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Abstract	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  thesis	  is	  to	  examine	  how	  gender	  is	  constructed	  in	  presentence	  

reports	  written	  by	  social	  workers’	  as	  mandated	  by	  11§	  LUL.	  Young	  offenders	  are	  often	  

assigned	  normative	  masculine	  or	  feminine	  attributes	  by	  personnel	  at	  treatment	  centers,	  

girls	  are	  considered	  emotional	  and	  in	  need	  of	  support	  while	  boys	  are	  considered	  

disorderly	  and	  in	  need	  of	  structure.	  	  

Young	  female	  delinquents	  are	  victimized	  which	  affects	  their	  culpability;	  they	  are	  less	  

likely	  to	  be	  held	  responsible	  for	  the	  crimes	  they	  committed.	  Young	  male	  delinquents	  are	  

viewed	  as	  aggressive	  and	  in	  control;	  they	  are	  more	  likely	  to	  be	  held	  accountable	  for	  their	  

criminal	  actions.	  In	  this	  study	  we	  analyze	  20	  presentence	  reports	  using	  critical	  

discourse	  analysis;	  ten	  reports	  about	  girls	  and	  ten	  about	  boys,	  in	  half	  of	  the	  reports	  the	  

youth	  is	  diagnosed	  with	  ADHD	  (5	  boys	  and	  5	  girls).	  Our	  main	  results	  show	  that	  gender	  

construction	  occurs	  in	  presentence	  reports,	  for	  example	  it	  is	  crucial	  that	  girls’	  are	  

calmed	  down	  by	  means	  of	  adult	  support,	  while	  boys’	  need	  to	  be	  activated	  and	  

controlled.	  We	  also	  ascertain	  that	  youths	  with	  an	  ADHD-‐diagnosis	  often	  are	  perceived	  as	  

victims	  and	  therefore	  attributed	  less	  culpability	  for	  their	  crimes,	  regardless	  of	  gender.	  
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1	  Inledning	  
	  
Socialtjänsten	  har	  en	  viktig	  del	  i	  rättsprocessen	  kring	  unga	  lagöverträdare	  då	  det	  

åligger	  socialtjänsten	  att	  skriva	  ett	  yttrande	  enligt	  11§	  Lag	  med	  särskilda	  

bestämmelser	  om	  unga	  lagöverträdare	  (LUL).	  Dessa	  yttranden	  kan	  påverka	  

åklagarens	  beslut	  om	  huruvida	  åtal	  ska	  väckas,	  samt	  åklagarens/rättens	  syn	  på	  

den	  unge	  som	  person.	  Det	  kan	  också	  påverka	  vilket	  påföljd	  den	  unge	  döms	  till,	  då	  

Socialtjänsten	  i	  regel	  föreslår	  en	  lämplig	  sådan	  i	  yttrandet	  (Tärnfalk,	  2014).	  

	  	  	  	  Forskaren	  Sven	  Granath	  uttalar	  sig	  i	  en	  tidningsartikel	  beträffande	  sin	  

forskning	  om	  knivrån,	  han	  konstaterar	  att	  flickor	  i	  regel	  döms	  för	  grov	  

misshandel,	  medan	  pojkar	  döms	  för	  försök	  till	  mord.	  Granath	  tror	  att	  det	  är	  ett	  

resultat	  av	  att	  flickor	  som	  begår	  brott	  gör	  det	  på	  grund	  av	  personliga	  problem,	  

medan	  pojkar	  gör	  det	  på	  grund	  av	  grupptryck.	  Därmed	  är	  det	  lättare	  att	  

sympatisera	  med	  flickorna.	  Felipe	  Estrada,	  professor	  i	  kriminologi	  vid	  

Stockholms	  universitet	  citeras	  i	  samma	  artikel	  och	  har	  följande	  förklaring	  till	  att	  

kvinnliga	  förövare	  ökar	  i	  brottsstatistiken:	  ”Flickor	  och	  kvinnor	  har	  inte	  

förvildats	  eller	  blivit	  mer	  våldsbenägna.	  Det	  är	  mäns	  minskning	  i	  brottsstati-‐

stiken	  som	  snarare	  förklarar	  det”	  (Younes,	  2011).	  I	  en	  nyhetsartikel	  om	  ”tjejer	  på	  

skuggsidan”	  får	  läsaren	  veta	  att	  yngre	  flickor	  tidigare	  kunde	  ”finnas	  som	  en	  

svans	  runt	  kriminella	  pojkar”	  men	  att	  de	  numera	  begår	  egna	  brott.	  Jämnåriga	  

pojkar	  som	  begår	  brott	  är	  ute	  efter	  makt	  och	  pengar	  medan	  flickorna	  slåss	  på	  

grund	  av	  relationer,	  de	  är	  ”känslomässiga	  och	  har	  dålig	  självkänsla”.	  Flickor	  som	  

slåss	  har	  psykiska	  problem	  medan	  pojkar	  ska	  spela	  tuffa	  (Delaryd,	  2011).	  	  

Ovanstående	  är	  några	  av	  de	  tidningsartiklar	  som	  går	  att	  finna	  i	  samma	  ämne.	  

Gemensamt	  för	  dem	  är	  att	  personerna	  som	  uttalar	  sig	  alla	  beskriver	  den	  unga	  

lagöverträdarens	  karaktär	  genom	  att	  tillföra	  denne	  attribut	  som	  allmänt	  anses	  

vara	  typiskt	  feminina	  eller	  maskulina,	  även	  orsaken	  till	  kriminaliteten	  förklaras	  

utifrån	  samma	  typ	  av	  feminina	  och	  maskulina	  attribut.	  	  

	  	  	  	  	  Enligt	  genusteorier	  är	  kön	  något	  som	  konstrueras,	  bland	  annat	  genom	  språket.	  

När	  något	  upprepas	  nog	  många	  gånger	  så	  kan	  det	  medföra	  att	  allmänheten	  

börjar	  se	  det	  som	  fakta	  (Butler,	  1993;	  Jule,	  2008).	  Ett	  led	  i	  konstruktionen	  av	  kön	  

är	  att	  kvinna	  och	  man	  anses	  vara	  en	  form	  av	  motsatspar,	  varför	  deras	  

egenskaper	  anses	  komplettera	  varandra.	  Ett	  exempel	  är	  att	  en	  ansedd	  maskulin	  

egenskap	  är	  att	  vara	  förnuftig	  och	  ta	  rationella	  beslut,	  motsvarande	  feminina	  
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egenskap	  är	  att	  agera	  utifrån	  känsla	  (Gemzöe,	  2002).	  	  Denna	  syn	  på	  maskulina	  

och	  feminina	  egenskaper	  finner	  vi	  exempelvis	  även	  inom	  behandling	  av	  unga	  

lagöverträdare	  där	  pojkar	  oftare	  får	  ansvara	  för	  sina	  handlingar,	  de	  blir	  aktörer,	  

medan	  flickor	  görs	  till	  offer	  för	  yttre	  omständigheter	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  

2008).	  ADHD	  är	  vanligt	  bland	  unga	  som	  begår	  brott,	  och	  även	  där	  kan	  denna	  

uppdelning	  av	  egenskaper	  som	  feminina	  eller	  maskulina	  återfinnas.	  Flickors	  och	  

pojkars	  beteenden	  tolkas	  olika;	  en	  utåtagerande	  flicka	  kan	  ses	  som	  trotsig	  

(känslostyrd),	  medan	  samma	  beteende	  i	  en	  pojkes	  fall	  kan	  föranleda	  misstankar	  

om	  ADHD	  (Statens	  beredning	  för	  medicinsk	  utvärdering	  [SBU],	  2005).	  	  

	  	  	  	  	  Med	  anledning	  av	  yttrandens	  betydelse	  för	  den	  unges	  påföljd	  och	  sedermera	  

framtid,	  anser	  vi	  att	  det	  är	  betydelsefullt	  att	  granska	  vilka	  normativa	  

beskrivningar	  av	  flickor	  och	  pojkar	  som	  konstrueras,	  och	  reproduceras,	  i	  

socialtjänstens	  yttranden	  enligt	  11§	  LUL.	  

	  

1.1 Problemformulering	  
	  
Vi	  frågar	  oss	  således	  om	  dessa	  normativa	  beskrivningar	  av	  unga	  kvinnor	  och	  

män,	  som	  verkar	  genomsyra	  så	  många	  delar	  av	  rättsystemet,	  är	  synliga	  även	  i	  

Socialtjänstens	  yttranden	  enligt	  11§	  LUL?	  Enligt	  Kriminalvården	  (2014)	  är	  

ADHD	  hos	  unga	  en	  riskfaktor	  för	  kriminalitet,	  därmed	  frågar	  vi	  oss	  också	  om	  

skillnader	  i	  hur	  kön	  konstrueras	  kan	  identifieras	  beroende	  på	  om	  den	  unge	  har	  

en	  diagnos?	  

	  	  	  	  	  I	  denna	  studie	  analyserar	  vi	  ett	  urval	  av	  Socialtjänstens	  yttranden	  i	  syfte	  att	  

undersöka	  om	  beskrivningen	  av	  de	  unga	  och	  deras	  bakgrund	  skiljer	  sig	  åt	  

beroende	  på	  deras	  kön	  och,	  i	  förekommande	  fall,	  ADHD-‐diagnos.	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  tänker	  oss	  att	  det,	  i	  strävan	  efter	  jämställdhet	  mellan	  könen,	  är	  intressant	  

att	  ge	  en	  inblick	  i	  vilka	  könsmaktsordningar	  som	  socialsekreterare	  i	  egenskap	  av	  

myndighetsutövare	  bidrar	  till	  att	  reproducera	  och	  vidmakthålla.	  

Könsmaktordningar	  som	  sedan	  tas	  med	  in	  i	  rätten	  och	  behandlingen	  av	  unga	  

lagöverträdare.	  	  
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  unga	  lagöverträdare	  med	  och	  utan	  

ADHD-‐diagnos	  konstrueras	  och	  beskrivs	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  i	  

Socialtjänstens	  yttranden	  enligt	  11§	  LUL.	  	  

	  

• På	  vilket	  sätt	  förekommer	  beskrivningar	  som	  kan	  uppfattas	  som	  

maskulina	  eller	  feminina	  enligt	  genusvetenskapliga	  teorier?	  	  

	  

• Hur	  konstrueras	  unga	  kvinnor	  och	  män	  som	  begått	  brott	  som	  ”offer”	  

respektive	  ”aktörer”	  i	  socialtjänstens	  yttranden?	  

	  

• Kan	  skillnader	  identifieras	  i	  hur	  kön	  konstrueras	  beroende	  på	  om	  den	  

unge	  har	  en	  ADHD-‐diagnos?	  

	  

1.3	  Centrala	  begrepp	  
	  
Yttrande	  

Ett	  yttrande	  är	  enligt	  Nationalencyklopedin	  ”	  (…)i	  sammanträdesteknisk	  mening	  

ett	  ställningstagande	  inför	  fattande	  av	  beslut	  från	  annan	  berörd	  instans	  än	  den	  

som	  fattar	  beslutet”	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  I	  denna	  studie	  avses	  

yttranden	  från	  Socialtjänsten	  enligt	  11§	  Lag	  med	  särskilda	  bestämmelser	  om	  

unga	  lagöverträdare	  (LUL).	  Åklagarens	  beslut	  om	  åtal	  eller	  åtalsunderlåtelse	  

baseras	  på	  socialtjänstens	  yttrande,	  vilket	  även	  kan	  användas	  i	  rätten	  för	  att	  

bestämma	  påföljd	  (Socialstyrelsen,	  2009).	  	  

	  	  	  	  	  I	  1§	  LUL	  (1964:167)	  framgår	  att	  det	  ”finns	  särskilda	  bestämmelser	  om	  

handläggning	  hos	  polis,	  åklagare	  och	  domstol	  av	  mål	  och	  ärenden	  om	  brott	  där	  

den	  misstänkte	  inte	  har	  fyllt	  tjugoett	  år”.	  

	  

Unga	  lagöverträdare	  

”Brottsmisstänkta	  under	  21	  år	  som	  behandlas	  enligt	  särskilda	  regler	  på	  grund	  av	  

sin	  ringa	  ålder”	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  I	  den	  här	  studien	  avser	  begreppet	  

’unga	  lagöverträdare’	  flickor	  och	  pojkar	  mellan	  15	  och	  17	  år	  då	  de	  hör	  till	  den	  

grupp	  som	  särbehandlas	  inom	  rättssystemet	  (Tärnfalk,	  2007,	  2014).	  	  



	   8	  

2	  Kunskapsläget	  
	  

2.1	  Inledning	  och	  sökprocess	  
	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  svensk	  och	  internationell	  forskning	  som	  använts	  i	  

uppsatsen.	  Det	  finns	  en	  hel	  del	  forskning	  som	  på	  olika	  sätt	  berör	  det	  område	  vi	  

valt	  att	  studera,	  därmed	  presenteras	  endast	  ett	  urval	  av	  litteratur	  som	  är	  

relevant	  för	  studien.	  	  

	  	  	  	  	  	  

Sökningar	  efter	  vetenskapliga	  artiklar/doktorsavhandlingar	  har	  gjorts	  i	  

databaserna:	  ProQuest	  –	  Social	  Sciences,	  Libris,	  Swepub,	  DiVA,	  Zeteo,	  Google	  

Scholar,	  Jstor	  och	  Sage.	  	  

	  

De	  sökord	  som	  i	  olika	  kombinationer	  gett	  resultat	  är:	  Genus,	  genusperspektiv,	  

kön,	  yttrande,	  unga	  lagöverträdare,	  aktör*,	  offer*,	  ung*,	  ungdom,	  LUL,	  LVU,	  

ADHD,	  Neuro*.	  psykisk	  störning,	  brott,	  krim*,	  youth,	  crime,	  juvenile,	  gender,	  

female,	  male	  och	  offender.	  

	  

Samma	  sökord	  har	  använts	  för	  att	  hitta	  litteratur	  på	  Södertälje	  stadsbibliotek	  

och	  Stockholms	  universitetsbibliotek.	  

	  

2.2	  Yttranden	  om	  unga	  lagöverträdare	  
	  
I	  Sverige	  ska	  barn	  inte	  straffas	  som	  vuxna	  utan	  i	  första	  hand	  överlämnas	  till	  

socialtjänsten	  för	  vård.	  För	  att	  rätten	  ska	  ha	  ett	  underlag	  i	  bedömningen	  av	  

påföljd	  skriver	  socialtjänsten	  ett	  yttrande	  enligt	  11§	  LUL	  (Tärnfalk,	  2007,2014).	  

	  

Brist	  på	  systematik	  

Michael	  Tärnfalk	  (2007)	  har	  i	  sin	  avhandling	  studerat	  socialtjänstens	  yttranden	  

enligt	  11§	  LUL.	  I	  avhandlingen	  undersöker	  han	  hur	  socialtjänsten	  utformat	  

yttranden,	  vilken	  information	  som	  finns	  i	  yttrandena	  om	  barnet	  och	  brottet,	  vad	  

som	  står	  i	  fokus	  för	  socialtjänstens	  bedömningar	  och	  vilka	  förslag	  till,	  och	  motiv	  

för,	  insatser	  som	  anförs,	  samt	  hur	  beslut	  för	  att	  inte	  vidta	  åtgärder	  framförs.	  Han	  

har	  för	  detta	  granskat	  103	  yttranden,	  70	  fall	  av	  misshandel	  och	  33	  fall	  av	  grov	  

misshandel	  från	  åren	  1998	  och	  2000.	  Tärnfalk	  har	  valt	  att	  avgränsa	  sig	  till	  pojkar	  
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med	  motiveringen	  att	  det	  mestadels	  är	  pojkar	  som	  lagförs	  för	  våldsbrott.	  

Pojkarna	  är	  15	  till	  17	  år	  då	  de	  tillhör	  den	  grupp	  som	  särbehandlas	  mest	  i	  

rättsystemet.	  Orsaken	  till	  att	  han	  valt	  att	  hålla	  sig	  till	  en	  brottskategori	  är	  att	  det	  

som	  ska	  studeras	  trots	  allt	  är	  likhet	  inför	  lagen,	  och	  då	  går	  det	  inte	  att	  använda	  

sig	  av	  olika	  brottstyper	  för	  en	  jämförelse.	  	  	  

	  	  	  	  	  I	  avhandlingen	  konstaterar	  han	  att	  yttrandena	  är	  viktiga	  för	  den	  påföljd	  som	  

utdöms	  av	  domstol,	  när	  det	  gäller	  misshandel	  så	  råder	  det	  samstämmighet	  

mellan	  socialtjänstens	  förslag	  och	  den	  slutliga	  påföljden.	  Gällande	  grov	  

misshandel	  så	  råder	  det	  samförstånd;	  här	  blir	  beskrivningen	  av	  den	  unges	  

situation	  i	  yttrandena	  viktigare,	  än	  i	  misshandelsfallen,	  för	  val	  av	  påföljd.	  Om	  

fokus	  i	  yttrandet	  är	  på	  barnets	  behov	  så	  används	  ord	  som	  stöd/omsorg	  och	  i	  

vissa	  fall	  kontroll.	  I	  yttranden	  där	  brottet	  är	  i	  fokus	  så	  handlar	  det	  om	  

konsekvenser,	  göra	  rätt	  för	  sig	  och	  att	  ta	  sitt	  straff.	  	  Fokus	  på	  brottet	  leder	  till	  tre	  

strategier	  från	  socialtjänstens	  sida	  1)	  Inga	  insatser	  2)	  Avvaktande	  hållning	  och	  

3)	  Socialtjänsten	  intervenerar.	  	  

	  	  	  	  	  Enligt	  Tärnfalk	  (2007)	  indikerar	  resultaten	  att	  påföljdssystemet	  är	  

oförutsebart	  och	  orättvist,	  de	  unga	  blir	  inte	  lika	  inför	  lagen.	  Anledningen	  är	  att	  

det	  råder	  stor	  osäkerhet	  gällande	  vad	  ett	  yttrande	  bör	  innehålla,	  samt	  hur	  

socialtjänsten	  ska	  förhålla	  sig	  till	  brottet	  som	  begåtts.	  	  

	  	  	  	  	  De	  största	  bristerna	  i	  socialtjänstens	  yttranden	  är	  bristen	  på	  systematik.	  De	  

kan	  vara	  mycket	  olika	  i	  sin	  utformning.	  Det	  är	  exempelvis	  ofta	  oklart	  vem	  som	  

lämnat	  information	  om	  den	  unge;	  om	  informationen	  är	  den	  unges	  egen	  

uppfattning,	  eller	  om	  den	  har	  tolkats	  av	  vuxna	  och	  professionella.	  Professionellas	  

information	  ges	  vanligtvis	  mer	  utrymme	  i	  yttrandet	  än	  barnets	  och	  föräldrarnas.	  

	  	  	  	  	  Bristerna	  i	  yttrandena	  kan	  delvis	  förklaras	  av	  att	  socialtjänsten	  generellt	  har	  

mycket	  kort	  tid	  på	  sig	  att	  sammanställa	  dem,	  samt	  att	  de	  skrivs	  innan	  rätten	  

beslutat	  huruvida	  barnet	  är	  skyldigt	  till	  brottet	  eller	  inte	  (a.a).	  	  

	  

Könsskillnader	  i	  yttranden	  

Stacy	  L.	  Mallicoat	  (2007)	  har	  undersökt	  om	  det	  finns	  skillnader	  -‐	  som	  inte	  kan	  

förklaras	  av	  brottets	  grad	  eller	  tidigare	  brottslighet	  -‐	  mellan	  hur	  flickor	  och	  

pojkar	  beskrivs	  i	  övervakares	  (egen	  översättning	  av	  ”probation	  officers”)	  

yttranden	  som	  inhämtas	  av	  domstol	  innan	  dom	  faller.	  Studiens	  material	  är	  

inhämtat	  från	  amerikanska	  yttranden	  vilka	  (liksom	  svenska	  yttranden)	  bland	  
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annat	  innehåller	  information	  om	  ungdomens	  bakgrund,	  beteende	  och	  

rekommenderad	  påföljd.	  	  

	  	  	  	  	  Mallicoat	  nämner	  en	  rad	  fördelar	  med	  att	  använda	  yttranden	  för	  att	  

undersöka	  skillnader	  i	  huruvida	  ungdomarna	  anses	  skyldiga	  för	  sina	  brott	  

beroende	  på	  kön,	  bland	  annat	  att	  yttrandena	  anses	  vara	  skrivna	  av	  ”experter”	  på	  

området,	  samt	  yttrandenas	  betydelse	  för	  rättens	  val	  av	  påföljd.	  Studier	  av	  detta	  

slag	  är	  dock	  svåra	  att	  generalisera	  eftersom	  de	  endast	  speglar	  det	  material	  som	  

forskaren	  fått	  tillgång	  till,	  så	  resultatet	  bör	  därmed	  inte	  anses	  allmängiltigt	  

(Mallicoat,	  2007).	  	  

	  	  	  	  	  Resultatet	  av	  Mallicoats	  multivariata	  analys	  indikerar	  att	  det	  finns	  signifikanta	  

kvalitativa	  och	  kvantitativa	  skillnader.	  Hon	  har	  delat	  upp	  sin	  analys	  utifrån	  hur	  

allvarliga	  brottstyperna	  är	  enligt	  lag.	  Resultatet	  visar	  att	  ungdomar	  som	  har	  

begått	  brott	  som	  exempelvis	  stöld	  eller	  snatteri	  anses	  mindre	  skyldiga	  än	  de	  som	  

har	  begått	  brott	  som	  rån	  och	  misshandel.	  Rån	  och	  misshandel	  klassificeras	  som	  

våldsbrott,	  därmed	  var	  resultatet	  väntat	  eftersom	  sådana	  brott	  i	  regel	  anses	  

allvarligare	  straffrättsligt.	  Ungdomar	  som	  begår	  narkotikabrott	  anses	  i	  allmänhet	  

mindre	  skyldiga	  än	  de	  som	  begår	  våldsbrott,	  dock	  visar	  studiens	  resultat	  att	  

övervakare	  ofta	  ser	  flickors	  narkotikabruk	  som	  allvarligare	  än	  pojkars.	  

Övervakarna	  tenderar	  att	  visa	  en	  större	  oro	  för	  att	  flickors	  bruk	  av	  narkotika	  ska	  

försätta	  dem	  i	  allvarlig	  risk	  för	  att	  utveckla	  missbruk	  och	  utsatthet.	  Flickorna	  

tillskrivs	  en	  offerroll,	  och	  mer	  fokus	  läggs	  på	  flickornas	  nuvarande	  situation	  och	  

narkotikabrukets	  påverkan	  för	  flickornas	  framtid,	  snarare	  än	  att	  hitta	  

anledningar	  till	  bruket,	  detta	  trots	  att	  miljöfaktorer	  ofta	  anses	  vara	  orsaken	  till	  

flickors	  missbruk	  (a.a).	  	  

	  

Vad	  påverkar	  den	  unges	  skyldighetsgrad?	  

Mallicoat	  har	  använt	  sig	  av	  attributionsteori	  för	  att	  se	  till	  vilken	  grad	  

ungdomarna	  anses	  vara	  skyldiga,	  vilket	  då	  beror	  på	  om	  deras	  brott	  tycks	  vara	  ett	  

resultat	  av	  yttre	  attribut	  (t.ex.	  miljö,	  dåligt	  umgänge,	  familjeproblem)	  eller	  inre	  

attribut	  (personlighetsdrag, motivation, attityd och sinnesstämning).	  De	  vars	  

kriminalitet	  anses	  bero	  på	  yttre	  attribut	  hålls	  i	  regel	  mindre	  ansvariga	  för	  sin	  

kriminalitet,	  medan	  de	  vars	  kriminalitet	  anses	  bero	  på	  inre	  attribut	  hålls	  

skyldiga.	  Relationen	  mellan	  yttre	  och	  inre	  attribut	  blir	  viktig	  i	  bedömningen	  av	  

vilket	  straffrättsligt	  ansvar	  förövaren	  har.	  Enligt	  Mallicoat	  anses	  förövare	  som	  
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påverkas	  av	  yttre	  attribut	  ha	  mindre	  kontroll	  över	  sitt	  beteende	  än	  de	  vars	  

beteende	  är	  ett	  resultat	  av	  personliga	  egenskaper.	  Individer	  vars	  beteende	  

kategoriseras	  som	  resultat	  av	  inre	  attribut	  anses	  farligare	  än	  andra,	  vilket	  

påverkar	  hur	  dessa	  förövare	  behandlas	  straffrättsligt.	  Kopplingen	  mellan	  inre	  

attribut	  och	  grad	  av	  skyldighet	  påverkar	  hur	  övervakare	  uppfattar	  kriminella	  

beteenden	  och	  sedermera	  vilken	  påföljd	  som	  de	  anser	  lämplig.	  	  

	  	  	  	  	  Mallicoat	  har	  utvecklat	  en	  modell	  (se	  bilaga	  3)	  för	  övervakares	  klassifikationer	  

av	  förövares	  skuld	  i	  sin	  analys;	  orsak	  till	  den	  kriminella	  handlingen,	  attityder	  

gentemot	  den	  kriminella	  handlingen,	  attityd	  inför	  konsekvenserna	  av	  den	  

kriminella	  handlingen	  och	  attityd	  inför	  att	  förändra	  sitt	  beteende.	  Dessa	  

klassifikationer	  blir	  viktiga	  för	  avgörandet	  av	  skuldfrågan.	  Exempelvis	  ansåg	  

övervakare	  att	  förövare	  som	  accepterade	  skuld	  för	  sina	  handlingar	  var	  

samarbetsvilliga	  och	  ansvariga,	  medan	  förövare	  som	  hävdade	  att	  de	  begick	  sina	  

handlingar	  spontant	  och	  utom	  sin	  kontroll	  sågs	  som	  manipulativa	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Ytterligare	  forskning	  visar,	  enligt	  Mallicoat,	  att	  pojkar	  i	  högre	  utsträckning	  får	  

ta	  ansvar	  för	  sina	  kriminella	  handlingar	  än	  flickor	  (a.a).	  Exempelvis	  kommer	  

Horn	  och	  Evans	  i	  en	  artikel	  (refererad	  i	  Mallicoat,	  2007)	  fram	  till	  att	  manliga	  

förövares	  skuld	  och	  ansedd	  orsak	  till	  brottslighet	  skiljer	  sig	  väsentligt	  i	  

jämförelse	  med	  kvinnligas.	  Manliga	  förövare	  får	  acceptera	  skuld	  för	  sina	  

handlingar,	  medan	  kvinnliga	  förövare	  nekas	  sådana	  möjligheter.	  Manliga	  

förövare	  konstrueras	  ofta	  på	  sådant	  sätt	  att	  de	  anses	  ha	  en	  känsla	  av	  driftighet	  

och	  rationalitet	  i	  sitt	  kriminella	  beteende,	  något	  som	  fråntas	  kvinnor.	  Detta	  kan	  

ses	  som	  ett	  resultat	  av	  att	  det	  i	  yttranden	  om	  kvinnor	  tenderar	  att	  läggas	  fokus	  

på	  deras	  personliga	  egenskaper	  snarare	  än	  brottet;	  förklaringar	  till	  kvinnors	  

kriminella	  beteende	  ses	  som	  ett	  symptom	  på	  allmän	  patologi:	  fokus	  på	  kvinnors	  

emotionella	  och	  mentala	  tillstånd,	  och	  betoningen	  på	  kvinnors	  utsatthet	  utan	  att	  

relatera	  den	  till	  brottet	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Flickors	  kriminalitet	  anses	  vara	  ett	  resultat	  av	  dåliga	  familjeförhållanden,	  

droganvändning,	  skolmisslyckanden	  och	  utsatthet,	  ofta	  i	  kombination	  med	  

psykisk	  ohälsa.	  Studiens	  resultat	  visar	  att	  inte	  enbart	  tillskrivelsen	  av	  attribut	  

förklarar	  hur	  grad	  av	  skyldighet	  varierar	  efter	  kön,	  utan	  att	  övervakare	  ofta	  

definierar	  och/eller	  tillämpar	  samma	  konstruktion	  på	  olika	  sätt	  för	  pojkar	  och	  

flickor.	  Flickors	  sexuella	  beteende	  anses	  vara	  ett	  problem	  medan	  pojkars	  

sexuella	  beteende	  inte	  nämns,	  om	  de	  inte	  anklagas	  för	  våldtäkt	  eller	  andra	  
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sexbrott.	  Domstolsväsendet	  fortsätter	  att	  vara	  en	  mekanism	  genom	  vilken	  

kontroll	  av	  kvinnlig	  sexualitet	  upprätthålls.	  Flickor	  är	  involverade	  i	  

domstolsprocesser	  för	  sitt	  eget	  bästa,	  inte	  nödvändigtvis	  för	  att	  hon	  är	  en	  fara	  för	  

samhället,	  snarare	  för	  sin	  egen	  säkerhets	  skull.	  Flickor	  beskrevs	  ha	  ”mentala	  

problem”	  snarare	  än	  vara	  brottslingar.	  Flickor	  anses	  alltså	  inte	  vara	  kriminellt	  

farliga,	  vilket	  pojkar	  däremot	  gör	  (Mallicoat,	  2007).	  	  

	  
2.3	  Unga	  lagöverträdare	  ur	  ett	  genusperspektiv	  
	  
Kerstin	  Hamreby	  (2004),	  som	  har	  studerat	  synen	  på	  unga	  lagöverträdare	  under	  

1900-‐talet,	  lyfter	  fram	  hur	  flickors	  promiskuösitet	  och	  pojkars	  kriminella	  

utåtagerande	  beteende	  ses	  som	  problematiska	  när	  de	  blir	  delaktiga	  i	  det	  sociala	  

barnvårdssystemet.	  Enligt	  Hamreby	  är	  detta	  stereotypa	  ”sanningar”	  som	  

ständigt	  reproduceras	  genom	  åren	  och	  som	  inte	  verkar	  ha	  förändrats	  nämnvärt	  

över	  tid.	  Hamreby	  menar	  att	  en	  biologisk	  determinism	  präglat	  den	  vetenskapliga	  

forskningen	  och	  denna	  för	  fram	  att	  flickors	  problem	  ligger	  inom	  reproduktion	  

(sex)	  och	  pojkars	  aggressivitet	  (naturlig).	  En	  sådan	  vetenskaplig	  bias	  kan	  göra	  

att	  viktiga	  frågor	  om	  hur	  könsidentiteten	  konstruerats	  inte	  ifrågasätts.	  	  

	  	  	  	  	  Inom	  den	  sociala	  barnavården	  ansågs	  flickor	  ha	  ”en	  sårbar	  inre	  kärna”,	  deras	  

problem	  var	  en	  del	  av	  deras	  personlighet.	  Pojkars	  beteende	  ansågs	  däremot	  vara	  

ett	  resultat	  av	  yttre	  omständigheter,	  det	  hade	  således	  inte	  med	  deras	  

personlighet	  att	  göra	  -‐	  pojkars	  beteende	  kopplades	  till	  klassiskt	  maskulina	  

drifter.	  	  Synen	  på	  hur	  en	  flicka	  skulle	  vara	  kopplades	  ständigt	  ihop	  med	  biologin,	  

det	  vill	  säga	  moderskap.	  Det	  var	  viktigt	  att	  vara	  en	  god	  omsorgsgivare.	  Flickor	  

skulle	  skyddas,	  kontrolleras,	  disciplineras	  och	  fostras	  för	  att	  undvika	  att	  

sexualiteten,	  dvs.	  biologin,	  skulle	  användas	  i	  fel	  syfte.	  Detta	  skulle	  kunna	  förstöra	  

hennes	  inre	  kärna	  och	  därmed	  göra	  henne	  vanartig.	  Det	  viktiga	  för	  att	  vara	  en	  

bra	  pojke	  däremot	  var	  att	  vara	  handlingskraftig,	  utåtriktad	  och	  aggressiv.	  De	  

behövde	  kunna	  försörja	  och	  beskydda	  avkomman.	  Den	  sociala	  barnavården	  

arbetade	  med	  att	  stävja	  lättja;	  pojkar	  skulle	  bli	  självförsörjande	  arbetare	  och	  

flickor	  respektabla	  omsorgsarbetare.	  Normen	  för	  hur	  flickor	  och	  pojkar	  skulle	  

bete	  sig	  såg	  och	  ser	  olika	  ut.	  Aggressivitet	  är	  ett	  exempel.	  Det	  anses	  vara	  naturligt	  

hos	  pojkar	  men	  tecken	  på	  patologi	  hos	  flickor	  (Hamreby,	  2004).	  	  
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Rätten	  definierar	  kvinnor	  och	  män	  olika	  

Astrid	  Schlytter	  (1999)	  beskriver	  att	  rättsystemet	  är	  konstruerat	  av	  män	  utifrån	  

män,	  vilket	  återspeglas	  i	  lagar	  och	  förordningar.	  Rätten	  definierar	  ofta	  kvinnan	  

utifrån	  kropp	  och	  biologi	  snarare	  än	  subjektivt,	  och	  är	  därmed	  inte	  en	  neutral	  

inrättning	  eftersom	  den	  reproducerar	  samhällets	  normer.	  I	  samhället	  finns	  en	  

föreställning	  om	  att	  rätten	  är	  en	  neutral	  arena	  där	  den	  som	  ställs	  inför	  rätta	  är	  en	  

könlös,	  fri	  och	  jämlik	  individ.	  Samtidigt	  så	  är	  rådmännen	  människor	  -‐	  precis	  som	  

människan	  som	  begått	  brottet	  och	  övriga	  människor	  i	  samhället.	  Alla	  människor	  

har	  känslor,	  värderingar	  och	  erfarenheter	  som	  de	  bär	  med	  sig	  vilka	  är	  svåra	  att	  

bortse	  från;	  det	  finns	  således	  inga	  garantier	  för	  att	  alla	  som	  arbetar	  i	  rätten	  har	  

ett	  neutralt	  förhållningssätt.	  Att	  domare	  anses	  kapabla,	  i	  egenskap	  av	  

”förståndiga	  personer”,	  att	  bedöma	  vem	  som	  är	  trovärdig	  eller	  inte	  är	  

problematiskt.	  Det	  spelar	  således	  roll	  vem	  som	  är	  rättstillämpare	  och	  vad	  denne	  

har	  för	  erfarenheter	  och	  kunskapsbas.	  Likaså	  påverkas	  rättssystemet	  av	  politiker	  

vilka	  dikterar	  de	  lagar,	  förordningar	  och	  värderingar	  som	  är	  gällande	  (a.a).	  	  	  

	  	  	  	  	  Tina	  Mattson	  (2002)	  konstaterar	  att	  pojkar	  omhändertas	  oftare	  än	  flickor	  

enligt	  Lag	  med	  särskilda	  bestämmelser	  om	  vård	  av	  unga	  (LVU),	  samtidigt	  

medger	  vissa	  rekvisit	  i	  lagen	  att	  det	  finns	  större	  handlingsutrymme	  för	  

pojkar(a.a).	  Schlytter	  (1999)	  drar	  samma	  slutsatser	  som	  Mattson	  rörande	  unga	  

som	  omhändertas	  enligt	  LVU	  på	  grund	  av	  missbruk.	  Schlytter	  har	  granskat	  LVU	  

ur	  ett	  könsperspektiv	  och	  konstaterar	  att	  det	  som	  anses	  vara	  bruk	  när	  det	  

kommer	  till	  pojkar,	  ses	  som	  missbruk	  när	  det	  handlar	  om	  flickor.	  Vid	  grovt	  

missbruk	  så	  har	  pojkarnas	  generellt	  pågått	  en	  längre	  tid	  och	  är	  allvarligare	  innan	  

samhället	  reagerar.	  När	  samhället	  reagerar	  på	  pojkars	  missbruk	  så	  är	  reaktionen	  

ett	  resultat	  av	  förekomst	  av	  teknisk	  bevisning	  eller	  flertalet	  observationer.	  

Gällande	  flickors	  missbruk	  så	  reagerar	  samhället	  på	  det	  beteende	  som	  kommer	  

med	  missbruket.	  Därmed	  har	  pojkar	  ett	  större	  handlingsutrymme	  inom	  detta	  

rekvisit,	  medan	  normer	  gör	  att	  flickor	  gränssätts	  redan	  vid	  ett	  tidigt	  stadium	  av	  

missbruk	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Könsskillnader	  kan	  även	  identifieras	  i	  hur	  rekvisitet	  ”socialt	  nedbrytande	  

beteende”	  används.	  Socialt	  nedbrytande	  beteende	  innebär	  att	  den	  unge	  riskerar	  

att	  utsätta	  sig	  för	  fara	  genom	  att	  avvika	  från	  samhällets	  normer,	  t.ex.	  genom	  

missbruk,	  brott,	  prostitution,	  att	  vistas	  i	  missbruksmiljöer,	  arbeta	  på	  sexklubbar	  

eller	  annan	  social	  missanpassning.	  För	  flickor	  verkar	  sexualitet	  och	  kropp	  och	  
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icke-‐dokumenterade	  förhållanden	  får	  relevans	  i	  bedömningen.	  Flickor	  får	  även	  

ansvara	  för	  vad	  andra	  gör	  med	  dem,	  vad	  de	  ”utsätter”	  sig	  för	  medan	  det	  i	  

pojkarnas	  fall	  är	  någon	  annan	  som	  borde	  ha	  agerat	  (Schlytter,	  1999).	  	  

	  

2.4	  Könande	  av	  unga	  lagöverträdare	  i	  behandling	  
	  
Amerikansk	  forskning	  visar	  att	  psykisk	  ohälsa,	  framförallt	  depression	  är	  något	  

som	  utmärker	  sig	  hos	  tonårsflickor	  som	  begår	  brott.	  Daigle,	  Cullen	  och	  Wright,	  

(2007)	  undersökte	  om	  det	  finns	  behov	  av	  specifika	  riskbedömningsverktyg	  

anpassade	  för	  flickor	  för	  att	  kunna	  förutse	  ungdomsbrottslighet.	  De	  hävdar	  att	  

tidigare	  forskning	  kring	  riskfaktorer	  är	  baserad	  på	  pojkar	  och	  därmed	  utgår	  ifrån	  

riskfaktorer	  som	  gäller	  för	  just	  pojkar.	  Detta	  kan	  betyda	  att	  brottsförebyggande	  

åtgärder	  och	  behandlingsformer	  inte	  är	  anpassade	  för	  flickor	  (a.a).	  	  

	  

Könande	  inom	  behandling	  på	  1950-‐och	  60-‐talet	  

Ericsson	  och	  Jon	  (2006)	  anser	  att	  genusperspektiv	  inte	  bara	  bör	  användas	  för	  att	  

belysa	  kvinnors	  situation,	  utan	  även	  mäns.	  Deras	  ämne	  är	  social	  kontroll	  och	  de	  

har	  jämfört	  hur	  ungdomar	  på	  ”ungdomsvårdsskolor”	  för	  respektive	  kön	  

behandlades	  under	  1950-‐och	  1960-‐talen.	  De	  fann	  två	  önskvärda	  stereotyper	  

som	  skolorna	  ville	  fostra	  fram;	  ”den	  sedesamma	  flickan”	  och	  den	  ”propre	  

pojken”.	  Den	  sedesamma	  flickan	  skulle	  vara	  pryd,	  kunna	  sköta	  ett	  hushåll	  och	  ta	  

hand	  om	  andras	  behov	  före	  sina	  egna,	  medan	  pojkarna	  skulle	  vara	  arbetsamma	  

och	  propra,	  men	  absolut	  inte	  för	  måna	  om	  sitt	  utseende	  eller	  lata.	  Det	  som	  var	  

lika	  i	  fostran	  av	  de	  unga	  var	  att	  man	  ville	  utveckla	  deras	  självkontroll	  och	  moral.	  

Annars	  så	  fanns	  det	  mer	  av	  en	  ”låt-‐gå	  mentalitet”	  på	  pojkarnas	  skola,	  ”boys	  will	  

be	  boys”.	  Flickornas	  icke-‐önskvärda	  beteende	  ansågs	  vara	  allvarligare	  då	  det	  var	  

ett	  hot	  mot	  femininiteten.	  (a.a).	  

	  

Att	  ”göra	  kön”	  inom	  tvångsvård	  av	  ungdomar	  

Leili	  Laanemets	  och	  Arne	  Kristiansen	  (2008)	  har	  studerat	  tvångsvården	  ur	  ett	  

genusperspektiv.	  Studiens	  ingångshypotes	  var	  att	  tvångsvården	  reproducerar	  

samhällets	  normer	  och	  värderingar,	  vilket	  också	  visar	  sig	  överensstämma	  med	  

studiens	  resultat.	  Studien	  visar	  att	  könens	  isärhållande	  är	  normen	  och	  det	  som	  

av	  personalen	  inom	  tvångsvården	  anses	  vara	  bäst	  för	  ungdomarna.	  Flickor	  
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behöver	  lugn	  och	  ro	  och	  pojkar	  behöver	  aktiveras.	  Personalens	  bild	  av	  pojkarna	  

var	  att	  de	  var	  kriminella,	  våldsamma	  och	  aggressiva.	  Det	  ansågs	  därmed	  extra	  

viktigt	  att	  vården	  var	  klar	  och	  tydlig.	  ”Raka	  rör	  och	  inget	  daltande”.	  Flickorna	  

ansågs	  i	  sin	  tur	  vara	  jobbigare	  att	  vårda	  på	  grund	  av	  komplex	  problematik	  samt	  

att	  de	  var	  manipulativa.	  Flickor	  sågs	  som	  sköra	  offer	  och	  pojkar	  som	  aggressiva	  

aktörer.	  Laanemets	  och	  Kristiansens	  observationer	  visade	  att	  flickornas	  vård	  var	  

mer	  individuell	  och	  anpassad	  efter	  deras	  relationer,	  bakomliggande	  faktorer,	  och	  

undvikande	  av	  misslyckanden.	  Personalen	  ville	  stärka	  och	  hjälpa	  flickan,	  vilket	  

stämmer	  med	  bilden	  av	  flickor	  som	  svaga	  och	  offer	  för	  omständigheter.	  Pojkarna	  

blev	  istället	  kollektivt	  behandlade	  och	  belöningssystem	  var	  vanliga,	  mycket	  vikt	  

lades	  vid	  beteende	  (a.a.).	  

	  	  	  	  	  Flickorna	  vårdades	  i	  hemlika	  familjära	  miljöer	  där	  personalen	  gärna	  gjorde	  

det	  lilla	  extra.	  Miljön	  där	  pojkarna	  behandlades	  var	  mer	  steril	  och	  

institutionsaktig.	  Där	  pojkarna	  vårdades	  fanns	  det	  mer	  idrott	  på	  schemat,	  och	  

schemat	  och	  dess	  tider	  var	  viktigare.	  Hela	  dagarna	  var	  fyllda	  av	  aktiviteter.	  

Flickornas	  scheman	  var	  luftigare	  med	  mer	  utrymme	  för	  spontanitet	  -‐	  tv:n	  fick	  en	  

större	  plats.	  	  Gällande	  skolämnen	  så	  var	  det	  bara	  på	  flickavdelningar	  som	  det	  

fanns	  textilslöjd.	  Träslöjd	  fanns	  däremot	  på	  avdelningar	  för	  båda	  kön,	  lärarna	  

berättade	  hur	  de	  fick	  hålla	  tillbaka	  pojkarna	  som	  ”kastade”	  sig	  över	  maskinerna.	  

På	  en	  av	  avdelningarna	  var	  det	  obligatoriskt	  att	  flickorna	  skulle	  göra	  en	  

brudkista,	  detta	  för	  att	  uppmuntra	  flickorna	  att	  göra	  något	  till	  sig	  själva	  som	  de	  

sedan	  kunde	  ta	  med	  sig	  ut	  i	  livet.	  På	  en	  av	  flickavdelningarna	  fanns	  tjejkväll	  på	  

schemat,	  personalen	  tog	  då	  fram	  en	  ”tjejlåda”	  med	  skönhetsprodukter	  t.ex.	  

hårinpackning.	  Pojkarnas	  vardag	  var	  mycket	  strukturerad,	  flickornas	  mer	  fri,	  de	  

kunde	  välja	  mer	  och	  t.ex.	  välja	  bort	  skolämnen	  de	  tyckte	  var	  svåra	  och	  jobbiga	  

(Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  	  
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”Osynliga	  flickor”	  och	  pojkar	  i	  behov	  av	  fostran	  

Maria	  Andersson	  Vogel	  (2012)	  har	  granskat	  och	  utvärderat	  ett	  	  

vårdkedjeprojekt	  inom	  särskilda	  ungdomshem,	  bland	  annat	  med	  flertalet	  

frågeställningar	  som	  behandlar	  kön	  och	  genus.	  Hennes	  utvärdering	  visade	  att	  

nästan	  3/4	  av	  de	  placerade	  ungdomarna	  återplacerades	  eller	  lagfördes	  inom	  två	  

år	  efter	  att	  vården	  avslutats.	  Det	  var	  inga	  könsskillnader	  gällande	  de	  ungdomar	  

som	  återplacerade,	  däremot	  var	  majoriteten	  av	  dem	  som	  återigen	  lagfördes	  

pojkar.	  Detta	  är	  dock	  inte	  ett	  resultat	  av	  att	  flickornas	  behandling	  var	  mer	  

effektiv,	  snarare	  att	  flickors	  problematik	  inte	  rör	  olagligheter	  i	  samma	  

utsträckning	  som	  pojkars.	  Flickorna	  led	  av	  psykisk	  ohälsa	  i	  större	  utsträckning	  

än	  pojkar	  och	  denna	  ohälsa	  bestod	  även	  efter	  vistelsen	  på	  ungdomshemmen.	  

Pojkars	  beteende	  problematiseras	  inte	  i	  nog	  hög	  grad	  med	  tanke	  på	  att	  

beteendet	  är	  kopplat	  till	  föreställningen	  om	  en	  ”naturlig	  maskulinitet”	  (våld	  

förknippas	  t.ex.	  med	  maskulinitet)	  som	  har	  gått	  till	  överdrift	  i	  dessa	  fall.	  De	  

återfostras	  in	  i	  samhället	  genom	  institutionsvård	  utan	  att	  detta	  ”maskulina”	  

beteende	  ifrågasätts,	  istället	  regleras	  det	  till	  en	  ”godkänd”	  nivå.	  (a.a).	  Flickors	  

problem,	  alltså	  den	  psykiska	  ohälsan,	  osynliggörs	  då	  vården	  i	  sig	  är	  utformad	  för	  

-‐	  och	  anpassad	  efter	  -‐	  pojkar	  med	  beteendeproblem.	  Forskningen	  om	  insatser	  

och	  behandling	  är	  nämligen	  i	  stor	  utsträckning	  baserad	  på	  resultat	  som	  rör	  

pojkar	  med	  sådan	  problematik	  (a.a).	  	  

	  

2.5	  ADHD	  –	  en	  riskfaktor	  för	  kriminalitet	  
	  
Under	  insamlingen	  av	  yttranden	  upptäcktes	  att	  ADHD	  var	  vanligt	  förekommande	  

bland	  ungdomarna	  som	  begått	  brott,	  så	  pass	  vanligt	  att	  det	  kändes	  betydelsefullt	  

att	  ha	  med	  som	  en	  komponent	  i	  analysen.	  Material	  från	  exempelvis	  

Kriminalvården	  (2014)	  visar	  att	  ADHD	  i	  barndomen	  är	  en	  riskfaktor	  för	  

kriminalitet	  samt	  att	  en	  individ	  med	  ADHD	  löper	  5-‐9	  gånger	  större	  risk	  att	  begå	  

brott	  (a.a).	  	  

	  

ADHD	  och	  normbrytande	  beteenden	  

ADHD	  står	  för	  Attention	  Deficit	  Hyperactivity	  Disorder,	  det	  vill	  säga	  ”bristande	  

uppmärksamhet	  och/eller	  överaktivitet/impulsivitet”.	  Det	  finns	  tre	  typer	  av	  

ADHD:	  en	  där	  man	  huvudsakligen	  är	  hyperaktiv	  och	  impulsiv,	  en	  där	  man	  brister	  
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i	  uppmärksamhet	  och	  koncentration,	  och	  så	  en	  tredje	  som	  är	  en	  kombination	  

mellan	  de	  två	  första	  typerna.	  ADHD	  ger	  tydliga	  symptom	  redan	  under	  

barndomen	  och	  skapar	  varaktiga	  svårigheter	  inom	  flera	  livsområden.	  Ju	  tidigare	  

det	  normbrytande	  beteendet	  som	  ADHD	  kan	  ge	  uttryck	  för	  startar,	  ju	  högre	  risk	  

är	  det	  att	  beteendet	  fortgår	  och	  inte	  bryts.	  Barn	  med	  ADHD	  löper	  en	  flerdubblad	  

risk	  för	  att	  börja	  missbruka	  och	  begå	  brott	  i	  ung	  ålder	  (Brar,	  2011).	  

	  	  	  	  	  Barn	  med	  ADHD	  har	  ofta	  svårt	  både	  med	  skolarbete	  och	  med	  

kamratrelationer.	  De	  behöver	  omedelbar	  förstärkning	  på	  sitt	  agerande	  för	  att	  

ändra	  sitt	  framtida	  handlande.	  De	  kan	  ha	  svårt	  att	  vänta	  på	  sin	  tur	  i	  lekar	  och	  när	  

de	  ska	  svara	  på	  frågor	  på	  lektioner.	  De	  har	  ofta	  svårt	  att	  hantera	  motgångar	  och	  

kontrollera	  sina	  känslor.	  Detta	  gör	  att	  de	  får	  en	  bristande	  social	  kompetens.	  Barn	  

med	  ADHD	  känner	  sig	  oftare	  än	  andra	  utelämnade	  i	  skeenden	  de	  inte	  kan	  

påverka,	  de	  dras	  med	  i	  saker	  på	  impuls	  utan	  att	  reflektera	  över	  om	  det	  är	  rätt	  sak	  

att	  göra	  eller	  inte,	  vilket	  gör	  dem	  sårbara.	  	  Koncentrationsproblemen	  gör	  att	  

dessa	  barn	  har	  svårt	  att	  reflektera	  och	  förutse	  saker	  (Socialstyrelsen,	  2004).	  	  

	  

ADHD	  och	  kön	  

Könsskillnader	  i	  hur	  ADHD	  yttrar	  sig	  hos	  flickor	  och	  pojkar	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  

med	  tanke	  på	  uppsatsens	  syfte	  är	  att	  studera	  konstruktionen	  av	  kön.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Annika	  Brar	  (2011)	  skriver	  att	  ADHD	  är	  sex	  gånger	  så	  vanligt	  hos	  pojkar	  som	  

hos	  flickor,	  men	  det	  kan	  finnas	  ett	  stort	  mörkertal	  av	  flickor	  med	  ADHD,	  

eftersom	  diagnoskriterierna	  för	  ADHD	  är	  utformade	  efter	  pojkar	  och	  män	  

samtidigt	  som	  flickor	  och	  kvinnors	  symtom	  kan	  skilja	  sig	  från	  männens	  genom	  

att	  vara	  mer	  diffusa	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Flickor	  brister	  oftare	  i	  uppmärksamhet	  och	  pojkar	  brister	  oftare	  motoriskt.	  

Flickor	  uppvisar	  oftare	  introverta	  symptom	  såsom	  ångest,	  depression,	  bristande	  

självkänsla	  och	  andra	  kroppsliga	  symptom.	  Pojkar	  med	  ADHD	  är	  oftare	  

utåtagerande	  och	  har	  ett	  beteende	  som	  stör	  sin	  omgivning.	  Likheterna	  mellan	  

pojkar	  och	  flickor	  med	  ADHD	  är	  dock	  större	  än	  skillnaderna	  (Socialstyrelsen,	  

2004).	  Det	  anses	  enligt	  SBU	  vidare	  vara	  fastställt	  att	  flickor	  med	  ADHD	  är	  mer	  

utsatta	  än	  flickor	  utan	  ADHD	  (SBU,	  2005).	  De	  har	  betydande	  svårigheter	  både	  

gällande	  kamratrelationer	  och	  skolarbetet.	  ADHD-‐symptomen	  skapar	  ett	  

utanförskap	  då	  flickor	  får	  ett	  något	  annorlunda	  funktionssätt,	  vilket	  har	  

konsekvenser	  för	  flickans	  välbefinnande,	  utbildning	  och	  självkänsla.	  Flera	  
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studier	  visar	  att	  flickor	  och	  pojkars	  sätt	  att	  bete	  sig	  tolkas	  olika,	  t.ex.	  så	  kan	  en	  

flicka	  med	  utåtagerande	  beteende	  ses	  som	  trotsig	  medan	  man	  börjar	  fundera	  på	  

om	  en	  pojke	  med	  samma	  beteende	  har	  ADHD.	  Dessutom	  spelar	  troligtvis	  

kulturella	  förväntningar	  på	  hur	  flickor	  och	  pojkar	  bör	  bete	  sig	  roll.	  

Beteendeproblemen	  associeras	  således	  inte	  lika	  ofta	  till	  ADHD	  om	  det	  gäller	  en	  

flicka	  som	  om	  det	  gäller	  en	  pojke.	  Flickors	  ADHD-‐symptom	  bortförklaras	  ofta	  

som	  orsakade	  av	  livshändelser	  medan	  man	  om	  det	  gäller	  en	  pojke	  börjar	  fundera	  

på	  om	  det	  har	  genetiska	  orsaker	  (SBU,	  2005).	  	  

	  

2.6	  Sammanfattning	  
	  
Forskningen	  visar	  att	  socialtjänstens	  yttrande	  enligt	  11	  §	  LUL	  har	  stor	  betydelse	  

för	  val	  av	  påföljd	  i	  domstol,	  men	  det	  saknas	  tydliga	  riktlinjer	  för	  exakt	  hur	  

socialtjänsten	  ska	  inhämta	  information	  till	  detta	  yttrande	  eller	  utforma	  det.	  Det	  

finns	  alltså	  en	  stor	  variation	  i	  hur	  yttrandena	  ser	  ut,	  även	  om	  ungdomarna	  begått	  

samma	  brott.	  

	  	  	  	  	  Forskning	  kring	  genusperspektiv	  i	  den	  sociala	  barnavården,	  både	  svensk	  och	  

internationell,	  visar	  att	  behandling	  riktad	  till	  unga	  lagöverträdare	  tenderar	  att	  

vara	  anpassad	  för	  pojkar.	  Flickor	  passar	  inte	  in	  i	  behandlingsmallen	  medan	  alla	  

pojkar	  strikt	  passas	  in	  i	  samma	  behandlingsmall.	  Pojkar	  ses	  som	  farliga,	  

aggressiva	  och	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar,	  medan	  flickor	  ses	  som	  offer	  för	  

svåra	  omständigheter,	  som	  behöver	  tas	  om	  hand	  och	  stärkas.	  Flickors	  sexualitet	  

är	  i	  sig	  ett	  problem	  medan	  pojkarnas	  inte	  ens	  tas	  med	  i	  beräkningen.	  Det	  är	  alltså	  

tydligt	  att	  stereotypa	  könsroller	  genomsyrar	  vården	  av	  unga	  lagöverträdare	  och	  

konstruktionen	  av	  flickor	  respektive	  pojkar	  som	  gärningsmän.	  Det	  finns	  även	  

indikationer	  på	  att	  unga	  lagöverträdare	  inte	  nödvändigtvis	  döms	  till	  liknande	  

påföljder	  trots	  samma	  typ	  av	  begånget	  brott.	  Därmed	  finner	  vi	  det	  intressant	  att	  

se	  om	  de	  redan	  från	  början,	  i	  yttrandet,	  beskrivs	  och	  behandlas	  olika	  beroende	  

på	  biologisk	  könstillhörighet.	  ADHD	  är	  en	  riskfaktor	  för	  brottslighet	  som	  är	  av	  

vikt	  vid	  analys	  av	  unga	  som	  begår	  brott	  då	  det	  kan	  finnas	  könsskillnader	  i	  hur	  

symptomen	  yttrar	  sig.	  
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3	  Teoretisk	  referensram	  

3.1	  Genus	  
	  
Enligt	  Gemzöe	  (2002)	  är	  genus	  ett	  begrepp	  som	  skapats	  för	  att	  betona	  att	  kön	  är	  

något	  som	  konstrueras	  av	  normer	  och	  värderingar,	  medan	  ordet	  kön	  syftar	  till	  

biologisk	  könstillhörighet	  (a.a).	  Connell	  (2008)	  beskriver	  genus	  som	  ett	  sätt	  att	  

organisera	  vardagslivet	  i	  relation	  till	  en	  reproduktiv	  arena.	  	  Genus	  finns	  eftersom	  

biologin	  inte	  bestämmer	  det	  sociala,	  det	  sociala	  bestäms	  istället	  genom	  samspel	  

(a.a).	  Butler	  (1993,	  2006,	  2007)	  menar	  dock	  att	  även	  det	  biologiska	  könet	  är	  

något	  som	  tillskrivs	  oss.	  Behovet	  att	  namnge	  könet	  är	  en	  konstruktion	  av	  genus.	  

Att	  vid	  födseln	  dela	  upp	  oss	  som	  flicka	  eller	  pojke	  upprätthåller	  en	  social	  

verklighet	  eftersom	  kroppen	  konstrueras	  utifrån	  könsskillnadens	  principer.	  

Könsdelar	  som	  inte	  passar	  in	  på	  varken	  flicka	  eller	  pojke	  blir	  avhumaniserade	  

(a.a:	  1993).	  Det	  skapas	  således	  en	  tro	  på	  en	  ursprunglig	  natur	  som	  i	  sin	  tur	  

legitimerar	  könsidentiteterna.	  Det	  skapas	  djupt	  rotade	  och	  förtryckande	  

föreställningar	  om	  kön	  som	  hindrar	  oss	  att	  se	  vilka	  genusformer	  som	  är	  möjliga	  

(a.a:	  2007).	  

	  

Att	  ”göra	  kön”	  

Judith	  Butler	  (1993)	  menar	  att	  kön	  är	  något	  som	  ”görs”.	  Kön	  är	  således	  

performativt.	  Performation	  kan	  förklaras	  genom	  begreppet	  iteration,	  dvs.	  en	  

regelbunden	  upprepning	  av	  normer.	  Upprepningen	  sker	  genom	  en	  ständig	  

process	  som	  är	  både	  medveten	  och	  omedveten.	  Genus	  görs	  således	  inte	  

mekaniskt	  eller	  automatiskt,	  det	  är	  en	  ritual	  som	  genom	  respekten	  för	  förbud	  

och	  tabu	  skapar	  ett	  tvång	  att	  t.ex.	  se	  ut	  och	  bete	  sig	  på	  vissa	  sätt	  beroende	  på	  

könstillhörighet	  (a.a).	  Enligt	  Jule	  (2008)	  är	  könade	  identiteter	  och	  vårt	  sätt	  att	  

handla	  utifrån	  dessa	  ett	  sätt	  att	  handskas	  med	  de	  sociala	  krav	  som	  ställs	  på	  det	  

biologiska	  könet	  i	  olika	  sociala	  sammanhang.	  	  Vi	  använder	  våra	  könade	  

identiteter	  som	  vi	  har	  lärt	  oss	  att	  de	  ska	  användas	  i	  specifika	  diskurser.	  Hur	  vi	  

interagerar	  med	  världen	  influeras	  av	  sättet	  vi	  förstår	  den	  på,	  och	  hur	  vi	  har	  

bemötts	  av	  andra	  genom	  interaktionerna	  tidigare.	  Vi	  väljer	  att	  leva	  upp	  till	  de	  

normativa	  förväntningar	  om	  hur	  vi	  ska	  vara	  kvinnor	  och	  män	  (a.a).	  
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Att	  göra	  kön	  genom	  språket	  

Performativitet	  kan	  exemplifieras	  genom	  hur	  vi	  gör	  kön	  genom	  språket.	  Språk	  

utgör	  upprepade	  handlingar	  och	  dessa	  leder	  till	  att	  det	  som	  uttalas	  uppfattas	  

som	  ”fakta”.	  Genom	  talet	  skapas	  och	  befästs	  praxis	  (Butler,	  1993).	  I	  denna	  

uppsats	  är	  språket	  i	  fokus,	  vi	  undersöker	  hur	  socialsekreterare	  genom	  språket	  

”gör	  kön”	  i	  yttranden	  enligt	  11§	  LUL.	  Vi	  grundar	  alltså	  vår	  uppsats	  på	  Judith	  

Butlers	  teorier	  om	  performativitet,	  att	  kön	  görs	  genom	  upprepningar.	  	  

	  	  	  	  	  Termen	  sexism	  är	  central	  i	  studier	  om	  genus	  och	  språk,	  den	  används	  för	  att	  

beskriva	  diskriminering	  i	  samhället	  baserad	  på	  könstillhörighet.	  Sexism	  i	  språk	  

aktualiseras	  genom	  språkets	  betydelse	  för	  hur	  världen	  reflekteras	  och	  

reproduceras.	  Begreppet	  ”gender	  bias”	  som	  används	  av	  språkforskare	  syftar	  till	  

att	  belysa	  hur	  den	  manliga	  normen	  genomsyrar	  språket,	  exempelvis	  genom	  den	  

generiska	  användningen	  av	  ’han’	  eller	  ’honom’	  för	  att	  beskriva	  något	  som	  

relaterar	  både	  till	  män	  och	  kvinnor.	  Mannens	  position	  i	  språket	  speglar	  hur	  män	  

och	  det	  maskulina	  porträtteras	  som	  den	  rådande	  normen	  i	  samhället,	  medan	  

kvinnan	  och	  det	  feminina	  ses	  som	  avvikande	  (Jule,	  2008).	  Språk	  används,	  

förutom	  för	  kommunikation,	  till	  att	  skapa	  en	  social	  identitet	  och	  skapa	  och	  

upprätthålla	  sociala	  relationer.	  Oftast	  är	  vi	  inte	  medvetna	  om	  hur	  vi	  

upprätthåller	  könsrollerna	  genom	  språket,	  eftersom	  det	  är	  något	  som	  är	  socialt	  

och	  kulturellt	  inlärt	  från	  födseln	  (a.a).	  	  

	  

Genuskontrakt	  i	  genussystemet	  

Yvonne	  Hirdman	  (2001)	  menar	  att	  det	  finns	  ett	  ”genuskontrakt”	  mellan	  könen,	  

där	  synen	  på	  att	  män	  och	  kvinnor	  kompletterar	  varandra	  skapar	  stereotypa	  

föreställningar	  om	  hur	  man	  är	  en	  riktig	  man/kvinna.	  Genuskontrakt	  ingår	  i	  det	  

större	  ”genussystemet”	  som	  är	  en	  ordningsstruktur	  av	  kön,	  vilket	  är	  den	  

grundläggande	  ordningen	  i	  samhället	  (a.a).	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Lena	  Gemzöe	  (2002)	  beskriver	  hur	  föreställningarna	  om	  hur	  kvinnor/män	  

bör	  vara	  låser	  oss	  i	  roller	  och	  gör	  att	  hierarkier	  mellan	  könen	  upprätthålls.	  

Kvinnor	  ska	  vara	  omvårdande,	  mjuka	  och	  relationsinriktade	  medan	  män	  ska	  

vara	  självständiga,	  målmedvetna	  och	  ta	  förnuftiga	  logiska	  beslut.	  Genussystemet	  

är	  ständigt	  närvarande	  och	  gör	  att	  vi	  önskar	  specifika	  saker	  och	  tillskriver	  oss	  

specifika	  egenskaper	  beroende	  på	  vilket	  kön	  vi	  tillhör	  (a.a).	  	  
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Feminint	  och	  maskulint	  förstås	  i	  relation	  till	  varandra	  

Feminint	  och	  maskulint	  förstås	  alltid	  i	  relation	  till	  varandra	  med	  det	  maskulina	  

som	  idealet	  (Gemzöe,	  2002).	  Man	  och	  kvinna	  är	  dikotomier,	  motsatspar.	  När	  

sådana	  motsatspar	  bildas	  och	  blir	  norm	  så	  ”skapas	  tabun	  mellan	  gränsland,	  

mellanting	  och	  gråzoner”	  och	  motsatsparen	  konstruerar	  varandra	  (Mattsson,	  

2010:	  39).	  Tänkandet	  i	  sådana	  motsatspar	  är	  ett	  dualistiskt	  tankesätt	  som	  är	  

grunden	  i	  idéer	  om	  genus	  i	  västerländsk	  kultur.	  Kvinnor	  är	  det	  män	  inte	  är,	  män	  

det	  kvinnor	  inte	  är,	  och	  hela	  vår	  tankevärld	  ordnas	  kring	  detta.	  Att	  ha	  i	  åtanke	  är	  

att	  de	  två	  parterna	  i	  motsatsparet	  värderas	  olika,	  det	  är	  alltid	  det	  maskulina	  som	  

är	  normen	  och	  feminina	  som	  är	  avvikande	  (Gemzöe,	  2002).	  Dessa	  motsatspar	  är	  

alltså	  i	  förbund	  med	  varandra	  och	  den	  ena	  finns	  bara	  genom	  att	  vara	  det	  dess	  

motsats	  inte	  är,	  de	  konstruerar	  varandra	  (Matsson,	  2010).	  	  

	  	  	  	  	  Judith	  Butler	  (1993,	  2006,	  2007)	  kritiserar	  hur	  feministiska	  teorier	  förstår	  

genus	  utifrån	  dikotomier.	  Hon	  menar	  att	  genus	  är	  bakgrunden	  till	  att	  

föreställningar	  om	  maskulint	  och	  feminint	  skapas	  och	  görs	  till	  något	  naturligt,	  

men	  att	  det	  också	  är	  genus	  som	  kan	  ta	  isär	  och	  avneutralisera	  sådana	  begrepp.	  

Att	  då	  sammankoppla	  genus	  med	  termerna	  maskulint	  och	  feminint	  gör	  att	  

begreppet	  inte	  täcker	  hela	  genus	  semantiska	  fält,	  det	  skapas	  en	  restriktiv	  

genusdiskurs	  genom	  att	  det	  enda	  sättet	  att	  förstå	  genus	  blir	  genom	  motsatspar.	  

Denna	  genusdiskurs	  fastslår	  alltså	  den	  normativa	  synen	  på	  genus	  (Butler,	  2006).	  

Exempelvis	  kan	  användning	  av	  begreppet	  kvinna	  inom	  feminismen	  ge	  en	  bild	  av	  

kvinnor	  som	  ett	  enhetligt	  subjekt.	  Denna	  representationslogik	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  

skillnader	  mellan	  kvinnor	  som	  exempelvis	  kan	  bero	  på	  klass	  och	  etnicitet	  

(Butler,	  2007).	  	  Även	  Connell	  (2008)	  anser	  att	  rollerna	  blir	  för	  snäva	  om	  man	  

endast	  utgår	  från	  maskulint/feminint	  som	  motsatspar.	  Enligt	  Connell	  finns	  det	  

olika	  sorters	  maskuliniteter,	  och	  den	  hegemoniska	  är	  överordnad.	  Den	  

hegemoniska	  maskuliniteten	  är	  den	  som	  eftersträvas,	  idealet.	  Ett	  ramverk	  

baserat	  på	  dominans	  och	  underordning	  i	  genusrelationer	  skapar	  den	  

hegemoniska	  maskuliniteten	  (a.a).	  Således	  finns	  det	  skillnader	  mellan	  män	  i	  

jämförelse	  med	  män	  och	  mellan	  kvinnor	  i	  jämförelse	  med	  kvinnor,	  hierarkierna	  

är	  mer	  komplicerade	  än	  kvinna/man.	  	  
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3.2	  Teoretiskt	  ställningstagande	  
	  
Vi	  håller	  med	  Butler	  och	  Connell	  i	  att	  sammankopplingen	  mellan	  genus	  och	  

maskulint/feminint	  gör	  att	  gensdiskursen	  blir	  mycket	  snäv.	  Vi	  anser	  dock	  inte	  att	  

vi	  för	  den	  sakens	  skull	  bör	  avfärda	  Hirdman	  och	  Gemzöes	  syn	  på	  dikotomier	  och	  

vilka	  roller	  dessa	  skapar.	  Vi	  vill	  studera	  hur	  unga	  kvinnor	  och	  män	  kategoriseras	  

utifrån	  sitt	  biologiska	  kön	  och	  har	  därför	  i	  vår	  analys	  valt	  att	  utgå	  från	  några	  av	  

de	  dikotomier	  Gemzöe	  (2002)	  lyfter.	  Gemzöe	  (2002:83)	  skriver	  bland	  annat:	  

	  

Sättet	  att	  tänka	  om	  kvinnligt	  och	  manligt	  som	  beskrevs	  ovan	  –	  kvinnor	  

som	  känslosamma	  och	  relationsinriktade,	  män	  som	  rationella	  och	  

självständiga-‐	  är	  ju	  inte	  någon	  svensk	  uppfinning.	  Det	  är	  en	  grundbult	  i	  

västerländskt	  tänkande	  överhuvudtaget.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  skapa	  kvinnligt	  

och	  manligt	  utifrån	  ett	  tänkande	  i	  motsatser.	  

	  

Att	  samhället	  fortsätter	  tro	  på	  dessa	  dikotomier	  och	  reproducera	  dem	  är	  således	  

att	  ”göra”	  kön	  även	  det,	  därmed	  anser	  vi	  att	  teorierna	  är	  kompatibla	  i	  vår	  analys	  

och	  kommer	  att	  använda	  oss	  av	  dikotomier	  även	  om	  det	  skapar	  en	  snäv	  

genusdiskurs.	  Fortsättningsvis	  använder	  vi	  oss	  av	  begreppet	  kön	  istället	  för	  

genus	  då	  vi,	  liksom	  Butler	  (1993),	  anser	  att	  det	  biologiska	  könet	  ingår	  i	  en	  socialt	  

konstruerad	  genusdiskurs.	  Således	  gör	  vi	  ingen	  åtskillnad	  mellan	  biologiskt	  kön	  

och	  socialt	  konstruerat	  genus.	  

	  

4	  Metoddesign	  
	  
I	  vår	  studie	  undersöker	  vi	  hur	  unga	  lagöverträdare	  konstrueras	  och	  beskrivs	  i	  

myndighetstext.	  Därmed	  är	  diskursanalys	  –	  vilken	  intresserar	  sig	  för	  hur	  

maktförhållanden	  skapas	  och	  upprätthålls	  genom	  bland	  annat	  språk	  och	  text	  -‐	  en	  

lämplig	  metod.	  Det	  diskursanalytiska	  fältet	  är	  mycket	  stort,	  därför	  har	  vi	  valt	  att	  

specificera	  oss	  genom	  att	  utgå	  från	  Norman	  Faircloughs	  kritiska	  diskursanalys	  

(Winther	  Jörgensen	  &	  Phillips,	  2000).	  Denna	  modell	  är	  en	  välbeprövad	  och	  

utvecklad	  metod	  för	  forskning	  om	  kultur,	  samhälle	  och	  kommunikation	  (a.a).	  

Kritisk	  diskursanalys	  syftar	  till	  att	  spegla	  fältet	  mellan	  texter	  och	  sociala	  
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praktiker,	  då	  diskursanalytiker	  menar	  att	  sociala	  föreställningar	  

(konstruktioner)	  skapas	  i	  fältet	  mellan	  dessa	  två	  fenomen.	  	  

	  	  	  	  	  Den	  teoretiska	  plattform	  vi	  använder	  oss	  av	  i	  analysen	  har	  sin	  grund	  i	  den	  

socialkonstruktivistiska	  uppfattningen	  om	  att	  föreställningar	  skapas	  och	  

reproduceras	  genom	  (framförallt	  språklig)	  social	  interaktion	  (Winther	  Jörgensen	  

&	  Phillips,	  2000).	  	  Liksom	  vissa	  genusforskare	  menar	  att	  könsföreställningar	  

både	  reproduceras	  och	  är	  en	  norm	  –	  med	  andra	  ord	  både	  fast	  och	  föränderlig,	  är	  

diskursanalysen	  ”såväl	  konstituerande	  som	  konstituerad”	  (a.a,	  2000:67).	  Vi	  ser	  

därmed	  inte	  att	  det	  förekommer	  några	  motsättningar	  mellan	  vald	  teori	  och	  

metoddesign.	  

	  

4.1	  Kritisk	  diskursanalys	  
	  
I	  Neumann	  (2003)	  citeras	  Fredrik	  Barths	  definition	  av	  diskurs,	  nämligen	  som	  ”en	  

process	  vilken	  speglar	  en	  förmedling	  av	  kunskap,	  makt	  och	  sociala	  relationer	  –	  

ett	  system	  som	  kan	  producera	  utsagor	  kring	  dem	  som	  ingår	  i	  det”	  (Neumann,	  

2003:17).	  

	  	  	  	  	  Kritisk	  diskursanalys	  fokuserar	  företrädesvis	  på	  makt	  och	  relationer	  mellan	  

olika	  diskursordningar	  och	  deras	  reproduktion	  av	  maktstrukturer.	  Resultaten	  av	  

kritisk	  diskursanalys	  syftar	  till	  att	  leda	  till	  social	  förändring	  och	  omkullkastande	  

av	  maktstrukturer	  som	  upplevs	  som	  ojämlika	  enligt	  marxistisk	  maktanalys	  

(Winther	  Jörgensen	  &	  Philips,	  2000).	  Fairclough	  anser	  att	  skapande	  och	  

mottagande/tolkning	  av	  text	  är	  diskursiva	  praktiker	  som	  är	  viktiga	  ur	  ett	  socialt	  

perspektiv,	  nämligen	  genom	  att	  de	  bidrar	  till	  att	  konstituera	  sociala	  identiteter	  

och	  sociala	  relationer	  som	  en	  del	  av	  den	  sociala	  världen	  (a.a).	  Enligt	  Winther	  

Jörgensen	  och	  Phillips	  (2000)	  är	  syftet	  med	  den	  kritiska	  diskursanalysen	  att	  

synliggöra	  diskursiva	  praktikers	  funktion	  i	  skapandet	  och	  reproduktionen	  av	  

ojämlika	  maktförhållanden	  mellan	  olika	  sociala	  grupper,	  exempelvis	  mellan	  män	  

och	  kvinnor	  (a.a).	  	  

	  

4.2	  Urval	  och	  avgränsningar	  
	  
För	  att	  genomföra	  studien	  har	  vi	  granskat	  20	  stycken	  yttranden	  skrivna	  av	  

Socialtjänsten	  på	  uppdrag	  av	  Stockholms	  tingsrätt	  enligt	  11§	  LUL.	  Hälften	  av	  

yttrandena	  berör	  flickor	  och	  hälften	  pojkar.	  
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Kriterierna	  för	  urvalet	  av	  yttranden	  är	  att;	  

- Den	  unge	  har	  lagförts	  under	  år	  2013	  eller	  2014	  med	  påföljden	  böter	  eller	  

vård	  inom	  socialtjänsten.	  

- Den	  unge	  var	  mellan	  15	  och	  17	  år	  gammal	  vid	  tidpunkten	  för	  brottet.	  

- Hälften	  av	  yttrandena	  gäller	  unga	  lagöverträdare	  med	  ADHD-‐diagnos	  

(fem	  pojkar	  och	  fem	  flickor).	  

	  

Enligt	  Bergström	  och	  Boréus	  (2012)	  måste	  valet	  av	  källmaterial	  alltid	  motiveras,	  

likaså	  gäller	  det	  att	  ha	  goda	  skäl	  till	  valet	  av	  diskursanalytisk	  inriktning	  (a.a).	  

Fairclough	  (1992)	  skriver	  att	  urvalet	  av	  material	  ur	  en	  större	  textmassa	  bör	  

göras	  utifrån	  så	  kallade	  ”moments	  of	  crisis”,	  vilka	  synliggör	  aspekter	  av	  

diskursiva	  praktiker	  som	  normalt	  sett	  är	  neutrala	  och	  därmed	  svåra	  att	  

upptäcka.	  Dessa	  visar	  förändringar	  i	  processer	  genom	  vilka	  människor	  hanterar	  

problematiska	  praktiker	  (a.a,	  1992:	  230).	  Kodningen	  av	  utvalt	  material	  kan	  göras	  

på	  ett	  bredare	  spektrum,	  alltså	  en	  översiktsanalys,	  vilket	  lämpar	  sig	  om	  större	  

textmassor	  ska	  analyseras.	  I	  en	  uppsats,	  som	  likt	  vår,	  studerar	  kortare	  texter	  är	  

det	  dock	  lämpligare	  att	  koda	  sitt	  material	  utifrån	  givna	  ämnen,	  exempelvis	  vissa	  

frågor	  eller	  formuleringar.	  Fairclough	  förespråkar	  att	  urval	  görs	  baserat	  på	  

resultat	  från	  tidigare	  forskning	  för	  att	  belysa	  diskursernas	  betydelse	  för	  den	  

sociala	  diskurs	  som	  studeras,	  för	  oss	  är	  fokus	  därmed	  på	  hur	  

könsmaktsordningar	  upprätthålls	  och	  reproduceras	  i	  en	  specifik	  myndighetstext	  

(a.a).	  Vi	  har	  valt	  unga	  män	  och	  kvinnor	  i	  åldrarna	  15-‐17	  år	  för	  att	  forskning	  visar	  

att	  denna	  åldersgrupp	  särbehandlas	  mest	  inom	  rättssystemet	  (se	  Tärnfalk,	  

2007).	  Ytterligare	  forskning	  visar	  att	  ungdomar	  på	  grund	  av	  sin	  könstillhörighet	  

tilldelas	  olika	  roller	  av	  personal	  på	  behandlingshem	  (se	  Laanemets	  &	  

Kristiansen,	  2008;	  Andersson	  Vogel,	  2012).	  Vi	  har	  undersökt	  om	  flickor	  och	  

pojkar	  tilldelas	  dessa	  könsnormerande	  roller	  även	  i	  socialtjänstens	  yttranden,	  

därav	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  lika	  delar	  yttranden	  gällande	  flickor	  och	  pojkar	  för	  att	  

kunna	  göra	  en	  jämförelse.	  Under	  det	  förberedande	  arbetet	  med	  uppsatsen	  

upptäckte	  vi	  att	  många	  av	  de	  unga	  lagöverträdarna	  har	  en	  ADHD-‐diagnos	  eller	  

misstänks	  ha	  sådan	  problematik.	  

	  	  	  	  	  Brars	  (2011)	  forskning	  visar	  att	  barn	  med	  ADHD	  har	  en	  flerdubblad	  ökad	  risk	  

för	  att	  börja	  missbruka	  samt	  begå	  brott	  i	  ung	  ålder.	  ADHD	  är	  sex	  gånger	  så	  

vanligt	  hos	  pojkar	  som	  hos	  flickor,	  men	  det	  kan	  finnas	  ett	  stort	  mörkertal	  av	  
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flickor	  med	  ADHD.	  Det	  är	  nämligen	  dels	  så	  att	  diagnoskriterierna	  är	  utformade	  

efter	  pojkar/män,	  dels	  så	  att	  flickor/kvinnors	  symptom	  oftast	  är	  mer	  diffusa	  

(a.a).	  Vi	  undersöker	  om	  flickor	  och	  pojkar	  beskrivs	  på	  olika	  sätt	  i	  yttrandena	  

även	  på	  grund	  av	  sin	  ADHD,	  varför	  vi	  alltså	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  förekomst	  

av	  diagnos	  som	  urvalskriterium	  och	  för	  kategorisering.	  	  

	  

4.3	  Insamling	  och	  bearbetning	  av	  data	  
	  
Vi	  har	  sökt	  efter	  domar	  som	  motsvarar	  våra	  kriterier	  avseende	  ålder	  och	  påföljd	  

i	  Stockholms	  tingsrätts	  databas.	  Därefter	  läste	  vi	  domarna	  och	  valde	  ut	  de	  domar	  

där	  ett	  yttrande	  från	  socialtjänsten	  finns	  som	  bilaga.	  När	  vi	  hade	  hittat	  domar	  

som	  motsvarar	  kriterierna	  begärde	  vi	  ut	  yttrandena	  och	  kopierade	  dessa.	  Under	  

arbetet	  med	  förberedelser	  inför	  uppsatsskrivningen	  begärde	  vi	  ut	  fyra	  stycken	  

yttranden	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  tilltänkta	  tillvägagångssättet	  var	  

genomförbart.	  

	  	  	  	  	  Neumann	  (2003)	  föreslår	  att	  ett	  diskursanalytiskt	  arbete	  delas	  in	  i	  tre	  steg.	  

Det	  första	  steget	  är	  att	  välja	  och	  avgränsa	  den	  diskurs	  man	  vill	  studera.	  Nästa	  

steg	  är	  att	  lista	  de	  olika	  representationer	  som	  ryms	  i	  den	  valda	  diskursen.	  	  

Slutligen	  undersöks	  vilka	  hierarkier	  och	  relationer	  som	  finns	  mellan	  de	  olika	  

representationerna.	  Genom	  att	  ta	  avstamp	  i	  de	  tre	  stegen	  i	  analysen	  av	  en	  text	  

kan	  man	  urskilja	  hur	  den	  diskurs	  man	  vill	  få	  fram	  ser	  ut	  (Lindgren,	  2011).	  

Neumanns	  modell	  är	  en	  lämplig	  ingång	  i	  det	  diskursanalytiska	  fältet,	  varför	  vi	  

har	  använt	  den	  som	  ramverk	  vid	  påbörjandet	  av	  bearbetningen	  av	  det	  insamlade	  

materialet	  med	  hjälp	  av	  Faircloughs	  diskursanalytiska	  modell	  (se	  bilaga	  1).	  

Faircloughs	  modell	  för	  kritisk	  diskursanalys	  består	  av	  tre	  delar;	  textens	  

egenskaper,	  den	  diskursiva	  praktiken	  (de	  produktions-‐	  och	  

kommunikationsprocesser	  som	  är	  sammanhörande	  med	  texten)	  samt	  social	  

praktik	  som	  sätter	  diskursen	  i	  ett	  större	  socialt	  sammanhang	  och	  möjliggör	  en	  

upptäckt	  av	  maktstrukturer	  (Winther	  Jörgensen	  &	  Phillips,	  2000).	  

	  	  	  	  	  På	  makronivå	  analyseras	  intertextualitet	  och	  interdiskursivitet	  (produktions	  –	  

och	  kommunikationsprocesser)	  hos	  diskursdelarna.	  Mikronivån	  syftar	  till	  ren	  

textanalys,	  och	  det	  sista	  fältet	  analyserar	  delarna	  av	  de	  sociala	  praktiker	  som	  

diskursen	  är	  en	  del	  av.	  Dessa	  tre	  delar	  är	  svåra	  att	  särskilja	  då	  de	  förutsätter	  

varandra	  eftersom	  forskaren	  ofrånkomligen	  påbörjar	  sitt	  arbete	  med	  en	  idé	  
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kring	  vilken	  social	  praktik	  diskursen	  är	  en	  del	  i	  (Fairclough,	  1992).	  Modellen	  

innefattar	  alltså	  både	  en	  textanalys	  och	  en	  socialpraktisk	  analys,	  vilket	  möjliggör	  

ett	  tvärvetenskapligt	  angreppssätt	  av	  materialet.	  Vi	  har	  valt	  att	  främst	  analysera	  

materialet	  utifrån	  en	  textanalytisk	  ståndpunkt,	  detta	  innebär	  dock	  inte	  att	  vissa	  

slutsatser	  kan	  dras	  kring	  diskursers	  utrymme	  i	  en	  större	  social	  praktik,	  eftersom	  

de	  är	  delar	  av	  en	  helhet.	  I	  bilaga	  1	  visar	  vi	  hur	  vi	  har	  använt	  Faircloughs	  modell	  

för	  kritisk	  diskursanalys	  i	  arbetet	  med	  uppsatsen.	  Slutsatser	  kring	  de	  diskursiva	  

praktiker	  som	  vi	  har	  identifierat	  genom	  analys	  av	  yttrandena	  problematiseras	  i	  

diskussionsavsnittet.	  

	  	  	  	  	  I	  arbetet	  med	  att	  analysera	  texterna	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  några	  av	  de	  

dikotomier	  som	  Gemzöe	  (2002)	  ger	  som	  exempel	  på	  ansedda	  

motsatsförhållanden	  mellan	  hur	  män	  och	  kvinnor	  är.	  Gemzöe	  ger	  inga	  konkreta	  

exempel	  på	  vilka	  ageranden	  som	  ingår	  i	  de	  olika	  dikotomierna,	  däremot	  skriver	  

hon	  att:	  

	  

Om	  män	  står	  för	  förnuft	  och	  logik,	  så	  står	  kvinnor	  för	  kropp	  och	  känsla.	  

Om	  människans	  utmärkande	  egenskap	  är	  förnuft,	  så	  är	  det	  en	  man	  som	  

representerar	  detta	  förnuft	  och	  kvinnan	  identifieras	  istället	  med	  det	  som	  

uppfattas	  som	  dess	  motsats:	  känslan	  (Gemzöe,	  2002:85).	  	  

	  

Detta	  innebär	  att	  något	  som	  är	  logiskt	  och	  förnuftigt	  inte	  alltid	  tolkas	  som	  logiskt	  

och	  förnuftigt	  beroende	  på	  utförarens	  kön.	  Detta	  ger	  dock	  inte	  heller	  ett	  konkret	  

exempel	  på	  vad	  som	  ingår	  i	  dikotomierna.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att	  tolka	  dem	  på	  

egen	  hand	  med	  grund	  i	  den	  tidigare	  forskning	  vi	  presenterar	  i	  avsnittet	  

”Kunskapsläget”	  och	  teoriavsnittet	  (se	  vår	  tolkning	  i	  bilaga	  2).	  

För	  att	  kunna	  identifiera	  huruvida	  flickor	  och	  pojkar	  konstrueras	  som	  ”offer”	  

respektive	  ”aktörer”,	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  Mallicoats	  (2007)	  analysverktyg	  (se	  

bilaga	  3).	  Mallicoat	  har	  identifierat	  ett	  antal	  frågor	  vilka	  kan	  användas	  för	  att	  

avgöra	  i	  vilken	  grad	  den	  unge	  anses	  skyldig	  till,	  och	  ansvara	  för,	  sin	  brottslighet.	  I	  

sin	  analys	  har	  Mallicoat	  använt	  sig	  av	  attributionsteorier	  för	  att	  se	  till	  vilken	  grad	  

ungdomarna	  anses	  vara	  skyldiga,	  vilket	  beror	  på	  om	  deras	  brott	  ses	  ha	  ett	  

sammanhang	  med	  yttre	  attribut	  (t.ex.	  miljö,	  dåligt	  umgänge,	  familjeproblem)	  

eller	  inre	  attribut	  (det	  egna	  beteendet,	  personliga	  egenskaper).	  De	  vars	  brott	  

anses	  bero	  på	  yttre	  attribut	  hålls	  i	  regel	  mindre	  ansvariga	  för	  sina	  brott	  medan	  
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de	  vars	  brottslighet	  anses	  bero	  på	  inre	  attribut	  hålls	  skyldiga	  (a.a).	  Vi	  kopplar	  

Mallicoats	  attributionsteori	  till	  konstruktionen	  av	  ”offer”	  respektive	  ”aktör”.	  I	  vår	  

analys	  indikerar	  hög	  förekomst	  av	  yttre	  attribut	  att	  den	  unges	  brottslighet	  

identifieras	  som	  ett	  resultat	  av	  att	  han	  eller	  hon	  är	  ett	  ”offer	  för	  yttre	  

omständigheter”.	  Hög	  förekomst	  av	  inre	  attribut	  indikerar	  att	  den	  unge	  i	  högre	  

grad	  anses	  ansvarig	  för	  sin	  brottslighet,	  han	  eller	  hon	  kan	  identifieras	  som	  en	  

”aktör”.	  Naturligtvis	  finns	  det	  motsättningar	  i	  texterna,	  det	  förkommer	  att	  unga	  

klassificeras	  både	  som	  ”offer”	  och	  ”aktörer”,	  speciellt	  i	  yttranden	  som	  berör	  unga	  

med	  ADHD-‐diagnos,	  vilket	  vi	  diskuterar	  och	  problematiserar	  i	  analysen.	  

Mallicoats	  forskning	  presenteras	  utförligare	  i	  avsnittet	  ”Kunskapsläget”,	  och	  

bilaga	  3	  beskriver	  hur	  vi	  har	  tolkat	  och	  använt	  oss	  av	  Mallicoats	  analysverktyg.	  	  

	  
4.4	  Etiska	  överväganden	  
	  
Vi	  har	  genomgående	  använt	  oss	  av	  Vetenskapsrådets	  (1990)	  forskningsetiska	  

principer	  inom	  humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning	  under	  arbetet	  med	  

uppsatsen.	  De	  yttranden	  vi	  har	  använt	  är	  offentliga	  handlingar	  som	  vem	  som	  

helst	  kan	  hämta	  från	  Stockholms	  tingsrätt,	  vilket	  medför	  att	  vetenskapsrådets	  

samtyckes-‐	  och	  informationskrav	  inte	  är	  aktuella	  för	  oss.	  	  Vi	  har	  däremot	  tagit	  

hänsyn	  till	  nyttjandekravet,	  som	  innebär	  att	  materialet	  endast	  får	  användas	  i	  

forskningssyfte	  och	  inte	  för	  exempelvis	  kommersiella	  ändamål.	  Vi	  har	  hanterat	  

materialet	  ytterst	  varsamt	  då	  det	  innehåller	  personuppgifter,	  och	  förstörde	  det	  

omgående	  vid	  uppsatsens	  slutförande.	  	  	  

	  	  	  	  	  För	  att	  uppfylla	  konfidentialitetskravet	  har	  vi	  att	  avidentifierat	  materialet	  

noggrant	  så	  att	  det	  inte	  kan	  härledas	  till	  någon	  person.	  Vi	  har	  bytt	  ut	  

ungdomarnas	  namn	  i	  de	  citat	  från	  yttrandena	  som	  redovisas	  i	  resultat-‐	  och	  

analysdelen,	  liksom	  ersatt	  namn	  på	  orter,	  platser,	  skolor	  osv.	  med	  (ort)	  eller	  ”X”.	  

	  

4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
	  
Validitet	  syftar	  till	  i	  vilken	  utsträckning	  undersökningen	  mäter	  det	  den	  avser	  att	  

mäta,	  medan	  reliabilitet	  syftar	  till	  hur	  tillförlitligt	  undersökningens	  resultat	  är.	  

För	  att	  undvika	  validitets-‐	  och	  reliabilitetsproblem	  har	  vi	  beskrivit	  och	  motiverat	  

våra	  analysmetoder	  under	  punkt	  4.3	  och	  våra	  tolkningar	  av	  studiens	  resultat	  i	  

diskussionsavsnittet.	  Diskursanalysen	  bygger	  bland	  annat	  på	  föreställningen	  om	  



	   28	  

att	  all	  kunskap	  är	  historiskt	  och	  socialt	  inlagrad	  och	  därmed	  var	  det	  viktigt	  för	  

oss	  som	  forskare	  att	  problematisera	  hur	  vår	  tidigare	  kunskap	  och	  våra	  

föreställningar	  påverkar	  vår	  analys	  (Winther	  Jörgensen	  &	  Phillips,	  2000).	  För	  att	  

öka	  reliabiliteten	  i	  vår	  studie	  har	  vi	  kodat	  och	  tolkat	  yttrandena	  enskilt	  utefter	  

samma	  mall	  och	  sedan	  jämfört	  anteckningar,	  för	  att	  på	  så	  vis	  öka	  

intersubjektiviteten	  (Bergström	  &	  Boréus,	  2012).	  Reliabiliteten	  kommer	  dock	  att	  

påverkas	  av	  att	  vi	  avkodar	  allt	  material	  från	  yttrandena,	  vilket	  försvårar	  för	  

andra	  att	  hitta	  de	  exempel	  vi	  använder.	  Liknande	  yttranden,	  eller	  de	  som	  vi	  

använt,	  kan	  dock	  hittas	  av	  den	  som	  söker	  i	  Stockholms	  tingsrätts	  databas	  på	  

ungdomarnas	  åldersgrupper	  och	  domar	  från	  år	  2013	  och	  -‐14,	  varpå	  egna	  

slutsatser	  kan	  dras	  om	  så	  önskas.	  Vi	  anser	  att	  det	  i	  det	  här	  fallet	  är	  viktigt	  att	  

upprätthålla	  en	  god	  forskningsetik,	  eftersom	  studien	  handlar	  om	  unga	  personer	  

och	  därmed	  ser	  vi	  inte	  den	  minskade	  reliabiliteten	  som	  problematisk,	  och	  väljer	  

att	  inte	  lista	  yttrandenas	  målnummer.	  

	  

4.6	  Metodens	  begränsningar	  och	  studiens	  generaliserbarhet	  
	  
Metodvalets	  begränsningar	  är	  att	  vi	  som	  forskare	  redan	  befinner	  oss	  inom	  en	  

rådande	  diskurs,	  och	  att	  vi	  genom	  metodvalet	  ges	  ett	  godtyckligt	  utrymme	  för	  

tolkning	  (Winther	  Jörgensen	  &	  Phillips,	  2000).	  Studiens	  generaliserbarhet	  

påverkas	  genom	  att	  diskurser	  är	  socialt	  konstruerade	  betydelsesystem,	  vilket	  

betyder	  att	  det	  även	  finns	  flera	  konstruktioner	  av	  sanningar	  (a.a).	  Det	  material	  

som	  presenteras	  av	  oss	  har	  vi	  valt	  ut	  för	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  yttranden	  kan	  se	  

ut,	  vilket	  betyder	  att	  de	  exempel	  vi	  visar	  inte	  nödvändigtvis	  bör	  användas	  i	  

någon	  generaliserande	  mening	  (Mallicoat,	  2007).	  Vi	  belyser	  problematiken	  kring	  

att	  socialtjänstens	  yttranden	  inte	  skrivs	  utefter	  en	  enhetlig	  mall	  i	  avsnittet	  

”Kunskapsläget”.	  Denna	  aspekt	  påverkar	  även	  den	  givetvis	  vår	  studies	  

generaliserbarhet.	  Likaså	  behandlar	  studien	  inga	  andra	  aspekter	  av	  

konstruktionen	  av	  kön,	  såsom	  intersektionalitet	  vilken	  -‐	  förutom	  kön	  -‐	  även	  

beaktar	  betydelsen	  av	  ras	  och	  klass	  för	  skapandet	  av	  en	  social	  identitet.	  	  	  	  	  
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4.7	  Vetenskapsteoretiska	  överväganden	  
	  
Forskaren	  bör	  enligt	  Barbosa	  da	  Silva	  och	  Wahlberg	  (1994)	  ta	  ställning	  till	  den	  

vetenskapsteoretiska	  grunden	  gällande	  val	  av	  forskningsmetod;	  nämligen	  

relationen	  mellan	  synen	  på	  verkligheten,	  människan,	  kunskapen,	  vetenskapen	  

och	  metoden.	  Med	  hjälp	  av	  svar	  på	  ett	  antal	  frågor	  gällande	  dessa	  områden	  kan	  

forskaren	  välja	  om	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  metod	  är	  adekvat	  i	  relation	  till	  

problem	  och	  undersökningsobjekt.	  Socialkonstruktivister	  hävdar	  att	  människan	  

konstruerar	  och	  omkonstruerar	  kunskap	  om	  verkligheten	  genom	  att	  interagera,	  

framförallt	  genom	  språklig	  interaktion.	  Föreställningar	  om	  verkligheten	  

upprätthålls	  och	  konstrueras	  därmed	  genom	  sociala	  processer	  (Angelöw	  &	  

Jonsson,	  2000).	  	  

	  	  	  	  	  Payne	  (2008)	  menar	  att	  socialkonstruktivismens	  relevans	  för	  socialt	  arbete	  

ligger	  i	  att	  den	  är	  både	  social	  och	  psykologisk,	  eftersom	  den	  visar	  hur	  sociala	  

relationer	  och	  grupprelationer	  bidrar	  till	  konstruktionen	  av	  en	  social	  identitet.	  

Vidare	  gör	  teorins	  forskningsbas,	  som	  berör	  en	  detaljerad	  analys	  av	  språk	  och	  

beteende,	  att	  den	  är	  lätt	  att	  koppla	  samman	  med	  praktiska	  behov	  i	  socialt	  arbete	  

(a.a).	  Socialkonstruktivismen,	  i	  vilken	  genusvetenskap	  ingår,	  är	  därmed	  vår	  

vetenskapsteoretiska	  grund.	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  använder	  oss	  av	  kvalitativ	  metod	  och	  har	  iakttagit	  ett	  hermeneutiskt	  

förhållningssätt	  i	  tolkningen	  av	  texterna	  (Angelöw	  &	  Jonsson,	  2000).	  Den	  

hermeneutiska	  cirkeln	  syftar	  till	  att	  tolkning	  av	  enskilda	  delar	  av	  en	  text	  tolkas	  

utifrån	  en	  vag	  och	  intuitiv	  uppfattning	  av	  texten	  som	  helhet,	  tolkningen	  av	  

delarna	  relateras	  sedan	  till	  helheten	  tills	  cirkeln	  är	  sluten	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  

2009).	  	  	  
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5	  Resultat	  och	  analys	  
	  
I	  följande	  avsnitt	  presenterar	  vi	  resultatet	  av	  vår	  analys	  av	  yttranden.	  Vi	  har	  

liksom	  Tärnfalk	  (2007)	  valt	  att	  dela	  upp	  avsnittet	  utifrån	  vilket	  brott	  

ungdomarna	  är	  misstänkta	  för.	  Uppdelningen	  gör	  vi	  för	  att	  kunna	  koppla	  

Mallicoats	  (2007)	  forskningsresultat	  -‐	  som	  visar	  att	  förövare	  som	  misstänks	  för	  

våldsbrott	  anses	  mer	  skyldiga	  än	  förövare	  som	  misstänks	  för	  exempelvis	  stöld	  -‐	  

till	  vår	  frågeställning	  om	  hur	  flickor	  och	  pojkar	  konstrueras	  som	  ”offer”	  

respektive	  ”aktörer”.	  I	  den	  här	  studien	  kategoriserar	  vi	  misshandel	  och	  rån	  som	  

våldsbrott,	  vilket	  enligt	  forskningen	  bör	  betyda	  att	  ungdomarna	  som	  misstänks	  

för	  dessa	  brott	  i	  högre	  grad	  uppfyller	  fler	  kategorier	  för	  inre	  attribut,	  och	  därmed	  

anses	  mer	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Exempel	  på	  inre	  attribut	  är;	  attityd,	  motivation,	  sinnesstämning,	  impulsivitet	  

och	  aggressivitet.	  Brott	  som	  är	  ett	  resultat	  av	  ovan	  nämnda	  beteenden	  ska	  alltså,	  

enligt	  Mallicoat,	  medföra	  att	  förövaren	  får	  ta	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  –	  han	  

eller	  hon	  blir	  en	  ”aktör”	  (a.a).	  Därmed	  är	  beteendefaktorer	  en	  central	  del	  av	  -‐	  och	  

rubriken	  på	  -‐	  resultatdelen	  som	  rör	  ungdomar	  som	  är	  misstänkta	  för	  misshandel	  

och	  rån.	  	  

	  	  	  	  	  Den	  andra	  gruppen	  yttranden	  rör	  ungdomar	  som	  är	  misstänkta	  för	  

narkotikabrott	  och	  stöld.	  Enligt	  Mallicoats	  forskning	  anses	  dessa	  ungdomars	  

kriminalitet	  företrädesvis	  vara	  ett	  resultat	  av	  yttre	  attribut,	  exempelvis;	  dåligt	  

umgänge,	  familjeproblem,	  trauma	  och	  så	  vidare.	  Ungdomar	  som	  uppfyller	  många	  

kriterier	  för	  yttre	  attribut	  anses	  mindre	  skyldiga	  till	  sitt	  brott,	  och	  får	  därmed	  ta	  

mindre	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  (a.a).	  Utifrån	  ovanstående	  kopplar	  vi	  

förekomst	  av	  yttre	  attribut	  till	  konstruktionen	  av	  en	  ”offerroll”,	  därmed	  är	  

miljöfaktorer	  som	  orsak	  till	  kriminalitet	  en	  central	  del	  i	  -‐	  och	  rubriken	  på	  -‐	  

resultatdelen	  som	  rör	  ungdomar	  misstänkta	  för	  narkotikabrott	  och	  stöld.	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  använder	  några	  av	  Gemzöes	  (2002)	  dikotomier	  för	  att	  identifiera	  

egenskaper	  som	  av	  allmänheten	  anses	  vara	  typiskt	  maskulina	  eller	  feminina	  -‐	  

detta	  kopplar	  vi	  till	  våra	  frågeställningar	  om	  konstruktionen	  av	  kön	  i	  yttrandena.	  	  

I	  bilaga	  2	  och	  3	  visar	  vi	  hur	  vi	  har	  tolkat	  Gemzöe	  (2002)	  respektive	  Mallicoat	  

(2007).	  

Resultatredovisningen	  består	  av	  citat	  från	  yttrandena	  i	  kombination	  med	  våra	  

resonemang	  kring	  konstruktionen	  av	  ”offer”	  eller	  ”aktör”	  enligt	  Mallicoats	  
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(2007)	  analysverktyg.	  Vi	  har	  parat	  ihop	  ungdomar	  av	  olika	  kön	  som	  har	  begått	  

samma	  typ	  av	  brott	  för	  att	  förenkla	  en	  jämförelse	  av	  yttrandena	  utifrån	  

könstillhörighet,	  och	  använder	  ungdomarnas	  namn	  som	  rubriker	  i	  avsnitten.	  

Varje	  avsnitt	  avslutas	  sedan	  med	  en	  analys	  med	  fokus	  på	  hur	  kön	  konstrueras	  i	  

yttrandena	  utifrån	  forskningen	  vi	  presenterar	  i	  avsnittet	  ”Kunskapsläget”,	  och	  

teoriavsnittet.	  Slutsatser	  kring	  resultat	  och	  analys	  presenterar	  vi	  i	  

diskussionsavsnittet.	  	  

	  

5.1	  Beteendefaktorer	  
	  
Hamreby	  (2004)	  som	  studerat	  synen	  på	  unga	  lagöverträdare	  under	  1900-‐talet	  

beskriver	  hur	  synen	  på	  hur	  en	  flicka	  skulle	  vara	  kopplades	  ihop	  med	  biologin,	  

det	  vill	  säga	  moderskap.	  Flickor	  skulle	  skyddas,	  kontrolleras,	  disciplineras	  och	  

fostras	  för	  att	  undvika	  att	  sexualiteten,	  dvs.	  biologin,	  skulle	  användas	  i	  fel	  syfte.	  

Det	  var	  en	  viktig	  egenskap	  att	  vara	  en	  god	  omsorgsgivare.	  	  Det	  viktiga	  för	  att	  

vara	  en	  bra	  pojke	  däremot	  var	  att	  vara	  handlingskraftig,	  utåtriktad	  och	  aggressiv.	  

De	  behövde	  kunna	  försörja	  och	  beskydda	  sin	  familj.	  Normen	  för	  hur	  flickor	  och	  

pojkar	  skulle	  bete	  sig	  såg	  och	  ser	  olika	  ut.	  Aggressivitet	  anses	  enligt	  Hamreby	  

exempelvis	  än	  idag	  finnas	  ”naturligt”	  hos	  pojkar	  men	  ses	  som	  ett	  tecken	  på	  

patologi	  hos	  flickor	  (Hamreby,	  2004).	  Enligt	  Gemzöe	  anses	  kvinnor	  vara	  

känslosamma	  och	  relationsinriktade,	  och	  män	  rationella	  och	  självständiga	  

(Gemzöe,	  2002).	  Förr	  ville	  man	  i	  behandling	  av	  unga	  lagöverträdare	  fostra	  fram	  

”den	  propre	  pojken”,	  det	  vill	  säga	  en	  pojke	  som	  var	  arbetsam	  med	  god	  moral	  som	  

gick	  att	  lita	  på,	  och	  en	  ”sedesam	  flicka”	  som	  hade	  sin	  sexualitet	  under	  kontroll	  

och	  var	  omhändertagande	  (Ericsson	  &	  Jon,	  2006).	  I	  dag	  finns	  samma	  mål	  och	  

föreställningar	  inom	  behandling	  av	  unga	  lagöverträdare.	  När	  det	  gäller	  pojkar	  

ska	  det	  vara	  ”raka	  rör	  och	  inget	  daltande”	  medan	  flickorna	  istället	  behöver	  stöd	  

och	  hjälp	  att	  styra	  upp	  saker	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Flickor	  ses	  av	  

personal	  inom	  tvångsvården	  som	  röriga	  med	  mycket	  omkring	  sig,	  medan	  pojkar	  

är	  stökiga	  och	  inte	  kan	  bete	  sig.	  Vidare	  anser	  personalen	  inte	  att	  	  könsblandad	  

vård	  är	  bra	  för	  flickor	  då	  de	  kan	  ”tvingas	  till	  saker”	  medan	  sådan	  vård	  istället	  

gynnar	  pojkar	  då	  flickors	  närvaro	  skapar	  en	  mjukare	  stämning	  och	  gör	  pojkarna	  

propra	  och	  ordningsamma.	  Pojkar	  med	  flickor	  omkring	  sig	  kan	  enligt	  personalen	  

bland	  annat	  bli	  lugnare	  och	  mer	  måna	  om	  sin	  hygien.	  Pojkar	  i	  behandling	  anses	  
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inom	  tvångsvården	  behöva	  aktiveras	  och	  lära	  sig	  bli	  oberoende	  medan	  flickor	  

ska	  tas	  om	  hand	  och	  stärkas.	  Flickor	  behöver	  lugn	  och	  ro	  och	  stöd,	  pojkar	  

behöver	  sysselsättas	  (a.a).	  Det	  här	  avsnittet	  handlar	  om	  Jenny,	  Alex,	  Niklas	  och	  

Lina.	  	  

	  

Jenny	  och	  Alex	  	  

Jenny	  och	  Alex	  är	  misstänkta	  för	  misshandel.	  Ingen	  av	  dem	  hade	  någon	  

neuropsykiatrisk	  diagnos	  när	  yttrandena	  skrevs.	  

	  	  	  	  	  I	  Jennys	  yttrande	  framgår	  att	  hon	  är	  aggressiv	  och	  utagerande	  vilket	  leder	  till	  

att	  hon	  hamnar	  i	  bråk	  ofta.	  Jenny	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  flicka	  som,	  enligt	  

Mallicoats	  (2007)	  analysverktyg,	  kan	  ses	  som	  en	  aktör:	  

	  

Skolan	  beskriver	  att	  Jenny	  varit	  involverad	  i	  mycket	  bråk	  och	  konflikter	  

på	  skolan	  under	  höstterminen.	  Dessa	  bråk	  fortsätter	  även	  utanför	  skolan	  

och	  det	  kan	  då	  även	  bli	  fysiska	  bråk.(…)	  Det	  finns	  en	  oro	  för	  Jennys	  

aggressiva	  och	  utagerande	  beteende,	  som	  främst	  kommer	  till	  uttryck	  i	  

skolan	  och	  tillsammans	  med	  vänner	  på	  fritiden.	  Jenny	  har	  trots	  sin	  unga	  

ålder	  blivit	  misstänkt	  för	  ett	  flertal	  våldsbrott	  under	  det	  senaste	  året.	  

Jenny	  utagerande	  beteende	  är	  problematiskt	  och	  påverkar	  hennes	  egen	  

situation	  i	  stor	  utsträckning.	  Oavsett	  om	  Jenny	  är	  skyldig	  eller	  ej	  till	  

brotten	  är	  det	  oroväckande	  att	  Jenny	  hamnar	  i	  konfliktsituationer	  som	  

blir	  negativa	  för	  andra	  och	  för	  henne	  själv.	  Föräldrarna	  uttrycker	  oro	  över	  

Jennys	  utagerande	  beteende	  och	  ser	  att	  det	  ger	  negativa	  konsekvenser	  för	  

henne.	  Fadern	  har	  oro	  över	  att	  Jenny	  hamnar	  i	  konflikter,	  misstänks	  för	  

brott	  och	  har	  ett	  negativt	  umgänge	  där	  det	  förekommer	  kriminalitet.	  

Jenny	  har	  inte	  följt	  föräldrarnas	  regler	  och	  har	  varit	  ute	  sent	  på	  kvällarna	  

och	  har	  ofta	  uppehållit	  sig	  i	  city	  tillsammans	  med	  kompisar.	  (…)	  

Utredande	  socialsekreterares	  sammantagna	  bedömning	  är	  att	  Jenny	  löper	  

risk	  för	  en	  ogynnsam	  utveckling	  och	  fortsatt	  brottsligt	  beteende.	  (…)	  Det	  

bedöms	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  Jenny	  hittar	  strategier	  för	  konfliktlösning,	  får	  

ökad	  förståelse	  för	  andra	  människors	  känslor	  och	  upplevelser	  samt	  får	  ett	  

utökat	  vuxenstöd	  och	  ökad	  insyn	  från	  vuxna	  i	  vardagen.	  
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Jenny	  uppvisar	  ett	  beteende	  som	  kvalificerar	  henne	  till	  att	  uppfylla	  inre	  attribut,	  

vilket	  gör	  att	  hon	  blir	  en	  ”aktör”.	  I	  yttrandet	  framträder	  inget	  som	  medför	  att	  

Jennys	  beteende	  kan	  förklaras	  av	  exempelvis	  trauma	  eller	  neuropsykiatrisk	  

diagnos.	  Jenny	  väljer	  att	  bråka	  i	  skolan.	  Hon	  är	  aggressiv,	  utagerande,	  bryter	  mot	  

regler,	  och	  har	  tidigare	  blivit	  misstänkt	  för	  flera	  våldsbrott.	  Socialsekreteraren	  

och	  föräldrarna	  uttrycker	  oro	  för	  att	  hon	  hamnar	  i	  konfliktsituationer,	  och	  anser	  

att	  hon	  är	  i	  behov	  av	  att	  hitta	  strategier	  för	  konfliktlösning.	  	  

	  

Nästa	  yttrande	  handlar	  om	  Alex	  som	  inte	  kan	  låta	  bli	  att	  skapa	  konflikter.	  Alex	  

anses	  enligt	  informationen	  i	  yttrandet,	  liksom	  Jenny,	  vara	  i	  behov	  av	  verktyg	  för	  

att	  hantera	  sina	  känslor	  och	  impulser.	  

	  

Alex	  säger	  att	  han	  inte	  vill	  bråka	  men	  han	  har	  ingen	  kontroll	  över	  att	  

sluta.(…)	  Föräldrarna	  har	  pratat	  med	  Alex	  gällande	  tidigare	  

polisanmälningar	  som	  har	  inkommit.	  De	  tror	  att	  Alex	  påverkas	  av	  

grupptrycket	  till	  att	  göra	  kriminella	  handlingar	  och	  föräldrarna	  har	  

förbjudit	  Alex	  till	  att	  umgås	  med	  vissa	  vänner	  på	  fritiden.	  Pappa	  brukar	  

prata	  med	  Alex	  om	  hur	  han	  ska	  bete	  sig	  och	  om	  vad	  som	  är	  tillåtet	  eller	  

inte	  tillåtet	  att	  göra.	  Tidigare	  utredningar	  har	  visat	  att	  Alex	  är	  i	  behov	  av	  

att	  kunna	  stå	  emot	  sina	  impulser	  att	  agera	  utifrån	  sin	  ilska,	  aggressioner	  

och	  frustration.	  Alex	  behöver	  verktyg	  för	  att	  hantera	  dessa	  känslor	  och	  

impulser	  så	  att	  han	  kan	  hålla	  sig	  ifrån	  konflikter	  och	  slagsmål.	  (…)	  Alex	  

har	  insatsen	  ART-‐träning	  som	  kom	  igång	  (datum).	  Dock	  har	  Alex	  endast	  

närvarat	  vid	  tre	  av	  tio	  tillfällen	  på	  ART-‐träningen.	  (…)	  Alex	  uppger	  att	  han	  

fortfarande	  inte	  kan	  låta	  bli	  att	  skapa	  konflikter.	  Han	  bekräftar	  att	  han	  är	  

delaktig	  i	  konflikter	  på	  skolan	  men	  menar	  på	  att	  han	  hänger	  på	  sina	  

vänner	  som	  inleder	  konflikterna.	  Alex	  vet	  inte	  om	  han	  skulle	  kunna	  stå	  

emot	  vännerna	  och	  sluta	  umgås	  med	  dem.	  Han	  vet	  dock	  att	  det	  är	  vad	  som	  

krävs	  för	  att	  han	  inte	  ska	  vara	  delaktig	  i	  konflikter.	  Alex	  säger	  att	  han	  

borde	  umgås	  med	  personer	  som	  har	  en	  positiv	  påverkan	  på	  honom	  men	  

han	  vet	  inte	  varför	  han	  inte	  gör	  det.	  	  

	  

Beskrivningen	  av	  Alex	  innehåller	  flera	  exempel	  på	  beteenden	  som	  motsvarar	  

inre	  attribut:	  han	  är	  aggressiv	  och	  impulsiv,	  vilket	  inte	  kan	  förklaras	  genom	  
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exempelvis	  trauma	  eller	  svårigheter	  en	  neuropsykiatrisk	  diagnos	  kan	  medföra.	  

Trots	  pappas	  förmaningar	  om	  att	  inte	  umgås	  med	  olämpliga	  vänner	  så	  väljer	  han	  

ändå	  att	  göra	  det.	  I	  yttrandet	  framgår	  att	  Alex	  har	  insatsen	  ART-‐träning	  för	  att	  få	  

hjälp	  at	  hantera	  sina	  impulser	  och	  denna	  har	  han	  inte	  skött.	  Vi	  ser	  i	  yttrandet	  att	  

Alex	  väljer	  sitt	  beteende,	  väljer	  att	  inte	  ta	  emot	  hjälp	  och	  väljer	  vilka	  han	  umgås	  

med,	  han	  konstrueras	  därmed	  som	  en	  ”aktör”.	  	  

	  

Analys:	  Jenny	  och	  Alex	  	  	  

Här	  blir	  båda	  ungdomarna	  aktörer,	  oberoende	  av	  kön.	  Det	  sker	  inte	  heller	  något	  

tydligt	  könande	  av	  ungdomarna	  utan	  deras	  beteende	  är	  i	  fokus.	  Jenny	  uppvisar	  

ett	  beteende	  som	  av	  allmänheten	  kan	  anses	  vara	  typiskt	  okvinnligt.	  Hon	  är	  

aggressiv,	  utagerande,	  bryter	  mot	  regler,	  har	  tidigare	  blivit	  misstänkt	  för	  flera	  

våldsbrott,	  och	  väljer	  ett	  umgänge	  som	  hennes	  föräldrar	  anser	  är	  negativt.	  Hon	  

framstår	  varken	  som	  omhändertagande	  eller	  relationsinriktad,	  utan	  väljer	  

istället	  att	  bråka.	  Socialsekreteraren	  bedömer	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  Jenny	  hittar	  

strategier	  för	  konfliktlösning	  och	  får	  ökad	  förståelse	  för	  andra	  människors	  

känslor.	  Vi	  tolkar	  det	  som	  att	  Jenny	  genom	  vuxenstöd	  ska	  fostras	  till	  att	  motsvara	  

normen	  av	  kvinnan	  som	  känslosam	  och	  relationsinriktad,	  hon	  ska	  genom	  ökad	  

insyn	  styras	  ifrån	  sitt	  okvinnliga	  aggressiva	  beteende.	  	  

	  	  	  	  	  En	  kvinna	  som	  går	  utanför	  normen	  kan	  enligt	  den	  tidigare	  forskning	  vi	  funnit	  

styras	  tillbaka	  till	  den	  normativa	  femininiteten	  genom	  skydd,	  kontroll	  och	  

disciplin	  vilket	  överensstämmer	  med	  den	  påföljd	  socialsekreteraren	  föreslår;	  

med	  fokus	  på	  relationer,	  stöd	  och	  ”ökad	  insyn”	  (Se	  t.ex.	  Hamreby,	  2004;	  

Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008	  m.fl.).	  	  

	  	  	  	  	  Alex	  behöver	  verktyg	  för	  att	  hantera	  sina	  känslor	  och	  stå	  emot	  impulser	  att	  

agera	  utifrån	  aggressioner.	  Aggressivitet	  anses	  allmänt	  vara	  ett	  maskulint	  

beteende	  som	  när	  det	  går	  till	  överdrift	  behandlas	  bäst	  genom	  att	  det	  tonas	  ner	  

till	  en	  ”normal”	  nivå	  (Andersson	  Vogel,	  2012).	  Alex	  ART-‐träning	  ska	  lära	  honom	  

gränser	  och	  att	  destruktiva	  beteenden	  medför	  negativa	  konsekvenser,	  något	  

pojkar	  i	  behandling	  anses	  vara	  i	  behov	  av	  enligt	  personal	  inom	  tvångsvården	  

(Andersson	  Vogel,	  2012;	  Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  	  
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Niklas	  och	  Lina	  

Det	  här	  avsnittet	  handlar	  om	  Niklas	  och	  Lina	  som	  är	  misstänkta	  för	  rån.	  Både	  

Niklas	  och	  Lina	  har	  ADHD.	  

	  

Oron	  över	  Niklas	  situation	  i	  hemmet	  har	  funnits	  sedan	  tre	  år	  tillbaka.	  Det	  

har	  regelbundet	  förekommit	  våld	  i	  hemmet	  från	  Niklas	  mot	  modern.	  

Föräldrarna	  känner	  sig	  maktlösa	  över	  att	  styra	  över	  sonens	  beteende	  och	  

hans	  fritid.	  Niklas	  gör	  vad	  han	  vill	  under	  helgerna	  och	  har	  sedan	  i	  höstas	  

börjat	  umgås	  med	  kriminella	  kompisar.	  (…)	  Niklas	  bor	  tillsammans	  med	  

båda	  sina	  föräldrar.	  Det	  förekommer	  våld	  från	  Niklas	  mot	  modern	  om	  än	  i	  

mindre	  skala	  än	  tidigare.	  Föräldrarna	  upplever	  att	  de	  har	  svårt	  att	  

gränssätta	  sin	  son	  och	  att	  de	  har	  tappat	  kontrollen	  över	  sin	  son	  i	  hemmet	  

och	  på	  hans	  fritid.	  Niklas	  har	  ADHD	  som	  han	  medicinerar	  för,	  samt	  

uppmärksamhetsstörning.	  (…)	  Utifrån	  Niklas	  senaste	  tids	  negativa	  

utveckling,	  vilket	  främst	  skett	  under	  helgtid	  har	  utredarna	  beslutat	  att	  

Niklas	  ska	  placeras	  på	  någon	  typ	  av	  verksamhet	  under	  veckoslut.	  Arbete	  

med	  detta	  pågår.	  Niklas	  är	  negativt	  inställd	  till	  förslaget	  och	  uppger	  att	  

han	  inte	  tänker	  fullfölja	  detta.	  Om	  Niklas	  inte	  fullföljer	  utredarnas	  

planering	  kommer	  Niklas	  ej	  kunna	  vistas	  i	  sin	  hemmiljö.	  	  

	  

I	  ett	  kompletterande	  yttrande	  som	  skrivits	  om	  Niklas	  läser	  vi	  att	  han	  fortfarande	  

utsätter	  sina	  föräldrar	  för	  våld.	  

	  

Sedan	  det	  senaste	  yttrandet	  skrevs	  har	  det	  varit	  lugnare	  i	  hemmet	  

gällande	  det	  våld	  som	  tidigare	  förekommit.	  Dock	  inträffade	  det	  en	  

allvarlig	  händelse	  då	  det	  förekom	  våld	  hemma	  i	  familjen.	  Niklas	  sparkade	  

fadern	  och	  modern	  samt	  skallade	  även	  modern.	  Niklas	  hade	  fått	  ett	  brev	  

hem	  från	  polisen	  som	  handlade	  om	  att	  han	  var	  misstänkt	  för	  ett	  brott	  och	  

blev	  väldigt	  upprörd.	  Socialtjänstens	  bedömning	  är	  att	  en	  bidragande	  

orsak	  till	  händelsen	  är	  att	  Niklas	  blev	  trängd	  av	  sina	  föräldrar.	  

Bedömningen	  är	  att	  Niklas	  och	  hans	  föräldrar	  behöver	  stöd	  i	  att	  hantera	  

liknande	  situationer.	  Det	  pågår	  en	  utredning	  avseende	  kontaktperson	  för	  

Niklas.	  
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Niklas	  föräldrar	  uppger	  att	  de	  har	  tappat	  kontrollen	  över	  hans	  beteende.	  Niklas	  

våld	  mot	  föräldrarna	  förklaras	  av	  att	  han	  blivit	  ”trängd”	  av	  dem.	  Hans	  

svårigheter	  gör	  att	  han	  behöver	  få	  en	  organiserad	  helgaktivitet	  genom	  

socialtjänsten,	  det	  är	  på	  helgerna	  han	  begår	  kriminella	  handlingar	  i	  umgänge	  

med	  olämpliga	  kompisar.	  Trots	  att	  han	  uppvisar	  många	  inre	  attribut	  förklaras	  

hans	  agerande	  i	  det	  här	  specifika	  fallet	  genom	  att	  han	  blev	  trängd	  av	  sina	  

föräldrar.	  Både	  Niklas	  och	  föräldrarna	  anses	  enligt	  socialsekreteraren	  som	  

skrivit	  yttrandet	  behöva	  stöd	  för	  att	  hantera	  liknande	  situationer.	  Niklas	  våld	  

kan	  på	  så	  vis	  ses	  som	  ett	  resultat	  av	  att	  föräldrarna	  misslyckas	  med	  att	  

gränssätta	  honom.	  Han	  blir	  alltså,	  trots	  sitt	  våld,	  ett	  ”offer”	  med	  litet	  ansvar	  för	  

sina	  handlingar.	  Bristande	  föräldraförmåga	  samt	  en	  dålig	  relation	  till	  föräldrarna	  

är	  exempel	  på	  de	  yttre	  attribut	  som	  vi	  anser	  gör	  att	  Niklas	  konstrueras	  som	  ett	  

”offer”.	  

	  

I	  Linas	  yttrande	  läser	  vi	  att	  hon	  påverkas	  mycket	  av	  sitt	  hälsotillstånd	  och	  

konflikterna	  med	  mamma.	  

	  

Lina	  berättar	  att	  det	  är	  bråk	  med	  mamman	  ofta	  och	  att	  det	  är	  jobbigt.	  (…)	  

Lina	  har	  tidigare	  haft	  insats	  i	  form	  av	  kontaktperson	  år	  2006-‐2007.	  

Insatsen	  beviljades	  då	  Lina	  hade	  behov	  av	  att	  träffa	  en	  trygg	  vuxen	  på	  

fritiden	  som	  stimulerar	  henne	  till	  en	  positiv	  fritidsaktivitet	  och	  som	  hon	  

kan	  utföra	  aktiviteter	  tillsammans	  med.	  (…)Lina	  är	  enligt	  modern	  en	  

person	  som	  vill	  ta	  hand	  om	  alla.	  Hon	  tar	  ofta	  hand	  om	  sin	  lillebror.	  Hon	  

vill	  att	  kompisar	  som	  har	  det	  jobbigt	  hemma	  ska	  sova	  över	  hos	  henne,	  hon	  

har	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  hjälpa	  sina	  kompisar.	  (…)	  Lina	  berättar	  att	  hon	  

har	  ADHD.	  Hon	  tar	  inte	  medicin	  för	  det	  för	  att	  mamman	  inte	  vill	  det.	  

(…)Lina	  berättar	  att	  hon	  aldrig	  prövat	  narkotika.	  Hon	  berättar	  att	  hon	  inte	  

dricker	  [alkohol]	  alls	  nu	  då	  hon	  har	  gallsten	  och	  äter	  medicin	  för	  det.	  

(…)Lina	  säger	  att	  hon	  har	  svårt	  att	  förklara	  hur	  känslan	  är	  när	  hon	  blir	  

sådär	  arg,	  det	  blir	  svart.	  Hon	  säger	  att	  när	  hon	  blir	  arg	  blir	  hon	  jättearg,	  

’det	  känns	  i	  blodet’	  (…)Lina	  är	  en	  verbal	  och	  framåt	  tjej.	  Utredarna	  

upplever	  Lina	  som	  förnuftig	  och	  mogen	  för	  sin	  ålder.	  Hon	  är	  väl	  medveten	  

om	  att	  brottet	  hon	  begått	  är	  fel	  och	  hon	  tvekar	  inte	  att	  ta	  sitt	  straff	  och	  

samtycker	  till	  ungdomstjänst.	  Hon	  är	  medveten	  om	  hennes	  problem	  att	  
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hantera	  ilska	  och	  kan	  beskriva	  hur	  det	  känns.	  Lina	  kämpar	  i	  skolan	  för	  att	  

kunna	  komma	  in	  på	  gymnasiet,	  hon	  vill	  gå	  på	  frisörprogrammet.	  På	  grund	  

av	  hennes	  ADHD	  har	  hon	  svårare	  med	  vissa	  ämnen.	  Hennes	  skolsituation	  

och	  tillvaro	  i	  övrigt	  påverkas	  just	  nu	  även	  av	  hennes	  hälsotillstånd	  samt	  

konflikterna	  i	  hemmet.	  Gallstenen	  gör	  att	  Lina	  har	  ont,	  trots	  att	  hon	  äter	  

medicin,	  och	  ibland	  måste	  hon	  vara	  hemma	  från	  skolan.	  	  

	  

Linas	  beteende	  förklaras	  av	  hennes	  fysiska	  mående	  och	  konflikter	  med	  mamma	  

och	  detta	  är	  anledningen	  till	  att	  hon	  måste	  kämpa	  i	  skolan.	  Mamma	  tillåter	  inte	  

att	  Lina	  medicinerar	  för	  sin	  ADHD,	  vilket	  kan	  förklara	  både	  hennes	  aggressivitet,	  

impulsivitet	  och	  svårigheter	  i	  skolan.	  Hon	  tar	  ansvar	  för	  sitt	  brott	  genom	  att	  visa	  

ånger.	  Hon	  vill	  prestera	  i	  skolan	  och	  dricker	  varken	  alkohol	  eller	  använder	  

narkotika.	  Lina	  är	  omtänksam	  och	  tar	  hand	  om	  sin	  lillebror	  och	  sina	  kompisar.	  

Lina	  kan	  resonera	  kring	  sin	  ilska	  och	  förstår	  att	  brottet	  hon	  begått	  var	  fel.	  Hon	  

har	  tidigare	  haft	  en	  kontaktperson	  för	  att	  få	  stöd.	  Trots	  att	  Lina	  har	  begått	  en	  

våldshandling	  och	  uppvisar	  flera	  inre	  attribut	  (t.ex.	  aggressivitet	  och	  

impulsivitet)	  ser	  vi	  att	  hon	  konstrueras	  som	  ett	  ”offer”	  med	  litet	  ansvar	  över	  sitt	  

handlande	  i	  och	  med	  att	  hennes	  beteende	  kan	  förklaras	  av	  gallsten,	  ADHD	  och	  

bråk	  med	  mamma.	  	  

	  

Analys:	  Niklas	  och	  Lina	  

Även	  om	  båda	  ungdomarna	  blir	  offer	  enligt	  analysen	  så	  framträder	  en	  hel	  del	  

könande	  i	  yttrandena.	  Bland	  annat	  så	  tas	  det	  upp	  att	  Lina	  är	  omhändertagande,	  

vilket	  är	  en	  typiskt	  feminin	  (eftersträvansvärd)	  egenskap	  (se	  t.ex.	  Ericson	  &	  Jon,	  

2006;	  Hamreby,	  2004).	  Dessutom	  beskrivs	  att	  hon	  tidigare	  har	  haft	  behov	  av	  en	  

”trygg	  vuxen”,	  detta	  är	  typiskt	  inom	  behandling	  enligt	  den	  tidigare	  forskning	  vi	  

tagit	  del	  av;	  personal	  inom	  tvångsvård	  anser	  ofta	  flickor	  vara	  i	  behov	  av	  stöd	  och	  

uppmärksamhet	  (se	  t.ex.	  Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Fokus	  är	  på	  Linas	  

kropp;	  kvinnor	  är	  kropp,	  män	  är	  intellekt,	  enligt	  dikotomierna	  (Gemzöe,	  2002).	  

Niklas	  könas	  i	  och	  med	  att	  sysselsättning	  och	  aktivering	  under	  helgerna	  föreslås	  

som	  en	  lösning	  i	  yttrandet.	  Ordning	  är	  en	  maskulin	  egenskap	  och	  kaos	  är	  i	  sin	  tur	  

en	  den	  feminina	  motsvarigheten	  i	  dikotomin.	  (Gemzöe,	  2002).	  I	  Niklas	  fall	  ser	  vi	  

att	  han,	  trots	  sitt	  kaotiska	  och	  våldsamma	  handlande,	  inte	  får	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  
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beteende.	  Ett	  språkligt	  exempel	  på	  detta	  är	  hur	  det	  skrivs	  att	  ”det	  förekommer	  

våld”,	  inte	  att	  ”han	  utövar	  våld”.	  	  

	  

5.2	  Miljöfaktorer	  
	  
I	  det	  här	  avsnittet	  fokuserar	  vi	  på	  miljöfaktorer,	  alltså	  på	  hur	  exempelvis	  

familjeförhållanden,	  trauman	  och	  dåligt	  umgänge	  kan	  framställas	  som	  orsak	  till	  

kriminalitet.	  Tidigare	  forskning	  visar	  att	  flickors	  kriminalitet	  anses	  vara	  ett	  

resultat	  av	  dåliga	  familjeförhållanden,	  droganvändning,	  skolmisslyckanden	  och	  

utsatthet,	  ofta	  i	  kombination	  med	  psykisk	  ohälsa	  (Mallicoat,	  2007).	  Pojkar	  

förefaller	  däremot	  ha	  lärt	  sig	  ta	  sig	  fram	  genom	  våld	  och	  kriminellt	  beteende	  i	  

brist	  på	  vägledning	  och	  gränser.	  En	  pojke	  med	  rätt	  fostran	  anses	  enligt	  tidigare	  

forskning	  vara	  kapabel	  att	  ta	  förnuftiga	  beslut,	  pojkar	  som	  begått	  brott	  behöver	  

lära	  sig	  konsekvenser	  av	  sitt	  negativa	  beteende,	  och	  att	  de	  alltid	  har	  möjligheten	  

att	  göra	  rätt	  val	  (Ericsson	  &	  Jon,	  2006).	  Pojkar	  har	  enligt	  personal	  inom	  

tvångsvården	  ett	  behov	  av	  att	  lära	  sig	  kanalisera	  sina	  känslor	  så	  att	  de	  inte	  

kommer	  till	  uttryck	  genom	  våld,	  utan	  genom	  förnuftiga	  och	  rationella	  beslut	  och	  

beteenden	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  	  

	  	  	  	  	  Mallicoats	  (2007)	  studie	  visar	  att	  ungdomar	  som	  begår	  narkotikabrott	  

generellt	  anses	  mindre	  ansvariga	  för	  sin	  kriminella	  handling	  än	  de	  som	  begår	  

våldsbrott.	  Övervakare	  tenderar	  däremot	  att	  se	  flickors	  narkotikabruk	  som	  

allvarligare	  än	  pojkars.	  	  Det	  finns	  en	  större	  oro	  för	  att	  flickors	  bruk	  av	  narkotika	  

ska	  försätta	  dem	  i	  allvarlig	  risk	  för	  att	  utveckla	  missbruk	  och	  utsatthet.	  Flickorna	  

tillskrivs	  en	  offerroll.	  Mer	  fokus	  läggs	  på	  flickornas	  nuvarande	  situation	  och	  

narkotikabrukets	  påverkan	  för	  flickornas	  framtid,	  snarare	  än	  att	  hitta	  

anledningar	  till	  bruket,	  detta	  trots	  att	  miljöfaktorer	  ofta,	  enligt	  Mallicoat,	  	  anses	  

vara	  orsaken	  till	  flickors	  missbruk	  (a.a).	  	  

	  	  	  	  	  Schlytter	  (1999)	  konstaterar	  att	  det	  som	  kallas	  bruk	  av	  narkotika	  när	  det	  

kommer	  till	  pojkar,	  ses	  som	  missbruk	  när	  det	  handlar	  om	  flickor.	  Vid	  grovt	  

missbruk	  så	  har	  pojkarnas	  beteende	  fortgått	  en	  längre	  tid	  och	  är	  allvarligare	  

innan	  samhället	  reagerar.	  När	  det	  kommer	  till	  flickors	  missbruk	  så	  reagerar	  

samhället	  snarare	  på	  det	  beteende	  som	  kommer	  med	  missbruket	  än	  själva	  

missbruket,	  de	  ser	  uppförandet	  som	  problemet	  i	  första	  hand.	  Det	  kan	  således	  

finnas	  mer	  handlingsutrymme	  för	  ungdomarna	  beroende	  på	  könstillhörighet	  
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(a.a).	  Den	  första	  delen	  handlar	  om	  Linus,	  Anna,	  Robin	  och	  Elin	  som	  alla	  är	  

misstänkta	  för	  stöld.	  Nästa	  del	  handlar	  om	  Maria	  och	  Tony	  som	  är	  misstänkta	  för	  

narkotikabrott.	  
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Linus	  och	  Anna	  	  
Både	  Linus	  och	  Anna	  har	  ADHD	  och	  är	  misstänkta	  för	  stöld.	  Trots	  att	  de	  har	  

samma	  neuropsykiatriska	  diagnos	  beskrivs	  de	  väldigt	  olika.	  Gällande	  pojken,	  

Linus,	  så	  tas	  allt	  som	  gör	  honom	  ”normal”	  upp,	  det	  lyfts	  fram	  att	  han	  inte	  har	  

några	  starka	  symptom	  på	  ADHD.	  	  

	  

Linus	  har	  ADHD	  men	  i	  övrigt	  är	  han	  fullt	  frisk.	  Han	  är	  social	  och	  trevlig	  

och	  har	  inget	  aggressivt	  beteende.	  Han	  är	  intresserad	  av	  ekonomi	  och	  

aktier	  vilket	  han	  sysslar	  med.	  (…)Han	  anser	  sig	  inte	  vara	  impulsiv,	  utan	  

tycker	  att	  han	  tänker	  efter	  innan	  han	  agerar.	  Linus	  märker	  inte	  av	  att	  han	  

skulle	  ha	  några	  problem	  med	  koncentrationen	  eller	  de	  problem	  som	  finns	  

inom	  ADHD.	  Beskriver	  sig	  som	  en	  social	  person	  och	  gillar	  att	  träffa	  nya	  

människor.	  (…)	  Föräldrarna	  beskriver	  Linus	  som	  rolig,	  social	  och	  

allmänbildad.	  De	  uppger	  att	  han	  aldrig	  varit	  involverad	  i	  slagsmål	  och	  

upplever	  honom	  inte	  som	  våldsam.	  (…)Läraren	  beskriver	  att	  Linus	  under	  

hela	  sin	  skoltid	  på	  X	  skola	  inte	  tog	  skolan	  på	  allvar.	  Han	  kom	  ofta	  försent,	  

hade	  svårt	  att	  komma	  igång	  med	  skolarbetet	  och	  pluggade	  aldrig	  till	  prov.	  

Läraren	  säger	  att	  Linus	  aldrig	  ansträngde	  sig.	  (…)	  Linus	  trodde	  att	  han	  

kunde	  klara	  sig	  i	  livet	  trots	  att	  han	  inte	  skötte	  skolan.	  Skolan	  och	  

föräldrarna	  försökte	  stötta	  honom	  men	  det	  gav	  inga	  resultat	  då	  han	  inte	  

var	  motiverad.	  Han	  tog	  inte	  till	  sig	  något	  av	  den	  hjälp	  de	  ville	  ge	  honom.	  

(…)	  Det	  uppstår	  idag	  ofta	  konflikter	  mellan	  Linus	  och	  pappan.	  

Konflikterna	  handlar	  om	  Linus	  beteende	  och	  att	  han	  inte	  tar	  ansvar	  för	  

sin	  situation	  gällande	  främst	  skolgången.	  Pappan	  upplever	  att	  Linus	  inte	  

lyssnar	  och	  att	  han	  är	  trotsig	  och	  vill	  styra	  sitt	  eget	  liv.	  (…)	  Linus	  vill	  få	  

hjälp	  med	  att	  ha	  en	  fungerande	  skolgång	  då	  han	  vill	  vara	  i	  skolan.	  Han	  

menar	  att	  om	  han	  har	  en	  vettig	  sysselsättning	  så	  kommer	  det	  inte	  vara	  

konflikter	  mellan	  han	  och	  pappan.	  (…)	  Linus	  har	  idag	  ingen	  organiserad	  

fritidssysselsättning.	  När	  han	  var	  yngre	  spelade	  han	  fotboll	  och	  simmade.	  

Han	  stora	  intresse	  sedan	  några	  år	  tillbaka	  är	  ekonomi	  och	  aktier	  och	  han	  

sysselsätter	  sig	  med	  detta	  istället	  för	  att	  vara	  i	  skolan.	  (…)	  Pappan	  

upplever	  att	  Linus	  inte	  förstår	  att	  det	  beteende	  han	  haft	  är	  fel	  och	  att	  han	  

inte	  har	  lärt	  sig	  av	  sina	  misstag.	  Detta	  skapar	  frustration	  och	  konflikter	  

mellan	  Linus	  och	  pappan.	  (…)	  De	  [föräldrarna]	  anser	  att	  det	  viktigaste	  är	  
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att	  Linus	  har	  en	  daglig	  sysselsättning	  samt	  att	  han	  skall	  förstå	  att	  det	  

beteende	  han	  har	  haft	  måste	  förändras.	  

	  

I	  yttrandet	  beskrivs	  Linus	  som	  väldigt	  kapabel	  och	  förnuftig.	  Socialarbetaren	  har	  

valt	  att	  lyfta	  fram	  att	  han	  har	  egenskaper	  som	  är	  normativt	  maskulina	  och	  går	  

utanför	  hans	  funktionsnedsättning.	  Han	  kan	  kontrollera	  sina	  aggressioner,	  är	  

inte	  impulsiv,	  kan	  fokusera,	  slåss	  inte	  och	  är	  allmänbildad.	  Linus	  beteende	  

förklaras	  här	  som	  ett	  resultat	  av	  omständigheter	  kring	  honom,	  och	  hans	  brist	  på	  

motivation.	  I	  citatet	  läser	  vi	  att	  Linus	  själv	  inte	  anser	  sig	  ha	  någon	  problematik	  

som	  kan	  förklaras	  av	  hans	  ADHD,	  trots	  problem	  i	  skolan.	  Linus	  skolproblematik	  

förklaras	  istället	  av	  att	  han	  är	  ”omotiverad”.	  Konflikter	  med	  pappa	  anses	  utifrån	  

informationen	  i	  yttrandet	  vara	  en	  av	  orsakerna	  till	  hans	  beteende.	  Linus	  

framställs	  som	  trotsig	  fastän	  han	  faktiskt	  säger	  att	  han	  vill	  ha	  hjälp	  att	  förändra	  

situationen	  så	  att	  konflikterna	  med	  pappan	  upphör.	  Linus	  visar	  att	  han	  är	  

förnuftig	  genom	  att	  uttrycka	  att	  han	  vill	  vara	  i	  skolan	  och	  ha	  en	  fungerande	  

skolgång.	  Linus	  uppfyller	  fler	  yttre	  attribut	  än	  inre,	  han	  konstrueras	  således	  som	  

ett	  ”offer”.	  

	  

	  Flickan,	  Anna,	  framställs	  som	  att	  hon	  fullkomligt	  tappat	  kontrollen:	  

	  

Modern	  berättar	  att	  när	  Anna	  får	  mycket	  ångest	  och	  det	  blir	  för	  svårt	  att	  

bära	  så	  snattar	  hon	  saker.	  Anna	  kan	  ibland	  även	  fabulera	  saker.	  Det	  finns	  

en	  oro	  för	  vad	  Anna	  försätter	  sig	  i	  för	  situationer.	  Modern	  beskriver	  att	  

Anna	  har	  påverkats	  starkt	  av	  yttre	  händelser	  såsom	  morfars	  bortgång	  och	  

skolbyte.	  (…)	  Anna	  medicinerar	  för	  ADHD.	  Annas	  svårigheter	  yttrar	  sig	  i	  

form	  av	  impulsivitet	  och	  rastlöshet.	  Hon	  blir	  lätt	  uttråkad,	  har	  inget	  

tidsperspektiv	  samt	  har	  inte	  koll	  på	  pengars	  värde.	  Det	  pågår	  idag	  en	  

kompletterande	  utredning	  på	  BUP	  för	  att	  förstå	  Annas	  svårigheter	  mer.	  

Modern	  beskriver	  Anna	  som	  mer	  nedstämd	  de	  senaste	  månaderna.	  Anna	  

har	  vid	  flera	  tillfällen	  hotat	  att	  ta	  livet	  av	  sig.	  (…)	  Under	  utredningens	  

gång	  har	  det	  visat	  sig	  att	  Anna	  har	  stora	  svårigheter	  socialt	  och	  med	  

hennes	  psykiska	  mående.	  (…)	  Anna	  har	  det	  jobbigt	  socialt	  i	  skolan,	  de	  är	  

tuffa	  tjejer	  som	  går	  i	  skolan	  och	  utifrån	  sina	  svårigheter	  så	  har	  det	  varit	  

tufft	  med	  dessa	  tjejer	  (…)	  Situationen	  kring	  Anna	  har	  eskalerat	  senaste	  
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halvåret	  och	  det	  finns	  en	  väldigt	  stor	  oro	  för	  Anna	  och	  de	  situationer	  hon	  

försätter	  sig	  i.	  Anna	  är	  i	  en	  väldigt	  destruktiv	  period,	  hon	  drar	  hemifrån	  

och	  föräldrarna	  kan	  på	  intet	  sätt	  nå	  henne,	  Anna	  hotar	  med	  att	  ta	  livet	  av	  

sig	  och	  mår	  väldigt	  dåligt.	  Anna	  fabulerar	  och	  det	  försätter	  henne	  i	  

allvarliga	  situationer.	  

	  

I	  ett	  kompletterande	  yttrande	  om	  Anna	  läser	  vi	  att	  hon	  placerats	  på	  

behandlingshem	  för	  att	  kunna	  ”fångas	  upp”.	  

	  

Situationen	  kring	  Anna	  har	  eskalerat	  på	  senare	  tid,	  Anna	  försvinner	  

hemifrån	  och	  föräldrarna	  kan	  på	  intet	  sätt	  nå	  henne.	  Anna	  rör	  sig	  på	  

”plattan”	  i	  centrala	  Stockholm	  och	  träffar	  helt	  okända	  personer	  som	  hon	  

också	  kan	  följa	  med.	  (…)Det	  har	  på	  väldigt	  kort	  tid	  inkommit	  flera	  

polisanmälningar	  där	  Anna	  är	  misstänkt	  för	  bland	  annat	  stöld.	  

Utredningen	  har	  mynnat	  ut	  i	  en	  frivillig	  placering	  för	  Anna	  på	  

(behandlingshem).	  Anna	  kommer	  att	  få	  jobba	  med	  sina	  svårigheter	  och	  

fångas	  upp	  av	  personal	  som	  finns	  på	  plats	  dygnet	  runt.	  

	  

Anna	  beskrivs,	  till	  skillnad	  från	  Linus,	  nästan	  enbart	  utifrån	  sina	  diagnoser	  och	  

sitt	  mående.	  Hon	  mår	  mycket	  dåligt	  och	  ”försätter	  sig	  i	  situationer”	  genom	  att	  

snatta	  och	  vistas	  i	  riskmiljöer.	  Anna	  påverkas	  av	  sitt	  psykiska	  mående;	  hon	  

uppvisar	  ett	  riskbeteende	  som	  är	  impulsivt	  och	  manipulativt:	  vilket	  kopplas	  till	  

hennes	  psykiska	  ohälsa	  och	  ADHD	  i	  yttrandet.	  Anna	  har	  det	  jobbigt	  socialt,	  och	  

även	  om	  hon	  går	  i	  skolan	  verkar	  det	  inte	  fungera	  bra	  på	  grund	  av	  ”tuffa	  tjejer”.	  

Utifrån	  Mallicoats	  (2007)	  analysverktyg	  uppfyller	  Anna	  många	  av	  kriterierna	  för	  

inre	  attribut,	  vilket	  generellt	  skulle	  betyda	  att	  hon	  anses	  ansvara	  för	  sitt	  

beteende.	  Vi	  anser	  dock	  att	  Anna	  konstrueras	  som	  ett	  ”offer”	  för	  sitt	  psykiska	  

mående	  och	  sin	  ADHD,	  vilket	  gör	  att	  hon	  fråntas	  ansvar	  för	  sitt	  beteende.	  

	  

Analys:	  Linus	  och	  Anna	  

	  Psykisk	  ohälsa	  är	  mycket	  vanligt	  hos	  flickor	  som	  begår	  brott	  (se	  t.ex.	  Andersson	  

Vogel,	  2012;	  Daigle,	  Cullen	  &	  Wright,	  2007).	  Anna	  beskrivs	  nästan	  endast	  utifrån	  

sitt	  psykiska	  mående	  och	  vilka	  svårigheter	  detta	  resulterar	  i	  för	  henne.	  	  
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	  	  	  	  	  Flickor	  i	  behandling	  anses	  enligt	  personal	  inom	  tvångsvården	  ha	  en	  mer	  

komplex	  problematik	  än	  pojkar	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Annas	  

neuropsykiatriska	  diagnos	  blir	  en	  miljöfaktor,	  något	  som	  påverkar	  hennes	  

beteende.	  Modern	  berättar	  exempelvis	  att	  Anna	  har	  mycket	  ångest	  och	  därför	  

snattar.	  Ångest	  och	  depression	  är	  vanliga	  symptom	  hos	  flickor	  med	  ADHD,	  

liksom	  att	  ha	  svårigheter	  i	  skolan	  och	  med	  vänner.	  	  

	  	  	  	  	  Symptom	  på	  ADHD	  kan	  medföra	  att	  flickor	  har	  svårt	  att	  passa	  in	  i	  normen	  för	  

hur	  en	  flicka	  ska	  vara	  (Socialstyrelsen,	  2004;	  SBU,	  2005).	  Därmed	  finns	  det	  en	  

yttre	  förklaring	  till	  de	  inre	  attribut	  Anna	  uppfyller.	  De	  inre	  attributen	  är	  en	  

konsekvens	  av	  yttre	  attribut.	  Linus	  beteende	  å	  andra	  sidan	  kan	  förklaras	  utifrån	  

yttre	  attribut,	  vilket	  skulle	  betyda	  att	  han	  kategoriseras	  som	  ett	  ”offer	  för	  yttre	  

omständigheter”,	  även	  om	  han	  själv	  aktivt	  valt	  bort	  skola	  och	  annan	  

sysselsättning	  som	  anses	  vara	  av	  vikt.	  Gällande	  hur	  kön	  konstrueras	  så	  ser	  vi	  att	  

mycket	  fokus	  ligger	  på	  att	  Linus	  inte	  har	  sysselsättning	  medan	  fokus	  i	  Annas	  

yttrande	  ligger	  på	  att	  hon	  inte	  mår	  bra	  och	  är	  destruktiv.	  Detta	  anser	  vi	  är	  könat	  

utifrån	  de	  dikotomier	  vi	  använt	  oss	  av	  när	  vi	  läst	  texten	  utifrån	  genusperspektiv.	  

Flickor	  är	  kaos,	  pojkar	  ordning.	  När	  Linus	  inte	  har	  en	  vettig	  sysselsättning,	  det	  

vill	  säga	  något	  som	  ger	  försörjning	  på	  sikt	  eller	  gör	  honom	  aktiv,	  så	  blir	  det	  ett	  

problem.	  Att	  Anna	  inte	  sköter	  skolan	  förklaras	  med	  hennes	  psykiska	  ohälsa	  och	  

sociala	  svårigheter.	  Anna	  är	  impulsiv	  och	  destruktiv,	  det	  vill	  säga	  kaos.	  

	  	  	  	  	  Går	  vi	  sedan	  vidare	  och	  ser	  till	  vad	  som	  enligt	  forskningen	  anses	  vara	  av	  vikt	  

för	  att	  avhjälpa	  det	  kriminella	  beteendet	  så	  ser	  vi	  att	  Anna,	  liksom	  forskningen	  

om	  behandling	  visar	  på,	  anses	  behöva	  hjälp	  medan	  Linus	  anses	  behöva	  aktiveras.	  

Annas	  kaotiska	  beteende	  gör	  att	  hon	  som	  andra	  flickor	  anses	  vara	  i	  behov	  av	  

skydd,	  kontroll	  och	  disciplin.	  Således	  blir	  ungdomarna	  könade	  i	  yttranden.	  

Däremot	  blir	  båda	  ungdomarna	  offer	  enligt	  analysen,	  detta	  trots	  att	  tidigare	  

forskning	  (se	  t.ex.	  Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008	  och	  Andersson	  Vogel,	  2012)	  	  

visar	  på	  att	  pojkar	  i	  högre	  utsträckning	  får	  ansvara	  för	  sina	  handlingar	  och	  ses	  

som	  kriminella	  aktörer.	  	  

	  	  	  	  	  Flickor	  i	  behandling	  anses	  enligt	  den	  tidigare	  forskningen	  vara	  i	  behov	  av	  stöd,	  

uppbyggnad	  av	  självförtroende,	  spegling	  och	  att	  undvika	  misslyckanden.	  De	  ses	  

inte	  som	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar	  på	  samma	  sätt	  som	  pojkar,	  utan	  som	  offer	  

för	  omständigheter	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Detta	  framträder	  tydligt	  i	  

detta	  yttrande	  i	  och	  med	  att	  svårigheterna	  Anna	  har	  är	  grundproblemet,	  och	  
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ansvaret	  för	  att	  komma	  tillrätta	  med	  dem	  är	  för	  stort	  för	  henne,	  någon	  annan	  

måste	  ”fånga	  upp	  henne”.	  	  

	  	  	  	  	  När	  det	  kommer	  till	  pojkar	  och	  behandling	  verkar	  det	  snarare	  utifrån	  personal	  

inom	  tvångsvårdens	  utsagor	  vara	  viktigt	  att	  aktivera	  dessa	  så	  många	  timmar	  om	  

dygnet	  som	  möjligt.	  Detta	  för	  att	  hålla	  dem	  ifrån	  kaos	  i	  och	  med	  att	  det	  alltid	  

finns	  ett	  bättre	  alternativ	  tillgängligt	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Detta	  var	  

något	  vi	  upptäckte	  var	  specifikt	  för	  pojkar	  då	  det	  i	  alla	  pojkars	  yttranden	  stod	  

något	  om	  fritidsaktiviteter,	  medan	  man	  i	  få	  av	  flickornas	  låtit	  detta	  ta	  stor	  plats.	  	  	  

	  	  	  	  	  I	  bådas	  yttranden	  beskrivs	  problem	  som	  är	  vanliga	  inom	  ADHD,	  såsom	  att	  

skolgången	  inte	  fungerar	  och	  att	  ha	  svårt	  att	  ha	  en	  strukturerad	  vardag	  

(Socialstyrelsen,	  2004).	  Linus	  har	  ju	  för	  övrigt	  en	  sysselsättning	  i	  och	  med	  att	  

han	  är	  intresserad	  av	  –	  och	  sysselsätter	  sig	  med	  -‐aktier	  och	  ekonomi.	  Detta	  

verkar	  dock	  inte	  räknas	  som	  en	  ”organiserad	  sysselsättning”	  och	  blir	  därmed	  ett	  

problem	  snarare	  än	  en	  tillgång.	  Fotboll	  och	  simning	  däremot,	  räknas	  som	  god	  

sysselsättning.	  Connell	  (2008)	  beskriver	  att	  det	  finns	  flera	  former	  av	  

maskulinitet	  i	  en	  rangordning	  där	  hegemonisk	  maskulinitet	  är	  den	  ideala	  

maskuliniteten,	  den	  som	  eftersträvas	  i	  samhället	  just	  nu	  om	  man	  vill	  ses	  som	  en	  

”riktig	  man”.	  Det	  anses	  även	  enligt	  Connell	  existera	  en	  ”sann	  maskulinitet”	  inom	  

varje	  man,	  vilken	  är	  kopplad	  till	  mannens	  fysik.	  Kroppen	  driver	  mannen	  till	  

handling	  alternativt	  gör	  att	  mannen	  inte	  handlar.	  Kroppen	  är	  således	  av	  vikt	  för	  

en	  mans	  maskulinitet	  (Connell,	  2008).	  Fotboll	  och	  simning	  kan	  alltså,	  utifrån	  

detta,	  värderas	  som	  mer	  maskulint	  då	  det	  kräver	  mer	  fysisk	  handling	  än	  aktier	  

och	  ekonomi.	  	  
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Elin	  och	  Robin	  	  

Elin	  och	  Robin	  är	  misstänkta	  för	  stöld.	  Deras	  beteende	  förklaras	  främst	  som	  ett	  

resultat	  av	  att	  de	  har	  upplevt	  trauman.	  Det	  första	  citatet	  handlar	  om	  Elin	  som	  lätt	  

hamnar	  i	  konflikt	  med	  andra.	  

	  

Elin	  uppger	  att	  hon	  inte	  har	  någon	  bra	  relation	  till	  sina	  föräldrar	  och	  

främst	  inte	  till	  sin	  far.	  Elin	  har	  berättat	  om	  långvariga	  konflikter	  i	  hemmet	  

och	  Elin	  har	  även	  berättat	  om	  hur	  fadern	  vid	  flera	  tillfällen	  slagit	  och	  

hotat	  henne	  och	  att	  fadern	  begränsar	  henne	  i	  vad	  hon	  får	  lov	  att	  göra.	  (…)	  

Elin	  har	  tidigare	  varit	  misstänkt	  för	  misshandel	  vid	  flera	  tillfällen,	  vilket	  

hon	  nu	  i	  efterhand	  kan	  resonera	  kring	  i	  att	  hon	  har	  mycket	  ilska	  inom	  sig	  

då	  hon	  blivit	  slagen	  av	  fadern	  under	  flera	  år	  och	  därav	  har	  hon	  själv	  varit	  

ute	  och	  bråkat	  med	  andra.	  (…)	  Elin	  har	  varit	  misstänkt	  för	  flera	  brott	  

under	  det	  senaste	  året,	  dock	  merparten	  av	  dem	  innan	  hon	  var	  femton	  år	  

fyllda.	  Vid	  alla	  brottstillfällen	  har	  Elin	  varit	  med	  kamrater	  och	  oftast	  har	  

det	  varit	  en	  grupp	  av	  flera	  ungdomar	  som	  varit	  inblandade	  i	  brottet,	  där	  

Elin	  har	  varit	  en	  av	  dem.	  (…)	  Elin	  kan	  resonera	  kring	  sina	  

framtidsdrömmar	  och	  är	  tydlig	  med	  att	  hon	  inte	  vill	  bli	  misstänkt	  för	  fler	  

brott	  då	  det	  kan	  komma	  att	  påverka	  hennes	  framtid	  när	  det	  gäller	  till	  

exempel	  val	  av	  yrke.	  Elin	  kan	  också	  uttrycka	  att	  hon	  vill	  lämna	  gamla	  

kamrater	  och	  inte	  längre	  umgås	  med	  de	  kamrater	  som	  begår	  brott	  eller	  

gör	  andra	  dumheter.	  När	  Elin	  är	  ute	  med	  sina	  kamrater	  förefaller	  det	  dock	  

svårt	  för	  henne	  att	  hålla	  fast	  vid	  sina	  kloka	  tankar	  om	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  

vad	  som	  är	  fel.	  Elin	  säger	  själv	  att	  hon	  skulle	  ha	  behov	  av	  en	  vuxen	  

stödperson	  och	  säger	  att	  hon	  då	  skulle	  få	  hjälp	  att	  sköta	  sig	  bättre.	  (…)	  

Elin	  uppger	  att	  hon	  även	  skulle	  vilja	  komma	  igång	  med	  någon	  meningsfull	  

fritidssysselsättning	  då	  hon	  hoppas	  att	  det	  också	  kan	  vara	  en	  hjälp	  för	  

henne	  i	  att	  komma	  bort	  från	  dåligt	  umgänge.	  	  

	  

Här	  reflekterar	  Elin	  själv	  över	  varför	  hon	  agerat	  som	  hon	  har	  gjort,	  och	  genom	  

att	  socialarbetaren	  lyfter	  fram	  stora	  delar	  av	  hennes	  bakgrund	  så	  blir	  skulden	  

inte	  hennes.	  Att	  Elin	  varit	  utsatt	  för	  trauma	  blir	  en	  betydelsefull	  förklaring.	  Detta	  

i	  kombination	  med	  att	  flera	  ungdomar	  har	  varit	  inblandade	  vid	  hennes	  
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brottslighet	  gör	  att	  hon	  fråntas	  ansvar,	  trots	  att	  hon	  uppfyller	  många	  av	  

kriterierna	  för	  yttre	  attribut.	  Vi	  ser	  att	  hon	  konstrueras	  som	  ett	  ”offer”.	  	  

	  

När	  det	  gäller	  pojken,	  Robin,	  så	  beskrivs	  även	  hans	  bakgrund	  ingående:	  

	  

Robin	  kom	  till	  Sverige	  2009	  tillsammans	  med	  sina	  föräldrar	  från	  Irak	  där	  

Robin	  har	  bevittnat	  krig.	  (…)	  Robins	  [oroväckande]	  beteende	  [förstås]	  

bäst	  som	  en	  konsekvens	  av	  en	  stressfylld	  uppväxt	  som	  innefattar	  både	  

separationer	  från	  viktiga	  familjemedlemmar,	  upplevelser	  av	  dramatiska	  

våldshandlingar	  från	  andra	  utanför	  familjen,	  har	  upplevt	  otrygg	  

skolsituation	  såväl	  i	  Irak	  som	  i	  Sverige	  och	  både	  oro	  och	  frustration	  i	  

förhållande	  till	  den	  kulturella	  och	  språkliga	  anpassningsprocess	  som	  

Robin	  och	  hans	  familj	  står	  mitt	  i.	  BUP	  ger	  diagnos	  enligt	  	  

ICD-‐10.	  Z603	  Kulturanpassningssvårigheter.(…)	  Det	  finns	  en	  oro	  kring	  

Robin,	  att	  han	  ses	  hänga	  ute	  sent	  om	  kvällarna.	  (…)	  Det	  finns	  en	  allmän	  

oro	  över	  att	  äldre	  kriminella	  kan	  fånga	  upp	  Robin,	  att	  Robin	  agerar	  

hotfullt	  och	  kriminellt	  mot	  sin	  omgivning.	  (…)Vår	  bedömning	  är	  att	  vi	  ser	  

med	  oro	  på	  den	  kriminella	  utvecklingen	  hos	  Robin.	  Det	  finns	  ett	  behov	  för	  

Robin	  att	  lära	  sig	  konsekvenserna	  med	  sitt	  kriminella	  beteende	  där	  han	  

utsätter	  både	  sig	  själv	  och	  andra	  för	  risk.	  (…)En	  viktig	  skyddsfaktor	  vi	  

tidigare	  sett	  hos	  Robin	  är	  att	  han	  varit	  motiverad	  till	  att	  gå	  i	  skolan,	  nu	  

visar	  Robin	  ett	  större	  intresse	  för	  praktik	  vilket	  gör	  att	  han	  har	  en	  sund	  

inställning	  till	  sysselsättning.	  (…)	  Socialtjänsten	  har	  tillsatt	  en	  individuell	  

behandlare	  riktat	  mot	  Robin	  som	  arbetar	  med	  Robins	  mående,	  att	  bygga	  

sunda	  relationer	  och	  med	  Robins	  kriminella	  beteende.	  (…)	  Robin	  har	  en	  

kontaktperson	  i	  syfte	  att	  jobba	  med	  att	  Robin	  får	  en	  sund	  

fritidssysselsättning	  och	  lära	  sig	  de	  samhälleliga	  normerna.	  (…)	  Robin	  är	  

intresserad	  av	  att	  åka	  skidor,	  bowla,	  cykla,	  musik	  och	  av	  mekanik.	  	  

	  

Robins	  beteende	  förstås	  även	  det	  genom	  yttre	  attribut,	  han	  har	  genomgått	  

trauman	  under	  sin	  barndom	  i	  hemlandet	  och	  hans	  svårigheter	  ses	  som	  ett	  

resultat	  av	  detta	  trauma.	  Det	  finns	  oro	  för	  att	  han	  ska	  fångas	  upp	  av	  äldre	  

kriminella.	  Hans	  trauma	  blir	  förklaringen	  till	  hans	  normbrytande	  beteende,	  han	  

förlorar	  kontrollen	  genom	  att	  man	  anser	  att	  han	  är	  mottaglig	  för	  att	  utnyttjas	  av	  
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äldre	  kriminella.	  Även	  Robin	  blir	  därmed	  ett	  ”offer	  för	  yttre	  omständigheter”	  

enligt	  Mallicoats	  (2007)	  analysverktyg,	  även	  om	  han	  tillskrivs	  en	  del	  ansvar	  

genom	  att	  socialtjänsten	  anser	  att	  han	  behöver	  lära	  sig	  konsekvenserna	  av	  sitt	  

beteende.	  	  

	  

Analys:	  Elin	  och	  Robin	  

Laanemets	  och	  Kristiansen	  (2008)	  beskriver	  att	  flickors	  beteende	  oftast	  anses	  ha	  

varit	  rationellt	  utifrån	  deras	  livssituation	  (Laanemers	  &	  Kristiansen,	  2008).	  

Psykisk	  ohälsa	  är	  en	  utmärkande	  faktor	  bland	  flickor	  som	  begår	  brott	  (Daigle,	  

Cullen	  &	  Wright,	  2007).	  Detta	  är	  något	  vi	  tycker	  framgår	  i	  den	  betydelse	  Elins	  

bakgrund	  får	  i	  yttrandet.	  Istället	  för	  att	  hon	  får	  ta	  ansvar	  för	  sin	  aggressivitet	  så	  

beskrivs	  denna	  som	  ett	  rationellt	  beteende	  utifrån	  yttre	  attribut.	  Att	  hon	  själv	  

blivit	  misshandlad	  har	  skapat	  aggressiviteten	  och	  fått	  henne	  att	  agera.	  Vi	  tänker	  

oss	  att	  Elins	  utåtagerande	  beteende	  kan	  bero	  på	  att	  hon,	  av	  förståeliga	  skäl,	  mår	  

psykiskt	  dåligt	  av	  det	  våld	  hon	  har	  blivit	  utsatt	  för	  av	  fadern.	  	  	  

	  	  	  	  	  Robin	  får	  ta	  ett	  visst	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  han	  som	  

har	  ett	  kriminellt	  beteende	  och	  utsätter	  sig	  själv	  och	  andra	  för	  risk.	  I	  Elins	  fall	  är	  

det	  andras	  beteende	  som	  är	  anledningen	  till	  hennes	  agerande.	  Även	  om	  bådas	  

beteende	  förklaras	  som	  en	  konsekvens	  av	  yttre	  attribut	  så	  får	  Robin	  ta	  mer	  

ansvar	  för	  sitt	  beteende	  än	  Elin,	  vilket	  stämmer	  med	  den	  tidigare	  forskning	  om	  

LVU	  och	  behandling	  som	  vi	  tagit	  del	  av,	  där	  flickor	  i	  mindre	  utsträckning	  behöver	  

ansvara	  för	  sina	  handlingar	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  

	  	  	  	  	  I	  Robins	  fall	  finns	  det	  skyddsfaktorer	  i	  och	  med	  att	  han	  har	  en	  sund	  inställning	  

till	  sysselsättning	  och	  är	  intresserad	  av	  olika	  aktiviteter.	  Han	  anses,	  med	  hjälp	  av	  

kontaktperson	  och	  träning	  i	  sociala	  färdigheter,	  kunna	  lära	  sig	  samhälleliga	  

normer	  och	  skaffa	  sig	  en	  sund	  fritidssysselsättning	  istället	  för	  att	  hänga	  ute	  om	  

nätterna.	  	  

	  	  	  	  	  Ser	  vi	  till	  behandling	  så	  vill	  Elin	  själv	  bli	  skötsam,	  men	  anses	  inte	  kunna	  klara	  

detta	  på	  egen	  hand.	  Liksom	  Robin	  behöver	  Elin	  stöd.	  Skillnaden	  är	  dock	  att	  Elin	  

efterlyser	  en	  fritidssysselsättning	  som	  kan	  få	  henne	  att	  komma	  bort	  från	  dåligt	  

umgänge,	  hon	  har	  redan	  ett	  eget	  förslag	  på	  en	  lösning,	  men	  detta	  bortses	  ifrån	  

och	  man	  talar	  endast	  om	  att	  hon	  bör	  få	  stöd.	  Robin	  berättar	  vad	  han	  är	  

intresserad	  av,	  men	  efterlyser	  inte	  aktiviteter	  på	  samma	  sätt	  som	  Elin.	  Att	  han	  

ska	  aktiveras	  blir	  ändå	  en	  del	  av	  hans	  rehabilitering,	  vilket	  stämmer	  överens	  
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med	  forskning	  om	  som	  visar	  att	  det	  inom	  tvångsvården	  anses	  viktigt	  att	  aktivera	  

pojkar	  som	  begått	  brott	  (Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008,	  Ericsson	  &	  Jon,	  2006	  

m.fl.).	  	  	  

	  

Maria	  och	  Tony	  	  

Maria	  och	  Tony	  är	  misstänkta	  för	  narkotikabrott	  och	  ägnar	  sig	  åt	  likartade	  

riskbeteenden.	  	  

	  

Maria	  är	  en	  flicka	  –	  ej	  ännu	  fyllda	  16	  år	  –	  som	  bestämmer	  helt	  och	  hållet	  

över	  sitt	  eget	  liv.	  Hon	  har	  inga	  regler	  att	  följa	  och	  sätts	  de	  upp	  så	  tar	  hon	  

ändå	  sina	  egna	  beslut.	  Detta	  medför	  att	  Maria	  kan	  vara	  borta	  från	  hemmet	  

veckor	  i	  sträck	  utan	  att	  vårdnadshavaren	  vet	  var	  hon	  befinner	  sig.	  Maria	  

går	  ej	  i	  skolan	  eller	  har	  några	  meningsfulla	  fritidssysselsättningar.	  Hon	  

tillbringar	  sin	  tid	  i	  riskmiljöer	  tillsammans	  med	  äldre	  personer	  med	  känd	  

missbruksproblematik.(…)	  Maria	  har	  under	  flera	  års	  tid	  levt	  vind	  för	  våg	  

utan	  regler	  och	  gränssättning.	  (…)Modern	  uppger	  att	  med	  tanke	  på	  att	  

Maria	  ej	  bodde	  hemma	  under	  många	  år	  som	  barn	  så	  saknar	  de	  

anknytning	  till	  varandra	  vilket	  gör	  att	  Maria	  inte	  har	  någon	  respekt	  för	  

modern	  som	  auktoritet.	  (…)	  Maria	  har	  haft	  insats	  i	  form	  av	  

ungdomspedagog	  vilket	  ej	  fungerade	  då	  Maria	  ej	  samarbetade	  utan	  höll	  

sig	  undan	  från	  möten	  och	  telefonsamtal.	  (…)	  Maria	  själv	  anser	  sig	  inte	  ha	  

några	  problem	  eller	  behöva	  någon	  hjälp,	  hon	  är	  fullt	  nöjd	  att	  leva	  på	  det	  

sätt	  hon	  gör.	  

	  

Maria	  väljer	  att	  vistas	  i	  riskmiljöer,	  ”hon	  är	  fullt	  nöjd	  att	  leva	  på	  det	  sätt	  hon	  gör”.	  

Hon	  har	  förvisso	  dålig	  anknytning	  med	  modern,	  men	  det	  är	  inte	  beskrivet	  

tillräckligt	  utförligt	  i	  yttrandet	  för	  att	  kunna	  ses	  som	  en	  förklaring	  till	  hennes	  

beteende.	  Marias	  vistelse	  i	  olämpliga	  miljöer,	  narkotikabruk,	  frånvaro	  från	  

hemmet	  och	  icke-‐existerande	  skolgång	  är	  självvalda	  beteenden	  -‐	  och	  hon	  är	  nöjd	  

med	  sina	  val.	  I	  Marias	  yttrande	  framträder	  både	  inre	  och	  yttre	  attribut	  i	  

kombination.	  De	  yttre	  attributen	  är	  övervägande,	  men	  eftersom	  hon	  själv	  väljer	  

sitt	  beteende	  anser	  vi	  att	  Maria	  konstrueras	  som	  en	  ”aktör”	  i	  sitt	  yttrande.	  	  
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I	  yttrandet	  om	  Tony	  framkommer	  en	  beskrivning	  av	  en	  pojke	  som	  ägnar	  sig	  åt	  

omfattande	  normbrytande	  beteenden.	  Tony	  har	  varit	  placerad	  utanför	  hemmet	  

ett	  flertal	  gånger,	  och	  tycks	  vara	  utom	  samhällets	  kontroll.	  Tony	  medicinerar	  för	  

ADHD.	  

	  

(…)	  Tony	  klarade	  inte	  av	  att	  vara	  i	  hemmet	  och	  även	  placeringen	  

havererade	  då	  Tony	  inte	  följde	  regler,	  missbrukade	  och	  rymde	  vid	  

flertalet	  tillfällen.	  (…)	  Tony	  har	  ett	  tydligt	  riskbeteende	  där	  han	  använder	  

droger	  och	  alkohol,	  våldsrelaterade	  anmälningar	  har	  inkommit	  både	  där	  

Tony	  varit	  offer	  och	  förövare.	  Han	  har	  figurerat	  i	  derbysammanhang,	  det	  

fanns	  tidigare	  vissa	  uttalanden	  och	  ageranden	  från	  honom	  som	  kopplades	  

till	  högerextremitet.	  Polisen	  har	  en	  stor	  oro	  över	  Tonys	  normbrytande	  

beteende	  och	  hans	  glorifierande	  av	  kriminalitet.	  De	  säger	  att	  han	  är	  en	  

central	  person	  i	  sitt	  umgänge	  och	  är	  en	  ledarfigur.	  Det	  framgår	  att	  Tony	  

tidigare	  uppgivit	  att	  han	  ingår	  i	  ett	  kriminellt	  gäng.	  (…)	  Tony	  säger	  att	  han	  

inte	  känner	  skuld.	  Tony	  säger	  att	  han	  gör	  brott	  för	  ”kicken”	  och	  för	  att	  han	  

vet	  att	  man	  inte	  får.	  Han	  har	  någon	  gång	  funderat	  kring	  hur	  brottsoffren	  

känner,	  men	  säger	  att	  man	  inte	  kan	  tänka	  som	  om	  man	  ska	  vara	  kriminell.	  

Det	  framkommer	  att	  Tony	  uppträtt	  mycket	  aggressivt	  mot	  ordningsmän	  

och	  polis	  tidigare	  och	  av	  senaste	  yttrandebegäran.	  Tony	  säger	  att	  han	  kan	  

förstå	  både	  brottsoffrets	  sida	  och	  gärningsmannens,	  då	  han	  har	  varit	  i	  

båda	  situationerna.(…)	  Tony	  uppger	  att	  han	  inte	  vill	  något	  av	  det	  som	  

socialtjänsten	  eller	  Maria	  ungdom	  gör	  för	  honom,	  han	  ”skiter	  i	  allt”	  och	  

tycker	  inte	  att	  det	  hjälpt	  honom	  någonting.	  

	  

Tony	  är	  aggressiv	  och	  impulsiv,	  vilket	  är	  relativt	  vanliga	  symptom	  på	  ADHD.	  

Tony	  medicinerar	  dock	  för	  sin	  ADHD–	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  att	  han	  därigenom	  ges	  

mer	  personligt	  ansvar	  –	  han	  blir	  både	  ”offer”	  och	  ”aktör”	  på	  så	  vis.	  I	  vår	  analys	  

klassificerar	  vi	  Tony	  som	  ”kriminellt	  farlig”,	  vilket	  vi	  anser	  är	  hans	  eget	  val	  då	  

polisen	  beskriver	  honom	  som	  en	  ledare,	  och	  Tony	  själv	  säger	  att	  han	  är	  medlem	  i	  

ett	  kriminellt	  gäng.	  Tony	  visar	  ingen	  ånger	  och	  tar	  inte	  ansvar	  för	  sina	  

handlingar.	  Han	  använder	  narkotika,	  är	  våldsam,	  går	  inte	  i	  skolan,	  och	  klarar	  inte	  

av	  att	  bo	  hemma.	  Tony	  har	  ett	  olämpligt	  beteende	  som	  inte	  förklaras	  som	  ett	  

resultat	  av	  yttre	  attribut	  (såsom	  brister	  i	  hemmiljön,	  trauma	  osv.)	  i	  yttrandet.	  
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Tony	  konstrueras	  därmed	  som	  en	  ”aktör”	  och	  har	  en	  hög	  skyldighetsgrad	  i	  

förhållande	  till	  det	  brott	  han	  misstänks	  för.	  En	  pojke	  som	  ”skiter	  i	  allt”	  

framträder	  i	  yttrandet,	  det	  skrivs	  inget	  positivt	  om	  Tony,	  allt	  är	  kopplat	  till	  

misslyckanden	  och	  hans	  utåtagerande	  beteende.	  	  

	  

Analys:	  Maria	  och	  Tony	  

I	  beskrivningen	  av	  Maria	  och	  Tony	  kan	  vi	  se	  att	  deras	  vilda	  leverne	  framställs	  

som	  en	  del	  av	  deras	  ”inre	  kärna”,	  en	  del	  av	  personligheten	  snarare	  än	  ett	  

beteende	  som	  kommer	  sig	  av	  en	  orsak.	  	  Schlytter	  (1999)	  beskriver	  hur	  flickor	  får	  

ansvara	  för	  vad	  de	  ”utsätter	  sig	  för”	  t.ex.	  att	  vistas	  i	  missbruksmiljöer,	  medan	  det	  

i	  pojkars	  fall	  är	  någon	  som	  borde	  ha	  agerat	  (a.a).	  Här	  kan	  vi	  se	  detta	  rätt	  tydligt.	  

Maria	  är	  nöjd	  med	  att	  leva	  som	  hon	  gör	  och	  hon	  vill	  inte	  samarbeta	  med	  

myndigheterna.	  Hon	  lever	  ”vind	  för	  våg”	  och	  i	  farliga	  miljöer.	  Detta	  får	  hon	  själv	  

ansvara	  för	  i	  yttrandet	  i	  och	  med	  att	  sättet	  hon	  framställs	  på	  är	  att	  hon	  väljer	  

detta	  själv.	  I	  Tonys	  yttrande	  däremot	  så	  uttalar	  sig	  bland	  annat	  polisen	  om	  sin	  

oro	  för	  honom.	  Han	  verkar	  vilja	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  beteende	  eftersom	  han	  vill	  vara	  

kriminell,	  ändå	  får	  han	  inte	  samma	  sorts	  ansvar	  för	  sin	  situation	  som	  Maria.	  

Många	  insatser	  har	  kopplats	  på	  trots	  att	  han	  inte	  verkar	  vara	  så	  intresserad,	  man	  

försöker	  ”fånga	  upp	  honom”	  och	  stävja	  hans	  normbrytande	  beteende,	  som	  

möjligen	  kan	  förklaras	  av	  hans	  ADHD,	  innan	  det	  går	  för	  långt.	  	  
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6	  Diskussion	  
	  
Här	  kommer	  vi	  att	  diskutera	  förväntade	  resultat	  i	  relation	  till	  de	  resultat	  vi	  fick,	  

samt	  koppla	  till	  frågeställningar	  och	  kunskapsläget.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  

reflektioner	  kring	  studien	  som	  helhet,	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  och	  slutsatser	  

kring	  resultatet	  i	  relation	  till	  socialt	  arbete.	  

	  

Studiens	  syfte	  

Studiens	  syfte	  är	  att,	  genom	  att	  ta	  del	  av	  Socialtjänstens	  yttranden	  enligt	  11§	  

LUL,	  undersöka	  hur	  unga	  lagöverträdare	  konstrueras	  utifrån	  könstillhörighet	  

och	  eventuell	  ADHD-‐diagnos.	  Tidigare	  forskning	  visar	  att	  unga	  som	  omhändertas	  

enligt	  LVU	  och	  unga	  i	  behandling	  könas	  i	  stor	  utsträckning.	  Vi	  ville	  därför	  ta	  reda	  

på	  om	  detta	  förekommer	  även	  innan	  den	  unge	  dömts	  i	  rätten.	  Yttranden	  enligt	  

11§	  LUL	  har	  nämligen	  betydelse	  för	  rättens	  val	  av	  påföljd.	  Vi	  utgick	  från	  följande	  

frågeställningar:	  	  

	  

• På	  vilket	  sätt	  förekommer	  beskrivningar	  som	  kan	  uppfattas	  som	  

maskulina	  eller	  feminina	  enligt	  genusvetenskapliga	  teorier?	  	  

	  

• Hur	  konstrueras	  unga	  kvinnor	  och	  män	  som	  begått	  brott	  som	  offer	  

respektive	  aktörer	  i	  socialtjänstens	  yttranden?	  

	  

• Kan	  skillnader	  identifieras	  i	  hur	  kön	  konstrueras	  beroende	  på	  om	  den	  

unge	  har	  en	  ADHD-‐diagnos?	  

	  

6.1	  Resultatdiskussion	  
	  
På	  vilket	  sätt	  förekommer	  beskrivningar	  som	  kan	  uppfattas	  som	  maskulina	  eller	  

feminina	  enligt	  genusvetenskapliga	  teorier?	  

	  

Vi	  fann	  att	  det	  förekom	  beskrivningar	  i	  yttrandena	  som	  könade	  ungdomarna,	  det	  

vill	  säga	  tillskrev	  dem	  egenskaper	  som	  allmänt	  anses	  vara	  typiskt	  maskulina	  

eller	  feminina.	  Detta	  förekom	  både	  konkret	  språkligt	  och	  genom	  hur	  den	  unge	  

och	  hens	  behov	  framställdes	  i	  yttrandet.	  Ser	  vi	  till	  kunskapsläget	  så	  anses	  flickor	  

i	  behandling	  enligt	  personal	  inom	  tvångsvården	  vara	  i	  behov	  av	  lugn	  och	  ro	  för	  
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att	  komma	  till	  insikt	  och	  bygga	  upp	  självförtroende.	  Deras	  kriminalitet	  förklaras	  i	  

stor	  utsträckning	  utifrån	  yttre	  attribut	  och	  de	  anses	  därmed	  kunna	  påverka	  sin	  

situation	  i	  mindre	  utsträckning.	  Kriminaliteten	  rationaliseras	  utifrån	  deras	  

situation.	  Pojkar	  däremot	  anses	  i	  större	  utsträckning	  ha	  beteendeproblem	  och	  

agera	  utifrån	  inre	  attribut.	  Problemen	  ligger	  därmed	  hos	  dem	  själva	  snarare	  än	  

omgivningen.	  Detta	  medför	  att	  pojkar	  anses	  vara	  i	  behov	  av	  aktivering,	  

gränssättning	  och	  konsekvens	  (se	  t.ex.	  Hamreby,	  2004,	  Mallicoat,	  2007,	  

Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008,	  Andersson	  Vogel,	  2012	  m.fl).	  Detta	  kan	  kopplas	  

till	  Gemzöes	  dikotomier	  där	  flickor	  anses	  vara	  passiva,	  pojkar	  aktiva;	  flickor	  är	  

kaos,	  pojkar	  ordning;	  flickor	  är	  känsla	  och	  pojkar	  förnuft	  osv.	  	  	  

	  	  	  	  	  Denna	  typ	  av	  könande	  kan	  vi	  se	  i	  yttrandena	  på	  olika	  sätt.	  Exempelvis	  märkte	  

vi	  att	  det	  i	  alla	  pojkars	  yttranden	  stod	  något	  om	  fritidssysselsättning	  eller	  brist	  

på	  sådan,	  detta	  förekom	  endast	  i	  ett	  fåtal	  flickors	  yttranden.	  Det	  verkade	  således	  

vara	  av	  större	  vikt	  att	  pojkar	  är	  aktiva	  än	  att	  flickor	  är	  det.	  Flickornas	  yttranden	  

var	  istället	  mer	  fokuserade	  på	  relationer.	  I	  flickornas	  yttranden	  nämndes	  det	  ofta	  

att	  de	  umgicks	  med	  ”olämpliga	  personer”	  i	  ”riskmiljöer”	  och	  ”utsatte	  sig”	  för	  

saker.	  Pojkarna	  hade	  istället	  ”kriminellt	  umgänge”	  eller	  ”hängde	  ute”.	  Schlytter	  

(1999)	  tar	  upp	  att	  flickor	  som	  omhändertagits	  på	  grund	  av	  ”socialt	  nedbrytande	  

beteende”	  får	  ansvara	  för	  vad	  de	  ”utsätter	  sig	  för”	  medan	  det	  i	  pojkars	  fall	  är	  

omgivningen	  som	  brustit	  genom	  att	  inte	  agera	  (a.a).	  Så	  är	  även	  fallet	  i	  

yttrandena,	  flera	  flickor	  anger	  att	  de	  inte	  ägnar	  sig	  åt	  olämpliga	  beteenden	  även	  

om	  de	  vistas	  i	  riskmiljöer,	  trots	  det	  beskrivs	  vistelse	  i	  riskmiljöer	  som	  en	  del	  i	  

flickornas	  problematik.	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  förväntade	  oss	  att	  kön	  skulle	  konstrueras	  i	  yttrandena,	  och	  detta	  visade	  sig	  

sedermera	  stämma,	  dock	  inte	  på	  det	  sätt	  vi	  trodde.	  Ser	  vi	  till	  forskningen	  som	  

presenteras	  i	  ”Kunskapsläget”	  och	  de	  teoretiska	  perspektiv	  vi	  använder	  så	  könas	  

flickor	  och	  kvinnor	  utifrån	  sin	  kropp	  -‐	  de	  ses	  som	  reproduktionsapparater	  och	  

deras	  sexualitet	  bör	  tyglas	  så	  att	  den	  används	  på	  rätt	  sätt	  (Se	  t.ex.	  Hamreby,	  

2004,	  Hirdman,	  2001	  m.fl.).	  Detta	  var	  dock	  något	  som	  inte	  alls	  framträdde	  i	  våra	  

resultat.	  Vi	  fann	  ingenting	  om	  flickornas	  sexualitet.	  Om	  vi	  ”läser	  mellan	  raderna”	  

så	  kan	  flickornas	  ”olämpliga	  umgänge”	  möjligen	  kopplas	  till	  sexualiteten.	  Vi	  

väljer	  dock	  att	  inte	  ta	  ställning	  i	  ett	  sådant	  påstående	  då	  resultatet	  inte	  tydligt	  

indikerar	  att	  det	  stämmer.	  
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Hur	  konstrueras	  unga	  kvinnor	  och	  män	  som	  begått	  brott	  som	  ”offer”	  respektive	  

”aktörer”	  i	  socialtjänstens	  yttranden?	  

	  

Tidigare	  forskning	  visar	  att	  pojkar	  som	  begått	  brott	  i	  större	  utsträckning	  får	  

ansvara	  för	  sina	  handlingar	  än	  flickor.	  Pojkar	  anses	  ha	  gjort	  ett	  aktivt	  val	  att	  begå	  

brottet,	  medan	  flickor	  anses	  vara	  offer	  för	  omständigheter.	  Pojkar	  konstrueras	  

till	  ”aktörer”	  och	  flickor	  till	  ”offer”	  (Se	  Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008;	  

Andersson	  Vogel,	  2012;	  Hamreby,	  2004;	  Mallicoat,	  2007	  m.fl.).	  Vi	  förväntade	  oss	  

därmed	  att	  vi	  i	  vår	  studie	  skulle	  finna	  liknande	  konstruktioner.	  Vi	  fann	  förvisso	  

att	  de	  unga	  lagöverträdarna	  konstruerades	  till	  ”offer”	  och	  ”aktörer”,	  men	  vår	  

studies	  resultat	  indikerar	  dock	  inte	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  kön	  och	  

konstruktionen	  av	  ”offer”	  respektive	  ”aktör”.	  Vi	  använde	  oss	  av	  en	  egen	  tolkning	  

av	  Mallicoats	  (2007)	  analysverktyg	  (se	  bilaga	  3)	  för	  att	  få	  fram	  om	  den	  unge	  

konstruerades	  som	  ”offer”	  eller	  ”aktör”.	  Mallicoat	  (2007)	  menar	  att	  individer	  

vars	  beteende	  i	  högst	  utsträckning	  grundar	  sig	  i	  inre	  attribut	  anses	  vara	  farligare	  

och	  får	  ansvara	  för	  sina	  handlingar	  i	  högre	  utsträckning,	  medan	  de	  vars	  beteende	  

mestadels	  antas	  bero	  på	  yttre	  attribut	  anses	  vara	  mindre	  ansvariga	  för	  sina	  

handlingar.	  Mallicoats	  resultat	  visade	  även	  att	  de	  som	  begått	  våldsbrott	  ansågs	  

mer	  drivna	  av	  inre	  attribut	  och	  därmed	  mer	  skyldiga.	  	  Analysverktyget	  

fungerade	  bra	  att	  applicera	  på	  våra	  yttranden.	  

	  	  	  	  	  Vi	  fann	  dock	  inte	  att	  fler	  konstruerades	  som	  ”aktörer”	  utifrån	  brottstyp.	  

Istället	  fann	  vi	  att	  ADHD	  verkar	  vara	  en	  stor	  del	  i	  att	  den	  unge	  konstrueras	  som	  

”offer”.	  Typiska	  symptom	  på	  ADHD	  är	  impulsivitet,	  koncentrationssvårigheter	  

och	  överaktivitet,	  dvs.	  många	  symptom	  som	  kan	  resultera	  i	  normbrytande	  

beteenden.	  	  Dessa	  beteenden	  kan	  kategoriseras	  som	  inre	  attribut	  vilka	  vanligen	  

medför	  att	  unga	  lagöverträdare	  konstrueras	  som	  ”aktörer”.	  I	  de	  yttranden	  som	  

rör	  flickor	  och	  pojkar	  som	  inte	  har	  någon	  neuropsykiatrisk	  diagnos	  men	  ägnar	  

sig	  åt	  ovanstående	  beteenden	  nämns	  ofta	  att	  det	  finns	  misstanke	  om	  diagnos.	  I	  

yttranden	  där	  ADHD	  är	  konstaterat	  konstrueras	  alla	  utom	  en,	  redan	  mycket	  

kriminellt	  belastad	  ungdom,	  som	  ”offer”.	  	  Resultatet	  indikerar	  alltså	  att	  ADHD	  är	  

en	  vanlig	  orsak,	  och	  förklaring,	  till	  konstruktionen	  av	  en	  offerroll.	  Vi	  valde	  aktivt	  

att	  ta	  med	  lika	  många	  yttranden	  där	  den	  unge	  har	  ADHD-‐diagnos,	  som	  där	  den	  

unge	  saknar	  en	  sådan,	  eftersom	  vi	  ansåg	  att	  det	  kunde	  ha	  betydelse	  i	  resultatet-‐	  

vilket	  verkar	  stämma.	  När	  den	  unge	  har	  ADHD	  så	  får	  yttre	  omständigheter	  
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förklara	  beteendet,	  dvs.	  diagnosen	  medför	  en	  konstruktion	  av	  ”offer”,	  medan	  

unga	  utan	  diagnos	  (eller	  med	  misstanke	  om	  diagnos)	  med	  samma	  beteende	  

konstrueras	  som	  ”aktörer”.	  Detta	  kan	  verka	  logiskt	  -‐	  men	  en	  misstanke	  om	  ADHD	  

borde	  ju	  också	  ha	  en	  inverkan	  i	  konstruktionen	  av	  den	  unge,	  trots	  det	  framställs	  

hen	  inte	  som	  ”offer”	  för	  omständigheter.	  	  

	  

Kan	  skillnader	  identifieras	  i	  hur	  kön	  konstrueras	  beroende	  på	  om	  den	  unge	  har	  en	  

ADHD-‐diagnos?	  

	  

Flera	  studier	  visar	  att	  flickor	  och	  pojkars	  sätt	  att	  bete	  sig	  tolkas	  olika,	  t.ex.	  så	  kan	  

en	  flicka	  med	  utåtagerande	  beteende	  ses	  som	  trotsig,	  medan	  man	  börjar	  fundera	  

på	  om	  en	  pojke	  med	  samma	  beteende	  har	  ADHD	  (SBU,	  2005).	  Enligt	  Brar	  (2011)	  

är	  ADHD	  sex	  gånger	  så	  vanligt	  hos	  pojkar	  som	  hos	  flickor,	  men	  det	  kan	  finnas	  ett	  

stort	  mörkertal	  av	  flickor	  då	  diagnoskriterierna	  för	  ADHD	  är	  utformade	  efter	  

pojkar	  och	  män	  (a.a).	  Flickor	  uppvisar	  oftare	  introverta	  symptom	  såsom	  ångest,	  

depression,	  bristande	  självkänsla	  och	  andra	  kroppsliga	  symptom.	  Pojkar	  med	  

ADHD	  är	  oftare	  utåtagerande	  och	  har	  ett	  beteende	  som	  stör	  sin	  omgivning.	  

Likheterna	  mellan	  pojkar	  och	  flickor	  med	  ADHD	  är	  dock	  större	  än	  skillnaderna	  

(Socialstyrelsen,	  2004).	  	  Ovanstående	  studiers	  resultat	  gällande	  skillnader	  i	  

symptom	  mellan	  könen	  framträder	  i	  de	  yttranden	  vi	  tagit	  del	  av;	  flickorna	  med	  

ADHD	  beskrivs	  ofta	  lida	  av	  depression,	  ångest	  och	  liknande,	  medan	  pojkarna	  

beskrivs	  som	  utåtagerande.	  Både	  flickorna	  och	  pojkarna	  med	  ADHD	  beskrivs	  

som	  impulsiva.	  Vi	  har	  dock	  inte	  funnit	  skillnader	  i	  hur	  kön	  konstrueras	  som	  kan	  

förklaras	  av	  om	  den	  unge	  har	  ADHD	  eller	  inte,	  däremot	  har	  vi	  funnit	  att	  ADHD	  

har	  betydelse	  för	  huruvida	  den	  unge,	  oberoende	  av	  kön,	  konstrueras	  som	  ”offer”	  

eller	  ”aktör”.	  	  

	  

6.2	  Avslutande	  reflektion	  
	  
Michael	  Tärnfalks	  (2007,	  2014)	  synpunkter	  på	  brister	  i	  socialtjänstens	  yttranden	  

instämmer	  vi	  i.	  Bristen	  på	  systematik	  i	  yttranden	  gällande	  unga	  lagöverträdare	  

skapar	  rättsosäkerhet	  då	  yttrandet	  är	  grunden	  för	  den	  påföljd	  den	  unge	  döms	  till	  

(a.a).	  Vissa	  yttrandena	  vi	  fann	  var	  fem	  sidor	  långa	  och	  mycket	  informativa,	  

medan	  andra	  var	  en	  eller	  två	  sidor	  långa	  och	  knappt	  innehöll	  någon	  information	  
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alls.	  I	  ett	  av	  yttrandena	  vi	  begärt	  ut	  har	  socialsekreteraren	  skrivit	  att	  hen	  inte	  

kunde	  ge	  förslag	  på	  åtgärd	  då	  hen	  inte	  hade	  nog	  med	  information	  om	  den	  unge.	  

Om	  fler	  socialsekreterare	  medger	  att	  de	  har	  ett	  bristfälligt	  underlag	  -‐istället	  för	  

att	  lämna	  ut	  yttranden	  där	  föreslagen	  påföljd	  egentligen	  inte	  har	  någon	  grund	  i	  

informationen-‐	  så	  bör	  rätten	  ha	  ett	  större	  utrymme	  att	  välja	  påföljd	  utifrån	  egen	  

uppfattning.	  Ett	  sådant	  rättsligt	  förhållningssätt,	  och	  tydligare	  riktlinjer	  för	  

yttranden,	  medför	  förhoppningsvis	  en	  ökad	  rättssäkerhet	  för	  unga.	  	  	  

	  	  	  	  	  Utifrån	  våra	  frågeställningar	  har	  vi	  kunnat	  undersöka	  det	  vi	  haft	  för	  avsikt	  att	  

undersöka,	  men	  de	  resultat	  vi	  fått	  har	  inte	  alltid	  varit	  de	  förväntade.	  Vi	  tänker	  

oss	  att	  vidare	  forskning	  på	  området	  skulle	  gynnas	  av	  att	  ta	  hänsyn	  till	  fler	  

beståndsdelar	  i	  konstruktionen	  av	  kön.	  Vi	  tror	  exempelvis	  att	  en	  intersektionell	  

analys	  skulle	  ge	  tydligare	  resultat	  beträffande	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  hur	  

unga	  konstrueras	  i	  yttranden.	  Genusperspektivet	  gav	  inte	  de	  resultat	  vi	  

förväntat,	  vi	  tänker	  att	  detta	  möjligen	  kan	  bero	  på	  att	  de	  unga	  i	  yttrandena	  ännu	  

inte	  har	  blivit	  dömda.	  Konstruktionen	  av	  ”offer”	  och	  ”aktör”	  kanske	  blir	  tydligare	  

inom	  behandling,	  eftersom	  det	  då	  oftast	  är	  fastställt	  huruvida	  den	  unge	  är	  

skyldig	  till	  brottet	  eller	  inte.	  Personal	  på	  behandlingshem	  har	  möjligen	  en	  mer	  

nyanserad	  bild	  av	  den	  unge,	  och	  mer	  kunskap	  om	  omständigheterna	  som	  

föranledde	  brottet,	  än	  socialsekreterare.	  Dessutom	  är	  det	  vanligt	  att	  

socialsekreteraren	  måste	  skriva	  yttrandet	  under	  tidspress,	  och	  därmed	  kanske	  

inte	  hunnit	  få	  veta	  så	  mycket	  om	  den	  unge	  än.	  Ett	  intersektionellt	  perspektiv	  som	  

tar	  hänsyn	  till	  klass,	  kön	  och	  etnicitet	  i	  analysen	  skulle	  medföra	  att	  fler	  aspekter	  

kan	  analyseras	  i	  yttrandena;	  den	  lilla	  informationen	  skulle	  kunna	  användas	  för	  

att	  dra	  fler	  slutsatser	  kring	  konstruktionen	  av	  ”offer”	  respektive	  ”aktör”.	  	  

En	  annan	  idé	  är	  att	  jämföra	  yttranden	  från	  olika	  socialkontor	  för	  att	  se	  hur/om	  

innehållet	  skiljer	  sig.	  På	  så	  vis	  är	  det	  möjligt	  att	  dra	  mer	  omfattande	  slutsatser	  

kring	  hur	  olika	  yttranden	  kan	  vara	  i	  utförandet,	  och	  hur	  det	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  

rättssäkerheten.	  	  

	  	  	  	  	  Slutligen	  tänker	  vi	  oss	  att	  vår	  studie	  möjligen	  kan	  medföra	  att	  

socialsekreterare	  uppmärksammar	  att	  de,	  i	  yttranden,	  ofta	  fokuserar	  på	  olika	  

saker	  beroende	  på	  den	  unges	  kön.	  Utifrån	  de	  resultat	  vi	  funnit	  ser	  vi	  alltså	  att	  det	  

förekommer	  att	  socialsekreterare	  konstruerar	  och	  reproducerar	  en	  socialt	  

accepterad	  genusdiskurs.	  Resultatet	  tyder	  också	  på	  att	  det,	  i	  det	  sociala	  fält	  

vilken	  myndighetsutövning	  är	  en	  del	  i,	  är	  accepterat	  att	  konstruera	  ”offer”	  
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respektive	  ”aktörer”.	  Möjligen	  återfinns	  dessa	  konstruktioner	  även	  i	  

socialtjänstens	  övriga	  utredningar.	  Vi	  tänker	  oss	  därmed	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  

socialsekreteraren	  är	  uppmärksam	  på	  hur	  exempelvis	  ordval	  kan	  indikera	  

sådana	  normativa	  föreställningar	  och	  ställningstaganden	  i	  utredningar	  och	  

yttranden.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Avslutningsvis	  vill	  vi	  återigen	  uppmärksamma	  läsaren	  på	  att	  vi	  som	  forskare	  

är	  delaktiga	  i	  en	  diskurs	  där	  vi	  själva,	  medvetet	  och	  omedvetet,	  konstruerar	  kön.	  

Exempelvis	  har	  vi	  i	  urvalet	  av	  materialet	  som	  presenterats	  i	  uppsatsen	  givits	  ett	  

godtyckligt	  utrymme	  för	  tolkning.	  Tolkning	  som	  givetvis	  påverkats	  av	  vår	  egen	  

förförståelse.	  Jule	  (2008)	  skriver	  att	  vi	  oftast	  inte	  är	  medvetna	  om	  hur	  vi	  

upprätthåller	  könsrollerna	  genom	  språket,	  eftersom	  det	  är	  något	  som	  är	  socialt	  

och	  kulturellt	  inlärt	  från	  födseln.	  Språket	  används,	  förutom	  till	  kommunikation,	  

till	  att	  skapa	  en	  social	  identitet	  och	  för	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  sociala	  

relationer	  (a.a).	  Därmed	  anser	  vi	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  socialsekreterare	  är	  

uppmärksamma	  på	  språkets	  betydelse	  för	  att	  skapa,	  och	  upprätthålla,	  

rättssäkerhet.	  	  
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Bilaga	  1:	  Faircloughs	  modell	  för	  kritisk	  diskursanalys	  och	  vår	  tillämpning	  

av	  denna	  

	  

	  
Bild:	  Faircloughs	  tredimensionella	  modell	  för	  kritisk	  diskursanalys	  (Winther	  Jörgensen	  &	  

Phillips,	  2000:74)	  

	  

A) Mikronivå:	  Textens	  egenskaper	  –	  Hur	  konstrueras	  flickor	  och	  pojkar	  i	  

yttrandena?	  Hur	  konstrueras	  ”offer”	  respektive	  ”aktör”	  i	  yttrandena?	  

B) Makronivå	  (diskursiv	  praktik):	  Produktions	  –	  och	  kommunikationsprocesser	  

som	  är	  förbundna	  med	  texten.	  Socialsekreteraren	  (textproducenten)	  

presenterar	  ett	  urval	  om	  sin	  kunskap	  kring	  den	  unge,	  vilket	  betyder	  att	  

socialsekreterarens	  diskurser	  och	  genrer	  reproduceras	  i	  texten.	  Vi	  som	  forskare	  

är	  textmottagare	  (konsumenter)	  vilket	  betyder	  att	  vi	  använder	  våra	  egna	  

diskurser	  och	  genrer	  (förförståelse)	  i	  tolkandet	  av	  texten.	  

C) Social	  praktik:	  Målet	  med	  en	  kritisk	  diskursanalys	  är	  att	  identifiera	  och	  utforska	  

vårt	  språkbruk	  i	  relation	  den	  sociala	  praktiken.	  Varje	  yttrande	  konstruerar	  eller	  

reproducerar	  rådande	  normer	  (diskursordningen),	  därmed	  är	  det	  viktigt	  att	  se	  

till	  diskursordningens	  relation	  till	  den	  sociala	  praktik	  den	  befinner	  sig	  i.	  	  

	  

Diskursordningen	  är	  en	  sammanfattning	  av	  de	  genrer	  och	  diskurser	  som	  finns	  

representerade	  inom	  ett	  fält.	  Diskursordningen	  bestämmer	  vilka	  diskurser	  och	  genrer	  

som	  är	  accepterade	  att	  använda	  i	  ett	  socialt	  fält	  (Winther	  Jörgensen	  &	  Phillips,	  2000).	  Vi	  

undersöker	  alltså	  hur	  konstruktioner	  av	  vad	  som	  är	  maskulint	  och	  feminint	  

representeras	  i	  text	  (yttranden)	  skrivna	  av	  socialsekreterare	  som	  delaktiga	  i	  ett	  socialt	  

fält	  (innefattar	  maktstrukturer)	  vilken	  myndighetsutövning	  är	  en	  del	  av.



Bilaga	  2:	  Dikotomier	  
	  
Gemzöe	  (2002)	  ger	  inga	  konkreta	  exempel	  på	  vad	  dikotomierna	  innebär,	  vi	  har	  därför	  

valt	  att	  tolka	  dem	  på	  egen	  hand.	  Vi	  har	  grundat	  vår	  tolkning	  i	  den	  forskning	  vi	  

presenterat	  i	  ”Kunskapsläget”	  och	  i	  teoriavsnittet,	  och	  sedan	  valt	  att	  fokusera	  på	  

följande	  diktomier	  i	  analysprocessen:	  

	  

Förnuft-‐	  Känsla	  

Inom behandling ansågs (och anses) det vara viktigt att pojkar utvecklar självkontroll och 

moral (Ericsson & Jon, 2006). Män anses allmänt vara de som står för förnuftiga beslut 

medan kvinnorna är känslostyrda (Gemzöe, 2002; Hirdman, 2001). Mallicoat (2007) 

beskriver att pojkar stämplas som brottslingar, dvs. brist på förnuft, medan flickor anses ha 

mentala problem, dvs. problem på grund av känslor.	  

	  

Exempel	  på	  förnuft:	  Ta	  beslut	  utifrån	  logik,	  ”välja	  den	  rätta	  vägen”	  

	  

Exempel	  på	  känsla:	  Agera	  direkt	  utifrån	  känslor,	  impulsivitet,	  beteendet	  förklaras	  utifrån	  

mående.	  

	  

	  

Oberoende	  –	  Beroende	  

Pojkar	  i	  behandling	  ska	  aktiveras	  och	  lära	  sig	  vara	  män	  medan	  flickor	  ska	  tas	  om	  hand	  

och	  stärkas.	  Flickor	  behöver	  lugn	  och	  ro	  och	  stöd,	  pojkar	  behöver	  sysselsättas	  

(Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  Ericsson	  och	  Jon	  (2006)	  beskriver	  hur	  man	  förr	  ville	  

fostra	  fram	  ”den	  propre	  pojken”,	  det	  vill	  säga	  en	  arbetsam	  typ	  med	  god	  moral	  som	  gick	  

att	  lita	  på.	  Detta	  är	  något	  som	  sker	  i	  behandling	  än	  idag.	  	  

	  

Exempel	  på	  oberoende:	  Klara	  av	  att	  sköta	  skola/sommarjobb,	  inte	  behöva	  extra	  stöd,	  

kunna	  sysselsätta	  sig	  med	  ”vettiga”	  saker.	  

	  

Exempel	  på	  beroende:	  Behöva	  hjälp	  för	  att	  klara	  av	  vardagen/skolan/drogfrihet	  eller	  

behöva	  känslomässigt	  stöd.



Ordning-‐	  Kaos	  

Än	  en	  gång	  återkommer	  vi	  till	  den	  propre	  pojken	  som	  är	  arbetsam	  och	  har	  god	  moral	  -‐	  

pojkar	  ska	  aktiveras	  för	  att	  vara	  skötsamma	  (Ericsson	  &	  Jon,	  2006).	  Det	  ska	  vara	  ”raka	  

rör	  och	  inget	  daltande”(Laanemets	  &	  Kristiansen,	  2008).	  De	  kaotiska	  flickorna	  däremot	  

har	  en	  mer	  komplex	  problematik	  och	  är	  manipulativa,	  vilket	  gör	  det	  komplicerat	  att	  

behandla	  dem	  (a.a).	  Flickor	  är	  röriga	  med	  mycket	  omkring	  sig	  medan	  pojkar	  är	  stökiga	  

och	  inte	  kan	  bete	  sig.	  	  

	  

Exempel	  på	  ordning:	  Ta	  förnuftiga	  beslut,	  ha	  en	  meningsfull	  fritidssysselsättning,	  sköta	  

sig	  både	  i	  skolan	  och	  hemmet	  och	  ha	  ett	  bra	  umgänge.	  

	  

Exempel	  på	  kaos:	  Använda	  narkotika/alkohol,	  försätta	  sig	  i	  kaotiska	  situationer,	  

beteendeproblematik,	  begå	  brott,	  känslomässiga	  utbrott,	  inte	  ha	  en	  fungerande	  

skolgång	  eller	  fritidsaktivitet,	  bråka,	  befinna	  sig	  i	  opassande	  miljöer	  med	  opassande	  

umgänge.	  



Bilaga	  3:	  Analysverktyg	  

	  
Vi	  har	  använt	  oss	  av	  Mallicoats	  (2007)	  	  analysverktyg	  i	  syfte	  att	  identifiera	  

konstruktionen	  av	  ”offer”	  respektive	  ”aktör”	  i	  yttranden.	  

 

 
 
 
Bild:	   Mallicoats	   analysverktyg	   för	   bedömning	   av	   attributionstyper	   och	   indikatorer	  

(Mallicoat,	  2007:13)	  

	  
	  

Vi	  har	  översatt	  och	  tolkat	  ovanstående	  frågeställningar	  enligt	  tabellerna	  nedan.	  

Frågorna	  kan	  besvaras	  med	  ja	  eller	  nej;	  svaren	  indikerar	  antingen	  risk-‐	  eller	  

skyddsfaktorer.	  Ett	  jakande	  svar	  som	  indikerar	  risk	  betyder	  att	  den	  unge	  uppfyller	  

frågans	  attribut,	  och	  vice	  versa.



Inre	  attribut	  =	  indikerar	  hög	  skyldighetsgrad	  
Ungdomar	  som	  övervägande	  uppfyller	  kriterier	  för	  inre	  attribut	  betraktas	  i	  denna	  studie	  

som	  mer	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar.	  Vi	  benämner	  dem	  som	  ”aktörer”	  i	  resultat-‐	  och	  

analysdelen.	  

	  
	  
Är	  den	  unge	  våldsam	  eller	  hotfull?	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Uppvisar	  den	  unge	  ett	  olämpligt	  sexuellt	  beteende?	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Är	  den	  unge	  självdestruktiv?	  
Vår	  tolkning:	  Självskadebeteenden,	  självmordsförsök	  o.	  dyl.	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Är	  den	  unges	  beteende	  impulsivt?	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Är	  den	  unges	  beteende	  manipulativt?	  
Vår	  tolkning:	  lögner,	  fabulerande,	  tala	  osanning	  osv.	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Är	  den	  unge	  kriminellt	  farlig?	  
Vår	  tolkning;	  ägnar	  sig	  åt	  brottslighet	  som	  medför	  fara	  för	  andra,	  t.ex.	  
våldsbrott,	  vårdslöshet	  m.m.	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Godtar	  den	  unge	  föreslagen	  straff/behandling?	  
Vår	  tolkning;	  ex.	  samtycker	  till	  föreslagen	  insats.	  
	  

	  
Ja	  –	  Skydd	  
Nej	  –	  Risk	  
	  

	  
Tar	  den	  unge	  ansvar	  för	  sina	  handlingar?	  Uttrycker	  han	  eller	  hon	  ånger	  
för	  brottet?	  
	  

	  
Ja	  –	  Skydd	  
Nej	  –	  Risk	  
	  

	  
Har	  den	  unge	  ett	  trotsigt/provokativt	  beteende?	  Är	  den	  unge	  utom	  sina	  
föräldrars	  kontroll?	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

 
 



Yttre	  attribut	  =	  indikerar	  låg	  skyldighetsgrad	  
Ungdomar	  som	  övervägande	  uppfyller	  kriterier	  för	  yttre	  attribut	  betraktas	  i	  denna	  

studie	  som	  mindre	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar.	  Vi	  benämner	  dem	  som	  ”offer”	  i	  

resultat-‐	  och	  analysdelen.	  

	  
	  
Har	  den	  unge	  ett	  olämpligt	  umgänge?	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Går	  den	  unge	  i	  skolan/praktiserar/jobbar?	  
	  

	  
Ja	  –	  Skydd	  
Nej	  –	  Risk	  
	  

	  
Har	  den	  unge	  bristfälliga	  skolresultat?	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Använder	  den	  unge	  droger	  och/eller	  alkohol?	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Har	  den	  unge	  en	  historik	  av	  trauma	  eller	  missförhållanden?	  
Vår	  tolkning;	  ex.	  våld	  i	  familjen,	  trauman	  som	  resultat	  av	  krig	  osv.	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Har	  det	  förekommit	  kriminalitet	  i	  familjen?	  
Vår	  tolkning;	  har	  förälder	  eller	  någon	  annan	  i	  nätverket	  varit	  kriminell/	  
suttit	  i	  fängelse	  eller	  liknande.	  
	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Har	  föräldrarna	  ett	  missbruk	  av	  alkohol	  eller	  narkotika?	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Har	  den	  unge	  en	  dålig	  relation	  till	  sin	  familj?	  
Vår	  tolkning;	  ex.	  dålig	  anknytning,	  konflikter	  i	  familjen	  osv.	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Uppvisar	  föräldrarna	  bristande	  föräldraförmågor?	  
Vår	  tolkning;	  ex.	  misslyckas	  med	  vägledning	  och	  gränssättning.	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
	  

	  
Har	  den	  unge	  en	  historik	  av	  att	  rymma?	  
Vår	  tolkning;	  rymt	  hemifrån/från	  jourhem/behandlingshem.	  	  

	  
Ja	  –	  Risk	  
Nej	  –	  Skydd	  
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