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Abstract 

This study is based on a qualitative method in which the data consists of local social services' 

statements on girls as young delinquents. The sample consists of ten statements received from 

two courts in the Stockholm area, where girls between 15-17 years old are suspected of either 

theft/ attempted robbery or violent offences. By using a gender perspective the purpose of the 

study is to look at the social services constructions of girls who are suspected of any of the 

crimes. Results and analysis indicate that girls are constructed in a variety of ways. We have 

not found that the suspicion of crime has shown any clear differences but that assessment of 

particular care has been more of importance. Some statements emphasize the girls' crime, on 

the other hand some statements describe girl’s crime as reduced and seems to depend on other 

factors.  
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Förord 

Tack till vår handledare Michael Tärnfalk som genom sitt engagemang och goda kunskaper 

om unga lagöverträdare gett oss värdefulla råd. Vi vill även tillägna ett stort tack till våra nära 

och kära som stöttat oss i denna process, som varit kämpigare än vi kunnat tro.  
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har flickors brottslighet ökat under de senaste årtiondena. 

Samtidigt belyser tidigare studier och myndighetspublikationer (Bond-Maupin, Maupin & 

Leisenring, 2002; Chesney-Lind, Morash & Stevens, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2013; 

Socialstyrelsen, 2009) att tidigare forskning främst undersökt pojkars brottslighet och behov 

vilket har motiverats utifrån att pojkar är den samhällsgrupp som begår flest och grövre brott. 

Enligt proposition 2005/06:165 föreslog regeringen att påföljdssystemet för unga som begår 

brott bör utvecklas och förbättras. Om den unge ska beredas vård inom socialtjänsten ska det 

föreligga ett särskilt vårdbehov eller annan åtgärd som ska motverka en ogynnsam utveckling. 

Om ett särskilt vårdbehov inte föreligger ska den unge istället dömas till ungdomstjänst 

(Brottsförebygganderådet, Brå, 2011). Vidare framkommer det att påföljden ska anpassas till 

den unges behov och att den unges kön ska tas i beaktandet då pojkar och flickor kan ha olika 

behov (Proposition 2005/06:165). Socialstyrelsen (2009) lyfter å andra sidan betydelsen av att 

göra bedömningar utifrån den unges normbrytande beteende och inte beroende på kön. Detta 

kan möjligtvis påverka påföljdssystemet då lagstiftningen skall grunda sig på en könsneutral 

princip där kön enligt Gunnarsson & Svensson (2009) inte ska ha någon betydelse i 

bedömningen. Detta kan inverka på socialtjänstens bedömning när de skriver yttranden enligt 

lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) då det kan tolkas 

som att det finns tvetydigheter kring könets betydelse vid bedömning.    

Pettersson (2003) konstaterar att tidigare forskning fokuserat på mäns våld som ett 

iscensättande av maskulinitet och dominans över andra. Hon menar dock att våldsbegreppet 

bör problematiseras och även ses som ett iscensättande av femininitet. Genom att 

problematisera begreppen maskulinitet och femininitet kan stereotypiska föreställningar om 

flickor som unga lagöverträdare ifrågasättas och utmanas. Att flickors brottslighet ökar 

(Socialstyrelsen, 2009) medför ett behov att utveckla kunskapsområdet kring flickor som 

unga lagöverträdare och deras behov inom socialtjänsten, vilket utgör en central aspekt i 

socialt arbete.  

Problemformulering 

Att forskningsfältet inte undersökt flickors brottslighet har motiverats främst utifrån att de är 

en samhällsgrupp som begår färre och mindre grova brott. Samtidigt har Socialstyrelsen 

(2009) konstaterat att flickors brottslighet ökat. Enligt Brå (2016) har stöldbrott och våldsbrott 
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ökat bland flickor de senaste åren. Flickors brottslighet är något som även kan komma att 

påverka socialtjänstens arbete, då behovet av att utforma yttranden baserade på flickors behov 

ökar. Samtidigt kan det finnas föreställningar om flickors brottslighet, då tidigare studier 

fokuserat på pojkar, vilket kan påverka bedömningen när det gäller flickors behov. 

Gunnarsson & Svensson (2009) lyfter betydelsen av kön vid rättstillämpningen, då kön anses 

konstrueras och reproduceras på grund av att människors kunskap anses vara just socialt 

konstruerad.   

Vi menar att det finns ett behov att studera flickor som unga lagöverträdare för att belysa 

vikten av att utveckla bedömningsmodeller som även lämpar sig för flickors behov. Vår 

avsikt med studien är att undersöka behovet av och ge insikt i vad ett genusperspektiv i 

arbetet med unga lagöverträdare kan innebära och utifrån detta studera hur flickor konstrueras 

i socialtjänstens yttranden. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor konstrueras som 

unga lagöverträdare i socialtjänstens yttranden samt se om flickor med eller utan särskilt 

vårdbehov beskrivs olika beroende på brottets allvarlighetsgrad. 

 Hur konstrueras flickor som unga lagöverträdare i socialtjänstens yttranden? 

 Hur ser konstruktionerna ut vid misstanke om misshandel eller stöld/försök till rån? 

 Skiljer sig socialtjänstens beskrivning av flickor med eller utan särskilt vårdbehov?  

Avgränsningar 

Vi har fokuserat på flickor som unga lagöverträdare i åldrarna 15-17 år då det visat sig att det 

är i denna ålder flickor begår flest brott (Socialstyrelsen, 2009). Vi har dessutom valt att 

fokusera på brotten misshandel och stöld då stöldbrott och våldsbrott kommit att bli mer 

förekommande bland flickor (Brå, 2016). Inom stöldbrott ingår snatteri, dock valdes detta 

bort med anledning av brottets ringa allvarlighetsgrad (Brå, 2011). Vi valde att ta med grövre 

stöldbrott såsom grov stöld och försök till rån för att förse oss med ett rikare material då antal 

yttranden om flickor som misstänks för stöld var begränsade. Valet grundade sig även i att vår 

förförståelse om att det kan finnas olika samhälleliga föreställningar om att flickor inte begår 

grövre brott. Vi har även valt att inte ta med flickornas etnicitet eller vilket ursprungsland 
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flickorna kommer ifrån då vi inte analyserat materialet utifrån dessa begrepp och att detta ur 

en etisk aspekt lett till anonymisering av de yttranden som studerats.  

Vi har avgränsat sökprocessen till västerländska studier då vi ansett att dessa lämpat sig bäst 

till studiens syfte. Vi har inkludera studier gällande yngre och äldre ungdomar i avsnittet 

tidigare forskning för att bredda forskningsfältet gällande studier om flickor som unga 

lagöverträdare.  

Två av yttrandena har tillhörande ungdomskontrakt och två andra yttranden har två 

tillhörande vårdplaner. Vi har valt att inte använda oss av dessa dokument då de till antalet 

varit få och enligt studiens omfattning inte kunnat bidra till studiens resultat. 

Begreppsdefinition 

Under denna rubrik kommer vi förklara olika begrepp som kommer att användas i denna 

studie och hur vi valt att definiera dem.  

Genus 

Vår tolkning av begreppet genus går i linje med Svenssons (1997) som syftar till den ständigt 

pågående processen som genus genomgår och som visar på dess formbarhet utifrån 

människors föreställningar och i relation till andra människor. Skillnaden är att biologiska 

könet visar på biologiska skillnader mellan män och kvinnor medan genus utgör en social 

konstruktion som inte är kopplad till biologiskt kön. 

Ogynnsam utveckling 

Syftar på beteenden som bedöms öka risken för en negativ utveckling. Kriminalitet, missbruk, 

psykisk ohälsa och skolproblematik är exempel på dess innebörd. Dessa kan resultera i att ett 

särskilt vårdbehov bedöms föreligga.  

Konstruktion 

Genom socialsekreterarnas beskrivningar har vi tolkat olika konstruktioner av flickor som 

unga lagöverträdare.  
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Yttrande 

Yttranden enligt vår förståelse skiljer sig till sin utformning bland annat beroende på 

ungdomens problematik samt vilken socialsekreterare som skrivit det. Detta innebär att vissa 

yttranden är korta och andra betydligt längre samt mer detaljrika. I denna studie har vissa 

yttranden varit mindre innehållsrika vilket har inneburit att vissa yttrandena kommit att utgöra 

en mindre del av analysen. Samtliga tio yttranden har analyserats, men i olika stor 

utsträckning. 

Bakgrund 

Parallella rättsprocesser vid brottsmisstanke 

När en ungdom misstänks för brott, är det nödvändigt för vår studie att förstå de två parallella 

rättsprocesser som blir aktuella. Processerna har olika fokus där den ena syftar till att utföra 

en förundersökning gällande skuldfrågan och brottets allvarlighetsgrad för att eventuellt väcka 

åtal (23 kap. 1§ rättegångsbalken, RB). Utifrån 4§ LUL ska förundersökningen bedrivas med 

särskild skyndsamhet för barn under 18 år, samt avslutas senast sex veckor från dagen då 

ungdomen underrättas om misstanke gällande brott. Parallellt med denna process inleds en 

utredning gällande ungdomens sociala situation och behov av stöd från socialtjänsten i syfte 

att undvika ogynnsam utveckling (11 kap. 1§ socialtjänstlagen, SoL). Socialtjänsten har, till 

skillnad från förundersökningen, fyra månader på sig innan utredningen ska avslutas (11 kap. 

2§ SoL). De två rättsprocesserna knyts samman då åklagaren begär ett yttrande från 

socialtjänsten. Denna studie har enbart fokuserat på processen som berör socialtjänstens 

ansvar. 

Enligt 11§ LUL ska ett yttrande inhämtas av socialnämnden innan åklagaren väcker åtal mot 

en ungdom som misstänks för brott innan ungdomen fyllt 18 år. Yttrandet ska innehålla en 

redogörelse för vilka åtgärder som socialtjänsten tidigare vidtagit, samt en eventuell planering 

för den unges vård. Yttrandet ska också innehålla en bedömning av om den unge har ett 

särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka en ogynnsam utveckling, vilket ibland 

benämns särskilt vårdbehov (Tärnfalk, 2014). Då åklagaren begär det, ska ett yttrande även 

innehålla information om ungdomens personliga förhållanden, utveckling och 

levnadsomständigheter. Detta innebär att ett yttrande blir relevant endast när brottet är av en 

allvarligare karaktär (Fahlberg, 2012). 
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Socialnämndens ansvar gällande unga lagöverträdare 

När socialnämnden får kännedom om att en ungdom är misstänkt eller begått ett brott, är det 

nämndens ansvar att så långt det är möjligt ansvara för den unges sociala situation samt 

dennes vårdbehov (Prop. 2005/06:165 s. 43). Socialstyrelsen (2009) utgår från begreppet 

normbrytande beteende som syftar till beteenden som bryter samhälleliga normer och regler. 

När ett sådant beteende visar på svårigheter gällande samhällelig anpassning, kan vård- och 

behandlingsbehovet för den unge blir aktuellt inom socialtjänsten. Brottsliga handlingar ses 

som riskbeteende och kan innebära ogynnsam utveckling för ungdomar. Utifrån detta har 

socialnämnden i uppgift att identifiera ungdomar som löper risk att utvecklas ogynnsamt 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Brå (2011) ska socialtjänsten utreda om den unge har ett 

särskilt vårdbehov för att därefter bedöma om den unge är i behov av vidare åtgärder från 

socialtjänsten eller om den unge är lämpad att genomföra ungdomstjänst. Vad ett särskilt 

vårdbehov innebär finns inte definierat i förarbetena, vilket kan innebära att det är 

socialsekreterarens egen tolkning om det föreligger ett särskilt vårdbehov eller inte. Enligt 

(Brå menar att det är socialsekreterare som definierar den…)(ibid.) definierar 

socialsekreterare den unges särskilda vårdbehov oftast utifrån missbruksproblematik, psykisk 

ohälsa eller problem i hemmet. Bedömningen kan även göras utifrån den unges ogynnsamma 

utveckling och benägenhet att begå brott igen, samt om den unge är i behov av en placering.  
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Tidigare forskning 

Nedanstående beskrivs studiens sökprocess och därefter kommer tre huvudrubriker utifrån 

forskningsfältet gällande flickor som unga lagöverträdare. Forskningsfältet har som syfte att 

ge en övergripande förståelse för vilka studier som gjorts gällande flickor som unga 

lagöverträdare och om det finns en avsaknad av studier inom området.  

Sökprocess flickor som unga lagöverträdare 

Sökningar om tidigare forskning har gjorts via databaserna ProQuest Social Science, Libris, 

EDS och Google scholar. Vi har även använt oss av kedjesökningar med hjälp av “AND” och 

“NOT” för att anpassa sökningarna till vår studies syfte. Nedan följer sökprocessen utifrån 

primärsökningar, sekundärsökningar och litteraturförslag från handledare.  

Primärsökningar 

I databasen Libris har vi sökt på begreppen flickor* AND genus*, ungdomsbrottsl* AND 

genus*, ungdomsbrottsl* AND flickor, unga lagöverträdare AND flickor AND tjejer, “unga 

lagöverträdare” NOT pojkar, NOT killar. Vi ville främst få en kunskapsöversikt över 

primärstudier inom forskningsfältet. Vi har därför fokuserat på avhandlingar, e-resurser och 

artikel/kapitel för att finna primärstudier. När vi använde oss utav begreppen AND och NOT 

försökte vi både inkludera och exkludera sökord för att både begränsa och vidga 

sökprocessen. När vi sökte på unga lagöverträdare AND flickor AND tjejer resulterade det i 0 

sökträffar. Vi sökte därefter på unga lagöverträdare NOT pojkar NOT killar resulterade i 

totalt 83 sökträffar, dock inkluderades pojkar i studien trots att vi försökte exkludera dessa ur 

sökprocessen. E-resurser resulterade i 19 sökträffar på olika myndighetspublikationer där 

unga lagöverträdare diskuterades. Myndighetspublikationer gav oss en överblick över det 

rättsliga fältet om unga lagöverträdare, dock har dessa inte använts i studien. 

Ungdomsbrottsl* AND genus* gav 13 sökträffar. Läsning av rubriker och sammanfattning 

resulterade att vi fann en relevant avhandling. Ungdomsbrottslig* AND flickor resulterade i 

23 sökträffar. Avhandlingen från föregående sökning inkluderades även i denna sökning. 

Flickor AND brott* gav 40 sökträffar på artikel/kapitel vilket fick oss att besöka bibliotek för 

ytterligare läsning av litteratur då träffarna inte fanns tillgängliga på datorn.  

I databasen EDS sökte vi på flickor AND genus* vilket resulterade i totalt 8 sökträffar, men 

som fokuserade på flickor inom andra fält än unga lagöverträdare. För att finna fler sökträffar 
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valde vi att söka utan Peer reviewed (utan akademisk granskning av materialet). Totalt 

visades 129 sökträffar, där 41 var akademiska tidskrifter. Sammanfattning av samtliga lästes, 

dock valdes 40 av dem bort då de fokuserade på andra områden än vår studie, endast en var 

intressant för vår studie. 

I databasen Pro Quest Social Sciences har primärsökningar på internationella studier utförts. 

Vi har vid samtliga sökningar i denna databas valt peer reviewed artiklar. Med hjälp av 

funktionen “Advanced search” har vi använda oss av stödorden AND och NOT (för att 

inkludera flera sökord samt exkludera sådant innehåll som inte ansetts vara relevant). 

Engelska ord vi sökt på är juvenile delinquents, juvenile offenders, girls, crime och gender. 

Vid sökning av “juvenile offenders” AND girls AND crime resulterade det i 1010 träffar. 

Detta var till antalet många och vi fick utgå ifrån studiers rubriker för att avgöra dess 

relevans. I de fall de uppfattades som intressanta läste vi abstract. Detta för att begränsa oss, 

samt avgöra artiklarnas relevans utefter studiens syfte. Vi sökte även på "juvenile 

delinquents" AND gender AND girls vilket resulterade i 440 träffar. Vid sökning på “juvenile 

delinquents” AND girls NOT boys resulterade det i 128 träffar. Då vi funnit en artikel av 

relevans har vi tittat på tillhörande referenslista för att se om forskarna använt sig av andra 

studier som kunnat användas i vår studie. 

Sekundärsökningar 

Sekundärsökningar har även genomförts i form av uppslag i referenslistor i litteratur som vi 

funnit givande för vår studie. Genom detta har vi funnit studier på flickor som begår brott, hur 

flickor konstrueras i jämförelse med pojkar samt vilka stereotypiska föreställningar som finns 

om flickor och deras beteenden. Andra sökningar har även gjorts via Brå, Socialstyrelsen och 

Ungdomsstyrelsen då vi funnit myndighetspublikationer och studier som fokuserat på unga 

som begår brott.  

Litteraturförslag från handledare 

I samtal med vår handledare har vi fått förslag på litteratur som skulle kunna berika vår 

studie. Böcker och antologier med fokus på unga lagöverträdare, brott och genus har använts i 

avsnittet Tidigare forskning för att ge en övergripande förståelse om flickor som unga 

lagöverträdare, samt vilka föreställningar som finns om flickor brottsliga handlingar. 

Referenslistor i böckerna har fått oss att göra ytterligare sökningar på författarna för att finna 

primärstudier. Under rubriken Tidigare forskning kommer referenser från böcker eller 
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antologier benämnas med författarna istället för forskarna för att göra det tydligare för 

läsaren.   

Ungdomsbrottslighet utifrån femininitet och maskulinitet  

Karlsson & Pettersson (2003) genomförde under 2002 fyra fokusgruppsintervjuer med 

ungdomar i åldrarna 15-16 år. Studien är uppdelad i två delar där den första delen av 

Pettersson kommer beskrivas. Syftet med studien var att undersöka vilka föreställningar 

ungdomarna har om genus och våld utifrån fiktiva och våldsamma fallbeskrivningar om 

gärningspersoner och brottsdrabbade. Fallbeskrivningarna varierade och beskrev både pojkar 

och flickor som gärningspersoner och brottsdrabbade. Pettersson tolkar resultaten som att 

intervjupersonerna beskrev flickors våldsamma handlingar som avvikande och underliga, 

medan pojkars våldsamma handlingar var förväntade. Flickors våldsamma handlingar 

förminskades och ansågs inte utgöra lika stor skada, till skillnad från pojkar. Flickor ansågs 

istället använda sin verbala förmåga såsom att skrika och prata illa om varandra, vilket sågs 

som ett typiskt “flickigt” beteende. Pettersson tolkade att ungdomarnas beteende förklaras 

utifrån heteronormativitet där flickor förväntas agera utifrån normativ femininitet och pojkar 

utifrån normativ maskulinitet. Denna tolkning görs även av Natland (2006) som i sin 

avhandling sett att flickor som utför våld mot andra varken definieras som en “äkta” kvinna 

eller en “riktig” kriminell då föreställningar om könade egenskaper ständigt finns närvarande. 

Om en flicka begår en våldshandling ses flickan inte som handlingskraftig och aktiv utan som 

avvikande då hon inte följer de normer och föreställningar som finns om flickor och deras 

“förväntade” beteenden. Både Karlsson & Pettersson (2003) och Natland (2006) tolkar detta 

som att könsstereotypiska föreställningar om att flickor ska agera feminint och pojkar 

maskulint ständigt reproduceras.  

I en studie av Pettersson (2003) undersöktes hur många våldsbrott som polisanmälts i 

Stockholms stad under år 1995. Syftet med att undersöka anmälningar var att ge exempel på 

hur flickors våldsbrott kan uttrycka femininitet. Urvalet grundade sig på att det fanns en 

skäligen misstänkt som var under 21 år, och att minst en av de misstänkta var flicka. Utifrån 

anmälningarna tolkar Pettersson flickors våld som ett iscensättande av femininitet istället för 

maskulinitet. Hon konstaterar att flickor ofta ses som passiva, feminina och underordnade, 

men undersökningen visar snarare flickor som aktiva och överordnade, främst i förhållande 

till andra flickor.  
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Ungdomsstyrelsen (2013) genomförde två studier för att öka kunskapsområdet om pojkars 

attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld, samt om 

utbildningsinsatser för att förebygga pojkars och unga mäns våld mot flickor och unga 

kvinnor. Syftet var att utveckla metoder och öka kunskapsområdet om unga och våld, 

framförallt pojkars våld. I en av studierna användes ungdomsenkäter för att mäta pojkars och 

flickors attityder och värderingar kring begreppen jämställdhet, maskulinitet och våld. 

Respondenterna ansåg att jämställdhet mellan könen var viktigt, samtidigt som de upplevde 

att det fanns könsstereotypiska förväntningar på könen. Respondenterna svarade att flickor 

förväntas agera feminint och pojkar maskulint. Flickor är involverade i studien men resultaten 

om våld analyseras enbart som något maskulint och något som pojkar gör.  

Förminskning av flickors brottslighet  

Acock & Dedal (1998) lyfter forskningsfältets kunskapsbrist om flickor som brottslingar, 

samt att flickors omständigheter ses som unika och kräver särskilda åtgärder. Fortsatt beskrivs 

att behoven hos flickor blivit ignorerade i en kontext där behandling och insatser varit riktade 

till pojkar som brottslingar. Detta kan förklaras utifrån att flickor representerar en liten del av 

ungdomsbrottsligheten och därmed sätts in i en modell utvecklad för pojkar (Funk, 1999). 

Utifrån ett brottssammanhang jämförs flickor utifrån pojkars brottslighet. Detta förklarar 

Bond-Maupin, Maupin & Leisenring (2002) genom att flickor anses bortglömda och placeras 

i en kontext baserad på resultat utifrån pojkars upplevelser. Åter igen visar detta på flickors 

förminskning inom forskningsområdet, där artikeln beskriver att flickor som unga 

lagöverträdares upplevelser utgår från att vara densamma som pojkars. Detta kan resultera i 

att flickor inte får rätt stöd och hjälp vid misstanke eller utfört brott.  

Chesney-Lind et.al (2008) beskriver att det Nordamerikanska rättsliga systemet för 

ungdomsbrottslighet har en lång historia av ett styrande patriarkat, vilket riskerar att göra det 

svårt för genussensitiva program att träda fram. Vidare beskrivs program och insatser för unga 

lagöverträdare, men att få av dessa är utformade för flickor. Därmed saknas detaljerad 

forskning om flickors behov och vad som anses vara fungerande metoder ur ett rättsligt 

perspektiv. Brotten som begås av pojkar och flickor beskrivs vara av olika karaktär och även 

skilda i sin svårighetsgrad, där flickors brottslighet generellt anses vara av mindre allvarlig 

karaktär jämfört med pojkars. Artikeln lyfter behovet av vidare forskning gällande insatser 

som har syftet att se till flickors brottsliga problematik. Även Gavazzi, Yarcheck & Chesney-
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Lind (2006) har i sin studie belyst fortsatt behov av genussensitiva bedömningsinstrument vid 

arbete med unga lagöverträdare. Funk (1999) diskuterar i sin studie en aspekt av den 

problematik som kan förekomma genom att använda samma bedömningsinstrument för 

flickor och pojkar gällande bedömning av riskfaktorer. Riskfaktorer kopplade till flickor anses 

i studien vara svårare att identifiera med en bedömningsmetod utformad för båda könen. 

Exempel som att bli utnyttjad under barndomen samt rymningar hemifrån uppkom endast som 

särskilda riskfaktorer för flickor, med hjälp av metoden enbart utformad för flickor. Skilda 

bedömningsinstrument kan utifrån ovanstående studier identifiera eventuella skillnader 

mellan könen gällande riskfaktorer. Detta i sig kan ses som problematiskt då risken att 

reproducera samt upprätthålla särbehandling av könens behov.  

Hoi Singers (2000) artikel om feministiska perspektiv gällande brottsliga flickor beskriver en 

studie av Timmons-Mitchell, Brown, Schulz, Weber, Underwood, & Semple (1996) där syftet 

var att jämföra inlåsta flickors och pojkars psykiska mående. Studien visade att 84 % av de 

medverkade flickorna visade på ett större behov av stöd för sin mentala hälsa jämfört med 27 

% av urvalet pojkar. Citatet nedan beskriver de behov och tendenser som studien identifierat. 

“Females scored higher than males on suicidal tendency, substance abuse proneness, 

impulsive propensity, family discord, childhood abuse, body disapproval, eating dysfunctions, 

delinquent predisposition, and social insensitivity” (ibid. s. 41). Hoi Singer belyser 

betydelsen av att sätta artikelns resultat i relation till de antaganden som gjorts ur ett historiskt 

perspektiv, att flickor generellt i större utsträckning lider av mental ohälsa jämfört med pojkar 

och att psykiska diagnoser använts för att “bota” flickor. Hoi Singer resonerar kring 

ovanstående synsätt utifrån skillnader i behov mellan kvinnor och män då resultaten kan 

förklaras utifrån traditionellt feminina karaktärsdrag som gjort det mer möjligt för kvinnor att 

uttrycka sjukdomssymptom. Fortsatt beskriver artikeln att diagnoser kommit att utgöra en 

eventuell bortförklaring av kvinnors känslomässiga beteende. 

Konstruktionen av flickor som begår brott 

Socialstyrelsen (2009) belyser vikten av att den unge bedöms utifrån sitt normbrytande 

beteende och inte utifrån föreställningar om kön. Samtidigt lyfts bakgrundsfaktorer såsom 

problem med relationer, självskadebeteende, depressioner och svårigheter i skolan som 

möjliga indikatorer för flickors utveckling av ett normbrytande beteende. Att flickors 

normbrytande beteende skulle uttryckas genom kriminella handlingar konstateras vara mindre 



16 
 

sannolikt än för pojkar. Även om Socialstyrelsen belyser vikten av att den unge bedöms 

utifrån sitt normbrytande beteende och inte utifrån föreställningar om kön, kan detta tolkas 

som att myndigheten upprätthåller könsstereotypiska föreställningar om flickors behov. Enligt 

Brå (2011:10) begick flickor 15-17 år, 27 % av de lagförda brotten i åldern 15-17 år 2008. 

Viktigt att ha i åtanke är att det finns ett stort mörkertal bland flickor, men även pojkar, som 

begår brott som aldrig lagförs.  

I studien av Gavazzi et.al (2006) fick flickor och pojkar skatta hur ofta ett beteende kunde 

relateras till deras liv för bedömning av skydd- och riskfaktorer. Resultaten från de 175 

flickorna som deltog visade att flickor jämfört med pojkar oftare hade familjerelaterad 

problematik som orsak till brottsbeteende. Studiens forskare beskriver flickor utifrån termer 

att de i större utsträckning förlorar kontrollen i hemmet samt hamnar i fysiska konflikter med 

familjemedlemmar. Detta togs även upp av Bond-Maupin et. al. (2002) där flickors 

brottslighet kan kopplas till deras känslomässiga relationer till familj och vänner, samt att 

flickor med större sannolikhet begår brott om en familjemedlem eller vän är engagerad i 

någon form av kriminalitet. Funk (1999) förklarar flickors familjerelaterade och relationella 

problem utifrån riskfaktorer som associeras med flickor; trauma, familjekris och psykiska 

problem.  

Baines & Alder (1996) utförde en kvalitativ intervjustudie med nitton anställda män och 

kvinnor som arbetade med ungdomsbrottslighet i Australien. Syftet var att undersöka de 

anställdas attityd gentemot flickor som unga lagöverträdare. Resultatet visade att flickor 

beskrevs i termer som emotionellt instabila, hysteriska samt mer manipulativa än pojkar. 

Flickor ansågs vara mer komplexa i sin problematik, vilket förklarades utifrån flickors sätt att 

uttrycka sig: “...related to the more personal nature of young women’s problems and the 

emotional way in which these were expressed” (ibid, 1996:476). De flesta anställda var 

överens om att pojkar var lättare och beskrevs som mer “önskvärda” och hanterbara. De 

medverkandes attityder kring flickor som begått brott var generellt beskrivna utifrån negativt 

betingade beteenden och karaktärsdrag. Hilte & Claezon (2005) har i sin studie intervjuat 

tjugo anställda på SiS-institutioner (Statens institutionsstyrelse). Syftet var att undersöka vilka 

föreställningar om kön behandlarna hade i arbetet med pojkar och flickor på institution. 

Forskarna konstaterade tydliga skillnader i bemötandet och förväntningarna på de unga 

beroende på kön. Detta var mest påtagligt när det gällde hur behandlarna på institutionen 

beskrev flickor som lösaktiga och utifrån dåligt uppförande, medan pojkars beteende beskrevs 

utifrån dåligt uppförande och brottslighet. Forskarna kunde se att flickorna på institutionen 
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bedömdes som avvikande och svaga, medan pojkarnas dåliga uppförande var “normalt” då 

detta var något som behandlarna förväntade av pojkar. Båda studierna har ett tydligt kön- och 

genusperspektiv där forskarna kommit fram till att det finns tydliga stereotypiska könsbilder 

som påverkar behandlarnas och de anställdas attityd samt syn på pojkars och flickors behov. 

Sammanfattning av forskningsfältet 

Utifrån tidigare forskning som i denna studie belyst ungdomsbrottslighet utifrån femininitet 

och maskulinitet, förminskning av flickors brottslighet och konstruktionen av flickors 

brottslighet har det framkommit att det både internationellt och nationellt finns skilda 

föreställningar kring flickor och pojkar som begår brott. Flickors kriminalitet har främst 

framställts som avvikande och förminskad. Flickors brottslighet har inte studerats i samma 

utsträckning vilket resulterat i att de jämförts med kriminalitet som pojkar utfört och som 

ansetts utgöra norm i samhället. Då flickor är underrepresenterade gällande lagbrott, har 

forskning beskrivit att flickor därmed satts in i en kontext utformad för pojkar samt att 

flickors behov kan hamna i skymundan. 
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Teoretiska perspektiv 

I denna studie har vi valt att fokusera på två teoretiska perspektiv, genusrättsvetenskapligt 

perspektiv och hegemonisk maskulinitet. Vi har även valt att använda oss utav termen 

normbrytande beteende.  

Inom rättsvetenskapen har genusforskningen fått en allt större betydelse. Fokus har hamnat 

vid att kritiskt granska rättstillämpningen utifrån ett genusperspektiv (Gunnarsson & 

Svensson, 2009). Vi har i denna studie valt att använda oss av genusrättsvetenskapligt 

perspektiv för att utgöra ett teoretiskt ramverk då vi undersöker konstruktioner av flickor i 

yttrandena. Eftersom genusrättsvetenskapen enligt oss, inte anses räcka till för att granska hur 

flickor som brottsmisstänkta konstrueras, har vi valt att även använda oss av hegemonisk 

maskulinitet. Perspektivet har i denna studie syfte att förklara hur våld och kriminalitet kan 

förstås då flickor utför våld eftersom det främst ses som handlingar pojkar gör (Connell, 

2008). Termen normbrytande beteende har vi valt inom vårt teoretiska ramverk, för att visa på 

begreppets breda definition samt hur flickors normbrytande beteende kan förklaras. 

Genusrättsvetenskapligt perspektiv 

Den rättsvetenskapliga genusforskningen (Gunnarsson & Svensson, 2009) grundar sig på att 

ifrågasätta grundantaganden inom rättsvetenskapen utifrån ett genusperspektiv, för att belysa 

konstruktionen och reproduktionen av kön. Kunskap utnämns för att vara konstruerad av 

människor beroende på sammanhang och samhällskontext. Genusforskningen ser rätten som 

normbunden och grundad på människors föreställningar, ställningstaganden och värderingar 

som idag kommit att utgöra rättsregler och rättsprinciper. Könsneutralitet och objektiviteten 

blir därmed kritiskt ifrågasatt inom perspektivet eftersom kön anses påverka bedömning. 

Genusrättsvetenskapen som samlingsbegrepp utgör tre centrala inriktningar; Kvinnorätt, 

feministiska perspektiv gällande rätten och genus och rätt. 

Kvinnorätt (feministisk forskning) rör kvinnors rättsliga ställning i jämförelse med männens, 

genom fokus på kvinnors levnadsvillkor i förhållande till männens (Svensson, 1997). 

Genusforskningen utgår därmed från mäns överordning inom rättsväsendet. Utifrån begreppet 

rättssubjektets anatomi (Gunnarsson & Svensson, 2009) visar detta på att kvinnor som grupp 

underordnas vid tillämpning av formella könsneutrala regler. Rätten ses alltså som ett 

“uttryck för mäns intressen” (ibid.). När kvinnors livsvillkor och erfarenheter blir centrala, 
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framhävs eventuella brister i att se till kvinnors behov, vilket genusrättsvetenskapen menar 

visar på att könsneutralitet inom rätten inte fungerar/ existerar. Lika behandling som rätten 

syftar till ses som problematisk då män historiskt sett varit det offentliga och allmängiltiga i 

rättslig normbildning. Kvinnor har i motsats utgjort det privata och tilldelats skilda 

egenskaper med fokus på omsorgsetiken. Rätten som främst fokuserat på den offentliga sfären 

har resulterat i minskad reglering inom den privata sfären där exempelvis våld kan 

förekomma, därmed främst utsatta kvinnor som hamnat i skymundan (ibid.). 

Feministiskt perspektiv belyser ett bredare systemkritiskt perspektiv på rätten. Feminismen 

har ett uttalat syfte att identifiera, analysera och förändra aktuella maktstrukturer kopplat till 

kön (Gunnarsson & Svensson, 2009). Den postmoderna feminismen har varit särskilt 

bidragande till genusrättsvetenskapens framkomst och ser bland annat språket som centralt för 

förståelse av världen men även ett sätt att utöva makt. Utgångspunkten handlar om 

hierarkiska motsättningar inom samhället där det dominerande genererar till att dess motsats i 

viss mån blir exkluderad (ibid.). Genus och rätt lyfter kopplingen mellan genus som social 

konstruktion av kön samt rättskällor som bidragande till genuskonstruktioner. Syftet är att 

studera konstruktionen och reproduktionen av genus inom rätten. Socialnämndens ansvar 

enligt 11§ LUL att skriva yttranden, innebär konstruktion av genus vilket 

genusrättsvetenskapen kan utgöra ett lämpligt perspektiv för att undersöka sociala 

föreställningar om flickor. 

Hegemonisk maskulinitet 

“Den manliga normen” är ett uttryck som beskriver genusforskningens grundläggande 

problematisering av könens isärhållande. Det innebär en fokusering på hierarkiska strukturer 

där män och kvinnor har tilldelats olika egenskaper utifrån skilda föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Män har utifrån detta blivit normen inom bland annat 

rättsväsendet, och kvinnan dess motsats. Männens behov och uppfattningar har kommit att bli 

normen inom rätten (Gunnarsson & Svensson, 2009).  

Enligt Connell (2008) utvecklades hegemonisk maskulinitet för att förstå klasskillnader 

mellan samhällsgrupper, främst mellan män. Connell menar att många män drar fördel av 

hegemonisk maskulinitet då de anses ha tolkningsföreträde när det kommer till kunskap och 

makt. Makten att definiera vetenskap och kunskap är främst fokuserat på mäns behov och 

intressen, vilket innebär att kvinnors behov och intressen inte prioriteras. Genom att se på 
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klasskillnader mellan män, konstaterade Connell männens överordnad och dominans över 

kvinnor och homosexuella män. Detta berodde på att kvinnor förväntas agera och göra 

femininitet, vilket sågs som mindre önskvärt när det kommer till män. Benägenheten att utföra 

brott eller våld är något som enligt Connell är typiskt för att göra maskulinitet, vilket i den 

samhälleliga debatten oftast relateras till det biologiska könet av män.  

Pettersson (2003) beskriver begreppen maskulinitet och femininitet utifrån att göra skillnad. 

Det vill säga att maskulinitet är allt som femininitet inte är. Exempelvis anses femininiteter 

vara svaga, irrationella, dominerade av män och sexuellt intresserade av män. Pettersson 

menar dock att göra femininitet är detsamma som att göra maskulinitet dock i förhållande till 

andra flickor. Flickor som begår våldsbrott utmanar stereotypiska föreställningar om 

femininitet, det vill säga att de har ett gränsöverskridande beteende som inte reproducerar 

föreställningar om flickor. När gränserna mellan vad som antas vara maskulint och feminint 

utmanas eller hotas blir innebörden av genus som tydligast (ibid.).  

Då det finns föreställningar om hur flickor förväntas agera just utifrån att de är av det 

biologiska könet kvinna, vill vi se hur flickor konstrueras i en kontext som är samhälleligt 

konstruerad för pojkar. Även om Connell (2008) konstaterar att flickor också kan göra sig 

skyldiga till brott, så ses flickors brottslighet oftast som avvikande. Därför vill vi i enlighet 

med Pettersson (2003) och Connell (2008) se flickors brottsliga handlingar utifrån att göra 

både femininitet och maskulinitet.  

Normbrytande beteende 

Enligt SOSFS (2008:30) ska socialsekreteraren ha goda kunskaper i att bedöma den unges 

risk- och skyddsfaktorer avseende normbrytande beteende i yttrandet till åklagaren. 

Normbrytande beteende brukar delas upp i aggressivt utåtagerande beteende, eller icke-

aggressivt beteende. Det första syftar till att slåss samt aggressionsutbrott medan det andra 

åsyftar stöld, skolk, droganvändning samt att bryta föräldrars gränser (Andershed & 

Andershed, 2005). Riskbedömning ingår som en central del i socialtjänstens utredning, utifrån 

den aktuella situationen. Detta innebär en bedömning av de mest relevanta faktorer som kan 

påverka en eventuell ogynnsam utveckling och utgöra normbrytande beteende 

(Socialstyrelsen, 2009). Flickor beskrivs som mindre normbrytande jämfört med pojkar, då de 

biologiskt sett anses utveckla en tidigare mognad och social anpassningsförmåga (Andershed 

& Andershed, 2005). 
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Andershed & Andershed (2005) nämner att det ses som en större risk för flickor att utöva just 

icke-aggressivt normbrytandebeteende jämfört med pojkar. När flickor har ett normbrytande 

beteende kan det förstås utifrån att samhället “fördömer” samt har lägre tolerans för sådant 

beteende. Detta utifrån teorier om biologiska skillnader där flickor som nämnt ovan anses 

mogna i tidigare ålder, samt anses har bättre social anpassningsförmåga (ibid).  

Forskningsmetod 

Denna studie grundar sig på den kvalitativa forskningsmetoden. Enligt Bryman (2011) 

innebär den kvalitativa forskningsmetoden ett tolkande förhållningssätt gentemot det fenomen 

som ska undersökas. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är den kvalitativa forskningsmetoden 

en fungerande metod då syftet är att få djupare förståelse om ett fenomen som ska studeras. 

Vår studie grundar sig på en analys av socialtjänstens yttranden som utgör det empiriska 

materialet. Vi har använt oss av en abduktiv ansats, som Bryman (2011) förklarar som en 

blandning mellan en deduktiv och induktiv ansats. Vi kommer presentera hur vi gått tillväga i 

metodvalet för att visa på hur vald metod kan hjälpa oss att besvara vårt syfte. Utöver detta 

kommer vi beskriva urvalsprocessen, samt datainsamling. Vi kommer avsluta med att belysa 

studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet, samt vilka etiska överväganden som vi 

haft i beaktandet under studien. Viktigt att belysa är att det är vår tolkning gällande 

konstruktionerna av flickor som framställs i studien och att detta inte ska ses som en slutsats 

av fenomenet i verkligheten.  

Analysmetod 

Utifrån en kvalitativ metod beskriver Braun & Clarke (2006) tematisk analys som en metod 

för att analysera och identifiera återkommande mönster och teman i ett material. Tematisk 

analys behandlar texter och har sina rötter i den hermeneutiska forskningsmetoden. Olsson & 

Sörensen (2011) beskriver det centrala i hermeneutikens förståelse som att tolka meningar, 

begrepp, språk och sammanhang. Förståelsen utvecklas då personens egen förförståelse 

interagerar med nya idéer, intryck och upplevelser. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver 

detta som den hermeneutiska spiralen som åsyftar att nya tolkningar ständigt utvecklas. 

Tematisk analys ses som fördelaktig då den inte har ett bestämt sätt att tillämpas på. Detta 

möjliggör för forskaren att sätta upp egna ramar och gränser för studien. Dock har Braun & 
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Clarke (2006) presenterat en step-to-step lista för att underlätta i bearbetningen av koder och 

tematisering av empirin.  

Fördjupa sig i datamaterialet - Redan vid insamlingen av datamaterialet påbörjades första 

steget i vår tematiska analys som innebar att fördjupa sig i yttrandenas innehåll i sin helhet 

(Braun & Clarke, 2006). Vi båda läste samtliga yttranden upprepade gånger samtidigt som 

noteringar fördes kring våra tankar och funderingar. Vi fokuserade endast på citat som 

beskrev flickorna i yttrandena då vi ansåg att detta skulle underlätta för oss att se till 

konstruktionerna av flickorna.  

Sökandet av koder - Citaten strukturerades upp i ett Exceldokument med varje yttrande för 

sig. Vi skapade fem kolumner. Dessa utgjordes av yttrandenummer, brottsmisstanke, 

beskrivningar om flickorna, särskilt vårdbehov/inget särskilt vårdbehov och våra egna tankar. 

Därefter skrev vi ut dokumentet för att kunna stryka under återkommande mönster i olika 

färger. Koderna uppkom utifrån sökandet av semantiskt innehåll, det vill säga det som är 

synligt i texten (Braun & Clarke, 2006). Därefter fortsatte vi kodningen genom att söka efter 

latent innehåll, alltså det underliggande innehållet som inte står tydligt i texten (ibid.). 

Hermeneutiken har hjälpt oss i tolkandet och förståelsen om yttrandenas helhet. Det hjälpte 

oss att få en uppfattning om och tolka ytterligare beskrivningar av flickorna.  

I kodningen har vi tagit stöd av teorierna genusrättsvetenskap och hegemonisk maskulinitet 

som ramverk för att se till de sociala konstruktionerna kring flickorna. Vi fann dock att vi 

behövde utveckla beskrivningarna och förståelsen om flickornas beteende och 

brottsmisstanke, då dessa skilde sig åt mellan yttrandena. Detta resulterade i att vi 

inkorporerade Andersheds & Andersheds (2005) beskrivning av termen normbrytande 

beteende för att öka förståelsen kring beteenden som bryter mot samhällets normer. I och med 

detta har den abduktiva forskningsansatsen varit av relevans eftersom den möjliggör att 

tillämpa teorier efter att empirin inhämtats och börjat bearbetas (Bryman, 2011). 

Den tidigare forskning vi funnit gällande flickor utgjorde ett stöd i kodningen då vi både 

kunde identifiera samstämmiga beskrivningar, men även skilda. Utifrån citat som väckte vår 

uppmärksamhet gällande beskrivningarna av flickorna skapade vi koder som sammanfattade 

citaten. Dessa koder var; den aktiva och utåtagerande, den som påverkar och den som 

påverkas, attityd, skötsam, psykiskt ohälsa, trotsig, duktig, den dominerade och dominerande, 

mogen, stark och känslostyrd.  
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Sökandet av teman - Denna fas utgörs av att kodernas generella innehåll ska utvecklas till 

övergripande huvudteman som analysen grundar sig på (Braun & Clarke, 2006). Utifrån 

koderna den aktiva och utåtagerande, den som påverkar, den dominerande och attityd 

skapade vi huvudtemat den farliga flickan. Detta genom att vi tolkade att flickorna 

konstruerades utifrån negativa egenskaper, där flickornas brottslighet och aggressiva 

beteenden var i fokus.  

Koderna psykisk ohälsa, känslostyrda, trotsig, den dominerade och den som påverkas kom att 

utgöra huvudtemat den instabila flickan. Utifrån beskrivningar tolkade vi att flickorna 

konstruerades som svårhanterliga, svaga och underordnade. 

Koderna den duktiga, den mogna och den starka kom att utgöra huvudtemat den duktiga 

flickan då vi tolkade att beskrivningarna av flickorna var av positiv framtoning. Vi tolkade 

konstruktionen om flickorna som självständiga och handlingskraftiga.  

Omformulering och namngivning av befintliga teman - Tematiseringen visade sig pågå 

under stora delar av analysprocessen då koder av liknande beskrivning kom att utgöra 

subteman, så kallade underteman. Vi fann under samtliga huvudteman att flickorna 

konstruerades på olika sätt, vilket resulterade i att vi skapade subteman för att lyfta 

yttrandenas variation och komplexitet.  

Under huvudtemat den farliga flickan formulerade vi tre subteman: den våldsamma, den 

manipulativa och trotsiga samt den kriminella. Vi fann att den farliga flickan enligt våra 

tolkningar kunde konstrueras på olika sätt varpå dessa subteman skapades för att visa på 

yttrandenas variation i beskrivningarna av den farliga flickan.   

Den duktiga flickan fick tillhörande subteman: den ansvarsfulla och den målmedvetna. Enligt 

våra tolkningar av socialsekreterarnas beskrivningar konstruerades den duktiga flickan utifrån 

positiva beskrivningar om flickorna.  

Den lättpåverkade, den svaga och den okontrollerade kom att bli subteman till den instabila 

flickan. Den instabila flickan visade sig vara den konstruktion där beskrivningarna om 

flickorna var av stor variation, vilket fick oss att formulera subteman som kunde beskriva 

beskrivningarna av flickornas komplexitet i yttrandena.  

  



24 
 

Urval  

Totalt utgör det empiriska materialet tio yttranden från sju kommuner. Fem stycken av 

yttrandena utgör misstanke om stöld/ försök till rån och resterande fem yttranden grundar sig 

på misstanke om misshandel. Åtta av yttranden kommer från Solna tingsrätt och två från 

Nacka tingsrätt. För att inhämta yttranden har vi kommit fram till urvalskriterier för att 

anpassa urvalet till studiens syfte: 

 Flickor som är misstänkta för misshandel och stöld/försök till rån 

 Flickor födda år 2000 

 Flickor som misstänks för brotten misshandel eller stöld/försök till rån när de var 15-

17 år 

Vid inhämtning av det empiriska materialet använde vi oss av målinriktat urval då vi valde att 

kontakta Solna och Nacka tingsrätt. Bryman (2011) beskriver detta utifrån att forskaren väljer 

ut ett relevant urval som kan underlätta att besvara syftet med studien. Urvalet motiverar vi 

utifrån att tingsrätterna besitter det empiriska material vi sökte, nämligen yttranden. 

Anledningen till valet av tingsrätter grundar sig i deras geografiska tillgänglighet. Ytterligare 

ett argument till valet av tingsrätter är att de ligger i två skilda Stockholmskommuner. 

Tingsrätterna bevarar yttranden från flera kommuner, vilket resulterade i större spridning av 

yttranden samt ett större empiriskt material än om vi endast kontaktat en tingsrätt. Totalt 

samlades yttranden in från sju Stockholmskommuner. Då flickor i lägre grad blir lagförda för 

grövre brott än pojkar (Brå, 2011) kan det finnas ett begränsat antal yttranden om flickor som 

begått misshandel och stöld. 

Tingsrätterna sökte i sina databaser för att finna yttranden som inkluderade samtliga 

brottshandlingar som utförts av ungdomar födda år 2000-2002. Urvalet av dessa åldrar 

grundar sig i vår avgränsning då vi vill undersöka flickor i åldrarna 15-17 år som misstänks 

för stöld eller misshandel. I denna urvalsprocess inkluderades pojkar då tingsrätterna inte 

hade möjlighet att sortera yttrandena efter kön. Som vi nämnt under rubriken Tidigare 

forskning, begår pojkar fler och grövre brott än flickor. Detta har gjort att vi haft ett begränsat 

antal yttranden gällande flickor att välja bland. Denscombe (2009) beskriver att forskare 

ibland kan behöva göra metodiska val för att välja ut det material som lämpar sig bäst för 

studiens syfte. Totalt utgör det empiriska materialet tio yttranden från sju kommuner. Fem 

stycken av yttrandena utgör misstanke om stöld/ försök till rån och resterande fem yttranden 
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grundar sig på misstanke om misshandel. Åtta av yttranden kommer från Solna tingsrätt och 

två från Nacka tingsrätt (se datainsamlingsmetod för utförlig beskrivning). 

Datainsamling 

Detta avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt och datainsamling. Studien har genererat i 

insamling av empiri vid två tillfällen, där Solna och Nacka tingsrätt varit behjälpliga. Utifrån 

databaserna vid respektive tingsrätt har vi kunnat begära ut tio yttranden vilket studiens 

empiri och analys grundar sig på. 

 

Till en början besökte vi Attunda tingsrätt för att begära in yttranden. Vi fick avslag på vår 

förfrågan då receptionisten menade att vi behövde ha målnummer för att kunna begära ut 

yttranden. Därav ringde vi till Södertörn, Attunda, Solna och Nacka tingsrätt. Detta för att 

undersöka möjligheterna med att begära ut yttranden på annat vis. Samtliga tingsrätter 

informerade att vi behövde målnummer eller personnummer för att kunna begära ut yttranden. 

Vi valde därför att ändra tillvägagångssätt genom att istället besöka två av de tingsrätter vi 

haft telefonkontakt med.  

Insamling av yttranden från Solna tingsrätt 

Empirin samlades in vid ett första tillfälle i Solna tingsrätt. Till Solna tingsrätt har ärenden 

inkommit från ett flertal olika kommuner i Stockholmsområdet. Vi bad om att få hämta 

ut yttranden som rörde flickor i åldrarna 15-17 år (födda 2000-2002) som är misstänkta för 

misshandel och stöld/försök till rån. Sökprocessen utfördes av tingsrättens personal som i en 

databas fyllde i sökorden födelseår, roll och status. Födelseår visade på den unges födelseår. 

Personalen sökte på ett födelseår åt gång, först år 2002, 2001 och sist 2000 för att se på 

respektive årskull. Roll visade på vilket roll den unge hade i ärendet, och i sökprocessen var 

den unges roll tilltalad. Status innebar att ärendet var öppet eller avslutat. Huruvida ärendet 

var öppet eller avslutat hade ingen betydelse då det var möjligheten till utdrag av yttranden 

som var avgörande.  

Till en början sökte personal vid tingsrätten på ungdomar födda 2002 och 2001, vilket visade 

att sekretess förelåg på majoriteten av yttrandena. Istället söktes det på personer födda år 

2000. Antal sökträffar för personer födda 2000 bestod av 117 stycken. Vi fick en utskriven 

lista på dessa träffar som visade på målnummer, målgrupp/måltyp (hur tingsrätten registrerar 
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in ett ärende), org. enhet (organisationsenhet), saken, namnet på den unge, personnummer, 

POM-id. (person, organisation och myndighets-id.), roll och målstatus. Relevant för vår studie 

var målnummer, saken, personnummer och roll. Personnummer var relevant då vi genom den 

tredje siffran i personnumrets fyra sista siffror kunde utläsa om den tilltalade var pojke eller 

flicka (Skatteverket, 2007). Därefter kunde vi sedan begära ut relevanta yttranden beroende på 

målnummer, kön och sak. Detta resulterade i åtta yttranden. Det förekom andra brott utöver 

misshandel och stöld/försök till rån vilket vi valde att utesluta, då dessa brott inte uppfyller 

studiens kriterier för urvalet.  

Insamling av yttranden från Nacka tingsrätt 

Vi kontaktade Nacka tingsrätt för att samla in fler yttranden. Vi tog hjälp av receptionen för 

att begära ut yttranden. Personalen utfördes tre sökningarna likt Solna tingsrätt för varje 

födelseår gällande ungdomar födda 2000-2002. Till skillnad från tingsrätten i Solna närvarade 

vi inte vid sökningen då den utfördes vid ett senare tillfälle. Sökorden vi uppgav var; status: 

avslutad och nummer: 2000, 2001 och 2002. 

Vid den första sökningen gällande ungdomar födda 2001 blev det totalt 114 antal sökträffar i 

form av målnummer. Sökningarna innefattade ungdomar som varit aktuella inom Nacka 

tingsrätt, oavsett sammanhang, födda 2001 och som fått sitt mål/ ärende avslutat. Som 

exempel kunde detta innefatta parter såsom vittnen, målsägande eller misstänkta. Därav fick 

vi i urvalsprocessen först välja ut de individer som hade rollen som tilltalad, misstänkt eller 

motpart. Utifrån dessa kriterier valde vi ut de målnummer som innefattade personnummer 

tillhörande flickor som var misstänkta för misshandel eller stöld/försök till rån. Resultatet 

visade på två målnummer som uppfyllde urvalskriterierna. Via e-mailkontakt med tingsrätten 

meddelades att sekretess förelåg på dessa yttranden eller att det inte fanns tillhörande 

yttranden. Därmed kunde inga yttranden begäras ut gällande flickor födda 2001 från Nacka 

tingsrätt.  

Liknande sökprocess utfördes för personer födda 2002 som varit föremål för Nacka tingsrätt, 

där sökfrågan i tingsrättens databas innefattade status: öppet, avslutat och personnummer: 

2002. Totala antalet träffar i form av målnummer visade sig vara 63, vilket inkluderade alla 

personer födda 2002 som varit aktuella oavsett roll. Resultatet visade på noll antal yttranden, 

då inga flickor som varit misstänkta för misshandel eller stöld fanns med på träfflistan. Den 

sista sökningen i Nacka tingsrätt utfördes på personer födda 2000, då sökfrågan var, status: 
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öppet, avslutat och personnummer: 2000. Antalet sökträffar var totalt 199 stycken. Likt ovan 

valde vi ut de målnummer där flickor varit misstänkta, tilltalade eller motpart för misshandel 

eller stöld/försök till rån. Nio ärenden uppfyllde urvalskriterierna varav två yttranden kom att 

utgöra det empiriska materialet, då resterande ärenden saknade yttrande eller att sekretess 

förelåg. Kostnadsprincipen beroende på antal utskrifter förelåg även i Nacka tingsrätt, men 

vid detta tillfälle fick vi utskrifterna gratis med motiveringen att materialet ansågs vara 

studieunderlag. 

Etiska överväganden 

För att kunna genomföra denna studie krävdes vissa etiska överväganden när vi genomförde 

textanalysen. Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskning som betydande för både samhället 

och dess medborgare. Dock finns det två principer som står emot varandra när det gäller 

forskning. Dels forskningskravet, där kunskaper utvecklas och problematiseras samt där nya 

metoder kan utvecklas vilket kan leda till att förändra eller förbättra olika villkor för samhället 

och dess medborgare. Den andra principen kallas för individskyddskravet som innebär ett 

skydd för samhällets medborgare där det krävs att forskaren beaktar vissa forskningsetiska 

krav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som vi nedan kommer utveckla utifrån vår studie.  

Att inhämta samtycke från inblandade parter är alltid eftersträvansvärt inom forskning. Det 

vill säga att inblandade parter ska få möjlighet att bestämma över sin medverkan, samt att 

denne får information om studiens syfte. Detta medför att parten får information om att 

personen när som kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). När vi skulle inhämta 

yttrandena och informera om syftet med studien fanns dock inte denna möjlighet. Olsson & 

Sörensen (2011:85) skriver att informationskravet och samtyckeskravet utgör en 

grundförutsättning för att genomföra ett forskningsprojekt. Vi har inte haft kontakt med 

ungdomarna, deras vårdnadshavare eller inblandad socialtjänst som innefattas av yttrandena. 

Vi ser det som en brist att vi inte kunnat ge dem valmöjlighet att avböja medverkan i studien. 

Därmed har det varit än mer viktigt för oss att beakta de resterande krav för att säkerhetsställa 

parternas anonymitet och konfidentialitet. Då vi inte vill att parterna i yttrandena ska utsättas 

för någon form av skada har vi därför anonymiserat parternas namn, personnummer, 

målnummer, adress samt specifika händelser, platser eller datum för att på så vis 

säkerhetsställa parternas konfidentialitet. I analysen av denna studie har samtliga namn på 
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flickor bytts ut till flickan, målnummer har bytts ut till yttrandenummer Y1-Y10, samt att 

specifika platser har bytts ut till X.  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att studien och materialet som den 

grundar sig på enbart kommer användas för forskningsändamålet. Vi har inte för avsikt att 

använda yttrandena till andra ändamål än till studien. Vi har därmed övervägt de etiska kraven 

noga för att inte utsätta inblandade parter för någon form av psykisk eller fysisk skada.  

Tillförlitlighet 

För att kunna bedöma kvalitén i denna studie har vi valt att utgå från begreppet tillförlitlighet. 

Bryman (2011) utgår ifrån tillförlitlighet och åsyftar att det finns fler än en förklaring till den 

sociala verklighet som undersöks. Tillförlitligheten beskrivs utifrån fyra kriterier som 

presenteras nedan.  

Trovärdighet och pålitlighet 

För att en kvalitativ studie ska anses kunna säga något om de fenomen som den har syfte att 

undersöka, är det av betydelse att trovärdigheten i resultaten lyfts (Bryman, 2011). Vi har 

genomgående i studien eftersträvat att vara tydliga med att det är våra tolkningar som 

presenteras, vilket indikerar att det kan finnas fler tolkningar av fenomenet vi undersökt. Som 

nybörjare inom forskningsområdet är vi ödmjuka och medvetna om att vi inte besitter 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att dra några absoluta slutsatser eller resultat kring 

fenomenet som studeras. Vi är medvetna om att vår studies trovärdighet hade kunnat stärkas 

om vi tagit del av domarna som föranleder yttrandet. Detta då vi inte vet om flickorna blivit 

dömda eller inte, samt vilken påföljd som aktualiserats. Detta var något vi resonerade kring 

under analysen då det troligtvis stärkt studiens tillförlitlighet och eventuellt förmedlat en 

tydligare helhetsbild kring flickornas situation. Å andra sidan skulle det innebära ytterligare 

läsning och tematisering av ett större empiriskt material, samt att våra tolkningar skulle kunna 

begränsas och resultera i “ytliga” beskrivningar.   

 

Studiens pålitlighet har vi eftersträvat genom att presentera studiens olika delar vilket Bryman 

(2011) beskriver som ett kriterium för att säkerställa en utförlig redogörelse för 

forskningsprocessen samtliga delar. Detta skapar möjlighet för utomstående att kontrollera 

och bedöma studien olika delar, vilket visar på studiens transparens och kvalité. Vi har inte 
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genomfört en respondentvalidering för att försäkra oss om att våra tolkningar överensstämmer 

med inblandade parters tolkningar. Detta då vi inte ansett det som etiskt rätt att kontakta 

inblandade parter, då de inte vet om sin medverkan i studien. Med hjälp av triangulering 

(ibid.) har vi istället i samråd med vår handledare diskuterat studiens trovärdighet och 

pålitlighet för att försäkra oss om att våra tolkningar kan anses överensstämma med det 

fenomen som studerats. 

Överförbarhet 

Bryman (2011) belyser att studiens överförbarhet kan visa sig genom att forskaren gjort 

djupgående och innehållsrika beskrivningar av den sociala verklighet som skall undersökas. 

Genom att förmedla dessa beskrivningar kan utomstående bedöma om resultaten i studien är 

överförbara till en annan kontext än den som studerats i denna studie. Även om vi eftersträvat 

att förmedla djupgående och innehållsrika beskrivningar så utgår denna studie utifrån våra 

tolkningar. Om någon annan genomför studien kan denne ha andra tolkningar och komma 

fram till andra resultat än vi. Samt att sociala föreställningar om flickor som unga 

lagöverträdare kan komma att förändras över tid, vilket kan förmedla en annan bild av detta 

fenomen. Överförbarheten kan komma att påverkas då vi enbart inhämtat yttranden från två 

tingsrätter. Om vi istället inhämtat yttranden från samtliga tingsrätter i Stockholmsområdet 

hade detta troligtvis resulterat i ett större empiriskt material vilket kunnat medföra ytterligare 

konstruktioner av flickor som unga lagöverträdare.  

Möjlighet att konfirmera och styrka 

Genomgående har vi strävat efter att kritiskt granska våra valda teman och tillhörande citat 

och eftersom vi varit två som utfört samtliga delar i studien anser vi att det varit stödjande för 

granskning och uppsyn vid eventuella feltolkningar. Eftersom studien utgörs av våra 

tolkningar kan vi inte bekräfta att studien är skriven ur ett objektivt perspektiv (Bryman, 

2011), då vi inte kan säkerhetsställa i vilken utsträckning vi har påverkats av våra egna 

föreställningar. Emellertid har vi från början försökt vara öppna och tänkt på att inte låta våra 

egna föreställningar och åsikter prägla studiens innehåll.   
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Metoddiskussion 
Den tematiska analysen har i denna studie grundat sig på kodning och tematisering av det 

empiriska materialet. Detta innebär att vi med stöd av stegen som Braun & Clarke (2006) 

presenterar, tolkat materialet utan ett strikt ramverk vid bearbetning av empirin. Detta kan ses 

som problematiskt eftersom det innebär att tillvägagångssättet öppnar upp för vida tolkningar 

och resultatet kan möjligen bli svåra att säkerställa. Därmed har studiens transparens varit 

viktig eftersom vårt tillvägagångssätt kräver tydliga beskrivningar för att upprätthålla 

tillförlitlighet. 

 

Att hantera yttranden som empiri innebär att hantera känsliga dokument om unga flickors 

brottslighet och livssituationer. Även om det inte förekommit sekretess på studiens empiri har 

vi varit noga med att inte överanalysera dess innehåll eftersom detta kan resultera i 

misstolkning av socialsekreterarnas bedömningar samt beskrivningar. Studien hade möjligtvis 

fått ett annat resultat om vi istället utfört en kvalitativ intervjustudie. I detta fall hade vi 

kunnat få en mer verklighetsbaserad bild av hur socialsekreterare tänker och utformar 

yttranden kring flickor som unga lagöverträdare, samt minska risken för feltolkning då vi 

kunnat triangulera information med respondenterna. Dock hade en sådan studie inte fångat 

konstruktionerna av flickor som unga lagöverträdare i yttrandena eftersom det är 

beskrivningarna i textformat som utgör det väsentliga i yttranden.   
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Resultat & analys 

Nedan följer analys och resultat av studien. Först kommer en kort sammanfattning av 

yttrandena för att ge en övergripande inblick hur vi tolkat konstruktionen av flickorna. Detta 

för att ge läsaren en kortfattad beskrivning av hur vi tolkat, vilket vi kommer vidareutveckla 

under själva analysen med hjälp av citat. Efter en noggrann genomläsning av yttrandena har 

vi formulerat tre huvudteman: Den farliga flickan, den instabila flickan och den duktiga 

flickan. Det första huvudtemat har tillhörande subteman; den våldsamma, den manipulativa 

och trotsiga och den kriminella. Det andra huvudtemat har också tre subteman: den 

lättpåverkade, den okontrollerade och den svaga. Det tredje huvudtemat har två subteman: 

den målmedvetna och den ansvarsfulla. Citat från yttrandena kommer att presenteras i 

samband med analysen, där samtliga citat är tagna direkt från yttrandena. Det vill säga att vi 

inte ändrat meningarna eller eventuella syftningsfel då vi inte vill påverka socialsekreterarnas 

beskrivningar av flickorna i yttrandena. Vi vill också vara tydliga med att det är våra 

tolkningar kring hur flickor som unga lagöverträdare konstrueras i socialtjänstens yttranden. 

Under respektive huvudtema kommer vi presentera vilka yttranden som kommer analyseras.  

 

I analysens resultat har vi funnit att en flicka kan konstrueras på flera olika sätt. Exempelvis 

kan den farliga flickan även konstrueras som den duktiga flickan. Dock finns de yttranden där 

flickorna enbart konstruerats på ett sätt. I analysen kommer vi presentera respektive yttrande 

och vilka konstruktioner vi funnit utifrån våra tolkningar.  

Sammanfattning av yttranden 

Yttrande 1 - Misshandel - Den farliga och instabila flickan 

Flickan agerar ut genom slag, sparkar och spottande, samt att hon inte bedöms kunna vårdas 

tillsammans med andra ungdomar. Enligt yttrandet tolkar vi konstruktionen av flickan som 

aktiv då hon beskrivs utifrån att hon vägrat lämna urinprover, samt att hon har diagnoser och 

använder droger. Enligt yttrandet har flickan rymt för att besöka äldre killar, där alkohol och 

droger fanns. Vid dessa tillfället fick flickan med sig andra ungdomar från dåvarande boendet. 

Bedömning görs att flickan har ett särskilt vårdbehov utifrån sina diagnoser och 

droganvändande. Utifrån beskrivningarna ovan tolkar vi konstruktionen av flickan som 

våldsam, manipulativ och trotsig och svag. 
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Yttrande 2 - Misshandel - Den farliga flickan 

Utifrån innehållet i yttrandet uttrycker skolan en oro för flickans våldsamma och kriminella 

beteendemönster, där hon uppvisar stor aggressivitet, bråkar, framför hot och skapar rädsla i 

skolan. Det framgår även att flickan har skapat ett gäng i skolan. I socialsekreterarens 

bedömning framgår att flickan har ett särskilt vårdbehov då hon agerar utåt med stor 

aggressivitet. Genom detta är vår tolkning att flickan konstrueras som våldsam, manipulativ 

och trotsig samt kriminell.   

Yttrande 3 - Försök till rån - Den farliga och instabila flickan 

Yttrandet redovisar att flickan får individanpassad skolgång på grund av sin ADHD, att hon 

inte varit i skolan på flera år samt att hon har ett pågående drogmissbruk. Flickan uppger att 

hon blivit utsatt för våld av familjemedlem. Det förekommer ofta konflikter i hemmet, då 

flickan beskrivs ha problem med sin attityd samt att hon rymmer. Bedömning görs att flickan 

har ett särskilt vårdbehov som tillgodoses av pågående behovsprövade insatser. Utifrån den 

korta beskrivningen tolkar vi flickan som både manipulativ och trotsig men även som svag 

och okontrollerad.  

Yttrande 4 - Misshandel - Den farliga och instabila flickan 

Vi vill börja med att lyfta att flickan i detta yttrande inte kommit till tals vid inhämtandet av 

information. Flickan uppges ha behov av en stabil vuxen, någon som stödjer henne i att 

kontrollera sina känslor, klara regler och någon som står ut med hennes humörsvängningar. 

Bedömning görs att flickan är på väg mot en mycket ogynnsam utveckling utifrån tidigare 

brottshandlingar. Särskilt vårdbehov finns inte angivet i yttrandet. Vi har därmed tolkat att 

flickan saknar ett särskilt vårdbehov då socialsekreteraren föreslår ungdomstjänst som lämplig 

påföljd. Vi har tolkat konstruktionerna om flickan som kriminell, svag och okontrollerad.  

Yttrande 5 - Stöld - Den duktiga flickan 

Det beskrivs i yttrandet att hon tidigare haft hög skolfrånvaro på grund av depression, men att 

hon i dagsläget mår bra och hon tror att hon kommer komma in på gymnasiet. Det finns ingen 

tidigare kännedom om flickan. Flickan och mamman har uppgivit att de i dagsläget inte 

känner behov av stöd från socialtjänsten. Bedömning görs att flickan inte har ett särskilt 

vårdbehov. I detta yttrande tolkar vi att flickan konstrueras som målmedveten och duktig.  
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Yttrande 6 - Stöld - Den instabila flickan 

I nuläget framgår det att flickans mående inte är bra samt att hennes situation är instabil. Hon 

har nyligen varit inlagd på BUP-akuten (Barn- och ungdomspsykiatrin) utifrån 

självskadebeteende och suicidtankar. Det framgår att flickan har haft “andra destruktiva 

beteenden”. Bedömning görs att flickan behöver hjälp för att må bättre, ett särskilt vårdbehov 

i form av regelbunden kontakt med BUP samt samtalskontakt med ungdomsbehandlare. Våra 

tolkningar utifrån informationen ovan är att flickan konstrueras som instabil, svag och 

okontrollerad då vi inte funnit några beskrivningar om hennes styrkor.  

Yttrande 7 - Misshandel - Den duktiga flickan 

Flickan berättar att hon gått ut årskurs 9 med godkända betyg i kärnämnena och att hon ska 

börja på X gymnasium. Hon försöker få ett extra jobb. Flickan berättar om sina 

framtidsplaner. Mamma säger att flickan har lite koncentrationssvårigheter. Flickan beskriver 

att hon går för sig själv när hon blir arg och irriterad, men att hon kan bli dryg. Flickan 

berättar att hon kan prata med en kompis om hon är ledsen. Flickan säger att hon inte 

misshandlat någon, att det hon misstänks för inte stämmer. Bedömning görs att flickan inte 

har ett särskilt vårdbehov. Vår tolkning är att flickan konstrueras som målmedveten då hon 

uttrycker en bestämdhet och motivation kring framtidsplaner.  

Yttrande 8 - Misshandel - Den farliga och instabila flickan 

Enligt polisanmälan misstänks flickan ha fällt målsägande till marken för att utdela slag och 

sparkar. Det framgår att flickans mående är bra. Flickan har inte varit inblandad i tidigare 

kriminalitet, enligt informationen i yttrandet. Enligt socialsekreterarens bedömning får det ses 

som olyckligt att flickan försatt sig i denna situation. Flickan bedöms sakna ett särskilt 

vårdbehov då socialsekreteraren bedömer att familjen hanterat situationen väl. Enligt vår 

tolkning konstrueras flickan som å ena sidan våldsam å andra sidan som svag.  

Yttrande 9 - Grov stöld - Den farliga, duktiga och instabila flickan 

Flickan har diagnoserna ADHD och depressionssymtom. Flickan beskrivs som tuff samtidigt 

som hon har en inre känslighet där hon har lätt att falla för grupptryck. Brottet hon misstänks 
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för är främst kopplad till flickans bristande impulskontroll. Flickan går på åtgärdsprogram för 

att få verktyg att utveckla sin impulskontroll. Flickan har en kvalificerad kontaktperson. 

Flickan är med i en uppsökande verksamhet för ungdomar i riskzonen. Enligt handläggarens 

bedömning föreligger inget särskilt vårdbehov. I detta yttrande har vi tolkat konstruktionerna 

om flickan som både kriminell, lättpåverkad, men även som ansvarsfull och målmedveten.  

Yttrande 10 - Grov stöld - Den duktiga och instabila flickan 

Relationen med familjen beskrivs som god och flickan har en bästa vän som påverkar henne 

positivt. Flickan beskriver att hon kan prata med närstående vid behov. Flickan har tidigare 

umgåtts med vänner som haft dåligt inflytande och hon har använt alkohol och marijuana. 

Flickan har förbättrat alla skolbetyg för att komma in på gymnasiet. Flickan reflekterar kring 

ånger och skam på grund av brottet och beskriver handlingen utifrån grupptryck. Vi har tolkat 

konstruktionerna av flickan som ansvarsfull, målmedveten och lättpåverkad.  

Den farliga flickan 

När vi läst yttrandena har vi funnit olika konstruktioner när det gäller den farliga flickan. Vår 

tolkning av farlig är att flickorna i yttrandena konstrueras som den våldsamma, den 

manipulativa och trotsiga och den kriminella. Konstruktionerna grundar sig i att vi tolkat 

beskrivningarna av flickorna som negativa och avvikande. Den farliga flickan konstrueras på 

olika sätt, men det vi tolkat som mest framhävande är att hon konstrueras som elak, farlig, 

utåtagerande och i vissa fall skyldig till brottet hon kommit att misstänkas för. De yttranden 

som inkluderas under detta huvudtema är Y1, Y2, Y3, Y4, Y8 och Y9. Vissa av flickorna kan 

komma att beskrivas under flera subteman då vi tolkat att den farliga flickan kan konstrueras 

på olika sätt.  

Den våldsamma 

I dessa citat tolkar vi konstruktionen av flickorna utifrån deras utåtagerande och våldsamma 

handlingar. Flickornas utåtagerande beteende har kommit att vara centralt i dessa yttranden, 

och bland annat beskrivit slag, sparkar, aggressivitet och olaga hot. Där av har vi valt att 

benämna dessa flickor som de våldsamma. Nedan presenteras citat från Y1, Y8 och Y2.  
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Y1 (misshandel): “Genomgående i flickans uppväxt har hon haft ett utåtagerande och våldsamt 

beteende, hon har varit våldsam mot både jämnåriga, föräldrar och personal. Hon agerar ut genom 

slag, sparkar och spottande. Detta har lett till att hon inte kan vårdas tillsammans med andra 

ungdomar[...] Flickans utåtagerande beteende fortsatte och eskalerade till en nivå där en bedömning 

gjordes att hon behövde vård inom SiS (Statens institutionsstyrelse) [...]Flickan började sedan 

attagera ut igen [...] och hoppade på personal och slog sönder kök och vardagsrum… - polis fick 

tillkallas[...] Flickan attackerade [...] personal och var mycket våldsam mot dem, hon slog dem bland 

annat i ansiktet[...] Flickan har uttryckt en vilja om att bråka och uttrycker att hon vill hitta på bus 

med personalen vilket hon gjort vid ett flertal tillfällen.” 

 

Enligt socialsekreterarens beskrivning uttrycker flickan en vilja att bråka vilket vi ser som en 

beskrivning av den våldsamma flickan som ond då hon uttrycker en vilja att utsätta andra för 

våld. I citaten finns exempel på att flickan är våldsam och att hon varit det genomgående i sin 

uppväxt. Den våldsamma flickan konstrueras som farlig då hon inte kan vårdas tillsammans 

med andra ungdomar, samt att personer runt omkring henne kan anses behöva “skyddas” från 

flickan. Den våldsamma flickans beteende beskrivs som så pass aggressivt att personer runt 

henne inte vet hur de ska hantera henne. Vår tolkning är att den våldsamma flickan visar att 

hon är aktiv, dominerande och överordnad (Pettersson, 2003). De stereotypiska förväntningar 

om flickan utmanas då vi tolkar hennes agerande som gränsöverskridande. Den våldsamma 

konstrueras därmed som en flicka som inte reproducerar rådande föreställningar kring 

femininitet. Socialsekreterarens beskrivning av flickans vilja att bråka kan enligt oss tolkas på 

två sätt. Att flickan konstrueras som farlig och utåtagerande mot andra. Å andra sidan 

beskriver socialsekreteraren flickans vilja att bråka utifrån ordet “bus” vilket vi tolkar som att 

flickans vilja att bråka ses som “oskyldigt”. Detta visar på att den våldsamma flickan i Y1 

både konstrueras som våldsam samtidigt som beskrivningen om brottet förminskas. 

 

Y8 (misshandel): “Misshandel genom att misstänkt fällt målsägande till marken för att sedan utdela 

slag och sparkar, enligt polisanmälan.” 

 

Den våldsamma flickan i Y8 konstrueras enligt vår tolkning som farlig och hänsynslös då hon 

enligt polisanmälan fällt målsägande till marken. Detta förstärker bilden av den våldsamma 

flickan som genom detaljerad beskrivning utövat våld mot målsägande som enligt vår 

tolkning av yttrandets beskrivning inte kan försvara sig. Detta kan ses som att den våldsamma 

flickan sätter sig över målsägande genom att försätta denne i en underordnad position. Vi 

tolkar det som att socialsekreteraren konstruerar den våldsamma flickan som dominant och 
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aggressivt normbrytande. I likhet med Y1 har flickan i Y8 visat på våldsamhet genom slag 

och sparkar. Konstruktionen av den våldsamma flickan stämmer inte överens med normen 

kring flickor och våld, då våld anses vara något som pojkar gör (Connell, 2008). Att den 

våldsamma flickan agerar ut genom våld tolkar vi som ett gränsöverskridande beteende där 

hon utmanar könsstereotypiska föreställningar. Även flickan i Y2 visar på ett utåtagerande 

beteende enligt beskrivningen. 

 

Y2 (misshandel): “Utifrån skolans uppfattning om flickans agerande i skolan som involverar våld och 

olaga hot, påtalar de att det finns risk att flickan snart kommer att komma i kontakt med polisen 

igen[...] Flickan är i behov av att arbeta med det riskbeteende som både skolan och nu aktuell 

misshandel påvisar, där hon agerar utåt med stor aggressivitet.”  

 

Flickan i Y2 konstrueras som den våldsamma då hon beskrivs ha utövat våld, olaga hot samt 

att misshandel som yttrandet påvisar. Vi tolkar begreppet påvisar som att flickan är skyldig 

till den misshandel hon kommit att misstänkas för. Den våldsamma flickan konstrueras som 

en farlig person som enligt beskrivningen är benägen att komma i kontakt med polisen igen. 

Det kan ses som att socialsekreteraren konstruerar flickan som onormal då hon agerar 

våldsamt och med stor aggressivitet. Socialsekreteraren har i sin beskrivning om den 

våldsamma flickan använt förstärkande ord, “stor aggressivitet”, vilket vi tolkar som att 

konstruktionen av den våldsamma flickan förstärks och resulterar i att flickan framstår som 

våldsammare än “normalt”. Det framgår att den våldsamma flickan i Y2 är i behov att arbeta 

med det riskbeteende hon har. Detta kan tolkas som att den våldsamma flickan behöver 

förändra sitt beteende för att normaliseras in i en kontext där hon inte utgör en risk för andra. 

Det framstår som att andra personer är måltavla för den våldsamma flickans aggressivitet, 

därmed kan det tolkas som att hon inte utgör en risk att primärt skada sig själv eller sin 

utveckling genom våldet. 

 

De våldsamma flickorna visar på ett beteende som kan tolkas som att göra maskulinitet, då 

det i samtliga citat visar att flickorna är utåtagerande, våldsamma och farliga. Vi ser dessa 

flickor som aktiva i sitt handlande där de dominerar andra genom våld. Vi menar i linje med 

Pettersson (2003) att det inte enbart behöver ses som maskulina handlingar utan även som 

feminina, då feminina handlingar även kan innebära att personen är aktiv och överordnad. De 

våldsamma flickorna konstrueras enligt vår tolkning något olika där deras våld både 

förminskats samt förstärkts i citaten, vilket skulle kunna tyda på en slags gradering gällande 
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bedömning av våldet då det är olika socialsekreterare som skrivit yttrandena.  De våldsamma 

flickorna i denna studie är endast misstänkta för misshandel, vilket inte innebär att flickor 

misstänkta för stöld inte kan konstrueras som våldsamma, men att vi inte kunnat utläsa lika 

tydliga konstruktioner av den våldsamma flickan i yttranden gällande misstanke om stöld. Y1 

och Y2 har ett särskilt vårdbehov medan Y8 enligt beskrivningen saknar ett särskilt 

vårdbehov. Vi tolkar konstruktionerna av de våldsamma flickorna som att beskrivningarna 

inte visar på någon större skillnad i beskrivning utifrån vårdbehov, utan att våldet utgör 

främsta fokus. Detta kan vara en konsekvens av att det utåtagerande normbrytande beteende 

som de våldsamma flickorna visar på, uppfattas som så pass avvikande att toleransen kring 

flickornas aggressivitet minimeras och konstruerar dem som farliga och riskfyllda.  

Den manipulativa och trotsiga  

De manipulativa och trotsiga flickorna i Y1, Y2 och Y3 konstrueras utifrån deras negativa 

inflytande på andra och att de beskrivs ha svårigheter gällande sin attityd. De manipulativa 

och trotsiga flickorna har vi tolkat som farliga då de framstår som oförutsägbara samt att 

deras beteenden och attityder har utgjort en risk för sig själva och för andra genom att hamna i 

farliga och riskfyllda situationer.  

 

Y1 (misshandel):“Flickan höll sig borta [från X] och det framkom sedan att hon befann sig hos äldre 

killar i 25-årsålder. Där rökte hon cannabis, och det förekom också alkohol. Flickan fick även med sig 

andra ungdomar från [X][...] Det är oklart för socialtjänsten hur omfattande flickans missbruk är, då 

hon vägrat lämna urinprover.” 

 

Det huvudsakliga vi vill peka på i detta citat är att Y1 höll sig borta samt att hon har fått med 

sig andra ungdomar till, vad vi tolkar, en riskmiljö där det förekom alkohol och droger. 

Utifrån detta har vi tolkat konstruktionen om flickan som både trotsig, i form av att hon höll 

sig borta, och manipulativ, i form av att hon påverkat andra ungdomar till att följa med till en 

riskfylld miljö. Vi tolkar det som att flickan ensam övertygat de andra ungdomarna till att 

utsätta sig för eventuell fara. Socialsekreteraren har konstruerat flickan som farlig utifrån vår 

tolkning, samt att socialsekreteraren beskriver att flickan vägrat lämna urinprover, vilket 

enligt vår tolkning förmedlar en bild av att flickan är trotsig och inte tillmötesgående när det 

gäller socialtjänstens eventuella krav. Konstruktionen av flickan som manipulativ och trotsig 

tolkar vi utifrån att socialsekreteraren kan anses reproducera föreställningar om flickan utifrån 

egenskaper som kan vara vanligt förekommande för flickor (Gunnarsson & Svensson, 2009). 
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Beskrivningen av den manipulativa och trotsiga flickan tolkas av oss som att hon har makt 

och kontroll över sitt egna handlande, men att hon samtidigt framställs som farlig gentemot 

både sig själv och andra. Det framgår av beskrivningen att flickan vägrat lämna urinprover, 

vilket vi tolkar som att socialtjänsten inte har kontroll över flickans beteende. Vi tolkar detta 

som en anledning till konstruktionen av flickan som manipulativ och trotsig utifrån att hon 

försätter sig själv och andra för risk och inte gör som hon blir tillsagd.  

 

Y2 (misshandel): “[flickan] hänger med ett gäng hon skapat med tre killar i korridorerna som bråkar 

och kallar andra elever för otrevliga saker, framför hot och framför rädsla i skolan[...]”  

 

Även i Y2 konstrueras den unge enligt vår tolkning som den manipulativa flickan. 

Socialsekreteraren beskriver att flickan skapat ett gäng, vilket vi tolkar som en konstruktion 

av en manipulativ flicka då hon visar på dominans och ledande makt. Vi är införstådda med 

att citatet kan tolkas antingen som att flickan ensam skapat ett gäng, men å andra sidan kan 

det innebära att flickan i samklang med tre killar skapat ett gäng. Vi tolkar det som att flickan 

ensam skapat ett gäng där det är hon som bestämmer. Utifrån detta tolkar vi flickan som aktiv 

med inflytande på andra, samt att det enligt beskrivningen kan tolkas som att flickan är stark 

då hon kan anses dominera killarna i gänget hon skapat. Flickan kan anses stå högt i den 

hierarkiska ordningen i jämförelse med jämnåriga då hon framför hot som skapar rädsla i 

skolan, vilket kan tolkas som att hon är farlig och aktiv. I nästkommande yttrande, Y3 

framgår en liknande bild av en manipulativ och trotsig flicka, dock med mer fokus på 

trotsighet. 

 

Y3 (försök till rån): “Flickan har ett fortsatt problematiskt beteende vad gäller sin attityd till regler 

och samarbete med familjen samt ett drogmissbruk[...] Ytterligare har flickan beviljats kontaktfamilj 

som en avlastning för familjen för att motverka konflikter i hemmet.” 

 

I jämförelse med Y1 och Y2 konstrueras den manipulativa och trotsiga flickan i Y3 inte av 

samma allvarlighetsgrad, då Y1 och Y2 visar på mer konkreta situationer där andra personer 

påverkas av flickornas manipulativa och trotsiga beteenden. Dock beskrivs Y3 utifrån ett 

problematiskt beteende vad gäller sin attityd till regler, något som vi tolkar som ett mer 

trotsigt än manipulativt beteende. Det kan ses som att flickan är motsträvig och svårhanterlig 

när det gäller auktoriteter, vilket vi tolkar som en beskrivning av att flickan har svårt att låta 

sig domineras. Det framgår att flickan beviljats kontaktfamilj som en avlastning för familjen. 
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Vi tolkar det som att den trotsiga flickan istället konstrueras som en belastning för familjen 

där det kan tolkas som att hon är anledningen till att det uppstå konflikter i hemmet. Y3 

beskrivs enligt vår tolkning inte som lika farlig som Y1 och Y2, dock tolkar vi att den trotsiga 

flickan skulle kunna utvecklas till farligare då hon beskrivs ha svårt att förhålla sig till regler. 

Det tolkar vi som att hon inte gillar att bli tillsagd av andra, och att detta kan ses som att hon 

inte låter andra sätta sig över henne.  

 

Y1 och Y2 är misstänkta för misshandel och Y3 är misstänkt för försök till rån. Dock 

föreligger det ett särskilt vårdbehov för respektive flickor. Vi har tolkat konstruktionerna som 

att flickorna misstänkta för misshandel beskrivs som mer manipulativa och farliga gentemot 

andra personer i jämförelse med Y3. Flickan i Y3 beskrivs enligt ovan som mer trotsig då hon 

inte utsätter andra för direkta risker samt beskrivs inte ha samma inflytande som flickorna i 

Y1 och Y2. De faller alla tre under “Den farliga flickan” enligt vår tolkning eftersom 

socialsekreterarnas beskrivningar om flickorna visar på oönskade beteenden främst kopplade 

till normbrytande beteende. Det kan även förstås utifrån att misstanke om rån utgör en grövre 

anklagelse än stöld, vilket kan innebära att de manipulativa och trotsiga flickorna konstrueras 

enligt vår tolkning som farliga då deras brott är av de grövre slaget. 

Den kriminella  

Konstruktionen av den kriminella flickan har vi tolkat utifrån att brottsligheten betonas i dessa 

yttranden. Både vad gäller tidigare brottslighet men även den misstanke om brott som 

föranleder dessa yttranden. Den kriminella flickan beskrivs i Y4, Y9 och Y2.  

 

Y4 (misshandel): "Socialtjänsten anser att flickan är på väg mot en mycket ogynnsam utveckling i och 

med hennes historik av brott och anser därför att hon är lämpad för ungdomstjänst." 

 

Socialsekreteraren beskriver att flickan i Y4 begått brott tidigare, samt att hon är på väg mot 

en mycket ogynnsam utveckling. Socialsekreteraren har använt ett förstärkande ord, mycket, 

vilket föranlett till hur vi tolkar konstruktionen av flickan som den kriminella. Konstruktionen 

av den kriminella flickan grundar sig i beskrivningen av flickans kontinuitet av beteendet som 

visar sig genom, historik av brott, vilket även förstärker bilden av flickan som farlig.  
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En likartad beskrivning av flickan framgår i Y9, där flickans bristande impulskontroll 

beskrivs som den främsta orsaken till att flickan konstrueras som den kriminella. 

 

Y9 (grov stöld): “Den kriminalitet som flickan misstänks vara inblandad i är främst kopplad till 

bristande impulskontroll.” 

 

Underförstått i Y9 kan det enligt vår tolkning finnas andra faktorer än bristande 

impulskontroll som resulterat i flickans kriminalitet. Konstruktionen av den kriminella flickan 

förstärks då vi tolkar det som att socialsekreteraren lyfter bristande impulskontroll som den 

främsta faktorn till kriminellt handlande och inte den enda. Flickans kriminalitet kan tolkas 

som en svaghet där det kan sammankopplas med ett misslyckande att kontrollera sina 

impulser. Enligt sociala föreställningar kring flickor kan vi utläsa att kriminalitet inte är starkt 

förknippat med flickor. Den bristande impulskontrollen tolkas av oss därmed som en 

deterministisk riskfaktor för att den kriminella flickan ska utveckla en kriminell livsstil som 

avviker från hur flickor enligt norm ska vara. Flickor förväntas i jämförelse med pojkar ha 

mer kontroll över sitt beteende (Andershed & Andershed, 2005), vilket kan innebära att 

socialsekreteraren belyser impulskontrollen som den främsta orsaken till kriminalitet då 

beteendet kan tänkas avvika från hur flickor ska vara. Beskrivningarna av den kriminella 

flickan i Y2 är mer detaljerad vad gäller kriminaliteten vilket förmedlar en “farligare” bild av 

flickan enligt vår tolkning i jämförelse med Y9.  

 

Y2 (misshandel): “Skolan uttrycker en stor oro över att flickan så tydligt påvisar att hon har och 

agerar utifrån kriminella värderingar[...] Flickans aktuella skola uttrycker stor oro för flickans 

negativa utveckling vad gäller våldsamt och kriminellt beteendemönster[...] fortsatt utvecklande av 

kriminella värderingar[...] att hon slutligen anammat en kriminell livsstil som sin egen[...]” 

 

Konstruktionen i Y2 indikerar på att flickan i flera aspekter beskrivs som den kriminella 

flickan utifrån att hon agerar utifrån kriminella värderingar, våldsamt och kriminellt 

beteendemönster samt anammat en kriminell livsstil. Den kriminella flickan beskrivs som 

farlig enligt vår tolkning då hon kan tänkas agera gränsöverskridande genom sitt våldsamma 

och kriminella beteendemönster. Samtidigt ses flickors kriminalitet inte som lika allvarlig i 

jämförelse med pojkars kriminalitet. Detta då pojkars kriminalitet anses vara det allmängiltiga 

när det kommer till rättstillämpningen (Gunnarsson & Svensson, 2009). Vi tolkar detta som 

att flickor som konstrueras som kriminella hamnar i en konflikt gällande vad som anses 
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maskulint samt feminint. Detta tolkar vi som att flickor som agerar kriminellt bidrar till att 

utmana genuskonstruktioner då de inte följer rådande förväntningar kopplat till hur en flicka 

förväntas vara. Detta tror vi kan påverka konstruktionen av den kriminella flickan.    

 

Gällande de kriminella flickorna har vi funnit att flickan med särskilt vårdbehov, Y2, 

beskrivits mer allvarsamt samt att flickans kriminalitet betonats i större utsträckning än hos de 

flickor som saknar särskilt vårdbehov, Y4 och Y9. Vi har inte funnit att misshandel eller grov 

stöld har någon betydelse för konstruktionen av den kriminella flickan. 

Sammanfattning  

De huvudsakliga resultat vi funnit gällande konstruktionen av den farliga flickan är att de 

beskrivs som våldsamma, manipulativa och trotsiga samt kriminella. De farliga flickorna 

utmanar könsstereotypiska föreställningar, där vi tolkat konstruktionerna som att flickorna 

överordnar sig andra genom att agera aktivt och normbrytande. Gällande de farliga flickorna 

har det inte framkommit några markanta skillnader i konstruktionerna gällande flickorna som 

bedöms sakna eller ha ett särskilt vårdbehov. I subtemat den manipulativa och trotsiga flickan 

har vi dock funnit att samtliga flickor bedömts ha ett särskilt vårdbehov.  

 

I subtemat den våldsamma flickan är det enbart flickor misstänkta för misshandel. I resterande 

subteman har brottsmisstanken varierat. Vi har inte funnit att brottsmisstanken varit 

avgörande för konstruktionen i den manipulativa och trotsiga flickan eller den kriminella 

flickan.  

Den duktiga flickan 

Vi har funnit i yttrandena att den duktiga flickan enligt vår tolkning konstrueras på främst två 

sätt, nämligen den ansvarsfulla flickan och den målmedvetna flickan. Detta innebär att 

flickorna konstrueras med positiva och upplyftande beskrivningar som vi tolkar utifrån att 

socialsekreterarna lyfter särskilda egenskaper och faktorer kring den duktiga flickan som gör 

att hon konstrueras som bland annat en mogen och självständig individ. Den duktiga flickan 

utgörs av Y10, Y9 och Y5.  
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Den ansvarsfulla 

Flickorna Y10 och Y9 konstrueras enligt vår tolkning som två ansvarsfulla flickor, då de båda 

beskrivs ha tackat ja eller aktivt förändrat något i sitt liv som tidigare påverkat dem negativt. 

Den ansvarsfulla flickan i Y10 har enligt konstruktionen valt att ta avstånd från de vänner 

som var med henne under inbrottet.   

 

Y10 (grov stöld): “Flickan berättar att hon tagit avstånd från de vänner som var med henne under 

inbrottet. Flickan säger även att hon måste stå för det hon har gjort[...]Flickan berättar att hon haft 

mycket ångest efter händelsen med inbrottet i bostaden.” 

 

Vi tolkar beskrivningen av flickan i Y10 som att flickan på egen hand tagit ett aktivt beslut att 

ta avstånd från personer som bidragit till hennes tidigare normbrytande beteende. 

Beskrivningen enligt vår tolkning av den ansvarsfulla flickan grundar sig i att flickan 

reflekterat kring brottet och kommit fram till att hennes handling varit felaktig och att hon 

själv står som ansvarig. Den ansvarsfulla flickan beskrivs känna ångest på grund av inbrottet 

vilket leder till vår tolkning av den ansvarsfulla flickan konstrueras som mogen. Flickans 

brottshandling kan tolkas som mindre allvarlig då hon beskrivs på egen hand reflekterat och 

förändrat sådant som kan påverka hennes beteende negativt. Konstruktionen av den 

ansvarsfulla flickan kan på så sätt bidra till ett minskat fokus kring flickors brottslighet då det 

inte anses ha samma “status” som när pojkar utför brott (Pettersson, 2003). Vi tolkar 

konstruktionen av Y10 som att socialsekreteraren upprätthåller könsstereotypiska 

föreställningar om flickor, nämligen att flickor inte enligt norm ska agera normbrytande och 

kriminellt. Att konstruera flickan som duktig och ansvarsfull kan ses som en rekonstruktion 

av könsstereotypa föreställningar, där flickor förväntas vara självständiga, ansvarstagande och 

inte anamma ett normbrytande beteende som då kan uppfattas som avvikande och även 

onormalt (Gunnarsson & Svensson, 2009). Konstruktionen av den ansvarsfulla flickan 

framgår även i Y9 där hon tagit ansvar för att hitta verktyg för att utveckla sin impulskontroll.  

 

Y9 (grov stöld): “Flickan har på grund av detta [sin bristande impulskontroll] på frivillig väg börjat 

åtgärdsprogrammet X för att få mer verktyg att utveckla sin impulskontroll.” 

 

Det presenteras i Y9 att flickan på frivillig väg börjat ett åtgärdsprogram för att få hjälp att 

kontrollera sitt beteende som i denna kontext tolkas vara avvikande och möjligtvis ha en 

negativ påverkan på hennes förmåga att behärska sitt beteende. Den ansvarsfulla flickan 
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beskrivs likt flicka Y10 ha reflekterat kring sitt handlande och valt att göra en förändring, i 

detta fall ta till åtgärder för att förändra sitt beteende. Det kan tolkas som att flickan aktivt 

sökt stöd på frivillig väg vilket vi tolkar som att flickans mognad betonas och hennes vilja att 

utveckla sin impulskontroll. Flickor förväntas inte göra maskulinitet (Connell, 2008) alltså 

främst manliga handlingar eller manliga egenskaper som impulsstyrt beteende enligt vår 

förståelse kan ses som. Därmed tolkar vi konstruktionen av den ansvarsfulla flickan som 

positiv då flickan tidigare visat tendenser på ett normbrytande beteende men som i dagsläget 

visar på en positiv utveckling.   

 

Gemensamt för de ansvarsfulla flickorna i Y10 och Y9 är att de båda är misstänkta för grov 

stöld samt att de saknar ett särskilt vårdbehov. Utifrån detta tolkar vi det som att 

konstruktioner om de ansvarstagande flickorna visar på likheter då de tidigare visat på en 

ogynnsam utveckling till att på egen hand utvecklas positivt. Vi tolkar detta som att flickorna 

anpassat sig till att passa in i samhällets normer.  

Den målmedvetna  

Den duktiga flickan som enligt vår tolkning även konstrueras som målmedveten, innebär en 

beskrivning av flickorna som visar på att de har framtidsvisioner, självförtroende och 

uttrycker en vilja att förändras. De målmedvetna flickorna är Y10, Y9, Y7 och Y5. Enligt vår 

tolkning konstrueras Y10 som målmedveten då socialsekreteraren beskriver att flickan tagit 

avstånd från alkohol och marijuana. 

 

Y10 (grov stöld): “[...] hon tror att hennes avstånd från alkohol och marijuana beror på att hon 

numera är mer målmedveten i skolan samt att hon bytt umgänge.” 

 

Vi tolkar beskrivningen av den målmedvetna flickan i Y10 som att hon själv fått insikt om att 

alkohol och marijuana påverkat henne negativt i någon aspekt. Vi tolkar beskrivningen som 

att socialsekreteraren betonat flickans handlande som enligt vår tolkning konstruerar flickan 

som självständig och målmedveten. Flickan beskrivs ha brutit ett normbrytande beteende 

vilket förmedlar en positiv bild av flickan i yttrandet. Flickan framställs inte som en brottsling 

utan som en duktig flicka som anpassat sig till de samhälleliga normerna. Den målmedvetna 

flickan beskrivs därmed inte utmana vad som anses vara feminint eller gränsöverskridande 

(Pettersson, 2003). Det kan därmed ses som att flickan är mer “lätthanterlig” och “normal” då 
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hon gör det som kan anses förväntas av en duktig flicka. Även flickan i Y9 har enligt vår 

tolkning konstruerats som den målmedvetna flickan då betoning i detta citat hamnar på 

flickans medverkan i verksamheten som arbetar för att hjälpa ungdomar i riskzonen. 

 

Y9 (grov stöld): “Flickan har även gått med i X, en uppsökande och förebyggande verksamhet som 

arbetar för att hjälpa ungdomar i riskzonen.” 

 

Flickan i Y9 framstår som målmedveten i fråga om att förändra ett beteende som tidigare 

utgjort en risk. Vi tolkar detta som att flickan beskrivs utifrån ambitionen att hjälpa andra 

genom att berätta om sina egna erfarenheter, då det i subtemat den kriminella flickan framgår 

att flickans kriminalitet är kopplad till bristande impulskontroll. De målmedvetna flickorna i 

Y10 och Y9 beskrivs ha lämnat ett tidigare brottsligt beteende. Flickorna har förändrat ett 

tidigare oönskat beteende till ett mer önskvärt och förväntat beteende. Det kan ses som att 

flickorna med hjälp av sin målmedvetenhet placerats högt i den hierarkiska ordningen då de 

bevisat för sig själva och andra att de lyckats bryta ett normbrytande beteende och minskat 

risken för ogynnsam utveckling. Vi tolkar detta som att de målmedvetna flickorna konstrueras 

som aktiva och starka där de visar på en vilja att förändras. Flickan i Y7 har även hon 

beskrivits som målmedveten då hon berättar om sina framtidsambitioner.  

 

Y7 (misshandel): “Flickan berättar att hon har sommarjobbat tre veckor på en förskola inom [X]. 

Flickan säger att hon vill arbeta med barn i framtiden.” 

 

Socialsekreteraren belyser flickans tidigare jobb vilket vi tolkar som att flickans positiva 

erfarenheter från sommarjobbet fått henne att utveckla en målmedvetenhet. Den målmedvetna 

flickan i Y7 är den enda flickan som tydligt berättat om sina långsiktiga framtidsplaner vilket 

vi tolkar som att hon visar på självständighet. Vi har tolkat beskrivningar om denna flicka 

som att hon har en klar och tydlig bild om vad hon vill uppnå i framtiden. Detta kan tolkas 

som att flickan reflekterat kring sina förmågor och vad hon är kapabel till. Vi tolkar att flickan 

konstrueras som en duktig flicka som visar på en vision att vara en arbetsför 

samhällsmedborgare. Flickan i Y5 har även hon visat på självförtroende och en ambition att 

komma in på gymnasiet.  

 

Y5 (stöld): “Flickan har sökt in till flera gymnasieskolor och tror att hon kommer bli antagen till 

något program.”  
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Tidigare i Y5 framgår det att flickan varit deprimerad och att hon därmed haft hög frånvaro i 

skolan. Dock visar citatet ovan, enligt vår tolkning, att flickan lyckats vända sina tidigare 

svårigheter till att klara av skolan. Enligt vår tolkning visar detta på en målmedvetenhet hos 

flickan, samt att vi tolkar det som att hon har självförtroende då hon tror att hon kommer bli 

antagen. Vi tolkar detta som att socialsekreteraren belyser flickans utveckling vilket 

förmedlar en bild av en stark och målmedveten flicka. I övrigt var detta yttrande kortfattat och 

saknade utvecklade beskrivningarna om flickan, vilket gjort att vi inte kunnat presentera flera 

utförliga citat. Vi har ändå valt att ta med detta yttrande för att visa på att innehållet i 

respektive yttrande varierar.  

Sammanfattning 

De huvudsakliga resultaten gällande konstruktionen av den duktiga flickan är att de beskrivs 

som ansvarsfulla och målmedvetna. I enlighet med Y9 och Y10 saknar även Y5 och Y7 

särskilt vårdbehov. Tre flickor är misstänkta för stöld och en för misshandel. Vi har inte 

funnit att de duktiga flickorna konstrueras olika beroende på brottsmisstanke. Dock har vi 

funnit att misstanke om stöld är överrepresenterat. Vi kan inte dra slutsatsen att detta är 

applicerbart på alla flickor misstänkta för stöld, utan endast utifrån denna studie.   

Den instabila flickan 

Vi har namngett detta huvudtema utifrån att det inte finns en klar definition kring flickornas 

problematik. Vår tolkning är att flickorna i yttrandena undkommit ansvar för brottsligheten 

som föranleder yttrandet då brottsligheten enligt vår tolkning anses bero på något eller någon 

annan. Den instabila flickan konstrueras utifrån att hon har lättare att falla för grupptryck, 

hennes psykiska ohälsa betonas samt att vi tolkar att flickan konstrueras som okontrollerad. 

Utifrån innehållet i yttrandena tolkar vi de instabila flickorna som hjälpbehövande samt i 

behov av rutiner och trygghet. I detta avsnitt kommer citat presenteras från Y9, Y10, Y8, Y4, 

Y1, Y3 och Y6.  

Den lättpåverkade 

De lättpåverkade flickorna beskrivs i Y9 och Y10 som påverkade av andra personer i form av 

grupptryck. Brottsligheten förklaras utgöra en konsekvens av att flickan konstrueras som 
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lättpåverkad. Socialsekreteraren konstruerar flicka i Y9 som en tuff tjej på utsidan med en 

inre känslighet.  

 

Y9 (grov stöld): “Vidare beskriver mamman flickan som en tjej som av olika anledningar har skapat 

en tuff yttre fasad samtidigt som hon har en inre känslighet och har lätt att falla för grupptryck där 

hon hamnar i situationer som hon egentligen inte vill hamna i. ” 

 

Vi tolkar beskrivningen av flickan som å ena sidan aktiv och stark i form av att hon beskrivs 

ha en tuff yttre fasad. Å andra sidan tolkar vi att socialsekreteraren pekar på att flickan är 

osäker i sig själv och att den inre känsligheten påverkar henne negativt. Det framgår att 

flickan har lätt att falla för grupptryck vilket vi tolkar som att flickan har svårt att stå emot 

andras inflytande och kan ses som lättledd och passiv. Detta tolkar vi utgör en risk för att den 

lättpåverkade flickan hamnar i situationer hon inte vill hamna i och låter sig styras av andra. 

Vi tolkar även citatet som att den lättpåverkade flickans ansvar kring brottsligheten 

förminskas, då socialsekreteraren beskriver att flickan egentligen inte vill hamna i den 

situation hon hamnat i. Konstruktionen tolkas av oss som att Y9 inte med avsikt agerar 

normbrytande. Beskrivningen av flickan som lättpåverkad och passiv överensstämmer med 

Petterssons (2003) dikotomi där flickor anses vara passiva och underordnade, till skillnad från 

pojkar. Flickans ställning i den hierarkiska ordningen kan anses vara låg då hon visar sig vara 

lättledd och undkommer ansvar för brottsmisstanken. Gemensamt för Y9 och Y10 enligt vår 

tolkning är att de lättpåverkade flickorna inte konstrueras som brottslingar då deras 

handlingar beskrivs vara påverkade av andra personer. Detta tolkar vi som en konstruktion 

som förminskar flickornas brottslighet då de undkommer ansvaret. 

 

Y10 (grov stöld): “Flickan reflekterar över anledningen till brottet blev en form av grupptryck men 

säger även att hon är medveten om hennes delaktighet och att hon skäms över det hon gjort och 

ångrar sig.” 

 

I Y10 beskrivs flickan utifrån att hon skäms över det hon gjort och att hon ångrar sig, vilket 

förstärker konstruktionen av flickan som styrd av andra och därmed lättpåverkad. 

Socialsekreterarnas beskrivningar kan enligt vår förståelse påverkas av egna föreställningar 

kring flickor och kriminalitet. Därmed kan den könsneutrala bedömning som ska ligga till 

grund för bedömning påverkas av de stereotypa föreställningar kring brott som främst 

förklaras utifrån män som norm (Gunnarsson & Svensson, 2009). Detta kan i Y9 och Y10 
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innebära att brottsligheten “kräver” alternativa förklaringar då de lättpåverkade flickorna 

framstår som normbrytande. Att lägga över ansvaret på gruppen kan utgöra en alternativ 

förklaring till flickornas handlande och därmed reproducera föreställningar kring flickor som 

icke brottsliga.  

 

Av analysen har det kommit att visa sig att de lättpåverkade flickorna endast är misstänkta för 

grov stöld, dock är detta inte ett bevis på att flickor misstänkta för misshandel inte kan 

konstrueras som lättpåverkade. De lättpåverkade flickorna bedöms inte ha något särskilt 

vårdbehov. Att dessa flickor inte bedöms ha ett särskilt vårdbehov kan förstås utifrån att de 

även konstruerats som ansvarsfulla och målmedvetna vilket enligt vår tolkning kan visa på att 

flickorna brutit en tidigare ogynnsam utveckling.  

Den svaga 

Konstruktionen av flickan som den svaga har vi funnit utifrån socialsekreterarnas 

beskrivningar i Y8, Y4, Y1, Y3 och Y6. Konstruktionen om flickan som den svaga har visat 

sig vara komplex. Vi har inte funnit någon tydlig definition av konstruktionen utan flickorna 

har på olika sätt konstruerats som svaga då vi funnit att ansvaret för brottsmisstanken har lagts 

över på andra faktorer flickornas liv. Dels har vi funnit att flickornas brottslighet förminskats 

då vi i tidigare huvudteman funnit att flickorna i Y1, Y3, Y4 och Y8 även konstruerats utifrån 

huvudtemat den farliga flickan där flickorna beskrivits som den våldsamma, den manipulativa 

och trotsiga och den kriminella. Enligt vår tolkning visar Y8 en tydlig beskrivning på en 

flicka som undkommer ansvar genom socialsekreterarens förminskning av brottslighet. 

 

Y8 (misshandel): “Det får ses som olyckligt att flickan försatt sig i denna situation, särskilt som någon 

tidigare kännedom om kriminalitet inte finns.” 

 

Att flickan misstänks för misshandel och att handlingen ses som olyckligt tolkar vi som att 

flickan försvagas i socialsekreterarens beskrivning. Exempelvis har vi funnit att den svaga 

flickan även konstruerats som den våldsamma där det framgår att flickan misstänks för att ha 

utdelat slag och sparkar mot målsägande när denne låg på marken. Utifrån den informationen 

har vi tolkat konstruktionen av flickan som aktiv där hon överordnat sig en annan, till skillnad 

från beskrivningen som görs i citatet ovan där vi tolkar att flickan istället undkommer ansvar 

och att brottsligheten förminskas genom socialsekreterarens beskrivning. Detta kan förklaras 
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utifrån att våldsbrott, i detta fall misshandel, inte är något som förväntas av flickor utan att det 

är relaterat till något pojkar gör (Connell, 2008). Genom detta hamnar den svaga flickans 

brottslighet i skymundan då hon istället ses som underordnad och passiv utifrån att 

brottsligheten får ses som olycklig. Ytterligare en tolkning kan vara att flickan konstrueras 

utifrån att det är synd om henne då hon själv inte framstår som kapabel att ta ansvar för 

brottet. Konstruktionen av flickan som svag och passiv presenteras även i Y4. 

 

Y4 (misshandel): “Flickan har behov av en stabil och pålitlig vuxen som inte utsätter henne för kritik 

eller psykisk eller fysisk bestraffning[...] Flickan har även behov av en vuxen som står ut med hennes 

humörsvängningar och som härdar ut och inte släpper taget om henne. Hon har behov av att få känna 

sig omtyckt och få uppskattning för den hon är.”  

 

Flickan i Y4 har tidigare konstruerats som den kriminella då socialsekreteraren beskrivit 

flickans ogynnsamma utveckling och historik av brott. En viktig aspekt är att det framgår att 

flickan inte kommit till tals i yttrandet. Beskrivningen av vad flickan är i behov av grundar sig 

på utsagor från familjehemsmamman. Det beskrivs att flickan är i behov av uppskattning, att 

få känna sig omtyckt samt att hon är i behov av en vuxen som står ut och härdar ut med 

hennes humörsvängningar vilket enligt vår tolkning kan ses som att socialsekreteraren 

konstruerar flickan som instabil och svag. Att socialsekreteraren beskriver att flickan är i 

behov av en vuxen som härdar ut tolkar vi som att flickan bedöms ha större behov än 

“normalt” i jämförelse med andra flickor. En annan tolkning skulle kunna vara att flickans 

brottslighet är ett sätt för den instabila och svaga flickan att synas och få 

uppmärksamhet.  Detta kan tolkas utifrån Pettersson (2003) där flickor ofta konstrueras 

utifrån bekräftelsebehov och viljan att synas och höras. I likhet med Y4 har flickan i Y1 även 

beskrivits som svag.  

 

Y1 (misshandel): “Bedömning görs att flickan har ett särskilt vårdbehov på grund av sina diagnoser 

samt sitt droganvändande[...] Flickan är nu placerad på en akutplats inom SiS i avvaktan på en mer 

långsiktig planering.” 

 

Genomgående i Y1 har flickans våldsamma och utåtagerande beteende varit i fokus, där vi 

både tolkat konstruktionen om flickan som den våldsamma och som den manipulativa och 

trotsiga. I socialsekreterarens bedömning framgår det att flickan har ett särskilt vårdbehov 

med anledning av sina diagnoser samt sitt droganvändande. Vi tolkar det som att flickan 
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konstrueras som svag med anledning av denna bedömning, då hon varken ses som en “äkta” 

kriminell eller “äkta” kvinna, då hon ses som avvikande i båda avseenden. I citatet ovan ses 

hon inte som att hon agerar gränsöverskridande som Pettersson (2003) belyser, utan att hon är 

i behov av stöd för att kunna socialiseras in i det som samhället anser normalt. Det kan tolkas 

som att flickans utåtagerande beteende är svårhanterligt då det framgår av citatet att flickan är 

placerad inom SiS i avvaktan på en långsiktig planering. Ytterligare en tolkning kan vara att 

flickans problematik kan anses vara så pass komplex att hennes särskilda vårdbehov ännu inte 

klarlagts. Samtidigt som flickan undkommer ansvar för sitt utåtagerande och våldsamma 

beteenden då bedömningen istället grundar sig på flickans diagnoser och droganvändande. 

Om flickans utåtagerande och våldsamma beteende grundar sig i flickans diagnoser eller 

droganvändande kan vi enbart spekulera kring, dock kan beskrivningen tolkas som att 

flickans utåtagerande och våldsamma beteende kopplas samman med flickans diagnos och 

droganvändande. Även flickan i Y3 konstrueras som svag enligt vår tolkning då hon beskrivs 

ha svårt att hantera situationer då hon blir utsatt för våld. 

 

Y3 (försök till rån): “Flickan uppger att det har blivit vanligt för henne att få örfilar [av 

familjemedlem] men att det är svårt för henne att hantera just sådana situationer där hon blir utsatt 

för allvarligt våld.”  

 

Tidigare har flickan i Y3 enligt vår tolkning konstruerats som den manipulativa och trotsiga 

flickan dock framgår det enligt citatet ovan att flickan blivit utsatt för allvarligt våld, samtidigt 

som vi tolkar det som att den svaga flickan blir ansvarig för hur hon ska hantera det allvarliga 

våldet. Det förs ingen djupare analys kring flickans psykiska mående eller om brottslighet kan 

bero på det allvarliga våld hon blivit utsatt för. Andershed & Andershed (2005) konstaterar att 

barn som utsätts för våld löper större risk att utvecklat ett normbrytande beteende, vilket kan 

vara fallet Y3. Den svaga flickan uppger att våldet är vanligt, vilket kan ses som att hon själv 

normaliserar det våld hon utsätts för, detta kan medföra ett upprätthållande av flickors 

underordning. Det görs ingen vidare förklaring till flickans våldsutsatthet vilket vi tolkar som 

att även socialsekreteraren normaliserar våldet flickan utsätts för. Genom detta konstrueras 

flickan som svag enligt vår tolkning då hennes utsatthet inte benämns, vilket kan ses som ett 

försvagande av flickan. Flickans våldsutsatthet kan förklaras utifrån att våld i hemmet som 

sker i den privata sfären (Gunnarsson & Svensson, 2009) kan vara svårare att uppmärksamma 

då våldet sker “bakom stängda dörrar”. Våld behöver inte enbart ske gentemot en annan 

person, utan kan även ske via självskadebeteende som belyses i Y6.  



50 
 

 

Y6 (stöld): “I nuläget är flickans mående inte bra. Hon har nyligen varit inlagd på BUP-akuten 

utifrån självskadebeteende och suicidtankar[… ]Flickan har haft perioder där hon inte ätit och tappat 

i vikt samt haft andra destruktiva beteenden [...] Flickan är en flicka som varit med om många 

svårigheter i livet och som just nu i första hand behöver hjälp så att hon kan må bättre.” 

 

Konstruktionen av den svaga flickan i Y6 beskrivs utifrån det psykiska måendet där 

socialsekreteraren benämner att flickan även haft andra destruktiva beteenden. 

Socialsekreteraren beskriver flickans konkreta destruktiva beteenden i form av suicidtankar, 

självskadebeteende, att hon tappat i vikt och inte ätit. Vad andra destruktiva beteenden 

innebär framgår inte tydligt, vilket skapar utrymme för läsaren att spekulera och dra egna 

slutsatser. I Y6 beskrivs inget om den aktuella brottsmisstanken, istället tolkar vi flickans 

mående som det huvudsakliga. Socialsekreterarens beskrivning om att flickan varit med om 

många svårigheter i livet tolkar vi som en förstärkning av konstruktionen om den svaga 

flickan då vi istället tolkar det som att det är “synd” om flickan, samt att hon konstrueras som 

passiv med anledning av dessa svårigheter.  

 

De svaga flickorna utgörs av yttranden där särskilt vårdbehov både saknas och föreligger. 

Flickorna är både misstänkta för misshandel, stöld och försök till rån. Vi har kommit fram till 

att de svaga flickorna undkommer ansvar vad gäller brott då ansvaret läggs över på 

exempelvis flickornas bekräftelsebehov, diagnoser och droganvändande, våldsutsatthet eller 

självskadebeteende. Konstruktionerna av de svaga flickorna utgörs inte av en enhetlig 

beskrivning, utan vi ser att den svaga flickan konstrueras på många olika och komplexa sätt.  

Den okontrollerade  

De flickor som konstrueras enligt vår tolkning som okontrollerade, beskrivs främst ha svårt 

att kontrollera sina känslor och sitt beteende samt förekommandet av rymning. De 

okontrollerade flickorna utgörs av Y4, Y6 och Y3. Socialsekreterarens beskrivning av den 

okontrollerade flickan i Y4 konstrueras utifrån att hon beskrivs som okontrollerad och att 

både hennes känslor och beteende kan tolkas som avvikande.  

 

Y4 (misshandel): “Flickan har behov av att få hjälp att kontrollera sina känslor och få klara regler 

och gränser för sitt beteende.” 
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Det kan å ena sidan tolkas som att det förväntas att flickan ska vara återhållsam då 

socialsekreteraren beskriver flickans behov av att få hjälp att kontrollera sina känslor, vilket 

kan tolkas som att den okontrollerade flickan behöver socialiseras in i ett mer “acceptabelt” 

och “normalt” beteende för flickor. Detta kan förstås utifrån att flickor enligt norm förväntas 

vara mer socialt anpassningsbara än pojkar i ung ålder (Andershed & Andershed, 2005). 

Utifrån socialsekreterarens beskrivning tolkar vi det som att flickan eventuellt inte vet vad 

som är rätt och fel, eller hur hon ska hantera sina okontrollerade känslor och beteenden. Å 

andra sidan kan det tolkas som att flickan på grund av sina okontrollerade känslor och 

beteenden kommit att misstänkas för misshandel. Därmed kan flickans behov av regler och 

gränser enligt vår tolkning vara en möjlig förklaring till att flickan även konstrueras som den 

kriminella. Även i Y6 har vi tolkat konstruktionen av flickan som okontrollerad men istället 

utifrån hennes alkoholvanor. 

 

Y6 (stöld): “Flickan har berättat att hon ibland dricker alkohol i en sådan mängd att hon blir 

berusad.”  

 

Flickans berusning i Y6 kan enligt vår tolkning ses som att flickan har ett okontrollerat 

förhållande till alkohol. Vi tolkar beskrivningen som att det finns en mening med att betona 

berusad. Det är enbart i detta yttrande vi funnit att socialsekreteraren betonar flickans 

berusning, vilket enligt vår tolkning indikerar att flickan är okontrollerad. Flickan har även 

konstruerats som den svaga där socialsekreteraren beskriver flickans psykiska mående utifrån 

destruktiva beteenden. En möjlig tolkning kan vara att flickan på grund av sitt psykiska 

mående dricker sig berusad, vilket enligt vår tolkning förstärker konstruktionen av flickan 

som okontrollerad. Konstruktionen av den okontrollerade och den svaga flickan i Y6 kan 

enligt vår tolkning ses som att flickan måste “skyddas” då hon framställs som en måltavla.  I 

och med att flickan tidigare beskrivits utifrån andra destruktiva beteenden kan det innebära 

att flickans okontrollerade beteende kan försätta henne i situationer eller miljöer som inte är 

lämpade för ungdomar. Den okontrollerade flickan kan även konstrueras utifrån sin 

oförutsägbarhet vilket presenteras i Y3.  

 

Y3 (försök till rån): “MST (multisystemisk terapi) och ungdomspedagogen har haft svårigheter att 

arbeta med behandling i familjen på grund av att det hela tiden uppstår akuta situationer med 

konflikter i hemmet, att flickan rymmer och oro för droger.” 
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Vi tolkar beskrivningen av den okontrollerade flickan i Y3 utifrån att socialsekreteraren 

beskriver att flickan uppvisar oönskade och svårkontrollerade beteenden då det hela tiden 

uppstår akuta situationer med konflikter. Akuta situationer definieras inte i yttrandet men som 

enligt vår tolkning uppfattas som allvarliga samt att flickan kan ses som orsaken till 

konflikterna. Den okontrollerade flickan beskrivs även utifrån att hon rymmer och att det 

finns oro för droger. Att flickan rymmer kan vi tolka som att hon är oförutsägbar och därmed 

okontrollerad men å andra sidan som en konsekvens av att hon blir utsatt för allvarligt våld 

som nämnts under den svaga flickan. Till följd av att flickans våldsutsatthet hamnar i periferin 

enligt vår tolkning förstärks konstruktionen av flickan som instabil och okontrollerad då vi 

uppfattar att socialsekreterarna främst beskriver flickan utifrån problematiska beteenden.  

Sammanfattning 

Den instabila flickan har kommit att konstrueras på tre olika sätt, den lättpåverkade, svaga 

och okontrollerade. Utifrån dessa subteman har vi funnit att flickorna under den 

lättpåverkade konstruerats som lättledda, passiva och att de undkommer ansvar för 

brottsmisstanken då ansvaret istället läggs över på grupptrycket. Dock har dessa flickor även 

konstruerats som de ansvarsfulla och målmedvetna då de lyckats vända ett negativt beteende 

till ett positivt. Den svaga flickan har främst kommit att konstrueras utifrån att hon framstår 

som oförmögen att klara sig själv och ta ansvar för sina handlingar. Vi har även sett utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar att flickorna förminskas i yttrandena då fokus hamnar på 

psykisk ohälsa, våldsutsatthet, bekräftelsebehov samt att flickornas aktiva handlingar 

passiviseras. Fyra av fem flickor har konstruerats som aktiva under den farliga flickan, dock 

passiviseras flickorna under den svaga flickan. Den okontrollerade flickan har främst 

konstruerats utifrån att hon beskrivs som svårhanterlig och utgör en risk för sig själv. Tre av 

sju flickor har bedömts ha ett särskilt vårdbehov. Gällande brottsmisstanke är det tre av de 

instabila flickorna som är misstänkta för misshandel, tre för stöld och en till försök till rån. 
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Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor konstrueras som 

unga lagöverträdare i socialtjänstens yttranden samt se om flickor med eller utan särskilt 

vårdbehov beskrivs olika beroende på brottets allvarlighetsgrad. De huvudsakliga resultaten 

är att flickorna i socialtjänstens yttranden konstrueras på olika sätt då vi utifrån våra 

tolkningar funnit tre huvudteman som beskriver konstruktionerna av flickor som unga 

lagöverträdare. Dock har vi konstaterat att flickorna kan konstrueras under flera huvudteman 

och under flera subteman. Det finns alltså enligt vår mening ingen enhetlig konstruktion om 

flickor som unga lagöverträdare. Vi har inte heller funnit direkta kopplingar till att brottets 

allvarlighetsgrad visar på entydig konstruktion av flickorna, utan att både misstanke om stöld 

och misshandel kan konstrueras på allvarliga men även mindre allvarliga sätt. Flickor med 

särskilt vårdbehov har i något större utsträckning konstruerats utifrån ökad oro och risk för 

ogynnsam utveckling. Flickor utan ett särskilt vårdbehov har generellt sätt konstruerats utifrån 

mindre oro. 

Den farliga flickan 

Det tydligaste resultatet vi funnit i studien är att flickorna i Y1 och Y2 är båda misstänkta för 

misshandel och bedöms ha ett särskilt vårdbehov. Beskrivningarna av flickorna är omfattande 

när det kommer till flickornas våldsamma och utåtagerande beteenden, vilket kan ses som att 

flickorna är mer problematiska i jämförelse med de andra farliga flickorna, Y3, Y4, Y8 och 

Y9. Vi menar att socialsekreterarna har djupgående beskrivningar om Y1 och Y2 vilket har 

resulterat i att vi tolkat dessa beskrivningar av flickorna som farligare än de andra. Detta kan 

förklaras utifrån Petterssons (2003) studie där hon konstaterar att flickors våldsamhet kan ses 

som ett iscensättande av femininitet, där flickor ses som aktiva och överordnade istället för 

passiva och underordnade. Samtidigt har tidigare studier (Karlsson & Pettersson, 2003; 

Natland, 2006) konstaterat att flickors brottsliga och våldsamma handlingar konstrueras som 

avvikande och oönskade, vilket vi även kunnat se tendenser av i beskrivningarna av flickorna 

i detta huvudtema då vi tolkat att deras brottsliga handlingar förminskas under andra 

huvudteman.  

Y1, Y2, Y4 och Y8 är misstänkta för misshandel, vilket vi tolkar som att brottsmisstanken 

kan påverka konstruktionen av den farliga flickan då flickorna beskrivs som mer våldsamma, 

manipulativa och trotsiga samt kriminella i jämförelse med stöld. Flickan i Y3 är misstänkt 
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för försök till rån och bedöms ha ett särskilt vårdbehov, dock tolkar vi det inte utifrån 

brottsmisstanken utan utifrån familjerelaterad problematik.  

Den duktiga flickan  

I Y5, Y7, Y9 och Y10 där flickorna konstrueras som duktiga, har vi funnit att beskrivningarna 

om flickan generellt är mindre allvarliga. Samtliga flickor under detta huvudtema saknar ett 

särskilt vårdbehov. De duktiga flickorna är både misstänkta för stöld och misshandel. 

Brottsmisstanken tycks därmed inte enligt vår tolkning vara av relevans för konstruktionen av 

den duktiga flickan. Konstruktionen av dessa flickor kan relateras till Socialstyrelsens (2009) 

beskrivning av flickor som begår brott där kriminalitet som uttryck för normbrytande 

beteende framstår vara mindre vanligt än för pojkar. Vi tolkar detta som att konstruktionerna 

av den duktiga flickan stämmer mer överens med de föreställningar som samhället 

upprätthåller om den duktiga och skötsamma flickan (Gunnarsson & Svensson, 2009). Detta 

kan därmed utgöra en förklaring till att två av flickorna som konstruerats som duktiga, Y5 och 

Y7 endast beskrivs under detta huvudtema. I dessa två yttranden har inte brottet beskrivits, 

vilket vi tolkar som ett förstärkande av konstruktionen av de duktiga flickorna. 

Den instabila flickan  

Vi har funnit att de instabila flickorna utgörs av Y1, Y3, Y4, Y6, Y8, Y9 och Y10. Detta 

innebär en majoritet av studiens yttranden, vilket vi tolkar som att flickor som unga 

lagöverträdare i stor utsträckning konstrueras som instabila flickor. Beskrivningarna har visat 

på att dessa flickor konstrueras som lättpåverkade, svaga och okontrollerade. Tre av dessa 

flickor bedöms ha ett särskilt vårdbehov, där resterande fyra saknar ett särskilt vårdbehov. Vi 

har inte funnit att dessa flickor konstrueras som instabila utifrån brottsmisstanken. Detta då tre 

av flickorna är misstänkta för misshandel, tre för stöld/ grov stöld och en flicka till försök till 

rån. I enlighet med Baines & Adler (1996) beskrivs flickor i större utsträckning än pojkar som 

emotionellt instabila och komplexa i sin problematik, vilket överensstämmer med de resultat 

vi funnit. Dock kan vi inte uttala oss om någon jämförelse med pojkars problematik då vi inte 

utfört en jämförande studie.  

De instabila flickorna visar därmed på varierade konstruktioner där varken brottsmisstanke 

eller särskilt vårdbehov visar enligt vår tolkning på något särskilt mönster då det förekommer 

båda varianter under detta huvudtema. I tidigare studie av Gavazzi et. al. (2006) kom 
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forskarna fram till att flickors problematik förklaras utifrån att de bland annat förlorar 

kontrollen i hemmet samt kommer i konflikt med familjemedlemmar. Dessa beskrivningar har 

även vi funnit kring den instabila flickan, där flickorna beskrivs som okontrollerade och 

svårhanterliga. Funk (1999) visar på riskfaktorer kring flickor som kan ses i relation till deras 

psykiska mående och familjerelationer vilket även vi sett i flera yttranden som även utgjort 

förklaringar till att flickornas ansvar kring brottsmisstanken förminskats. 

Det kan tolkas som att könsstereotypiska föreställningar kring genus upprätthålls vid 

konstruktionen av flickor som unga lagöverträdare. Vi ser detta som en eventuell konsekvens 

av att flickor fortfarande är underrepresenterade vid utförande av brott, och att 

socialsekreterarnas konstruktioner enligt vår tolkning därmed kan påverkas av normer kring 

kriminalitet som främst utgörs av pojkar. Våra tolkningar i denna studie visar på både ett 

förstärkande och ett förminskande av flickors brottslighet och visar därmed på 

konstruktionernas variation samt att flickors brottslighet kan uppfattas som komplex. Vi 

tolkar denna komplexitet som en del av att det inte gjorts lika många studier om flickor som 

om pojkar kring kriminalitet och att komplexiteten kan tänkas grunda sig i bristen på 

förståelse kring flickors behov samt brottslighet. 

Denna studie inledde med att undersöka konstruktionen av flickor som unga lagöverträdare 

och har under studiens gång kommit fram till att fokus skiftat till konstruktioner av flickor 

som unga lagöverträdare. Att använda genusteori för att studera flickors brottslighet har varit 

intressant men framför allt svårt, eftersom det satt prov på våra egna föreställningar och 

förväntningar kring flickor som begår brott. 

Förslag till vidare forskning 

Det har varit en utmaning att enbart undersöka hur flickor konstrueras utan att jämföra med 

pojkar då tidigare studier främst fokuserat på pojkar. Vi har därför funderat kring vad en 

jämförande kvalitativ studie hade resulterat i för resultat och om detta kunnat visa på 

eventuella skillnader och likheter kring konstruktionerna beroende på kön. Enligt vår mening 

skulle det vara intressant att jämföra pojkars och flickors våldsbrott då vi i vår 

forskningsöversikt konstaterat att våldsbrott främst är associerat till pojkar.  

Att studera flickor som unga lagöverträdare har varit otroligt givande för oss, emellertid 

finner vi att det fortfarande saknas primärstudier som fokuserar på flickors behov och 
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intressen. Därmed ser vi behovet av att vidarutveckla kunskapen och forskning kring flickor 

som unga lagöverträdare. 
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