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1. Inledning 
En ökning har under de senaste decennierna skett i samhället vad gäller unga 
lagöverträdare (se vidare under kapitel 3: Brottsutvecklingen i samhället). Vi 
kommer i vår studie lägga extra fokus på handläggningen av ärenden gällande 
unga lagöverträdare ur ett könsperspektiv. Vi har valt att göra detta genom att 
intervjua yrkesverksamma, som samarbetar i handläggningen om unga 
lagöverträdare, om deras syn på ökningen bland ungdomsbrottsligheten utifrån 
kön, skillnader och likheter i brottets art samt könsskillnader i handläggningen. 
Yrkesgrupperna vi valt är socialsekreterare, polis och åklagare (se vidare under 
kapitel 6: Urval).  
 

1.1 Bakgrund 
Under perioden 1975–2007 har kvinnor misstänkta för brott ökat med 138 
procent, medan antalet misstänka män endast ökat med 17 procent. I absoluta tal 
hade antalet misstänkta för brott 2007 ökat med 12879 kvinnor och 12655 män 
gentemot hur det såg ut 1975. Den stora ökningen i procent förklaras genom att 
betydligt färre kvinnor än män misstänktes för brott 1975 (Hollari, 2008, s 
385f). Som synes i kriminalstatistiken ökar alltså kvinnors brottslighet mer än 
mäns, vilket kan ses som att kvinnor idag blir mer brottsbenägna i snabbare takt 
än män (Kordon & Wetterqvist, 2010, s 7). En betydande andel av forskningen 
tyder på att samhällets syn på kvinnor är annorlunda än den syn samhället har på 
män. Kvinnor förknippas mer med omvårdnad, exempelvis att ta hand om 
familjen, medan brottslighet inte ligger lika långt från vad som anses manligt (se 
vidare under kapitel 3: Brottsutvecklingen i samhället). Kordon och Wetterqvist 
(2010) beskriver att en kvinna som begår brott bryter mot den kvinnliga normen 
och att det vanligaste sättet att se på den kvinnliga brottslingen är som ett offer. 
De tror att detta till viss del beror på våldet mot kvinnor som uppmärksammades 
under 70-talet och därmed har påverkat synen på kvinnan som gärningsman. En 
brottsling av kvinnligt kön kan ses som farlig och skrämmande, men samtidigt 
ett offer under omständigheterna och att hon står utan valmöjligheter (Kordon 
och Wetterqvist, 2010, s 9). En brottsling av kvinnligt kön kan även ses ta en 
större risk, då hon inte bara bryter mot lagen, utan även mot samhällets normer 
om vad som är kvinnligt. En ung kvinna som till exempel begår mord, placeras 
ofta i rollen som offer, då hon förutsätts ha gjort handlingen av ren desperation, 
rädsla eller i självförsvar. Om en man begår samma brott finns inte samma 
intresse att förklara varför denne begått brottet (Kordon och Wetterqvist, 2010, s 
9f).  
 
Med unga lagöverträdare menas ungdomar upp till och med 20 års ålder enligt 1 
§ Lagen om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Vi har valt att rikta 
studien mot de ungdomar som är straffmyndiga, det vill säga fyllda 15 år.  År 
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2007 misstänktes 21400 ungdomar mellan 15–20 år för brott mot brottsbalken 
och är därmed samhällets mest brottsaktiva åldersgrupp (Estrada och Granath, 
2008, s 351).  Mellan år 2000 och 2008 ökade antalet lagförda ungdomar i 
åldern 15–17 år, vad gäller personrån och misshandel med 27 procent. Ökningen 
sett bara till unga tjejer var 60 procent (Kordon och Wetterqvist, 2010, s 69). 
Självdeklarationer vad gäller ungdomsbrottslighet har gjorts som komplement 
till kriminalstatistiken och dessa deklarationer visar på stora likheter i tjejers och 
killars brottslighet nu mot förr (se vidare under kapitel 3: Brottsutvecklingen i 
samhället).  
 

1.2 Problemformulering 
Vår studie fokuserar på det problem som uppstår i samhället när individer inte 
blir behandlade lika inför lagen. Detta problem kan uppstå i kontakten med de 
yrkesverksamma som har till uppgift att samarbeta kring handläggningen av 
unga lagöverträdare. Den forskning som vi har tagit del av visar på att kvinnor 
och män behandlas olika i kontakt med rättssamhället och att samhällets normer 
ser olika ut kring män och kvinnor som begår brott. Detta trots att svensk lag 
föreskriver att alla ska behandlas lika. Att behandla individer olika utifrån deras 
kön kan få konsekvenser på olika plan. Ett problem är att rättsuppfattningen blir 
bristfällig. Vidare kan det resultera i att samhället särbehandlar individer utifrån 
deras kön, vilket kan leda till att det straff en person får för ett brott påverkas av 
vilket kön han/hon har. En stereotyp samhället har skapat är att kvinnan står 
längre ifrån brottslighet än mannen, att brottslighet ses som mer ”manligt”, men 
där statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet visar på en ökning av kvinnor 
som begår brott. Att vi valt att rikta oss mot just unga lagöverträdare beror på att 
antalet ungdomar som blir lagförda för brott ökar (se vidare under kapitel 3: 
Brottsutvecklingen i samhället) samt ett intresse från vår sida att se om de 
yrkesverksamma vi intervjuar ser att skillnader görs i handläggningen av unga 
lagöverträdare.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka yrkesverksamma inom socialtjänst, polis och 
åklagarkammarens upplevelser av skillnader i handläggningen av unga 
lagöverträdare beroende på kön. Vi kommer att studera om sex 
yrkesverksamma, från tre olika myndigheter, upplever att det finns skillnader i 
bemötandet utifrån ungdomarnas kön, skillnader på brottets art beroende på kön 
samt hur deras samarbete i handläggningen av ungdomsärendena fungerar.  
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Frågeställningar 
 

 Hur ser samarbetet bland yrkesverksamma ut i handläggningen av 
ungdomsbrottslighet? 

 
 Ser yrkesverksamma skillnader mellan manlig och kvinnlig brottslighet? 

Om ja, hur och vilka? 
  

 Bemöter myndigheterna klienterna olika beroende på kön? Om ja, hur och 
varför? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att rikta vår studie mot de ungdomar som är straffmyndiga, det vill 
säga mellan 15 och 21 år och kommer därmed inte behandla 
ungdomsbrottsligheten vad gäller ungdomar under 15 år. Vi har även valt att 
begränsa oss genom att genomföra studien med representanter från tre 
myndigheter som samarbetar, utifrån uppdrag av regeringen, vad gäller 
ungdomsbrottslighet; åklagarmyndigheten, polismyndigheten och 
socialstyrelsen. Därigenom har vi avgränsat oss från andra myndigheter som 
kommer i kontakt med unga lagöverträdare, exempelvis frivården. Vi har valt att 
använda oss av informanter från ett av Sveriges län, Östergötland. Vi gör även 
en avgränsning genom att rikta studien mot biologiskt kön, därav begreppet 
könsperspektiv istället för genusperspektiv, vilket innefattar biologiskt och 
socialt kön. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats börjar med en bakgrund samt att beskrivning av syfte och 
frågeställningar, för att du som läsare ska få en tydlig inblick i vad vår studie 
kommer behandla. Detta följs av en beskrivning av hur rättsläget ser ut samt 
brottsutvecklingen bland unga lagöverträdare/unga lagöverträdare ur ett 
könsperspektiv. Efterkommande kapitel behandlar tidigare forskning som har 
relevans för vårt valda ämne. Här kommer vi visa på den sociala konstruktion 
som dominerar vårt problemområde. Därefter går vi in på teoretiska 
utgångspunkter som är relevanta i analysen av studiens resultat.  Efter dessa 
beskrivande delar har vi valt att förklara den metod vi valt för att genomföra vår 
studie samt de etiska överväganden vi fått göra. Vi har valt att använda oss av en 
konstruktionistisk grundad teori vilket innebär att vi i studiens resultat och 
diskussion, som kommer efter metoddelen, presenterar en teori som ska förklara 
våra slutsatser. 
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2. Rättsläget 

Här nedan kommer vi beskriva de viktigaste lagrummen vad gäller unga 
lagöverträdare, i huvudsak Lagen om särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare. Vi kommer även kort beskriva de påföljder unga lagöverträdare 
kan dömas till samt en beskrivning av det samarbete regeringen ålagt polis, 
socialtjänst och åklagare. 
 

2.1 Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
(LUL) 1964:167 och andra viktiga lagrum 
 

”1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser om handläggning hos polis, åklagare och 
domstol av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt tjugoett år. I 
övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.” 

 
Kort kan denna lag, LUL, ses som ett komplement till Brottsbalken (BrB) som 
behandlar brottslighet i stort. Det vill säga vad som gäller vid olika sorts brott 
och påföljder för alla åldrar. 29 kap 7 § BrB behandlar ungdomsrabatt, det vill 
säga att den tilltalades ålder ska tas i beaktande vid beslut av påföljd. Detta kan 
betyda att ungdomen får kortare fängelsestraff än en vuxen eller att rabatten 
påverkar valet av påföljd. I 32 kapitlet BrB behandlas även vad som gäller vid 
överlämnande till särskild vård av unga under 21 år (BrB).  LUL beskriver mer 
ingående hur gången från förundersökning och åtalsprövning till rättegången för 
ungdomar under 15 år som begått brott ska gå till.  
 
Ungdomar upp till och med 20 år som begått brott räknas som ung 
lagöverträdare och går under LUL. Vi har dock valt att rikta studien mot de 
straffmyndiga ungdomar som är i åldern 15–20 år då brottet begås, detta då 
ungdomar under 15 år enligt 1 kap 6 § BrB inte får dömas för brott denne begått 
(Thunved et. al, 2010, s 75). Dock finns särskilda bestämmelser 31–38 §§ i LUL 
som säger att utredning av brott får inledas, även om den misstänkte är under 15 
år, bland annat om straffet kunde blivit mer än ett års fängelse och om särskilda 
skäl mot utredning inte finns. I dessa fall ska både socialtjänst och 
vårdnadshavare kontaktas och utredning ska ske skyndsamt, inom tre månader 
(LUL). Detsamma gäller om ungdomen är fyllda 15 år, men inte 18 år och 
misstanke om brott som kan ge fängelse ska utredas. I 5–7 §§ LUL beskrivs 
även att vårdnadshavare och socialtjänst ska kontaktas och att socialtjänst ska 
närvara under förhör (LUL). Även i de fall där ungdomen är under 21 år fyllda 
ska mål behandlas skyndsamt (29 § LUL). 
 
När ungdomen är misstänkt för brott, då denne är under 18 år, ska åklagaren 
inhämta yttrande från den kommun vars socialtjänst enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) ansvarar för barnet. Detta i de fall den unge erkänt eller om det finns 
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skälig misstanke om att denne begått brottet. Ifall brottets art anses ringa eller 
om det är uppenbart att det finns förutsättningar till åtalsunderlåtelse behövs ej 
detta yttrande (11 § LUL). Ungdomar under 18 år får inte heller häktas om inte 
synnerliga skäl för detta finns (23 § LUL). Är lagöverträdaren under 21 års ålder 
ska handläggningen av ärendet skes diskret och inte väcka uppmärksamhet (27 § 
LUL). 27 § LUL säger även att tingsrättsförhandling ska ske om ungdomen är 
under 18 år, även om böter är vad denne avses dömas till (LUL). 
 

2.2 Påföljder 
Påföljderna ungdomar mellan 15–20 år kan få skiljer sig dock beroende på 
vilken ålder ungdomen har när den begår brottet. 15–17-åringar döms vanligtvis 
till ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård. 18–20-åringarna är 
dock myndiga och får enligt lag dömas till kriminalvårdens påföljder, så som 
fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Dessutom är det vanligare att de 
yngre ungdomarna får åtalsunderlåtelse, då mer utrymme enligt lag finns för 
detta än för 18–20-åringarna (Estrada och Granath, 2008, s 364). Detta då 16 § 
LUL säger att åklagare har rätt att underlåta åtal om ungdomen är under arton år. 
20 kap 7 § i Rättegångsbalken tar upp vid vilka fall åklagaren kan underlåta åtal 
även när lagöverträdaren nått myndig ålder (Rättegångsbalken 1942:740). För 
några av de mer vanliga brotten, så som snatteri och skadegörelse, är böter och 
åtalsunderlåtelse vanligast. Vid mer allvarliga brott, så som misshandel, döms 
mer ingripande påföljder. Vanligast för 15–17-åringarna är påföljder inom 
socialtjänsten, men i sällsynta fall kan även de dömas som myndiga. Dock är det 
väldigt få lagförda ungdomar mellan 15–20 år som får frihetsberövande 
påföljder, så som sluten ungdomsvård och fängelse (Estrada och Granath, 2008, 
s 365). Under 1980-talet och en bit in på 90-talet var påföljderna inom 
socialtjänsten även för grova brott, så som mord och dråp, dominerande för 15–
17-åringar. En ökning av frihetsstraff har därefter skett, mycket på grund av 
införandet av sluten ungdomsvård år 1999. Men även i mitten av 90-talet kunde 
en trend urskiljas som visade att även de yngre ungdomarna oftare dömdes till 
fängelsestraff (Estrada och Granath, 2008, s 367). 
 
Påföljderna har alltså förändrats under åren. Dock inte så mycket för de äldre 
ungdomarna. 15–17-åringarna döms idag oftare till vård inom socialtjänsten och 
ungdomstjänst än till böter (Estrada och Granath, 2008, s 367). Granath (2008) 
beskriver i Estrada och Granath Brå-rapport 2008:23, kapitel 
Ungdomsbrottslighet, att en förklaring till detta kan vara att domstolarna inte 
längre anser att böter är en tillräckligt ingripande påföljd vid våldsbrott. Vidare 
beskriver Granath (2008) också att de ökade antalet dömda till påföljder inom 
socialtjänsten hänger ihop med en tydlig nedgång av användandet av 
åtalsunderlåtelse bland 15–17-åringar. Dock är åtalsunderlåtelse på uppgång 
igen bland de yngre ungdomarna. Förklaringen på detta kan vara att småbrott, 
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som snatteri och skadegörelse, har ökat och ses som mer vardagliga samt att 
åklagarna har blivit mer benägna att ge åtalsunderlåtelse vid dessa mindre brott 
(Estrada och Granath, 2008, s 367). Unga är således särbehandlade vad gäller 
påföljd. Särskilt de yngre ungdomarna, men även de i åldrarna 18–20 år. 
Domstolsprövningar sker mer sällan bland de yngre ungdomarna och påföljder 
inom Kriminalvården döms mer sällan ut till ungdomar än vuxna (Thunved et. 
al, 2010, s 164).  
 

2.3 Samarbete 
Den 1 januari 2007 ändrades reglerna kring unga lagöverträdare. Regeringens 
proposition 2006/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare står till grund för 
dessa ändringar och innebär bland annat att utveckla och förbättra 
handläggningen av ärenden gällande unga lagöverträdare. Åklagarmyndigheten 
har fått i uppgift av regeringen att skapa en bättre rutin i samarbetet mellan 
socialtjänsten och rättsväsendets myndigheter på lokal nivå där det även finns ett 
erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna (proposition 2006/06:165). 
 
Ett samarbete har skapats mellan Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, 
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting samt Brottsförebyggande 
rådet och de har tillsammans bestämt att målet med samverkan ska vara: 
 

”En över hela landet väl fungerande lokal samverkan som genom aktiv medverkan från 
alla berörda leder till förbättrad kvalitet och effektivitet samt en ökad enhetlighet i 
handläggningen av ärenden om unga lagöverträdare.” ( www.aklagare.se) 

 
I varje region ska det vid åklagarkammaren finnas en samordnande 
ungdomsåklagare som ansvarar för att vara sammankallande i den lokala 
samverkan med polis och socialtjänst. Även inom polis och socialtjänst finns 
speciella kontaktpersoner inom samarbetet (www.aklagare.se). 
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3. Brottsutvecklingen i samhället – vad säger statistiken? 
Nedan kommer vi i huvudsak behandla brottsutvecklingen i samhället de senaste 
decennierna. Vi kommer använda Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik. 
 

3.1 Inledande om ämnet  
Kvinnor har varit och är än idag mindre kriminella än män. Förklaringar på detta 
är skillnaden mellan könen, utifrån teorier om antaganden om kvinnors och 
mäns olika beteenden och egenskaper, så som att kvinnan över tid ansetts vara 
mer omsorgsinriktade, mer empatiska och mindre benägna att ta risker än vad 
män är. Trots denna syn på skillnader mellan könen är intresset att forska kring 
kriminalitet ur ett könsperspektiv relativt nytt. Dagens forskning utgår därmed 
från att olika könsroller ger olika förutsättningar för kvinnor och män (Brå 
Hollari, 2008, s 373). Hollari beskriver i Brås rapport 2008:23, kapitel Kvinnors 
brottslighet att samhällets normer och värderingar kan påverka könsrollerna. De 
menar att förväntningarna samhället har på kvinnor fortfarande tycks vara att de 
ska uppvisa mindre aggressivitet och mindre maktlystnad samtidigt som de ska 
vara mer empatiska och ansvarstagande än män. Att leva upp till dessa 
förväntningar kan då minska benägenheten att begå brott, medan brottslighet 
inte lika starkt motsätter vad som anses vara manligt (Hollari, 2008, s 374). 

 
Den brottslighet som finns registrerad visar att kvinnor var relativt högt 
representerade under mitten av 1800-talet, minskade i slutet av seklet för att 
sedan öka under 1900-talets senare del. Kvinnorna har stått för mycket fler 
stöldbrott än våldsbrott, även om männen fortfarande begått fler stöldbrott än 
kvinnorna (Hollari, 2008, s 385).  
 

3.1.1 År 1975–2007  
Som tidigare nämnt har kvinnor misstänkta för brott ökat med 138 procent under 
perioden 1975–2007, medan antalet misstänka män ökat med 17 procent.  I 
absoluta tal hade antalet misstänkta för brott 2007 ökat med 12879 kvinnor och 
12655 män gentemot hur det såg ut 1975. Den stora ökningen i procent förklaras 
genom att betydligt färre kvinnor misstänktes för brott 1975 än män. År 1975 
utgjorde kvinnorna 11 procent av de misstänkta för brott, 1995 utgjorde de 18 
procent och idag utgör de 20 procent av de misstänkta för brott (Hollari, 2008, s 
385f). Mellan åren 1995 och 2007 var ökningen av misstänkta för brott mot 
brottsbalken sammanlagt 6 procent. Denna ökning stod främst kvinnorna för, 
som under perioden ökade med 19 procent medan misstänkta män knappt ökade 
(Hollari, 2008, s 386). År 2007 misstänktes nästan 90 procent fler kvinnor för 
hot- och våldsbrott än 1995, medan männens ökning låg på 26 procent. Även 
narkotikabrotten har ökat bland båda könen. Kvinnor ökade under denna 
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kategori, mellan åren 1975–2007, med 136 procent men ligger antalsmässigt 
fortfarande lägre än männen (Hollari, 2008, s 387f). Även då skillnader i antalet 
misstänkta mellan de olika könen finns, visar undersökningar att brottsstrukturen 
är likartad mellan de båda könen. Ungdomar står för oproportionerligt stor andel 
av misstänkta för misshandel, sett utifrån gruppens andel av befolkningen. Åren 
2005–2007 utgjorde unga kvinnor i åldrarna 15–20 år 37 procent av det totala 
antalet kvinnor som misstänktes för misshandel, medan motsvarande siffra bland 
de unga männen var 33 procent (Hollari, 2008, s 392).  
 
Den kriminalstatistik vi får fram idag är långt ifrån den verkliga bilden av hur 
mycket brott som begås. Enligt kriminalstatistiken år 2005 misstänks fler pojkar 
än flickor för hot- och våldsbrott samt skadegörelsebrott. Skillnaden är inte lika 
stor när det gäller stöldbrott. Då Brås:s statistik långt ifrån täcker alla de brott 
som begås gjorde de en nationell skolundersökning år 2005 där 15-åringar 
anonymt fick svara på frågor om sitt beteende. Det intressanta som kom fram i 
denna undersökning var att även om det fortfarande finns tydliga skillnader, så 
liknar tjejernas brottslighet killarnas mer än vad kriminalstatistiken visar 
(Hollari, 2008, s 378ff). År 2007 misstänktes 21400 ungdomar mellan 15–20 år 
för brott mot brottsbalken och är därmed samhällets mest brottsaktiva 
åldersgrupp. Statistiken visar på att vid 20 års ålder avtar brottsligheten (Estrada 
och Granath, 2008, s 351). 
 

3.1.2 År 2009 – 2010  
På grund av ändrad uppdelning i statistik de senaste två åren, går det endast i 
den nyare statistiken att utläsa skillnader i brottslighet mellan unga kvinnor och 
unga män. Tidigare gjordes endast uppdelning man, kvinna, ungdom. 
 
År 2009 stod 21 procent av alla lagförda för brott av ungdomar mellan 15–20 år. 
Detta jämfört med 19 procent 10 år tidigare, år 1999. Samma år lagfördes i 
Sverige 7019, motsvarande 5 %, unga kvinnor för brott och 22631, motsvarande 
16 %, unga män för brott. 2005 lagfördes sammanlagt 23876 ungdomar för 
brott. Statistiken för år före 2009 visar inte hur många ungdomar beroende på 
kön som begått ett specifikt brott men vi kan se att männen överlag var 
överrepresenterade även i brott som snatteri både 2005 och 2009, även om 
snatteri bland gruppen ungdomar är överrepresenterat bland unga kvinnor. Vi 
kan även se att ungdomsbrottsligheten ökat med närmre 6000 personer under 
åren 2005–2009 (www.bra.se). 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlar vi tidigare forskning som är av relevans för vår studie. 
Vi har valt att dela in den tidigare forskningen under tre rubriker; Kriminologi ur 
ett könsperspektiv, Kvinnan som gärningsman och unga lagöverträdare samt 
Normbrytande beteende. 
 

4.1 Kriminologi ur ett könsperspektiv 
Varför ser män och kvinnors brottslighet så olika ut? Vad är det som skiljer oss 
åt? Diesen (2005) anser att de kvinnor som begår brott blir positivt eller negativt 
särbehandlade utifrån om de uppfyller den kvinnoroll som samhället har skapat. 
Med det menar Diesen (2005) att kvinnan uppfyller förväntningarna på henne att 
vara ett offer för omständigheter eller andra personers brott. Om kvinnan inte 
skulle uppfylla dessa ideal och ingen godtagbar förklaring till hennes agerande 
kan finnas av rätten kommer hon sannolikt att bli hårdare bedömd och hennes 
brott blir mer skambelagt än om det hade varit en man som begått det (Diesen, 
2005, s 214 ff). Om en flicka tidigt skulle bryta mot samhällets normer kommer 
hennes snedsteg att bli hårdare bedömt än om hon hade varit pojke eller äldre. 
Mer om samhällets skillnader i bedömningen av flickor och pojkar med 
normbrytande beteende skriver Schlyter (1999) om (se vidare under Kapitel 4: 
Kvinnan som gärningsman och unga lagöverträdare). 
 
Synen på hur en dömd person ska behandlas har skiftat över tid. 1965 infördes 
brottsbalken i svensk lag. Den dominerande tanken var att den dömde skulle bli 
hjälpt att återanpassa sig till samhället. Att en person begick brott förklarades 
utifrån den miljö han/hon levde i. Detta påverkade även valet av påföljd. Den 
anpassades efter hur den dömde bäst kunde anpassa sig till samhället (Ekbom 
et.al, 2010, s 30 ff). 1989 skärptes tillämpningen och begreppet straffvärde fick 
mer inflytande i domstolarnas bedömningar. Tanken var att komma till en mer 
rättvis och förutsägbar rättspraxis. Även fortsättningsvis fanns ett stort fokus 
mot behandling som ett inslag i påföljden. Ett fängelsestraff skulle utformas så 
att de skadliga effekterna som ett frihetsberövande innebär skulle minimeras 
(Ekbom et.al, 2010, s 32 ff). 
 
Donald J. Shoemaker, professor i sociologi vid State university, skriver i sin bok 
Theories of delinquency (2000) om olika orsaker till kriminalitet och hur synen 
på kvinnlig kriminalitet har förändrats över tid.  Shoemaker beskriver forskning 
gjord av Lombroso redan i slutet av 1800-talet. Han såg alla kriminella, oavsett 
kön, som tillfällighetsbrottslingar. Därför begicks fler brott av män eftersom de 
oftare vistades utanför hemmet. De kvinnor som begick brott ansåg Lombroso 
gjorde det i frustration över sin samhällssituation (Shoemaker, 2000, s 232 ff). 
Under 1950- och 60-talet inriktade sig forskarna mer åt att förklara kvinnors 
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brottslighet utifrån sexuella frustrationer. Dessa ansåg man även kunde utlösas 
vid menstruation. Dessa tankar övergavs i viss mån under 1970-talet. Den 
frigörelse som kvinnorna genomgick från sin tidigare givna roll i hemmet sågs 
som en förklaring till att de begick brott (Shoemaker, 2000, s 233 ff). Idag 
förklaras både mäns och kvinnors kriminalitet utifrån medfödda egenskaper, 
deras inlärda beteende samt den påverkan som vår omgivande miljö bidrar med. 
Shoemaker (2000) nämner även en feministisk förklaring till varför kvinnor 
begår brott. Här ses orsaken till kriminalitet som en effekt av det kvinnoförtryck 
som råder i samhället. Den norm som finns bestämmer vad som är acceptabelt 
beteende för en kvinna. Den bilden är mindre tillåtande för kvinnor och de som 
inte passar in i den bilden riskerar att drivas in i kriminalitet (Shoemaker, 2000, 
s 237 ff). 
 

4.2 Kvinnan som gärningsman och unga lagöverträdare 
Inom juridikens värld har det historiskt sett varit mannen som varit normen. Det 
har varit männen som byggt upp den juridiska arenan och även de som har 
skapat lagar efter sina egna värderingar. Det märks inte minst på de ord och 
utryck som används. Några exempel är gärningsman och god man (Diesen, 
2005, s 208 ff). 
 
Av de personer som blir lagförda utgör kvinnor endast 20% (Diesen, 2005, s 212 
ff). Varför begås brott och vilka skillnader finns det mellan män och kvinnor 
som begår brott? Diesen (2005) ser ett mönster redan i låga åldrar som skiljer 
pojkar och flickor åt. Medan pojkarna bejakar sitt självbestämmande i 
konfliktsituationer använder sig flickor oftare av ett mer lösningsfokuserat sätt. 
När det gäller vuxna finns det några generella faktorer som har stor betydelse 
oavsett om man är man eller kvinna. Individens socioekonomiska situation har 
en starkt bidragande orsak. Vidare finns det klara samband mellan kriminalitet 
och uppväxtförhållanden. En konflikt mellan en persons föräldrar kan bidra till 
en ökad kriminalitet och för flickor framkommer det att avsaknaden av en far 
har stor betydelse (Diesen, 2005, s 213 ff). 
 
Det som särskiljer kvinnan som gärningsman är att hon oftast begår brott mot 
någon i sin närhet. Någon som står eller har stått henne nära. Oftast riktas brottet 
mot någon i den egna familjen, även mot barnen. Något som även är specifikt 
för kvinnliga förövare är att de ofta har varit utsatta för brott innan de själva 
begår brott. Detta gäller framförallt våldsbrott då kvinnan i dessa fall själv har 
varit utsatt för våld från någon annan närstående och till slut slår tillbaka. I 
internationell statistik rörande våldsbrott framgår det att hälften av de kvinnor 
som begår mord har gjort det för att skydda sig från ett nytt angrepp från den 
som de har mördat. Samma siffra för män är bara 10%. Oftast har dessa kvinnor 



16 
 

 
 

före brottet sökt sig till polis eller andra myndigheter för att få skydd (Diesen, 
2005, s 213 ff). 
 
Schlyter (1999) belyser i sin studie hur ungdomar som omhändertagits genom 
LVU har blivit bemötta i rättssamhället. Studien visar på att det finns ett 
normsystem som gäller för pojkar och ett annat för flickor. När det gäller 
pojkarnas normbrytande beteende tillåts de att gå mycket längre vad gäller 
exempelvis droger innan samhället ingriper än vad en flicka skulle få göra. Den 
norm som gäller för flickorna är mindre tillåtande och en större vikt läggs vid 
vad flickornas beteende symboliserar snarare än vad de faktiskt gör. De ses som 
mer sårbara än pojkarna både fysiskt och psykiskt. Här får även flickans 
sexualitet stort utrymme vilket inte är fallet med pojkarna (Schlyter, 1999, s 135 
ff).  Detta medför att pojkarna inte i samma utsträckning hålls ansvariga för sina 
handlingar. De får ett större handlingsutrymme och ansvaret vid sexuella 
kontakter läggs i större utsträckning på flickan som ibland förväntas ta ansvar 
även för pojkens agerande (Schlyter, 1999, s 135 ff). Att notera är att det inte 
finns något i LVU-lagstiftningen eller dess förarbeten som säger att pojkar och 
flickor ska bedömas olika (Schlyter, 1999, s 141 ff). 
 
Mikael Tärnfalk (2007) skriver i sin avhandling om socialtjänstens yttranden till 
åklagaren när det gäller unga lagöverträdare mellan 15-17 år. Han har studerat 
dels hur socialtjänsten förhåller sig till sin dubbla roll som vårdande och 
straffande myndighet, samt hur deras yttranden är utformade och hur yttrandena 
påverkar valet av påföljd (Tärnfalk, 2007, s 20f). Studien visar på att 
socialtjänstens yttranden påverkar valet av påföljd i stor utsträckning. Samtidigt 
framkommer tydliga brister i utformningen av socialtjänstens yttranden. De är 
ofta inkonsekventa och oförutsägbara. Det råder en osäkerhet från 
socialtjänstens sida vad som ska ingå i ett yttrande och vad som har betydelse 
för rättsprocessen. Barnets bästa ska beaktas i yttrandena men får ofta inget 
utrymme. Sedan 1999 ska brottets art påverka vilken påföljd som döms ut av 
rätten, detta för att skapa ett förutsägbart och mer rättvist system. Socialtjänstens 
yttranden får en stor inverkan på rättens bedömning samtidigt som kvalitén är 
bristfällig, vilket kan leda till en osäker rättstillämpning (Tärnfalk, 2007, s 247f). 
 
Carr et.al. (2008) professor i sociologi, beskriver ett amerikanskt rättssystem 
som behandlar killar och tjejer olika. De har i sin studie jämfört och funnit tre 
faktorer som visar på det. För det första fann man att tjejer kom i kontakt med 
rättsväsendet vid mindre allvarliga brott som när de begicks av killar inte lika 
ofta ledde till åtal. För det andra fann de att tjejer sattes under övervakning 
under längre tid än vad som var fallet med killar som begått samma brott. 
Slutligen såg de att tjejer hade lättare att bli aktuella för åtal vid återfall för 
mindre allvarliga brott än vad som var fallet med killar. Dessa tre upptäckter 
anser de visar på att domstolar inte behandlar killar och tjejer lika. De unga 
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tjejernas brottslighet uppmärksammas på ett tidigare stadium och deras brott 
bedöms hårdare än killarnas (Carr et. al. 2008). 
 
Karlsson och Pettersson (2003) genomförde en fokusgruppsstudie med 
ungdomar om deras syn på våld och genus. I studien skulle ungdomarnas syn på 
flickor som gärningsmän respektive pojkar som gärningsmän studeras. Studien 
visar på tydliga skillnader i synen på en flicka som slår jämfört med en pojke 
som slår. I studien beskrevs flickor som använder sig av våld som konstiga, 
onormala och sjuka. Deltagarna beskrev flickors bråk som mindre allvarliga och 
som bagateller (Karlsson och Pettersson, 2003, s 24 ff). Genomgående blev 
flickornas och  pojkarnas våld jämfört, med pojkarnas våld som norm. Medan 
det ansågs vara ovanligt att flickor slogs så var uppfattningen att pojkar gillar att 
slåss. Pojkarna ansågs även vara mer våldsamma vid bråk och att det fanns en 
tendens till att pojkar har svårt att sluta slåss när de väl har börjat. Detta faktum 
användes som argument för att pojkar ibland drog sig för att börja bråka för att 
de själva upplevde att de inte kunde kontrollera sig när de väl börjat bråka 
(Karlsson och Pettersson, 2003, s 26 ff). När situationer där pojkar och flickor 
bråkar med varandra diskuterades, framkom tydliga skillnader i synen på pojkar 
och flickors våld. Medan en pojke som slår en flicka anses vara feg framgår det 
att en flicka som slår en pojke anses vara modig. Vidare upplever deltagarna att 
flickor och pojkar behandlas olika efter att de har utövat våld. Olika normer styr 
vad som är acceptabelt för en pojke och en flicka att göra (Karlsson och 
Pettersson, 2003, s 27 ff). Något som är tydligt genom hela studien är att det sätt 
som pojkar använder sig av våld på och hur de ser på det är överordnat 
flickornas. Våldets arena är i första hand är ämnad för pojkar. Här kan de skaffa 
sig status genom att själva utöva våld mot andra pojkar (Karlsson och 
Pettersson, 2003, s 27 ff). 
 
Jonas Ring, forskare på Brå, har studerat hur olika riskfaktorer påverkar 
ungdomars kriminella beteende. En av de faktorer som kan leda in i kriminalitet 
är uppväxtmiljön och den anknytning som finns till föräldrar. Vidare visas på ett 
samband mellan anknytningsproblem hemma som kan leda till dåliga relationer 
till lärare i skolan. Vilket i sin tur tenderar att leda till ett negativt 
kamratinflytande. Detta kamratinflytande riskerar i sin tur att dra in den unge i 
kriminalitet (Ring, 2001, s 89–114). Det finns också ett samband mellan det som 
benämns som spänningssökande hos individen. Att den faktorn enskilt skulle 
orsaka att någon hamnar i kriminalitet avfärdas. Istället är det en av faktorerna 
som samspelar med om individen har levt i en splittrad familj samt hur familjens 
socioekonomiska situation ser ut (Ring, 2001, s 89–114). Sammantaget ger 
studien en bild av att det är den samlade problembilden som avgör om en person 
riskerar att hamna i kriminalitet. Vidare framhåller Ring (2001) att det kan 
finnas ett problem med att reda ut vad som kom först i tidsordning, 
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brottsligheten eller riskfaktorn. Detta med anledning av att riskfaktorerna även 
kan vara en produkt av kriminaliteten (Ring, 2001, s 89–114). 
 

4.3 Normbrytande beteende 
Andershed och Andershed (2005) har i sin bok Normbrytande beteende i 
barndomen tagit upp forskningens syn på detta. De definierar begreppet 
”Normbrytande beteende” som ett beteende som på olika sätt bryter mot rådande 
normer och regler i den miljö individen befinner sig i. Under begreppet 
”Normbrytande beteende” räknas både aggressivt, utagerande beteende mot 
andra människor och djur och icke utagerande beteenden så som snatta, stjäla, 
bryta mot regler och vandalisera. Ett normbrytande beteende kan vara allt från 
mindre allvarliga regelbrott till djurmisshandel (Andershed och Andershed, 
2005, s 17). I mycket forskning används begreppen ”antisocial störning”, 
”uppförandestörning” eller ”symtom på uppförandestörning”, men vi har valt att 
använda paret Andersheds begrepp ”Normbrytande beteende” (Andershed och 
Andershed, 2005, s 18). Vidare beskriver Andershed och Andershed (2005) att 
risken för ett fortsatt normbrytande beteende i vuxen ålder är relativt liten om 
beteendet debuterar under ungdomsåren. Debuterar ett normbrytande beteende 
under barndomsåren är risken dock mycket större att beteendet blir bestående. 
Därför läggs mycket vikt vid barndomsåren i den forskning som finns gällande 
normbrytande beteende (Andershed och Andershed, 2005, s 18ff ). Shaw med 
flera (2003) beskriver genom Andershed och Andershed (2005) att ett 
normbrytande beteende ofta uppstår redan vid två års ålder (Andershed och 
Andershed, 2005, s 48). Det vanligaste då är de aggressiva normbrytande 
beteendena. Forskare anser att pojkar löper större risk än tjejer att utveckla 
normbrytande beteende och på grund av detta observeras könsskillnader redan 
efter två års ålder. På grund av den ökade risken för normbrytande beteende hos 
det manliga könet har mest forskning gjorts på pojkar. Den sannolika orsaken 
till detta är att fler män än kvinnor begår brott och då är det viktigare att förstå 
och förklara normbrytande beteende hos det manliga könet. Dessutom visar 
forskning på att normbrytande beteende är mer vanligt bland pojkar än flickor 
(Andershed & Andershed, 2005, s 48–59). Moffitt med flera (2001) beskriver 
genom Andershed och Andershed (2005) att en förklaring på detta är att pojkar i 
större utsträckning än flickor utsätts för riskfaktorer som kan leda till 
normbrytande beteende. Forskning har visat på att pojkar exempelvis uppvisar 
riskfaktorer, så som neurobiologiska och neuropsykologiska avvikelser, 
hyperaktivitet och problematiska kamratrelationer mer än vad flickor gör. Det 
finns även tankar på om omgivningens skillnader i beteende gentemot pojkar 
och flickor orsaker könsskillnader i hur och i vilken omfattning normbrytande 
beteende tar sig uttryck. En annan tanke är att tjejer generellt mognar tidigare än 
pojkar och därför har en bättre social anpassningsförmåga, vid lägre ålder än 
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pojkar, vilket främjar prosocialt beteende (Andershed och Andershed, 2005, s 
51ff). 
 
Bohman(2002) beskriver att det finns olika uppfattningar om vad som kan vara 
orsak till ett missbruk och asocialt beteende, så som ärftliga faktorer och 
miljöfaktorer. Från början av 1900-talet till runt 1950-talet dominerades 
västvärlden av uppfattningen att social missanpassning och mentala sjukdomar 
berodde på ärftlighet. Efter andra världskriget blev uppfattningen om genernas 
betydelse politiskt suspekta och istället blev uppfattningen om uppväxtmiljöns 
påverkan på människors utveckling och beteenden dominerande inom politik 
och sociologi-psykologi (Bohman, 2002, s 105f).  
 
Bohman genomförde med en början i slutet av 60-talet efterundersökningar av 
adopterade barn, undersökningar som genomfördes i flera steg och avslutades i 
början av 90-talet. I början var målet med dessa undersökningar att göra 
uppföljningar på adoptionen, men började med tiden även omfatta 
frågeställningar som täckte miljön och arvets betydelse för 
personlighetsutveckling, psykiska störningar, alkoholmissbruk, asocialitet et 
cetera. Undersökningarna belyser även fosterhemsplacerade barn. I alla fallen 
kom adoptivföräldrarna från mer välbärgade förhållanden och var mer 
välutbildade, än de biologiska föräldrarna. I 30 procent av fallen var även de 
biologiska fäderna kända för alkoholmissbruk och/eller kriminalitet. Lärare 
vittnade om att barnen vid åldern 10–11 år oftare än sina klasskamrater hade 
beteendestörningar, som idag skulle diagnostiseras med till exempel ADHD. 
Analyser som gjordes vid vuxen ålder visade på att de barn som i skolåldern 
visat på hyperaktivitet och okoncentration hade starkt ökad risk för 
alkoholmissbruk och kriminalitet vid vuxen ålder (Bohman, 2002, s 110–115). 
Undersökningarna visade på att adopterade barn i tonåren inte längre sticker ut 
från mängden, medan fosterhemsplacerade barn stack ut i större utsträckning. 
Missanpassning bland de fosterhemsplacerade flickorna kan kopplas med de 
biologiska pappornas missbruk och kriminalitet, vilket kan tala för ett genetiskt 
samband. Denna skillnad mellan adopterade barn och fosterhemsplacerade barn 
kan bero på att adopterade barn lever under tryggare förhållanden och mer stabil 
uppväxtmiljö (Bohman, 2002, s 115ff). Rydelius (2002) beskriver att utöver 
Bohman är även Otterström (1946) en av dem som forskat mycket i arvets och 
miljön betydelse för ett barns utveckling. Deras undersökningar visar 
tillsammans på komplicerade interaktioner mellan miljöfaktorer och genetiska 
faktorer som ökar risken att utveckla ett normbrytande beteende och missbruk. 
De gjorde fynden att även om genetisk risk för alkoholmissbruk finns, kan även 
miljöfaktorn, det vill säga exponering av alkohol, vara avgörande för om en 
person riskerar att utveckla alkoholism (Rydelius, 2002, 181ff). 
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Vi har i det här kapitlet presenterat forskning som på olika sätt belyser vårt 
problem. De orsaker som kan finnas bakom ett kriminellt beteende samt hur 
samhället ser på ungdomar, och då främst unga kvinnor, som begår brott. 
Forskningen visar tydligt att det finns normer i samhället som medför att vi ser 
olika på, och behandlar personer som begår brott olika, utifrån deras kön. Detta 
knyter an till vårt problem, att alla inte behandlas lika inför lagen. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Här nedan kommer vi behandla de perspektiv vi valt att använda oss av i denna 
studie, som vi anser svarar mot det syftet arbetet har. Vår studie har ett tydligt 
könsperspektiv. De skillnader i bemötande som eventuellt framkommer kan 
förklaras utifrån kön. Vi kommer även presentera ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv som även det har en stor del i vår studie. 
 

5.1 Könsperspektiv 
Könsperspektivet innebär att vi utgår från det biologiska könet. Alla människor 
definieras som män eller kvinnor. Det finns inget mellanting utan vi beskriver en 
människa utifrån vilket kön han eller hon tillhör. Detta tydliga sätt att dela in 
människor är något som vi alla gör varje dag och det är ett naturligt och djupt 
rotat sätt att förhålla oss till andra (Kessler och McKenna, 1997, s 1–10). I olika 
sammanhang i vårt samhälle delar vi in olika färdigheter och egenskaper utifrån 
om de anses vara manliga eller kvinnliga. Ett exempel är den indelning av olika 
yrken som anses vara manliga respektive kvinnliga. Här bortser vi från det 
faktum att alla individer besitter olika färdigheter och kunskaper som inte 
nödvändigtvis behöver vara kopplade till vilket biologiskt kön vi tillhör. Dessa 
indelningar som vi gör förstärker de värderingar vi sedan tidigare har om de 
olika könens egenskaper (Månsson och Hydén, 2006, s 280 ff). De sociala 
konstruktioner som bygger upp våra förväntningar på individer utifrån deras kön 
samspelar även med etnicitet, klass och generation. Dessa bildar tillsammans en 
bild av våra sammantagna konstruktioner av hur vi förväntar oss att andra ska 
vara (Månsson och Hyden 2006, s 280 ff). 
 
Då vår studie bygger på att ta reda på om kön är en faktor som påverkar hur 
handläggningen av unga lagöverträdare bedrivs, anser vi att det är viktigt att ha 
med sig en förståelse för detta perspektiv och hur detta perspektiv ser på 
skillnaderna mellan kön. 
 

5.2 Socialkonstruktionism 
På 1960-talet började tankarna om de sociala konstruktioner som finns i vårt 
samhälle att ta form. Berger och Luckmann var två sociologer som lade grunden 
till teorin om socialkonstruktionism (Burr, 2003, s 12 ff). Tillsammans med 
andra och i samspelet med andra konstruerar vi den sociala verklighet som vi 
lever i. Det vi gör, säger och tänker skapar en uppfattning hos oss och andra om 
hur samhället är konstruerat. När vi sedan upprepar detta beteende återskapas 
dessa konstruktioner och befäster på så sätt vår syn på verkligheten (Burr, 2003, 
s12 ff). Denna verklighet är därför inte nödvändigtvis den sanna bilden av hur 
saker och ting förhåller sig till varandra. Verkligheten kan se annorlunda ut 
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eftersom vi väljer att konstruera vår verklighet och upplevelsen av den på olika 
sätt (Patton, 2002, s 96ff). Berger och Luckmann (1998) anser att de upprepade 
beteenden som vi människor ägnar oss åt blir till vanor. Dessa vanor skapar 
något som de kallar för institutionalisering. När ett barn föds kommer han/hon 
att växa upp  och fostras i en värld full av institutioner. Detta medför att barnet 
inte alltid fattar egna beslut om hur den vill förstå saker och ting utan de 
konstruktioner och institutioner som redan finns styr i stor utsträckning vad 
barnet och senare den vuxne ska tycka och tänka (Berger och Luckmann, 1998, 
s 69 ff). Även de språk vi använder oss av återspeglar den sociala konstruktion 
som vi lever i. För att vi ska förstå varandra måste vi använda oss av samma 
språk och uttryck (Burr, 2003, s 12 ff). Språket kan variera utifrån vilken social 
grupp vi tillhör och utifrån vem det är som använder sig av det (Patton, 2002, s 
105ff). Vidare är den socialt konstruerade vardag som vi lever i en produkt av 
vår historia och vår kultur. Den konstruktion som vi lever i och samtidigt 
återskapar är från början en produkt av tidigare generationers sätt att hantera sin 
verklighet (Burr, 2003, s 3ff). Vad vi lär oss, i skolan och under resten av våra 
liv, är inte nödvändigtvis en objektiv sanning enligt Burr (2003). Det finns enligt 
Burr (2003) ingen objektiv sanning utan alla fenomen i vårt samhälle måste 
tolkas med en förståelse för vilken social kontext som omger de inblandade 
individerna (Burr, 2003, s 5 ff). 
 
Socialkonstruktionismen menar även att vad som är socialt accepterat och vad 
som exempelvis anses kriminellt, är avgjort i den sociala konstruktionen och kan 
därför variera mellan olika sammanhang eller länder (Burr, 2003, s 12 ff). I vår 
studie får denna teori en central betydelse. De yrkesverksammas syn på unga 
lagöverträdare utifrån kön berör flera olika socialt konstruerade handlingssätt 
och normer. Oavsett om unga lagöverträdare behandlas helt lika eller om det 
finns skillnader i handläggningen utifrån deras kön är det frågan om en socialt 
konstruerad norm som styr hur de yrkesverksamma väljer att förhålla sig till de 
tilltalade. Det kan också finnas en möjlighet att vi i studien finner att det över tid 
har skett en förändring av olika attityder och förhållningssätt mot den aktuella 
gruppen. Även detta är en produkt av de sociala konstruktioner som vi skapat 
och återskapar, både som individer och som yrkesverksamma. 

 

 

 
 
 



23 
 

 
 

6. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att få våra frågor besvarade. 
Detta genom att utföra sex semistrukturerade intervjuer, två socialsekreterare, 
två poliser och två åklagare. Vi har som komplement och stöd till dessa 
intervjuer inhämtat material genom statistik och tidigare forskning. 
 
Under detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi genomförde studien; vilket urval, 
vilken teori- och analysmetod och vilka etiska överväganden vi behövt göra 
under studiens gång. Vi kommer även diskutera den förförståelse vi har. 
 

6.1 Urval 
På grund av det samarbete som finns vad gäller unga lagöverträdare har vi gjort 
ett kriterieurval genom att välja informanter från åklagarmyndigheten, 
socialtjänsten och polis. Med kriterieurval menas att gå igenom och studera alla 
fall som möter det förutbestämda kriteriet, och används ofta i 
kvalitetssäkringsarbete. Det viktiga med kriterieurval är att vara säker på att 
förstå fall som sannolikt är informationsrika, då de kan avslöja stora brister i 
systemet (Patton, 2002, s 238). Våra kriterier är då att de yrkesverksamma ska 
arbeta med unga lagöverträdare samt att de ingår i det samarbete som finns 
mellan dessa olika myndigheter. Sammanlagt valde vi att göra sex intervjuer, två 
per yrkesgrupp. 

Efter tips från våra informanter inom socialtjänsten, i en stad i Östergötlands län, 
gjorde vi även ett snöbolls-/kedjeurval genom att kontakta de förslag vi fick av 
dem på kontaktpersoner inom dessa olika yrkesområden. Snöbolls-/kedjeurval 
används för att lokalisera informationsrika nyckelinformanter eller kritiska fall. 
Genom att ställa frågor till välbelägna människor, så som; ”vem vet mycket 
om…?” och ”Vem borde jag prata med?”, blir snöbollen större och samlar på sig 
nya informationsrika fall (Patton, 2002, s 237f). Då åklagarna är mycket hårt 
belastade med ärenden, kontaktade vi deras assistent som hjälpte oss att 
förmedla kontakt med åklagarna. 
 
Alla våra informanter har flera års erfarenhet inom sitt yrkesområde. 
Socialsekreterarna har arbetsuppgifter så som medling, ungdomstjänst och stöd 
till unga brottsoffer och vittnen. Åklagarna arbetar speciellt med 
ungdomsärenden och poliserna arbetar riktat mot ungdomar. 
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6.2 Grundad teori 

6.2.1 Konstruktivistiska synsätt 
Det finns olika syn på Grundad teori, en teori som grundades av Glaser och 
Strauss.  
 
Glaser (2010) beskriver Grundad teori som en induktiv metod, med inslag av 
deduktion. Detta då det teoretiska urvalet sker deduktivt. Att samla data och 
jämföra inom ett visst område är en väl grundad deduktion utifrån en induktiv 
kategori eller hypotes. Att arbeta deduktivt i det teoretiska urvalet bidrar till 
bättre källmaterial och genom detta en bättre grundad induktion. Glaser menar 
vidare på att deduktion inom grundad teori kan ses som fult men att det kan 
användas med måtta. Han menar även på att en deduktiv studie har mycket 
induktion i sig. Här kan till exempel idéer och forskningslitteratur utveckla en 
hypotes som senare ska verifieras. Detta menar Glaser kan vara en inducerad 
hypotes. Deduktion eller induktion beror alltså på i vilken ordning forskaren 
utför saker; om denne tittat på forskningsmaterial och sedan utvecklat en 
hypotes som denne vill testa induktivt, eller om forskaren får en hypotes, efter 
att ha samlat material, som denne vill testa deduktivt. Grundad teori är till större 
delen en induktiv metod och deduktiva studier har en hypotes som kan vara 
värda att testa. Grundad teori ger ofta hypoteser som kan vara viktiga att 
verifiera genom annan forskning (Glaser, 2010, s 60f). 
 
Vi har genom inhämtat material utvecklat en idé eller teori som vi ville testa 
induktivt. Detta då vi inte är ute efter att deduktivt bevisa vår hypotes, utan utgår 
från att vidare insamlat material ska utveckla fler teorier. 
 
Vi har inspirerats av Kathy Charmaz grundade teori, då hon kan ses som mer 
tillåtande. Tillåtande på det vis att hon inte är strikt induktiv i sitt sätt att 
använda grundad teori. I Bryant och Charmaz (2007) beskriver hon att 
användandet av abduktion, det vill säga ett mellanting mellan induktion och 
deduktion, innebär att ta hänsyn till alla tänkbara teoretiska förklaringar på de 
insamlade data som bildar hypoteser och testa dem empiriskt, för att sedan driva 
den mest logiska eller sannolika förklaringen (Bryant och Charmaz, 2007, s 
15f). 
 
Charmaz (2006) menar på att det sedan den grundade teorin bildades har 
utvecklats olika sorters grundad teori, konstruktivistisk och objektiv grundad 
teori. Det konstruktivistiska tillvägagångssättet innebär att fokus ligger på det 
studerade fenomenet och att data och analysen utvecklas från delade 
erfarenheter och relationer mellan forskare och deltagare. Teorin är beroende av 
forskarens syn på fenomenet. Konstruktivistisk teori har reflexiv hållning 
jämtemot studiens process och överväger hur teorierna utvecklas (Charmaz, 
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2006, 130ff). Charmaz är känd för sin konstruktivistiska teori där hon beskriver 
att den styrka grundad teori har är flexibilitet och att varje forskare bör anta 
metoden för att utnyttja dess flexibilitet. Forskare kan enligt Charmaz använda 
verktygen i grundad teori utan att abonnera på en föreskriven teori om kunskap 
eller syn på verkligheten. Den konstruktivistiska hållning Charmaz har utgår 
från att forskning genom grundad teori är flytande, interaktiv och öppen. 
Forskningsproblemet påverkar de första metodologiska valen av datainsamling 
och att forskaren är en del av sin studie och analytiska riktningar utvecklas från 
hur forskaren interagerar med och tolkar jämförelser och framväxande analyser 
(Charmaz, 2006, s 178). Charmaz menar på att Glaser och Strauss i sin bok The 
discovery of grounded theory (1967) inbjuder forskare till att använda grundad 
teori flexibelt på sitt egna sätt. Charmaz ser grundad teori som en uppsättning 
principer och praxis, inte som förutbestämda recept eller ”teori-förpackningar” 
som strikt måste följas. Charmaz menar även att vi konstruerar vår grundade 
teori genom vårt förflutna och nuvarande engagemang och interaktion med 
människor, perspektiv och forskningsmetoder (Charmaz, 2006, s 10). 

 
Som sagt är Kathy Charmaz grundade teori mer tillåtande än andra inom 
grundad teori. Därför har vi valt att inspireras av hennes konstruktivistiska 
synsätt. En annan anledning till detta är då vi använt oss av 
socialkonstruktivismen som en av våra teorier, vilket kan vävas samman med 
Charmaz konstruktivistiska synsätt på den grundade teorin. Liksom det 
socialkonstruktivistiska synsättet, menar Charmaz på att vi som forskare genom 
våra erfarenheter påverkar och är en del av vår studie.  
 

6.2.2 Kodning av materialet 
Efter att våra intervjuer genomförts har det inspelade materialet transkriberats. 
Därefter påbörjades analysfasen. Vår analys genomförs genom tre nivåer av 
kodning. Öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Den öppna 
kodningen innebär att vi skapar kategorier utifrån vårt inhämtade material. Det 
är nu som en första bild av vårt material skapas och kan överblickas (Bryman, 
2011, s 513 ff). När vi sedan väljer koder är det viktigt att vi väljer teoretiska 
koder. Dessa koder är utformade inte bara för att beskriva något som sägs utan 
ska även vara användbara vid teorigenereringen i slutet av vår studie. De ska 
därför beskriva ett mer abstrakt skeende och vad de kan bero på (Glaser, 2010, s 
179 ff). Efter den inledande kodningen är det dags för den axiala kodningen. 
Utifrån de koder som framkommer i den tidigare fasen ska vi nu söka samband 
mellan de olika koderna. Detta leder till att vi får en djupare förståelse för 
koderna och hur de hänger ihop med varandra (Bryman, 2011, s 518 ff). Det 
tredje steget är en selektiv kodning. När vi nu har en bild av hur de olika 
kategorierna hänger ihop ska nu en central kod eller kategori väljas ut. Den blir 
kärnan i vår analys och de andra koderna kommer sedan att relateras till den 
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utvalda koden/kategorin. Här skapas en sammanhållen bild av hur allt hänger 
ihop och en röd tråd genom analysen skapas. (Bryman, 2011, s 520 ff). Under 
analysdelen kommer flera citat att framkomma som väl beskriver vårt problem 
och våra informanters åsikter och upplevelser. Vi har dock valt att inte återge 
dessa i vår resultatdel. 
 

6.3 Etiska överväganden 
Vi har i vår uppsats följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vetenskapsrådet 
beskriver fyra olika begrepp som används i forskning; sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011, s 66ff). Då vi använt 
oss av yrkesverksamma har vi inte behövt göra några svårare etiska 
överväganden. Då vi vänder oss till yrkesgrupper som lyder under 
sekretess/tystnadsplikt, och inte privatpersoner, har vi inte behövt ta någon 
vidare hänsyn till dessa två begrepp. Vi har dock valt att anonymisera våra 
intervjuobjekt och enbart benämna dem under den yrkesgrupp de tillhör. Då vi 
skrivit att studien genomförs i en stad i Östergötland har vi valt att neutralisera 
könet på våra informanter, för att ytterligare anonymisera de yrkesverksamma 
och göra dem svårare för identifiering. Vi diskuterade även att anonymisera dem 
ytterligare genom att inte redovisa vilken yrkesgrupp som svarat vad men insåg 
att en sådan anonymisering hade tagit bort mycket av det syfte vår studie har.  
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer innehåller även fyra krav som är viktigt för 
forskare att tänka på vid en studie. Dessa krav är informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet innebär i korthet att informanterna blir informerade om 
syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att de ger sitt samtycke till 
deltagande i studien. Nyttjandekravet innebär att informanterna får information 
att det material vi får genom intervjuerna enbart ska användas i forskningssyfte. 
Konfidentialitetskravet innebär kort att informanterna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga ej 
kommer åt informationen (Vetenskapsrådet, 2002, s 6ff).  Innan intervjuerna 
mailade vi ut ett missivbrev till berörda personer om vilka etiska regler vi följer. 
Däribland att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst samt att 
intervjuerna enbart spelas in om det tillåts av informanterna, samt att endast vi 
berörda i studien kommer ha möjlighet att lyssna på dessa inspelningar. Vi har 
även i förväg förklarat för våra informanter vad studien handlar om och vad 
deras roll i den är. På detta sätt har vi använt oss av informationskravet.  Alla 
våra informanter har givit sitt samtycke till deltagande i vår studie och förstått 
att deltagandet sker på frivillig basis, och då våra informanter är 
yrkesverksamma har vidare åtgärder enligt samtyckeskravet inte behövts tas. Vi 
har även, som tidigare beskrivit, informerat våra informanter om att endast vi 
kommer ta del av det insamlade material vi får genom intervjuerna och att 
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materialet endast kommer användas i forskningssyfte. På det sättet använde vi 
oss av nyttjandekravet. I vår uppsats, som ovan skrivet, har vi valt att 
avidentifiera/anonymisera våra informanter, vilket är vårt sätt att använda oss av 
konfidentialitetskravet. Vi har även valt att endast använda information från den 
inspelade delen av intervjun och inte det som sagts innan eller efter, så att våra 
informanter ska känna förtroende för oss som forskare. 
 
Mer information än den vi valt att använda oss av i resultatet framkom vid 
intervjuerna. Anledningen till att viss information inte används är då den 
framkom efter inspelningen och att vi då anser den vara sagd i förtroende. 
 

6.4 Förförståelse 
Efter tre år som socionomstudenter har den kunskap vi inhämtat del i den 
förförståelse vi har i denna uppsats. Vi har haft praktik inom området uppsatsen 
handlar om, läst juridik samt i många av de kurser socionomprogrammet 
erbjudit blivit ”matade” med begreppet kön och samhällets könsskillnader. Trots 
vår förförståelse har vi försökt vara så objektiva som möjligt, men som vi 
beskrivit under metodavsnittet menar Charmaz (2006) på att vår erfarenhet och 
de kunskaper vi tillägnat oss är en del av vår studie. 
 

6.5 Kritisk reflektion 
Vi hade kunnat göra vår studie på andra sätt. Till exempel skulle vi ha kunnat 
skickat ut enkäter för att täcka in fler yrkesverksammas syn på handläggningen 
av ärenden vad gäller unga lagöverträdare eller välja att intervjua fler inom de 
yrkesgrupper vi valde, alternativt andra yrkesgrupper så som frivårdare. 
 
Hade vi valt att göra studien kvantitativ genom enkäter hade vi kunnat täcka in 
både fler kommuner och fler yrkesverksamma. Genom att välja kvantitativ 
metod hade vi kunnat generalisera våra resultat, då vi hade täckt en större grupp 
än den vi genom vårt kvalitativa tillvägagångssätt täckte (Patton, 2002, s 14). 
Kvalitativa studier riktar sig mot att få ut detaljrik information från ett mindre 
antal informanter och går oftast inte att generalisera (Patton, 2002, s 14). Dock 
hade vi en tidsram att följa och vårt intresse låg inte i att generalisera, utan att få 
ut mer information från ett litet antal informanter, än lite information från ett 
stort antal informanter. Därmed ansåg vi att vår valda metod var den mest 
lämpade för det vi ville åstadkomma med vår studie, det vill säga enskilda 
yrkesverksammas syn på det arbete de gör och synen på ungdomsbrottsligheten. 
 
För att ge vår studie en bra bas inhämtade vi kriminalstatistik. Kriminalstatistik 
är som tidigare beskrivet inte alltid tillförlitligt, då många brott begås utan att det 
kan redovisas i statistik, så kallade ”dolda brott”. Dock var vi av den 
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uppfattningen att de brott som begås av ungdomar och redovisas i statistik, är de 
unga lagöverträdare våra informanter träffar och därmed ger våra 
informationskällor enhetlig information. Det är även endast handläggningen av 
dessa unga lagöverträdare vi har för avsikt att studera.  
 
Vår kodning är en faktor som kan ha påverkat vår studie, då det vid 
utformningen av ett kodschema nästan är omöjligt att inte låta sin egen tolkning 
påverka (Bryman, 2011, s 203). På grund av vår medvetenhet av att våra 
erfarenheter kan spela roll i vår tolkning av data har vi även kunnat tänka på vår 
objektivitet, som vi försökt bibehålla genom hela studien. Vårt kodschema och 
tematisering gjorde vi utifrån vad vi genom vårt syfte ville besvara, samt vad vi 
kände att intervjuerna kunde ge svar på men även genom vad vårt övriga 
insamlade material kunde bidra med. 
 
Patton (2002) beskriver att forskaren i kvalitativa studier är det instrument som 
påverkar studiens validitet. Det vill säga att den kunskap och kompetens vi sitter 
med påverkar hur hög validitet studien har (Patton, 2002, s 14). För att säkra en 
hög validitet krävs en hög reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet (Rosengren och 
Arvidsson, 2002, s 47). Det som i vår studie kan påverka reliabiliteten är vår 
förförståelse för ämnet. Det faktum att vi använt oss av intervjuer kan påverka 
reliabiliteten, då vi endast får lita på att våra informanter ger oss korrekt 
information. Vi anser dock på grund av vår objektiva syn samt yrkesverksamma, 
professionella informanter att vår studie uppfyller en relativt hög reliabilitet och 
därmed även hög validitet.  
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7. Resultatredovisning 
Vi kommer här att redovisa de resultat vi fått ut av våra intervjuer. Under 
analysfasen har olika koder tagits fram för att bearbeta materialet. Vi har valt att 
presentera det under ett antal rubriker. Först kommer vi gå in på hur samarbetet 
ser ut mellan myndigheterna. Därefter kommer vi in på de olika teman som vi 
har använt – engagemang, samarbete, kriminalitet, brottsutveckling, bemötande 
och påföljder. Dessa teman anknyter till våra frågeställningar och till vårt syfte 
som är att undersöka yrkesverksammas upplevelser av skillnader i 
handläggningen av unga lagöverträdare beroende på kön. 
 

7.1 Samarbetet mellan myndigheterna 
De socialsekreterare vi har intervjuat arbetar med ungdomar upp till 21 år, 
medan åklagarna och poliserna i huvudsak arbetar med ungdomar upp till 18 års 
ålder. 
 
Socialsekreterarnas syn 
Socialsekreterarna beskriver att de samarbetar med kollegor ute på 
socialkontoren, åklagare, polis och i vissa fall med domstolen. Domstolen kan 
vara aktuell för samarbete när socialsekreterarna blir kallade att vittna vid 
återrapportering av ungdomstjänst eller när domstolen tycker att socialtjänstens 
åklagaryttranden inte håller bra kvalitet och ett samtal om det måste föras. 
Samarbetet med åklagarna sker enligt ena socialsekreteraren genom en ständig 
kontakt där det förs diskussioner kring hur det ser ut och socialsekreterarna kan 
ringa dit om de undrar över något och vice versa. Socialsekreteraren säger dock 
att de inte har några direkta möten, förutom någon gång om året för att diskutera 
hur de lägger upp arbetet. Samma socialsekreterare beskriver att samarbetet med 
polisen sker genom kontakt för att höra hur läget ser ut hos dem och om 
socialsekreterarens unga dömda har blivit misstänkt för något nytt brott. Den 
andra socialsekreteraren pratar om samarbetet genom riksåklagarens regionala 
grupp för Östergötland (se vidare under kapitel 2: Rättsläget; samarbete), där de 
ansvarar för fortbildningsfrågor och fördjupningskunskap kring dessa frågor om 
ungdomsbrottslighet och har därmed fler möten tillsammans med åklagare och 
polis. Möten de har tillsammans kan handla om att åklagaryttrandena från 
socialtjänsten är undermåliga, och hur de ska göra för att förbättra dessa.  
 
En av socialsekreterarna berättar att det ibland känns som socialtjänsten och 
polisen ligger väldigt långt ifrån varandra, då socialtjänsten har en bild av en 
person medan polisen har en helt annan bild, då de har ett helt annat sätt att få 
information än socialtjänsten. Vid frågan om hur mycket information de kan 
dela med varandra inom myndigheter, är svaret att de inte alltid kan dela 
information. Dock när till exempel en ungdom begår ett brott och socialtjänsten 
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ska skriva ett åklagaryttrande så kan det uppenbara sig att ungdomen tidigare 
inte är känd hos polisen, medan ungdomen varit känd inom socialtjänsten sen 
denne var liten på grund av olika anledningar. En socialsekreterare berättar om 
dennes positiva syn på de pm polisen lämnar till socialtjänsten, med ingående 
beskrivning vad som hänt i det aktualiserade ärendet. Den andra 
socialsekreteraren tycker att socialtjänsten blivit bättre på att utreda, att de 
träffar en person fler gånger innan de skriver ner utredningen, och att de har 
många bra saker på gång vad gäller att individen ska ta eget ansvar. 
 
Polisernas syn 
Båda poliserna beskriver ett tätt samarbete med socialtjänst och skola genom 
SSPF; socialtjänst, skola, polis, fritids.  Detta är ett givande samarbete med 
inplanerade möten, för att styra upp ungdomsbrottsligheten innan det blir 
brottslighet. En av poliserna tycker att samarbetet mellan dessa myndigheter 
fungerar bättre nu än det gjort innan, även om myndigheterna ibland inte talar 
samma språk. Det kan finnas brist på kommunikation och information och 
polisen tycker att det ibland tar lite för lång tid innan något görs inom de andra 
myndigheterna. Till exempel skulle det underlätta om socialtjänsten vid ett 
tidigare skede frågar föräldrar om samtycke att få prata om den unge med 
samarbetande myndigheter, genom samtyckesblankett. Hade socialtjänsten gjort 
det hade arbetet kring den unge underlättats. Den andra polisen har tidigare varit 
kritisk till socialtjänsten och tyckt att de inte riktigt varit med på banan, dock 
tycker han att de numera är mer med på banan, efter att SSPF introducerats. 
Polisen tror att socialtjänsten likväl som polisen ser fördelarna med samarbetet 
och att lugnet inom ungdomsbrottsligheten som finns i denna kommun beror på 
detta samarbete och dess insatser. Samma polis berättar även att närpolisen och 
socialtjänsten är ute på skolorna varje år och informerar sjundeklassare om det 
arbete de gör och tror att detta är en bidragande faktor till att 
ungdomsbrottsligheten minskat. Vad gäller samarbetet med åklagarna berättar 
en av poliserna att de från polisen ofta hinner med de tidsfrister som finns i 
ungdomsärenden men att proppen uppstår hos åklagaren. Detta säger han inte 
som kritik till ungdomsåklagaren, utan mer som att fler ungdomsåklagare borde 
finnas för att minska den belastning som finns på den enda ungdomsåklagaren 
kommunen har. En av poliserna menar på att det pratas mycket om att polisen 
behöver fler resurser, men att denne tycker att det snarare är fler vuxna till 
skolan och fler resurser till socialtjänsten som behövs för att minska problemen i 
samhället.  
 
Åklagarnas syn 
En av åklagarna beskriver, precis som ena socialsekreteraren, samarbetet mellan 
åklagare, socialtjänst och polis, genom riksåklagarens regiongrupp (se vidare 
under kapitel 2: Rättsläget; samarbete). Åklagaren anser att samarbetet i stort är 
bra. Samma åklagare beskriver ett tätt samarbete med polis vad gäller 
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brottsutredningar, vilket gör det enkelt att få till rutiner och en bra samverkan. 
Vidare berättar åklagaren att polisen själva är förundersökningsledare om brottet 
är upp till sex månader i straffskalan och att åklagarna finns med om brottet är 
över detta. Vad gäller samarbetet med socialtjänsten menar åklagaren att det kan 
vara svårt att få ut information om hur ett åklagaryttrande ska skrivas. Detta då 
denne upplever att det är stor omsättning av socialsekreterare vilket försvårar 
informationsflödet och kunskapen. Skriver socialtjänsten bra underlag till 
ungdomskontrakt och korrekta yttranden underlättas åklagarnas arbete (se vidare 
under kapitel 4: Kvinnan som gärningsman och unga lagöverträdare). Den andra 
åklagaren anser att socialtjänsten ibland kan vara sena med att agera när en 
ungdom blivit häktad. Det har hänt att åklagaren har fått ”skrika sig till” en 
reaktion för att få ungdomen placerad enligt LVU istället för att bli häktad. Ena 
åklagaren beskriver även att samarbetet mellan socialtjänst och polis ser helt 
annorlunda ut, än det samarbete åklagarna har med dessa myndigheter. Att 
polisen inte är intresserade av yttrandena socialtjänsten skriver till åklagarna, 
men att de bland annat samarbetar genom att polisen skickar anmälningar till 
socialtjänsten. Den ena åklagaren anser att det är viktigare med andra insatser 
för ungdomen än att bli åtalad efter en viss tid, då åklagarna precis som de andra 
två yrkesgrupperna har tidsfrister att följa. 
 

7.2 Yrkesgruppernas engagemang 
De vi intervjuat från åklagarsidan och socialtjänsten är representanter i och 
pratar varmt om riksåklagarens regiongrupp vad gäller samarbete kring unga 
lagöverträdare. Medverkan i denna grupp tyder på stort engagemang från de 
yrkesverksamma.  
 
Något som talar för stort engagemang, inom sitt yrkesområde, från alla våra 
intervjuade yrkesverksamma är viljan att ställa upp på intervjuer för vår studie, 
samt alla de exempel de har att ge oss för att stärka vår syn på skillnader och 
likheter i handläggning av ungdomsärenden utifrån kön. Även det faktum att alla 
våra intervjuobjekt valt sitt yrke på grund av eget intresse för kriminella 
ungdomar tyder på stort engagemang, då de har en väldigt precis inriktning 
vilket många av deras kollegor på samma myndighet inte har.  
 
Hos närpolisen styr de verksamheten själva och även åklagare är fri i sin roll 
som ungdomsåklagare även om hon till viss del är styrd av åklagarmyndigheten, 
vilket kan motivera den yrkesverksamma i sitt arbete samt skapa ett större 
engagemang. Många av våra valda intervjuobjekt visar på stort intresse för de 
övriga yrkesgrupper vi valt att intervjua, samt att en av socialsekreterarna 
pendlar mellan att sitta på socialkontor och på närpoliskontor för att komma 
närmare samarbetspartners och ungdomarna. Polisen visar stort engagemang 
inför det arbete som utförs i samarbete med socialtjänsten vad gäller åtgärder 
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och hoppas och tror att det arbete de gör är anledningen till den minskade 
brottslighet de upplever inom sitt område. Polisen märker även från andra delar i 
länet att stressen och hur synen är på den tidsfrist som finns i ungdomsärenden, 
vad som hinns med och inte, beror på den egna inställningen och engagemang. 
En av åklagarna berättar även om att denne fått skrika sig till reaktioner från 
andra myndigheter och att denne kämpar för att kön inte ska spela in vid domar. 
Alla våra intervjuade yrkesverksamma kämpar för ungdomarna och att en 
könsskillnad inte ska göras, vilket visar på stort engagemang. 
 
Socialsekreterarna och poliserna upplever att de inte får någon speciell 
utbildning eller handledning vad gäller unga lagöverträdare eller arbete med 
ungdomar, medan ungdomsåklagarna får särskild utbildning i att hantera 
ungdomsärenden. 
 

7.3 Kriminalitet – skillnader mellan manligt och kvinnligt 
Socialsekreterarnas syn 
Socialsekreterarna upplever att snatterier är ett vanligt brott som tjejer begår. 
Även de ser en skillnad i hur allvarliga brott som tjejer respektive killar begår. 
Killarna står oftast för de grövre brotten som rån och organiserad brottslighet. 
När det gäller tillgreppsbrott står killar för de grövre som räknas som stöld 
medan tjejernas brott oftast stannar vid snatteri. De upplever även att tjejer som 
missbrukar kan klara sig undan med bedrägerier i större utsträckning än killar i 
samma situation. Även om misshandel är vanligast bland killar upplever båda att 
tjejer allt mer förekommer som misstänkta för misshandel vilket inte var fallet 
för ett antal år sedan. Tidigare bestod en vanlig misshandel av två fulla killar 
som slogs medan de nu lika gärna kan vara två fulla tjejer som slåss. Även de 
ser en skillnad i benägenheten att beväpna sig vilket oftast förekommer bland 
killar. De nämner även att tjejerna oftare är delaktiga i bakgrunden, de förmedlar 
saker, förvarar saker och finns med runt de kriminella killarna men är inte direkt 
inblandade i brotten. I socialsekreterarnas arbete upplever de att tjejer är bättre 
på att ytanpassa sig. Det innebär att de utåt kan ses som välfungerande medan 
det döljer något annat under ytan, vilket killar inte upplevs vara lika bra på. När 
en tjej begår brott upplever de också att det oftare läggs mer tid på att hitta en 
orsak till varför en tjej begår brott. De uttrycker även att tjejens kriminalitet 
oftare skrivs om till ett socialt problem vilket inte sker om det är en kille som 
begår brott. En av socialsekreterarna upplever att när denne började i yrket 
skrevs yttrandena till åklagaren på ett sätt för att till varje pris rädda tjejen från 
kriminalvårdspåföljd. Vidare anser de att det ofta finns en större 
bakgrundsproblematik hos tjejer som begår brott, vilket ofta inte har 
uppmärksammats tidigare. Exempelvis kan läs- och skriv svårigheter vara ett 
problem. Likaså kan de ha problem med kamratrelationer, dålig självbild eller 
ha någon form av diagnos som inte framkommit tidigare. Detta överensstämmer 
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till stora delar med vad Diesen (2005) skriver om att kvinnor som begår brott 
oftast har blivit utsatta för brott först, vilket har bidragit till en stor 
bakgrundsproblematik (Diesen, 2005, 213ff). Även om killarna oftast använder 
mer och grövre våld finns det exempel på tjejer som har slagits och inte kunnat 
sluta slå förrän någon stoppat dem. Den socialsekreterare som arbetar med 
ungdomstjänst upplever också att det är svårare för de tjejer som är dömda att 
klara av sin ungdomstjänst än det är för killarna, vilket upplevs bero på tjejernas 
allvarligare problematik. En av socialsekreterarna beskriver hur viktig makarna 
Andersheds forskning gällande normbrytande beteende är (se vidare under 
kapitel 4: Normbrytande beteende), vilka de riskfaktorer som påverkar 
utvecklingen av ett normbrytande är och hur de sociala myndigheterna tidigt kan 
komma in och avhjälpa en sådan utveckling. 
 
Polisernas syn 
Båda poliserna är överens om att killar är överrepresenterade när det gäller 
framför allt våldsbrott. En av poliserna upplever att tjejer närmar sig killarna när 
det gäller våldsutövning. Även om de ser en tydlig skillnad i hur våldet utövas. 
Killar utövar oftare ett grövre våld och de beväpnar sig oftare vilket leder till 
grövre våld då olika tillhyggen används, exempelvis kniv vilket är ovanligt 
bland tjejer. De brott som båda upplever som vanligast bland tjejer är snatterier. 
Något som båda poliserna nämner om tjejers brottslighet är den upplevda 
ökningen av hot och ofredande. De upplever att tjejerna närmar sig killarna när 
det gäller omfattningen men att det fortfarande är killar som är vanligast 
förekommande. En förklaring till den förändringen som framkommer är att det 
idag är lättare att hota och ofreda någon med sms, msn och liknande funktioner 
som möjliggör att den som utför brottet kan sitta ensam vid en dator. 
 
Åklagarnas syn 
Även åklagarna upplever att det är ovanligt med tjejer som begår grövre brott, 
exempelvis rån och stöld. Deras brottslighet stannar vanligtvis vid snatterier. 
Åklagarna upplever att det blir vanligare med tjejer som begår misshandel och 
olaga hot. När det gäller killars våld förekommer oftare grövre former av våld i 
form av sparkar och knytnävsslag. En av åklagarna upplever också att 
förekomsten av ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder är ganska 
vanliga bland killar medan det bland de åtalade tjejerna är obefintligt med den 
problematiken, i de ärenden som kommer till dem. Detta kan kopplas till det 
Andershed och Andershed (2005) beskriver att neuropsykologiska faktorer är 
mer vanligt förekommande riskfaktor hos pojkar (se vidare under kapitel 4: 
Normbrytande beteende). En av åklagarna upplever att det finns en gammal bild 
av att killars våld som sker på skolan är en del av deras uppväxt och inget som 
klassas som misshandel. Det samma gäller när det gäller bråk mellan tjejer som 
ofta stannar på skolnivå och löses där. Detta upplevs som att skolan accepterar 
att ungdomar begår misshandel i skolan i viss utsträckning eftersom det inte 
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anmäls trots att skolan är skyldig att anmäla all form av misshandel som sker på 
skolan. Schlyter (1999) anser, precis som åklagarna, att det finns olika normer i 
samhället för de båda könen, vilket tillåter unga män att utöva mer våld (se 
vidare under kapitel 4: Kvinnan som gärningsman och unga lagöverträdare). 
 

7.4 Brottsutveckling 
Socialsekreterarnas syn 
Socialsekreterarna nämner att de ser en ökning av nätdroger vilka är svåra att 
spåra då de inte alltid ger utslag på urinprov och därför är svåra att bevisa och 
lagföra. Upplevelsen är även att detta fenomen ökar bland tjejer. När det gäller 
tjejer och deras brottslighet uppger socialsekreterarna att tjejer som utövar våld 
ökar men även att man från samhällets och rättsväsendets sida uppmärksammar 
att tjejer är aktiva och medvetna brottsutövare och inte bara ett offer för 
omständigheter och omgivningens påtryckningar. Under 2008–2009 upplevdes 
en ökning av antalet dömda till ungdomstjänst vilket sedan gick ner under 2010. 
En av socialsekreterarna berättar om en ändring från och med 1 september 2010, 
vilket innebär att det kommit nya regler som avgör hur länge en person finns 
kvar i belastningsregistret. Detta ser socialsekreteraren som något som kan vara 
betydande för den ökning av ungdomar i ungdomstjänst som skett nu under 
början av 2011. Ändringen innebär att en person finns kvar i belastningsregistret 
i 5 år för påföljden ungdomstjänst, mot tidigare 10 år. För att få ungdomstjänst 
måste man samtycka till den påföljden vilket personen kunde säga att den inte 
gjorde för att slippa finnas kvar i belastningsregistret under 10 år, då böter 
endast gav och ger 5 år. I brå-statistiken kan denna ökning av ungdomar som 
döms till ungdomstjänst ses mellan åren 2007–2009 (se vidare under kapitel 3: 
Brottsutvecklingen i samhället). 
 
Polisens syn 
Polisen upplever att det för tillfället har ett lågt inflöde av nya ärenden. En teori 
till detta är att de egna insatserna i form av intensivt arbete mot bland annat 
langning av alkohol till ungdomar har gett effekt. Tillgången till sprit finns 
fortfarande för många ungdomar  men poliserna har försvårat för dem. De som 
tidigare följde med de som vågade ta initiativ till att få tag i alkohol har nu 
minskat i omfattning. Det brott som polisen upplever ökar är narkotikabrott och 
i första hand internetdroger. Även experimenterandet med tabletter upplevs ha 
ökat. En av poliserna upplever också att ungdomar idag är mer medvetna om att 
de gör fel och att de även när de överväger att begå brott, tar hänsyn till vilken 
risk det finns för att åka fast. Något som också nämns är den ökade närvaron av 
kriminella gäng som rekryterar unga. 
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Åklagarnas syn 
Kriminella gäng är även något som åklagarna nämner men de upplever att 
problemets omfattning har minskat något under de senaste åren. De nämner att 
för några år sedan kunde ett antal ungdomar som förekom frekvent i olika 
brottsutredningar helt plötsligt sluta att begå brott vilket troligtvis berodde på att 
de gått med i någon kriminell organisation och fått andra roller, vilket medförde 
att de inte själva begick brott utan fick en annan roll i gänget. Liksom polisen 
upplever de att det just nu är ganska lugnt men att de går i perioder. 
 

7.5 Bemötande utifrån kön 
Socialsekreterarnas syn 
Socialsekreterarna upplever att det finns kvar en stereotyp bild av män och 
kvinnor som begår brott, vilket framför allt kan återfinnas inom tingsrätten där 
de kan ha en mer gammaldags syn. Upplevelsen är att socialtjänsten också är 
snabbare med att placera en tjej som har stora missbruksproblem än om det 
gäller en kille. En anledning till det skulle kunna vara att de upplever att 
socialtjänsten är mer känslig, ”har mer hjärta där”, när det är tjejer som 
missbrukar och lever i kriminalitet och att man då sätter in insatser tidigare. 
Problem kan även upplevas med att manliga handläggare i många fall inte är 
tillräckligt hårda mot tjejer som kommer till dem. Detta pågrund av att tjejer har 
lättare för att manipulera och att kvinnliga handläggare vet vilka knep som 
används och uppmärksammar detta tidigare. Precis som Hollari (2008) skriver 
påverkar därmed samhällets stereotypa bild förutsättningarna för de olika könen 
(se vidare under kapitel 3: Brottsutvecklingen i samhället). En annan anledning 
till skillnaderna kan vara att socialtjänsten, till skillnad från polisen, inte 
använder sig av bevis utan av samtal vilket kan leda till att de i större 
utsträckning blir lurade. Det finns även en upplevelse av att socialtjänsten oftare 
ser till ungdomens historia och de problem som finns där, och där genom tar mer 
hänsyn till det och särbehandlar tjejer positivt. Den pressade situationen som 
många handläggare inom socialtjänsten upplever kan också leda till bristfälliga 
utredningar där vårdbehovet inte alltid är tillräckligt utrett. Vårdbehovet blir då 
oftare mer utrett när det är tjejer som begått brott, då de börjat bli mer 
uppmärksammade, och det leder i sin tur oftare till att dessa inte döms till 
ungdomstjänst. Här lever en stereotyp bild kvar av att tjejer inte alltid är lika 
ansvariga för sina brott som killar är.  
 
Polisens syn 
Inom polisen upplevs ingen skillnad i bemötandet beroende på vilket kön den 
misstänkte har. Poliserna ser mer till de individuella skillnaderna som finns 
mellan olika individer och framhåller att de som de kommer i kontakt med ofta 
har en ryggsäck med problem och erfarenheter som är anledningen till att de har 
hamnat i kriminalitet. Det uttrycks även att det vore oprofessionellt att agera 
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olika beroende på kön. Det som avgör hur ett ärende hanteras är allvarligheten i 
brottet och vilken typ av brott som begåtts. När de ser utanför den egna 
verksamheten finns en känsla av att det kanske omedvetet görs skillnad mellan 
män och kvinnor. Ett sådant fall kan vara att när en man och en kvinna begår 
brott tillsammans, kan det finnas en stereotyp bild av att det är mannen som har 
varit den drivande. En tanke som framkommer är att det bland nämndemän i 
tingsrätten, som oftast är något äldre, fortfarande förekommer en stereotyp bild 
vilket kan påverka utgången i rätten. 
 
Åklagarnas syn 
Även åklagarna nämner att de inte gör någon skillnad utifrån vilket kön 
ungdomen har som de kommer i kontakt med och bilden av tjejer som ett offer 
för omständigheter och andras påverkan finns inte i deras verksamhet. Liksom 
poliserna framhåller de att det är synd om många som kommer till dem eftersom 
de har en bakgrund som bidragit till att de har hamnat i kriminalitet. Däremot 
kan de se att det kan hända att kön spelar in när det är en vuxen kvinna som står 
åtalad och att det i dessa fall krävs mer för att de ska dömas. När det gäller 
ungdomar som står åtalade finns det inte så stora utrymmen i straffskalan som 
kan medföra att skillnader framkommer. Även handläggningen av ärenden är 
hårt uppstyrd inom åklagarmyndigheten vilket inte ger utrymme för att behandla 
individer olika utifrån kön. En av åklagarna upplever att känslan av att det ska 
mer till för att döma en vuxen kvinna till fängelse även kan översättas till hur 
sällan tjejer som begår grövre brott döms till sluten ungdomsvård. Eftersom 
underlaget i form av tjejer som begår allvarligare brott inte är så stort är det svårt 
att uttala sig om det. En av åklagarna upplever att när denne i domstol vill få en 
kvinna dömd eller frihetsberövad behöver denne ta upp i sin slutplädering att 
rätten inte ska göra en annan bedömning för att den misstänkte/åtalade är en 
kvinna. Ett exempel är att rätten ibland kan ta hänsyn till om kvinnan har barn 
att ta hand om vilket inte övervägs när det gäller män som har barn. Åklagaren 
tror inte, liksom polisen, att personer medvetet gör skillnad utifrån kön men att 
det kan finnas en stereotyp bild av att det är killar/män som är kriminella. 
 

7.6 Påföljder 
Socialsekreterarnas syn 
Socialsekreterarna upplever att det, både när det gäller socialtjänstens yttranden 
och i de fall en ung tjej är föremål för personutredning inom frivården, snabbare 
kommer fram förslag på olika former av vård som alternativ till annan påföljd. 
Socialsekreterarna uppger också att eftersom rättssystemet är ganska fyrkantigt 
så finns det ett begränsat utrymme för att låta kön spela en stor roll i 
bedömningen av påföljd. De tror även att de som sitter i tingsrätten är erfarna 
och bra på att bortse från könsskillnader och stereotypa uppfattningar. Vidare 
anser de att det som påverkar valet av påföljd är vad som skrivs i yttrandet av 
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den enskilde socialsekreteraren vilket kan medföra att man, medvetet eller 
omedvetet, gör olika bedömningar beroende på kön. 
 
Polisens syn 
När det kommer till om kön påverkar valet påföljd upplever polisen att de har 
svårt att ha en uppfattning om det förhåller sig så eftersom de sällan är med hela 
vägen fram till dom. De finns med i utredningen och fram tills den är avslutad 
och överlämnas till åklagare. Men det finns även ändå en känsla av att kvinnor 
ibland får lindrigare domar för att de är kvinnor och att det ska vara mycket mer 
tydligt att kvinnan eller tjejen ska ha varit aktivt deltagande och medveten om 
brottet för att de ska dömas på samma villkor som män/killar. 
 
Åklagarnas syn 
Åklagarna i sin tur upplever att när det gäller unga lagöverträdare så finns det 
inte så många olika påföljder (se vidare under kapitel 2: Rättsläget; påföljder) att 
välja på och vilken påföljd som väljs avgörs ofta av vad socialtjänstens skriver i 
sitt yttrande. En av åklagarna uppger också att de kan vara så att man ofta inte 
vill döma en tjej till sluten ungdomsvård. Detta jämförs med vuxna kriminella 
där det ska mer till för att döma en tjej till fängelse. Lika så uttrycker en av 
åklagarna att det är ovanligt att tjejer blir häktade. När det är aktuellt med en 
häktning kommer socialtjänsten in och omhändertar ungdomen genom LVU för 
att undvika att en ung tjej sitter häktad, vilket inte alltid är fallet när det är en 
kille som blir häktad. Samtidigt kan det vara svårt, anser en åklagare, att veta 
hur rätten resonerar när de väljer vilken påföljd som ungdomen ska dömas till. 
Det är inte alltid som rätten motiverar exempelvis antalet timmars 
ungdomstjänst vilket gör det svårt att veta om kön har spelat in. Samtidigt 
utrycker en av åklagarna att de upplever att kvinnor dömer kvinnor hårdare. 
Exempelvis nämns de kvinnliga nämndemännens resonemang kring kvinnor 
som har blivit våldtagna där det ibland uttrycks en åsikt om att kvinnan själv har 
agerat klandervärt.  
 

7.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att våra informanter inte gör någon skillnad i 
handläggningen utifrån kön men att de alla kan se att vissa könsskillnader görs 
inom den egna eller andra myndigheter. Det samarbete som är initierat mellan 
våra informanters myndigheter ses positivt och som ett steg i rätt riktning till en 
bättre handläggning av ärenden gällande unga lagöverträdare. Mer gällande 
könsskillnader, ser de att unga män fortfarande är överrepresenterade bland unga 
lagöverträdare men att unga kvinnor till viss del ändrat sitt brottsliga beteende. 
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka yrkesverksamma inom socialtjänst, polis 
och åklagarkammarens upplevelser av skillnader i handläggningen av unga 
lagöverträdare beroende på kön. Deras svar på våra frågor har lett oss fram till 
den diskussion vi nu kommer presentera. Vi inleder avsnittet med en konklusion 
av resultatet från intervjustudien. Vi kommer även under rubriken 
teorigenerering att presentera den teori som vi anser förklarar vad vi ser i vårt 
resultat. 
 

8.1 Inledande konklusion av resultatet 
I vårt resultat framgår det att alla våra informanter är eniga om att de själva i sin 
yrkesutövning inte gör skillnad beroende på vilket kön ungdomen har. Detta 
menar de är en del av ett professionellt bemötande och agerande från deras sida. 
Samtidigt är de överens om att de upplever att andra delar av samhället, och i 
vissa fall även inom myndigheter, förekommer att kön har betydelse för hur ett 
ärende blir hanterat och hur en individ blir bemött. En intressant del i detta är att 
socialsekreterarna både anser att tingsrätten kan se och påverkas av 
könsstereotyper och samtidigt att de är så ”gamla och luttrade” att de kan bortse 
från könsskillnader och stereotyper. En annan intressant aspekt är att samtliga 
yrkesgrupper, även socialsekreterarna, upplever att det är inom socialtjänsten de 
stora skillnaderna förekommer.  
 
Det är även här som eventuella problem i samarbetet mellan myndigheterna 
kring unga lagöverträdare upplevs som störst. Socialtjänsten beskrivs som en 
trög organisation som inte talar samma språk som de övriga och som är sena 
med att reagera. En orsak till denna skillnad skulle kunna finnas i hur respektive 
yrkesgrupps utbildning förhåller sig till könsperspektivet. Då vår erfarenhet 
begränsar oss till socionomprogrammet kan vi bara uttala oss om våra 
erfarenheter från den. Det vi upplevt under utbildningens gång är att könsfrågor 
och genusperspektivet är ständigt närvarande, vilket är positivt i sig. Under 
intervjuerna ser vi att övriga yrkesgrupper är formade i en annan skola. Detta 
medan vi har lärt oss att se och uppmärksamma könsskillnader upplever vi att 
polisen och åklagarna är fostrade till att inte göra skillnad. Dessa två olika fokus 
på samma fenomen tror vi kan få en betydelse för hur vi förhåller oss till våra 
klienter. Vi ställer oss frågan om anledning till att polis och åklagare för in 
större delen av sina intervjusvar mot samarbetet med socialtjänst och de problem 
som kan uppstå i det samarbetet, beror på att vi studerar vid 
socionomprogrammet. 
 
Något som varit tydligt i våra intervjuer är att informanterna har ett stort och 
ofta långvarigt engagemang för att arbeta med ungdomar. Detta tror vi är en 
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avgörande faktor för att de inte själva gör skillnad mellan kön i sitt arbete. Vi 
tror att en engagerad medarbetare gör ett mer professionellt arbete. När det 
kommer till att arbeta med människor tror vi att det krävs ett stort engagemang 
för att klara av och orka med att göra ett bra arbete utan att falla in i stereotypa 
föreställningar av hur en person borde vara och borde bete sig. Likaså tror vi att 
en engagerad medarbetare kan vara självständig och skapa sin egen sociala 
konstruktion viket kan bidra till en förändrad samhällssyn. Detta gäller inte bara 
i fallet med könsskillnader utan även när det kommer till frågor som rör 
etnicitet, generation och klass. Detta engagemang kan i förlängningen leda till 
flera positiva förändringar i ungdomars attityder till myndigheter och dess 
utövare. 
 
Våra informanter kan se att unga män fortfarande i större utsträckning är de som 
begår de tyngre brotten och står för det grövre våldet, medan unga kvinnor 
oftare begår mindre snatterier av kosmetika eller kläder. Våra informanter kan 
även se att unga män fortfarande är överrepresenterade bland unga 
lagöverträdare men att unga kvinnors brottsliga beteende har förändrats. Att de 
unga kvinnor som idag döms till påföljd har en större bakgrundsproblematik och 
har svårare för att genomföra påföljden. Frågan är då om detta kan bero på hur 
samhället har konstruerat sina könsnormer? Det kan till viss del vara så att unga 
kvinnor som begår brott, i större utsträckning än unga män gör det som ett rop 
på hjälp. En dålig hemmiljö och/eller dålig anknytning gör att de agerar utåt, 
något som de sociala myndigheterna i ett drömscenario skulle ha upptäckt långt 
tidigare för att hindra utvecklingen av normbrytande beteende. Dock menar våra 
informanter även på att de sociala myndigheterna är snabbare på att tillgodose 
unga kvinnors vårdbehov än unga mäns och att det kan vara en orsak till att 
unga kvinnor inte är lika förekommande i brottsstatistiken. Ett bra samarbete 
mellan våra intervjuade myndigheter och ett snabbt agerande från deras sida tror 
vi är nyckeln till en positiv utveckling av ungdomars beteende och i sin tur en 
minskad förekomst i brottsstatistiken. 
 

8.1.1 Koppling till teoretiska perspektiv 
Socialkonstruktionism 
Utifrån socialkonstruktionismen är det vi fått fram i våra intervjuer ett tecken på 
att det finns en social konstruktion som påverkar hur vi agerar i förhållande till 
andra individer utifrån vilket kön de har. Det som även framkommer är att denna 
konstruktion håller på att förändras. Dels genom att de vi har intervjuat uppger 
att de i sitt arbete inte gör någon skillnad, vilket är en form av ny social 
konstruktion som skapas och sprids i organisationen. I takt med att de olika 
yrkeskårerna föryngras kommer, förhoppningsvis, gamla konstruktioner att 
bytas ut mot nya konstruktioner som de våra respondenter har visat på. Det svåra 
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med en sedan länge inpräntad social konstruktion är, som en av poliserna 
utryckte det, att det är något som sker medvetet eller omedvetet.  
 
Vi tror att våra respondenters engagemang för sina arbetsuppgifter och deras 
engagemang för att göra ett professionellt arbete bidrar till nytänkande och att 
det i slutändan leder till ett nytt förhållningssätt som kan spridas i alla 
organisationer.  
 
Könsperspektivet 
Att vi alla delar in varandra utifrån vilket kön vi har är något som sker hela tiden 
och det är något vi alltid kommer göra. Utifrån våra intervjuer upplever vi det 
som positivt att våra respondenter har ett professionellt förhållningssätt vilket 
gör att de inte gör skillnad utifrån kön. Det vi tyvärr kan konstatera är att alla 
upplever att det inom samhället i stort eller inom olika myndigheter fortfarande 
görs skillnad mellan könen utan någon påtaglig anledning. Något som ofta 
nämns är att de som begår brott ofta har en bakgrund som är mer avgörande för 
hur man går vidare med ett ärende och i slutändan vilken påföljd som kan bli 
aktuell.  
 

8.1.2 Teorigenerering 
Som vi beskrivit under vår metoddel bygger Charmaz konstruktivistiska synsätt 
på reflexivitet, vilket vi tolkat genom att noga analysera materialet med öppna 
sinnen för att utveckla våra teorier. Socialkonstruktivismens motsvarighet till 
detta skulle vara individens iakttagelse av sig själv gentemot omvärlden. På 
detta sätt skapar denne en identitet, det som i Charmaz grundade teori är 
teorierna, och förhåller sig till de krav omvärlden har. 
 
Utifrån de resultat vi fått ut av våra intervjuer har vi då försökt att generera en 
teori för att tydliggöra vad vi kommit fram till i studien och vad våra slutsatser 
får för konsekvenser. 
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Det vi i vår modell har valt att benämna kollektivet är de yrkesverksamma som i 
olika situationer kommer i kontakt med ungdomar. Bland dessa återfinns en 
grupp av kompetenta och engagerade medarbetare som har en fallenhet och ett 
intresse för att arbeta med ungdomar. I sin yrkesutövning har de fått en friare 
roll än övriga som medför att de kan arbeta i en mer kreativ miljö där deras 
engagemang kommer till sin rätt och inte hämmas. De vill och vågar tänka i nya 
banor vilket bland annat medför att de inte gör skillnad på ungdomar utifrån 
vilket kön de har utan behandlar alla som individer. Detta leder i sin tur till tre 
stora vinster, både för de yrkesverksamma och för samhället i stort. 
 

- Ungdomarna som de möter känner sig sedda som individer vilket stärker 
deras självkänsla.  

- Förtroendet för myndigheter ökar bland de ungdomar som de möter vilket 
underlättar ett framtida samarbete i olika former. 

- I kontakt med rättsväsendet medför ett individuellt och rättvist bemötande 
att ungdomens rättsuppfattning ökar samt att rättssäkerheten upplevs som 
stor. 

Vår skisserade modell visar på två olika sociala konstruktioner. En som 
återskapar ett gammalt mönster samt följer gamla normer och den konstruktion 
våra informanter arbetar utefter, det vill säga nytänkande genom engagemang. 

 
 
 
 
 
 

Engagerade 
medarbetare

Vill och vågar tänka 
nytt

Kollektivet

Leder till att;

‐ungdomars 
självkänsla stärks.

‐ungdomars 
förtroende för 

myndigheter stärks.

‐ungdomars 
rättsuppfattning 

stärks.

Återskapande av 
stereotypa 

könsuppfattningar

Lever efter 
gamla normer
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9. Slutdiskussion 
Vi har i vår studie behandlat området ungdomsbrottslighet ur ett könsperspektiv 
genom att intervjua sex yrkesverksamma inom området unga lagöverträdare.  
Våra informanter ser vissa tendenser till olika behandling av unga lagöverträdare 
beroende på kön, även om de själva inte ser sig göra det. De kan även se en viss 
mån av stereotypiskt tänkande, vad som är manligt och vad som är kvinnligt, 
från kollegor inom samma eller andra instanser, som kan påverka utfallet för 
unga lagöverträdare. Fortfarande visar kriminalstatistiken på att unga män begår 
fler brott än unga kvinnor (se vidare under kapitel 3: Brottsutvecklingen i 
samhället) men vi kan se klara skillnader i hur påföljderna fördelas beroende på 
kön. I Östergötland, som vi gjort vår studie i, syns klara skillnader på de 
påföljder som ungdomar dömdes till under 2009. Påföljder som ungdomsvård 
och ungdomstjänst är unga män klart överrepresenterade och sluten 
ungdomsvård är det bara unga män som dömts till, medan unga tjejer är 
överrepresenterade bland lagförda för åtalsunderlåtelse (se vidare under kapitel 
3: Brottsutvecklingen i samhället; Östergötland). Detta kan vi koppla till de 
könsskillnader våra informanter ser. De ser att Tingsrätten kan göra skillnad på 
kön, samt det faktum att Socialtjänsten blivit mer benägen till att fånga upp unga 
kvinnor innan de hamnar i kriminalstatistiken. Detta visar på den sociala 
konstruktion som finns i vårt samhälle och de normer och stereotyper som 
samhället bildar och verkar utefter. I denna sociala konstruktion ser vi skillnader 
ur ett könsperspektiv, då vi har en norm över vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt (se vidare under kapitel 5: Teoretiska utgångspunkter). 
 
Vi ser att samhället har gjort ett avstamp från de gamla könsstereotyperna som 
finns men samtidigt vill samhället inte riktigt släppa normerna. Kvinnor har 
genom åren blivit mer och mer jämställda männen, feministiska politiska partier 
har bildats och begreppet ”kön” har orsakat mycket debatter. Detta, till sstor del, 
på grund av att kvinnor vill ha samma behandling som män, när det för något 
positivt med sig. När jämställd behandling för något negativt med sig, är det 
som vi fick höra från några av våra informanter, ”synd om kvinnan”. Vi tror som 
sagt att samhället är på god väg att lämna ”könsträsket” och gå vidare till att bli 
mer individbaserat, men vi tror även att det är en lång väg kvar innan individen 
är ensam i fokus. På grund av detta i många fall kontroversiella ämne att tala 
om, anser vi att vidare forskning om kön, inte bara vad gäller unga 
lagöverträdare utan lagöverträdare i stort, är viktigt. 
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10. Vidare forskning 

Vår tanke är att en större studie av liknande art vore intressant att genomföra. 
Det vill säga en studie som behandlar samma ämne men som har fler 
informanter och som täcker hela riket istället för endast ett län. I detta kan även 
räknas informanter från myndigheter som vi valt att i denna studie ej intervjua, 
så som frivården. Detta skulle ge en bredare syn på handläggning och 
skillnader/likheter mellan kön hos unga lagöverträdare. I en större studie skulle 
även domar kunna granskas för att upptäcka skillnader mellan kön, både vad 
gäller brottets art och påföljder. Ett alternativ skulle även vara att göra en 
kvantitativ studie för att generalisera resultaten. Detta skulle då bäst göras 
genom enkätundersökning till ett flertal informanter inom varje valt 
yrkesområde som arbetar med unga lagöverträdare. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser termin 6 på Socionomprogrammet på Linköpings universitet, 
campus Norrköping. Vi kommer under våren att genomföra vår c-uppsats i socialt arbete.  
Vi har valt att inrikta oss mot ungdomsbrottslighet ur ett genusperspektiv. Detta då intresse 
för ämnet dykt upp under vår praktikperiod samt förslag på ämne har kommit från 
socialtjänsten. 
Syftet med vår studie är att undersöka yrkesverksammas upplevelses av skillnader i 
handläggningen beroende på kön. 
Studien kommer genomföras med individuella intervjuer med yrkesverksamma inom 
området.  
 
Vi följer vetenskapliga rådets etiska riktlinjer; 
Alla som deltar i intervjuerna gör det frivilligt och kan avbryta sitt deltagande när som helst 
under studien. Intervjuerna kommer vara max 60 minuter långa och spelas in. Inspelningen 
sker såklart endast vid ert godkännande. Intervjuerna kommer transkriberas och analyseras av 
oss för att därefter raderas. Endast vi kommer läsa och lyssna på intervjumaterialet och vid 
studiens avslut kommer detta material raderas. Studien beräknas vara avslutad i slutet på maj 
2011. I det färdiga materialet kommer er identitet inte att röjas. Uppsatsen kommer publiceras 
för allmänheten på Linköpings universitets hemsida.  
 
 
Vi är tacksamma för att ni ger oss av er tid, så vi kan genomföra denna studie. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Elin Dahlgren Kjellqvist   Mikael Nilsson 
 
elida348@student.liu.se   mikni267@student.liu.se 
XXXX-XXXXXX   XXXX-XXXXXX 
 
 
 
 
Handledare 
Ann-Christine Petersson Hjelm 
ann-christine.petersson.hjelm@isv.liu.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide: 
 
Hur ser arbetet ut kring unga lagöverträdare? 

 

- Vilka myndighetspersoner samarbetar ni med vad gäller ungdomsbrottslighet? 

- Vilka ungdomar (ålder) vänder sig din myndighet till?  

- Vad är dina arbetsuppgifter i samarbetet? 

- Vad har du för bakgrund? 

- Beskriv samarbetet – upplägg, funktioner, möten et cetera 

 

 

Ser du och din myndighet skillnader mellan manlig och kvinnlig brottslighet?  

 

- Hur ser du på brottsutvecklingen bland ungdomar?  

              Ser du en ökning av tjejer som begår brott som anses vara typiskt ”manliga”? 

- Mycket litteratur och forskning belyser en stereotyp om mannen som förövare och 

kvinnan som offer. Kan du se detta och på vilket sätt i så fall? 

- Påverkar tidigare generationers snedsteg samt ungdomens uppväxtmiljö din 

myndighets uppfattning av ungdomen som offer/gärningsman? 

 

 

Bemöter myndigheterna klienterna olika beroende på kön? 

 

- Ser du någon förändring över tid i handläggningen av ärenden beroende på kön? 

- Ser du skillnader på förr mot nu i manlig och kvinnlig brottslighet? Är den bilden på 

väg att förändras? 

- Handläggs ärenden olika beroende på vilket kön klienten tillhör? 

- Handläggs ärenden olika beroende på vilket kön handläggaren har? 

- Tror du att kriminologins stereotypa uppfattning påverkar bedömningen i 

handläggningen idag och förr? 
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Påverkar kön valet av påföljd? Hur skiljer sig brottets art beroende på kön? 

 

- Upplever du att kvinnor och män dömds till olika påföljder beroende på sitt kön, trots 

samma brott? 

- Är neuropsykiatriska funktionshinder vanligt förekommande bland åtalade/misstänkta 

för brott? Döms de annorlunda pga sin diagnos/problematik? 

- Tror du att kriminologins stereotypa uppfattning påverkar bedömningen av påföljd? 

- Vilka skillnader på brottets art ser du, beroende på klientens kön? 

 

 

Utbildning/handledning? 

 

- Får ni någon utbildning eller handledning för att hantera området unga 

lagöverträdare/mångfald? I så fall vilken utbildning?  

- Har ni någon utarbetad myndighetspolicy för att hantera området unga 

lagöverträdare/mångfald? I så fall vilken? (gärna manualer) 

 
 


