tjejen ett ansvar för handlingar 

som hon inte själv har begått. Dessa normer är, enligt Schlytter, således inte en konsekvens av 

tjejens handlingar utan av tankar om att det är tjejers kroppar och biologi som utgör ett problem. 

Detta resonemang blir i vårt resultat tydligt i dom D där det är pojkvännen som hotar tjejen men 

det är tjejen som blir omhändertagen.  

 
6.1.6 Konstruktionen av föreställningar om feminitet – en 
sammanfattning 
 
I detta avsnitt har olika föreställningar om vad som anses vara normalt kontra onormalt eller 

avvikande för tjejer presenterats. En föreställning som framgår är att tjejer anses vara “svaga” 
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och beroende, och därför behöver kontrolleras samt gränssättas, exempelvis när det gäller bruk 

av beroendeframkallande medel och utagerande beteende. Tjejerna anses vara i en 

beroendeställning samtidigt som de ändå tillskrivs ansvar. Flertalet gånger skriver rätten fram 

att tjejen har ett normbrytande beteende men det specificeras inte vari det består eller hur det 

tar sig uttryck. Enligt vår tolkning är det till följd av detta snarare vad hon symboliserar och 

inte vad hon gör, det vill säga hennes handlingar, som ligger grund för att rätten kategoriserar 

henne som en “avvikare”. Den grundläggande principen i domarna är att tjejerna på olika sätt 

avviker från samhällets normer och att de genom samhällets omhändertagande och vård kan 

anpassas och socialiseras in i samhället och dess normer på nytt.  

 

6.2 Kvinnlig sexualitet 
 
I tre av domarna tas det upp att tjejerna har ett olämpligt umgänge med äldre män. Detta 

umgänge nämns ofta tillsammans med drogbruk och kriminalitet. Vad som egentligen menas 

med “olämpligt umgänge” framgår dock inte tydligt förutom i dom A, där det står att tjejen har 

“sexuella relationer med äldre män”. I dom A uttrycker tjejen att de sexuella aktiviteterna skett 

på frivillig väg, alla gånger utom en. Rätten bedömer att hennes beteende är destruktivt och 

avviker från samhällets normer och tar inte hänsyn till tjejens utsaga om att det skulle ha varit 

frivilligt. I domen står det även att hennes beteende kan påverka henne i hennes framtida 

relationer. Vilken typ av påverkan detta skulle vara definieras inte och inte heller på vilket sätt 

det skulle kunna vara problematiskt. Utifrån en vanlig föreställning om kvinnor och sexualitet 

går det att tolka som ett uttryck för att rätten oroar sig för att tjejens ”sexualla ära” kan ha tagit 

skada genom hennes umgänge med ”äldre män”- vilket kan liknas vid idéer som också finns i 

relation till heder och sexualitet (jmf Wikan 2003). 

 

I domarna definieras inte heller vad som menas med “äldre män”. Hade det varit mer legitimt 

om tjejerna umgåtts med killar i sin egen ålder eller om “äldre män” bytts ut mot “äldre 

kvinnor”? Hirdman (1988) skriver att kvinnan enligt genussystemet och genuskontraktet står i 

en beroendeställning där hon underordnas sociala normer och kontroll. Att tjejerna umgås med 

männen skulle kunna tyda på ett försök till att passa in i normen som rör den “kvinnliga 

underordningen”. Trots detta försök anses tjejerna bete sig avvikande. Enligt vår tolkning blir 

maktskillnaden mellan mannen och tjejen allt för stor med hänsyn till att mannen är en “äldre 

man” och relationen samt tjejen framställs som avvikande. Utöver att hon bryter mot en 
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åldersnorm kan det också uppfattas som ett normbrott att hon uttrycker att umgänget var 

frivilligt (jmf Hirdman 1988; Tolman, Striepe & Harmon 2003).  

 

I relation till vår tidigare forskning kan synen på tjejers sexualitet problematiseras på olika sätt. 

Ambjörnsson (2004) skriver att normer för kvinnlig sexualitet innefattar att vara “lagom” 

sexuell. Tjejen ska vara tillräckligt sexuell för att kunna attrahera en kille men samtidigt inte 

alltför sexuell, vilket gör henne till en “slampa”.  Ett exempel på de normer som finns gentemot 

kvinnors sexualitet blir synligt i dom A. I denna dom kan tjejen ha försökt att passa in genom 

att visa sig sexuell, men har då blivit för sexuell eller sexuell på fel sätt och på så vis ändå inte 

uppfyllt normkriterierna. Detta resultat stämmer även överens med Schlytters (1999) resultat 

som visar på normer kopplade till sexualitet hos tjejer. Hon skriver bland annat att tjejen 

uppfattas som avvikande om hon har en pojkvän/man som är betydligt äldre än hon själv samt 

att hennes kropp och sexualitet får stort fokus i bedömningen Även Tolman, Striepe och 

Harmon (2003) tar upp normer kopplade till sexualitet som beskriver att tjejer inte anses kunna 

ha sex för att de vill utan det måste finnas en bakomliggande orsak. I dom A exemplifieras detta 

genom att förvaltningsrätten inte godtar tjejens samtycke till sexuellt umgänge. De söker istället 

en bakomliggande orsak till hennes beteende. Detta stämmer även överens med Hamrebys 

(2004) resultat som visar att kvinnor som uttrycker sin egen lust istället för att porträttera sig 

som objekt för män och deras begär har ansetts vara avvikande och sedeslösa. 

 

Detta resultat som visar på en problematisering av åldersskillnaden mellan tjejen och mannen 

går att koppla till begreppet intersektionalitet. Ett intersektionellt perspektiv förutsätter att 

föreställningar om exempelvis kön även innefattar föreställningar om andra kategorier vilket 

blir tydligt när rätten lägger sådan vikt vid ålderns betydelse för relationen (jmf Mattsson 2015). 

Just att de använder adjektivet “äldre” ger oss vissa associationer som vi inte hade fått om det 

bara hade stått män. Det ger oss en bild av att hon anses behöva skyddas ännu mer. När äldre 

män kombineras med beskrivningar av sexuella handlingar eller umgänge framstår tjejen enligt 

vår tolkning som ett utsatt offer och mannen som förövare istället för att relationen ses som 

jämlik och ömsesidig. Med uttrycket “äldre män” kan domarna dock syfta på ett stort 

åldersspann då det inte definieras vad en äldre man är. Enligt vår tolkning skulle det vara 

skillnad att umgås med en 25-åring och en 50-åring vilka båda kan ses som äldre i relation till 

hennes ålder.  
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Utifrån detta avsnitt kan vi se vissa föreställningar om tjejers sexualitet. Dessa föreställningar 

tar sig uttryck bland annat genom att tjejerna framställs som icke-kapabla till att fatta “korrekta” 

beslut för sig själva och sina kroppar. Detta framkommer bland annat när rätten väljer att inte 

tro på tjejen när hon beskriver att det sexuella umgänget har varit frivilligt. Rätten förutsätter 

istället att hon har utnyttjats vilket tyder på att rätten, i likhet med Tolman, Striepe och Harmons 

(2003) resultat, utgår från att det finns bakomliggande orsaker till tjejens sexuella aktiviteter 

och inte att tjejen själv känner något behov eller lust.  

 

6.3 Förändring eller kontinuitet 
 

Schlytters (1999) resultat visar att tjejer i mindre utsträckning än killar blir omhändertagna med 

stöd av rekvisitet “missbruk av beroendeframkallande medel”. Istället blir tjejer, enligt 

Schlytters resultat, oftare omhändertagna med stöd av rekvisitet “socialt nedbrytande 

beteende”. Vårt resultat visar att 1 av de 20 domar vi analyserat ger bifall endast med stöd av 

rekvisitet “missbruk av beroendeframkallande medel”. De andra domarna som behandlar 

drogbruk eller missbruk (16 stycken) bifalles istället med stöd av rekvisitet “annat socialt 

nedbrytande beteende”. Utifrån detta resultat kan vi inte dra några slutsatser om huruvida tjejer 

blir omhändertagna med stöd av “missbruk av beroendeframkallande medel” i lägre 

utsträckning än killar. Däremot kan vi konstatera att tjejerna i de analyserade domarna blir 

omhändertagna med stöd av detta rekvisit i låg utsträckning och i hög utsträckning blir 

omhändertagna för “annat socialt nedbrytande beteende”, vilket överensstämmer med 

Schlytters resultat (Schlytter 1999).   

 

Schlytters (1999) resultat visar att det i Förvaltningsrättens domar finns en lägre tolerans mot 

tjejers alkoholbruk än mot killars. Detta tar sig uttryck i att tjejer och killar kan ha en jämbördig 

alkoholkonsumtion, men att denna konsumtion räknas som normal för killarna medan det för 

tjejerna anses vara ett missbruk. Till följd av det finner vi det oväntat att tjejerna i de analyserade 

domarna inte oftare bereds vård med stöd av rekvisitet “missbruk av beroendeframkallande 

medel”. Är diskursen om missbruk så manligt kodad att tjejer inte ses som “missbrukare” trots 

sitt missbruk? I de domar vi analyserat beskrivs bruket/missbruket flertalet gånger som en 

konsekvens av något, exempelvis “dåligt” umgänge eller psykisk ohälsa. Tjejerna framstår då 

snarare som passiva offer för dessa faktorer än som medvetna subjekt som aktivt själva har valt 

att använda beroendeframkallande medel. I likhet med Silversteins (2006) resultat framstår 

tjejerna som lurade och naiva offer för omständigheter. I motsats till Silversteins resultat 
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använder sig dock inte tjejerna av stereotypa genusattribut, såsom att framställa sig som 

fostrande och uppfostrande. Detta för med sig att de både bryter mot lagen och mot normer för 

genus.   

 

Hamreby (2004) beskriver att tjejer under 1900-talet främst omhändertagits för ett “avvikande 

sexuellt beteende” och att det inte har skett någon större förändring gällande dessa normer. 

Rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” har utvecklats och förändrats från den förra 

kategoriseringen “sexuellt vanartat beteende” som tillkom för att kunna omhänderta tjejer på 

grundval av deras egna beteende. Vårt resultat visar att sexualitet nämns i tre av domarna. Detta 

tyder på att sexualitet är något som fortfarande kan utgöra en del av bedömningarna, vilket talar 

för en kontinuitet rörande normer för sexualitet (jmf Hamreby 2004; Lundström & Sallnäs 

2003). Schlytters (1999) resultat visar att 4 av 44 domar (9 %) pekade ut tjejernas egna sexuella 

beteende som en av de grundläggande anledningarna till beslut om vård. Detta i jämförelse med 

vårt resultat, som visar att detta beteende är en av grunderna för bedömningen i 3 av 20 domar 

(15 %). Detta resultat skulle kunna tyda på en möjlig ökning av antalet tjejer som bedöms 

utifrån sin sexualitet, vilket visar på en kontinuitet av normerna för kvinnlig sexualitet, och 

kanske rent av är en effekt av att föreställningar om unga kvinnors utsatthet i relation till 

sexualitet har förstärkts? Till följd av att vi inte har ett lika stort urval som Schlytter är den 

eventuella ökningen dock ingen slutsats vi kan säkerställa. Likafullt är det en tendens som 

framträder genom analysen av vårt material. 

 

En möjlig förklaring till den kontinuitet vi tycker oss kunna utläsa är att flertalet av de domar 

vi har analyserat hänvisar till den proposition som låg till grund för lagändringen för LVU 1990 

(prop. 1989/90:28). De rättsliga normer för vad ett “annat socialt nedbrytande beteende” är 

definieras i denna proposition. I propositionen går det att utläsa att de beteenden som definieras 

inom rekvisitet anses avvika från samhällets grundläggande normer. Enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektiv vi utgår från lever vi i ett föränderligt samhälle, vilket står 

i kontrast mot att de rättsliga normerna inte omformulerats på nära 30 år. Är det adekvat att vid 

bedömning av ungdomar 2016 hänvisa till det som ansågs vara “samhällets grundläggande 

normer” (bland annat de beteenden som tas upp i LVU, se avsnittet Bakgrund) när samhället, 

utifrån vår vetenskapsteoretiska ansats, inte ser likadant ut idag som då? 
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6.4 Normbrytande tjejer 
 
I föreliggande examensarbete har vi kommit fram till flertalet intressanta resultat. Vi har visat 

på hur de domar vi analyserat konstruerar och vidmakthåller de normer och strukturer som finns 

i samhället. Detta tar sig uttryck genom hur rätten har valt att skriva om de tjejer som 

förekommer i de domar vi har analyserat, det vill säga beskrivit dem som avvikande. Genom 

att tjejerna framställs som “avvikande” säger även de domar vi analyserat någonting om vad 

som anses vara “normalt”, då dessa dikotomier konstrueras relationellt. I likhet med Hirdmans 

(1988) teori om genussystem kan skapandet av normer förklaras på en strukturell ideal-nivå. 

Mellan män och kvinnor skapas stereotypa könsroller genom så kallad kulturell överlagring. 

Till följd av rättens sätt att konstruera kvinnlighet bidrar de enligt vår tolkning på ett strukturellt 

plan till att reproducera normer genom kulturell överlagring. När tjejerna bryter mot dessa 

överlagrade normer tillskrivs de subjektspositionen normbrytande tjejer.  

 

Att tillskrivas en subjektsposition innebär att positioneras utifrån föreställningar och 

antaganden om ens egenskaper och handlingar. I vårt resultat tar detta sig uttryck genom att 

föreställningar och antaganden om att tjejerna bryter mot samhällets grundläggande normer. De 

positioneras då av rätten till normbrytare. Genom att rätten fokuserar i högre utsträckning på 

tjejernas samspel med samhället och mindre på de individuella konsekvenser som tjejernas 

beteende för med sig klumpas tjejerna ihop till ett kollektiv. De blir inte till “den normbrytande 

tjejen” utan till ”normbrytande tjejer” bland alla andra i samma “kategori”. 

Subjektspositioneringen förstärks ytterligare genom att rätten inte belyser några friskfaktorer 

hos tjejerna, utan enbart fokuserar på det som anses vara avvikande (jmf Bolander & Fejes 

2015). I domarna beskrivs tjejerna ha ett socialt nedbrytande beteende, vilket tar bort fokus från 

deras individuella behov. Ett exempel är dom E, där rätten skriver att tjejens destruktiva 

beteende anses vara socialt nedbrytande till följd av hennes bristande anpassning till samhällets 

normer. Hon framställs då, enligt vår tolkning, som ett samhällsproblem snarare än att hon har 

individuella problem. När rätten uttrycker sig på detta vis, framstår målet med vården vara att 

hon ska anpassas till samhällets normer snarare än att vårdas för att må bra. Borde det skiljas 

på ett socialt nedbrytande beteende och ett individuellt nedbrytande beteende? 
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7. Diskussion  
 
I detta avsnitt presenteras en övergripande sammanfattning av svaren på våra frågeställningar 

samt en problematisering av utvalda resultat. Här presenteras även metodologiska 

överväganden och förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  
 
I föreliggande examensarbete har vi utgått från frågeställningar om hur kvinnlighet, sexualitet 

och normbrytande i relation till genus konstrueras samt huruvida denna konstruktion präglas av 

kontinuitet eller förändring. Vårt resultat visar att föreställningar om kvinnlighet konstrueras 

genom rättens sätt att prata om tjejerna och vad som i relation till deras beteende framställs som 

normalt eller avvikande. Den grundläggande tanken i domarna är, enligt vår tolkning, att genom 

vård anpassa tjejerna till samhällets grundläggande normer. På detta vis blir det, enligt vår 

mening, tydligt att normbrytande beteenden inte är eftersträvansvärda. För att uppnå den 

önskvärda kvinnligheten behöver beteendet förändras. Beteenden som i domarna framställs 

som icke önskvärda, det vill säga att det bryter mot normer för kvinnlighet, är exempelvis 

bruk/missbruk av beroendeframkallande medel, att befinna sig i riskfyllda miljöer, att ha ett 

utagerande och/eller kriminellt beteende, att ha ett destruktivt beteende till följd av psykisk 

ohälsa, att inte vara det ideala offret, att umgås med äldre män samt att uttrycka sin egen 

sexualitet. Rätten utgår och uppmuntrar enligt vår tolkning till att tjejerna ska anta stereotypa 

könsroller som kännetecknas av bland annat sårbarhet, att vara omhändertagande samt att ha 

ett behov av att kontrolleras. Vi finner det problematiskt att rätten utmålar tjejerna som 

avvikande utan att, vad vi kan utläsa, ifrågasätta och ta hänsyn till bakomliggande orsaker till 

beteendet. Är det exempelvis tjejen som ska vårdas när hon har blivit utsatt för brott? Vilken 

påverkan får detta på tjejens självbild? 

 

Vårt resultat visar att det finns en kontinuitet i hur tjejer konstrueras i rättsliga sammanhang.  

Kontinuiteten framgår exempelvis genom att tjejer idag i likhet med för 20 år sedan i större 

utsträckning omhändertas med stöd av rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” än andra 

rekvisit. Tjejerna har även fortfarande ett begränsat handlingsutrymme när det kommer till 

alkoholkonsumtion, de framställs som passiva samt lurade naiva offer och deras sexualitet 

problematiseras. Den tidigare forskningen visar på ett stort fokus på tjejers sexualitet i relation 
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till föreställningen om dem som avvikande. Vårt material visar dock på en större komplexitet 

rörande synen på normbrytande då även andra beteenden ges stort utrymme i domarna.  

 

Vi ser att det med hänsyn till att rätten i domarna regelbundet refererar till den proposition från 

1989 som ligger till grund för LVU (prop. 1989/90:28), även finns en kontinuitet av de rättsliga 

normerna. Däremot har vissa av förutsättningarna i samhället förändrats, bland annat med 

hänsyn till internet och smartphones. Genom exempelvis forum på nätet och sociala medier 

såsom ”Snapchat” har det dels blivit enklare för män att utnyttja unga tjejer samt bidragit till 

möjligheter för ungdomar att uttrycka sin egna sexualitet på ett annat sätt. Idag kanske det inte 

är lika vanligt att tjejer, som det nämns i propositionen, uppträder på sexklubb, istället kanske 

hon skickar utmanande bilder eller skriver på sociala medier. Det går även att ifrågasätta hur de 

tendenser till kontinuitet som vi urskiljer i vårt resultat överensstämmer med de 

jämställdhetssatsningar som har gjorts på en strukturell nivå i vårt samhälle (jmf 

Regeringskansliet 2016). Vill vi uppnå ett jämställt samhälle borde det enligt vår mening vara 

viktigt att rätten istället för att vara könsneutral, vilket bidrar till ett upprätthållande av 

genussystemet, verkar könsutjämnande (jmf Svensson 1997).  

 

Något vi funnit extra intressant under arbetets gång är den tendens till en ökning av fokusering 

på tjejers sexualitet i de domar vi har analyserat, jämfört med Schlytters (1999) resultat. Av vad 

som framkommit av vår övriga tidigare forskning fanns det under 1900-talets första del en stor 

fokusering på unga tjejers sexuella beteenden (jmf Hamreby 2004; Lundström & Sallnäs 2003; 

Ericsson & Jon 2006). Från att tjejers ”avvikande” beteenden endast sågs utifrån deras 

sexualitet har det enligt vår tolkning skett en tendens till en minskning av denna fokusering med 

hänsyn till att ”endast” 9 % av de rättsfall Schlytter (1999) undersökte hade tjejens sexuella 

beteende som grund till vård. Detta visar på att även andra ”normbrytande” beteenden gavs 

utrymme i de domar hon analyserat. Med hänsyn till den tendens till ökning som vi funnit i vårt 

material, i relation till Schlytters, ställer vi oss frågan om vad som kan ha lett fram till detta. En 

möjlig förklaring är att vårt resultat är en slump, att Schlytters resultat är en slump eller att det 

har skett en förändring i samhället sedan mitten av 1990-talet. En förändring i samhället som 

möjligtvis kan ha bidragit till den tendens till ökning som vi urskiljer är att det i dagens samhälle 

finns en större tillgång till information och nyheter genom exempelvis diverse nyhetssidor, -

appar och –podcasts. Detta skulle kunna medföra en ökad medvetenhet om unga kvinnors 

sexuella utsatthet och därmed en ökad vilja till att skydda tjejer från denna utsatthet.  
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7.2 Metodologiska överväganden 
 
Ett metodologiskt övervägande som vi har gjort är att endast läsa domar som senare har 

överklagats. Detta gjorde vi till följd av att det fanns en större tillgång till Kammarrättens 

domar. I dessa domar fanns även Förvaltningsrättens domar bifogade.  Detta för med sig att vi 

kan ha ett något missvisande urval med hänsyn till att domar som behandlar vissa beteenden 

kanske inte överklagas i samma utsträckning som andra. Något som kan bidra till en mer 

subjektiv tolkning av domarna är det faktum att bakgrund, orsaker och definitioner för 

exempelvis riskmiljöer, antisocialt umgänge och även umgänge med äldre män inte alltid skrivs 

ut. Det kan ge oss en annan bild av tjejerna och deras beteenden än om vi hade haft tillgång till 

mer information, exempelvis varit närvarande vid den muntliga förhandlingen. Detta kan även 

problematiseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. LVU-domar är offentliga handlingar till 

följd av att statens maktutövning ska kunna granskas. Vi upplever att det finns en risk för att 

vår granskning blir missvisande när vad som skulle kunna vara viktig bakgrundsinformation 

inte presenteras. Samtidigt skulle ungdomarnas integritet kunna kränkas ytterligare om mer 

känslig information om deras livssituation publicerades.  

 

Under arbetets gång har vi upplevt vårt diskursanalytiska metodval som en utmaning med 

hänsyn till komplexiteten mellan diskurser, normer och handlingar. Vi upplever att 

avgränsningen mellan dessa fenomen inte alltid är tydlig. Synliggörandet av denna komplexitet 

har för oss medfört en djupare förståelse för samhällsstrukturer och normskapande.  

 

Ytterligare en reflektion vi har utifrån våra metodologiska utgångspunkter är att vi mot 

bakgrund av vår unga ålder, det vill säga att vi båda är i 20-årsåldern, av samhällets tillskrivs 

andra subjektspositioner än vad exempelvis män eller äldre kvinnor gör. Genom att vi 

positioneras som unga kvinnor tror vi att vi har en annan erfarenhet och blick på de individer 

och grupper som tillskrivs likande subjektspositioner. Samtidigt som detta kan ge oss en fördel 

och en större närhet till vårt material kan detta medföra en risk för övertolkningar. Detta 

försöker vi motverka med hjälp av teorier, vilket bidrar till att skapa distans samt att abstrahera 

våra resultat.  
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7.3 Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetet med föreliggande examensarbete har idéer till vidare forskning väckts hos oss. 

Vi valde att enbart studera hur kvinnlighet konstrueras utifrån 3 § LVU. Med hänsyn till 

Schlytters (1999) resultat om genus och skillnadsskapande mellan tjejer och killar finner vi att 

det skulle vara intressant att undersöka om det finns en kontinuitet även i konstruktionen av 

manlighet. Det skulle även vara intressant att, i likhet med Schlytter, göra en jämförande studie 

mellan tjejer och killar till följd av den dikotoma relation som finns mellan manlighet och 

kvinnlighet (jmf Hirdman 1988). Vi skulle även finna det intressant att vidare granska internet 

och sociala mediers påverkan på konstruktionen av identiteter hos ungdomar som är aktuella 

hos socialtjänsten samt vilken vikt socialtjänsten lägger vid ungdomars aktivitet på sociala 

medier.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

39 
 

Referenser 
 
Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Diss. Stockholm: Univ.  
 

Bolander, Eva och Fejes, Andreas (2015). Diskursanalys. I Fejes, Andreas och Thornberg, 
Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, ss. 90–113.  
 
Boréus, Kristina (2015). Diskursanalys. I Ahrne, Göran och Svensson, Peter (red.). Handbok i 
kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 176–190.  
 
Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. Uppl. 2.  
 
Christie, Nils (2001). Det idealiska offret. I Åkerström, Malin och Sahlin, Ingrid (red.). Det 
motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, ss. 46–60. 
 
Ericsson, Kjersti och Jon, Nina (2006). Gendered Social Control: ̀ a Virtuous Girl´ and ̀ a proper 
boy´. I Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 7, ss. 126–141.  
 
Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. 
Great Britain: Tavistock Publication.  
 
Hamreby, Kerstin (2004). Flickor och pojkar i den sociala barnavården: Föreställningar om 
kön och sociala problem under 1900-talet. Diss. Umeå: Univ.  
 
Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I 
Kvinnovetenskaplig tidsskrift, (3), ss. 49–63.  
 
Hirdman, Yvonne (2003). Genus- om det stabilas föränderliga former. Uppl. 2:1. Malmö: 
Liber.  
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
vetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundgren, Lars, Sunesson, Per-Anders och Thunved, Anders (2016). Nya sociallagarna: Med 
kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016. Stockholm: Wolters Kluwer. 
 
Lundström, Tommy och Sallnäs, Marie (2003). Klass, kön och etnicitet i den sociala 
barnavården. I Socialvetenskaplig tidskrift, (2–3), ss. 193–213.  
 
Mallicoat, Stacy L. (2007). Gendered Justice: Attributional Differences Between Males and 
Females in the Juvenile Courts. I Feminist Crimonology, 2(1), ss. 4–30.  
 
Mattsson, Tina (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. 2.uppl. 
Malmö: Gleerup. 
 
Regeringens proposition 1989/90:28. Vård i vissa fall av barn och ungdomar. 
 
Regeringskansliet (2016) Mål för jämställdhet.  



 

40 
 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/ [2017-02-20 
13:20] 
 
RFSU (2015). Sexualitet, relationer och samhälle. 
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Sexualundervisning-pa-lattare-svenska/Sexualitet-
relationer-och-samhalle/ [2017-03-29 10:17] 
 
Schlytter, Astrid (1999). Kön och juridik i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.  
 
SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
SFS 1998:204 Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 
Socialdepartementet. 
 
Silverstein, Martin (2006). Justice in Genderland: Through a Parole Looking Glass. I Symbolic 
Interaction, 29(3), ss. 393–410.    
 
SOSFS 1997:15 Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
Svensson, Eva-Marie (1997). Genus och rätt - en problematisering av föreställningen om 
rätten: diss. Göteborg: Handelshögskola.  
 
Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion i 
vetenskapsfilosofi. Malmö; Gleerup.  
 
Thompson, Melissa (2010). Mad or Bad? Race, Class, Gender and Mental Disorder in the 
Criminal Justice System. El Paso: LFB Scholarly Publishing LLC.   
 
Tolman, Deborah L, Striepe, Meg I. och Harmon, Tricia (2003). Gender Matters: Constructing 
a Model of Adolescent Sexual Health. I The Journal of Sex Research, 40(1), ss. 4–12.  
 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Rapport (1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet.  
 
Wikan, Unni (2003). En fråga om heder. Stockholm: Ordfront förlag.  
 
Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Zeteo (2017). https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.lnu.se/home [2017-03-30].  
 
 

 



 

41 
 

Bilaga 1  
 

Analysfrågor med utgångspunkt i Bolander och Fejes (2015), omarbetade utifrån 

vårt forskningsområde: 
 

• Vad sägs det om tjejerna i deras kvinnlighet samt sexualitet?  

• Hur talas det om tjejerna och deras beteende utifrån kvinnlighet och 

sexualitet?  

• Vad framställs som ett “normalt beteende”?  

• Vilka subjektspositioner tillskrivs tjejerna?  

• Vad utesluts genom talet såsom det framträder i domarna?  
 

 

 

 

 


