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Abstrakt 

The aim of this study was to examine the depiction of juvenile delinquents 

who were charged with battery or assault in swedish court cases and analyse 

how the delinquents are constructed in swedish court cases. Moreover we 

study how concepts of ethnicity and gender individually and together affect 

the depiction of juvenile delinquents in swedish court cases. Through a 

document study of nine swedish court cases, the use of intersectional theory 

and a content analysis of the depictions in those cases, we found that there 

are depictions based on stereotypes of ethnicity and gender in the swedish 

court cases. While reading the court cases we were able to find different 

categories of depictions based on skin color, background, gender roles and 

violence. Furthermore the we have found that social services depict the 

juvenile delinquents in different ways, sometimes focusing on the 

delinquents alcohol- and drug habits and other times on their diagnosis or 

state of mind. In conclusion we argue that these depictions based on 

stereotypical concepts of ethnicity and gender in combination with social 

services’ unequal depiction contribute to a construction of some juvenile 

delinquents as more deviant than others. We argue that this construction 

contribute to an increased risk of discrimination for some juvenile 

delinquents in the swedish courts. 

Nyckelord 

Unga lagöverträdare, framställningar, etnicitet, genus, intersektionalitet. 
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1 Problembakgrund 

Att barn och unga begår brott är något som anses vara ett stort 

samhällsproblem. Det finns en bild av ungdomar som bärare av framtiden 

vilket medför att en ökad ungdomsbrottslighet kan ses som tecken på 

framtida sociala problem, både för ungdomarna själva och för samhället i 

stort (BRÅ 2008, s. 350, Socialtjänsten 2009, s. 15, Tärnfalk 2007, s. 17). 

Enligt lag är socialtjänsten den myndighet som har ansvaret för att vidta 

åtgärder när barn som inte fyllt 15 år begår brott, men från och med att barnet 

fyllt 15 tills dess att det är 20 år delas ansvaret mellan socialtjänsten, polis, 

åklagare, domstol samt kriminalvården (Socialstyrelsen 2018, s. 13). En 

långvarig grundtanke i det svenska påföljdssystemet är att barn och vuxna 

ska straffas på skilda sätt (Kumlien 2008, s. 155). Till följd av denna 

grundtanke överlämnas barn till de sociala myndigheterna som ansvarar för 

att ge barnen den vård och den behandling de anses ha behov av. I och med 

att barnens väg i det svenska påföljdssystemet går genom de sociala 

myndigheterna har socialtjänstens en central roll i domstolens bedömning av 

vilken påföljd barnet skall få, genom de yttrande som socialtjänsten skriver 

(Tärnfalk 2007, ss. 3, 248). Men socialtjänsten är inte ensam om att spela en 

roll i domstolens bedömning. 

Domstolen har i något fall beaktat både juridiska omständigheter och juridiskt 

irrelevanta faktorer, som till exempel omgivningens krav vid bestämmandet av 

påföljd, som till exempel massmedia, andra jurister och landshövdingen. 

Sådana domar utgör extremfall, men man kan inte utesluta att domstolarna 

även i andra fall faktiskt beaktar också andra faktorer när lagen tolkas eller när 

domstolen skall välja mellan två olika alternativ (Tärnfalk 2007, s. 214). 

 

 Elsrud och Lalander (2017, ss. 182-199) lyfter flera exempel på hur 

domstolen beaktar faktorer kopplade till etnicitet, bakgrund, familjaritet och 

distans vid bedömningen av unga män som begått brott. Bland annat ett där 

personer till följd av deras bakgrund, huvudsakligen att de inte är födda i 
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Sverige, bemöts och behandlas med ökad formalitet och strikthet i 

domstolen. Studien visar även på att vittnen tillskrivs olika grad av 

trovärdighet i domstolen till följd av deras etnicitet. Andras studier visar att 

kvinnor och män bemöts, behandlas och straffas på olika sätt till följd av 

deras könstillhörighet, samt hur väl de passar in i traditionella könsroller 

(Wiest 2013, ss. 358-360). 

En betydande del av den forskning vi har gått igenom har belyst hur ‘vuxna’ 

lagöverträdare framställs, behandlas och påverkas av etnicitet eller genus 

medan en mindre del av forskningen har studerat intersektionen mellan 

etnicitet och genus i rättsfall. Endast ett fåtal studier, var av några återfinns i 

detta arbete (Elsrud & Lalander 2017; Lundströms & Sallnäs 2003), har haft 

ett fokus på unga lagöverträdare i kombination med etnicitet eller genus. Den 

enda forskningen vars fokus har varit både unga lagöverträdare och 

intersektionen mellan etnicitet och genus, som vi tagit del av, är genomförd 

utanför Sverige och dess resultat visar på behovet av ytterligare studier om 

intersektionen mellan etnicitet och genus (Peck, Leiber & Brubaker 2014). 

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett intresse för hur unga 

lagöverträdare framställs i svenska domstolar samt om det, med hjälp av en 

intersektionell ansats, går att redogöra för om etnicitet och genus gemensamt 

intersekterar och påverkar dessa framställningar.  

2 Problemformulering 

Tidigare forskning stärker bilden av att många olika faktorer spelar in och 

formar en komplexitet i konstruktionen av lagöverträdare, gärningsperson 

och offer. Kvinnor och män kopplas till olika sociala problem vilket bland 

annat kan ses i studier om våld, våldsutövare och våldsoffer (Basile 2005; 

Karlsson & Petersson 2003; Kullberg 2012; Uhnoo 2011; Zheng & 

Cleveland 2013). Ett exempel på detta är att män i regel är de som förknippas 

med utövandet av våld, som förövare, medan kvinnor förknippas med att 
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vara de som är utsatta för våld, som offer (Nilsson 2014, ss. 97-98; Uhnoo 

2011, s. 264). Samhälleligt-och kulturellt påverkade diskurser om kvinnor 

och kvinnlighet samt män och manlighet kan alltså påverka hur vi tolkar 

begrepp och handlingar (Kullberg 2012, ss. 61-63, Uhnoo 2011, s. 264). 

Likaså visar forskning att personers etnicitet påverkar hur de bemöts i 

domstolen samt hur de behandlas och blir bedömda (Elsrud & Lalander 

2017, Leiber, Peck & Beaudy-Cyrs 2016).  

Sammantaget visar forskning att det finns en brist på intersektionellt 

perspektiv i rättssystemet, och därmed en okunskap om mångfaldens 

påverkan. Det handlar om en bristande förståelse för kön-, sexualitet-, 

etnicitet- och klassorättsvisa samt varaktigheten av könsfördelningen som 

finns i vår sociala struktur (Elsrud & Lalander 2017, Sherman, 2013).  

Forskning lyfter även behovet av att studera intersektionen mellan genus och 

etnicitet och dess påverkan på beslutsfattande (Peck, Leiber och Brubaker 

(2014, s. 261).  

I ovanstående utläggning redogör vi för att föreställningar om etnicitet och 

genus påverkar hur människor tänker om människor som begår- och utsätts 

för brott samt hur domstolar behandlar, bemöter och straffar lagöverträdare. 

Till följd av föreställningarnas påverkan löper vissa kategorier av människor 

större risk än andra att utsättas för diskriminering i rättsliga sammanhang 

(Basile 2005, Elsrud & Lalander 2017). Mot bakgrund av detta har ämnar vi 

att studera hur unga lagöverträdare framställs- och konstrueras i rättsfall från 

svenska domstolar utifrån aspekter av etnicitet och genus, samt om/hur dessa 

aspekter av etnicitet och genus gemensamt intersekterar i framställningarna.  
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3 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv 

undersöka konstruktioner av unga lagöverträdare som begått våldsbrott för 

att därigenom analysera hur föreställningar om genus och etnicitet kommer 

till uttryck i rättsfall. 

4 Frågeställningar 

• Vilka framställningar framträder i domstolens konstruktion av unga 

lagöverträdare som begått våldsbrott? 

• Hur framställs föreställningar om genus och etnicitet i domstolens 

handläggning av unga lagöverträdare? 
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5 Definitioner 

I detta stycke presenteras definitioner av svårbegripliga begrepp som i arbetet 

förekommer utan vidare förklaring samt en kortfattad beskrivning av Lag 

(SFS 1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). 

Begreppet unga lagöverträdare innebär, i studiens kontext, personer som är 

misstänkta i mål och ärenden om brott i åldrarna 15-21 år och som därför 

omfattas av LUL (SFS 1964:167) (Åklagarmyndigheten 2019).  

Lag (SFS 1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

(hädanefter LUL) är en lag med särskilda bestämmelser om hur 

handläggning hos Polismyndigheten, åklagare och domstol i mål och ärenden 

om brott där den misstänkte är under 21 år, skall gå tillväga. LUL innefattar 

bland annat bestämmelser om begränsning av frihetsberövning samt krav på 

skyndsamma utredningar för ungdomar under 18 år. LUL rymmer även 

bestämmelser om alternativa straff, som strafföreläggande och straffvarning 

för unga lagöverträdare (Åklagarmyndigheten 2019).  

I Cambridge English Dictionary (2019) förklaras begreppet bias som “the 

action of supporting or opposing a particular person or thing in an unfair 

way, because of allowing personal opinions to influence your judgement”. 

Mot bakgrund av denna beskrivning används begreppet bias i studien med 

hänvisning till- eller vid beskrivning av stereotypa föreställningar om kön- 

och etnicitet som kan komma att påverka personers handlingsprocesser.  
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6 Tidigare forskning 

6.1 Inledning 
I avsnittet tidigare forskning, redogör vi för tidigare forskning som vi tagit 

del av som är relaterad vårt syfte och vår frågeställning. Avsnittet är indelat i 

fyra olika teman; Domstolens bedömning barn och brott, Forskning om 

etnicitet i rätten, Forskning om genus i rätten, Intersektionella perspektiv i 

rätten samt en avslutande sammanfattning. I avsnittets första stycke 

presenteras en bild av det svenska rättssystemet och hur domstolen gör 

bedömningar i fall där ungdomar har begått brott. I avsnittets andra och 

tredje stycke går vi igenom forskning relaterat till hur rättssystemet och 

domstolar bemöter, bedömer och straffar lagöverträdare utifrån 

föreställningar om etnicitet och genus och i det fjärde stycket belyser vi hur 

aspekter av etnicitet och genus genomkorsar varandra och gemensamt 

påverkar bemötande- och beslutsprocesser.  

6.2 Domstolens bedömning barn och brott 
En grundpelare i det svenska rättssystemet är att barn som begår brott i första 

hand ska tas om hand av socialtjänsten, som ansvarar för att ge barnen en 

behovsbaserad behandling. Den bakomliggande tanken med att socialtjänsten 

är ansvariga för barn som begår brott är att barn anses sakna förmågan att 

fullt ut förstå konsekvenserna av brottsliga handlingar och att de till följd av 

detta inte bör straffas (Tärnfalk 2007, s. 3; Kumlien 2008, s. 155). Detta sätt 

att tänka om barn-och ungdomsbrottslighet har långa historiska rötter, men 

kan i samtiden härledas till införandet av barns bästa-perspektivet 1998 samt 

framarbetandet av en ny reform i straffrätten 1999 som framhävde att unga 

lagöverträdare skulle straffas mer proportionerligt utifrån vilken 

svårighetsgraden var i deras brott (Tärnfalk 2007, s. 3).  

I en studie om barn och brott undersöker och analyserar Tärnfalk (2007, ss. 

3, 214) socialtjänstens yttrande till domstolarna rörande pojkar i åldrarna 15-

17 år som är misstänkta eller dömda för misshandel. I studien framkommer 
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bland annat att domstolen i vissa fall beaktat juridiskt irrelevanta faktorer 

såväl som juridiska omständigheter vid bestämmandet av påföljd för 

pojkarna. Exempel på sådana faktorer var omgivningens krav, massmedia 

eller andra juristers bedömningar som på något sätt har påverkat 

beslutprocessen. Domar som dessa utgör visserligen extremfall, alltså dömer 

domstolen oftast oberoende av dessa faktorer, men studiens resultat innebär 

att det inte går att utesluta att domstolarna beaktar även andra faktorer än de 

juridiska vid andra fall eller vid sina bedömningar i andra brottmål. 

Ytterligare centrala resultat i Tärnfalks studie är att påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare verkar vara orättvist och oförutsägbart. Socialtjänstens 

yttrande har en avgörande roll för vilken påföljd som domstolen beslutar att 

döma den unge till, och studiens resultat visar också att dessa yttranden inte 

är konsekventa. Därutöver framgår det att de rättsliga principer som ligger 

till grund för att alla ska behandlas lika inte följs på ett konsekvent sätt av 

varken socialtjänsten eller domstolarna. Resultaten visar också att det inom 

socialtjänsten finns en omfattande osäkerhet om vad yttrandet till domstolen 

skall innehålla samt vad som anses vara relevant vid bedömningen av ett 

barns situation (Tärnfalk 2007, s. 248). 

6.3 Forskning om etnicitet i rätten 
Andra forskare har i sina studier uppmärksammat ett mönster där 

föreställningar om etnicitet  tar sig uttryck i domstolars bedömning av 

rättsfall inom olika områden. Elsrud och Lalanders  (2017, ss. 182-199) 

observationsstudie av svenska domstolar visar att unga män med 

invandrarbakgrund löper större risk att diskrimineras och behandlas med 

mindre trovärdighet och sympati till följd av deras etnicitet och bakgrund, än 

motsvarande fall med unga svenska män. Detta skillnadsskapande sker 

genom en social interaktionsprocess i domstolen där såväl domare, 

försvarsadvokater, åklagare och målsägande deltar och som i sin tur 



 

 

14 

 

 

resulterar i att distans eller familjaritet tillskrivs- och präglar bemötandet och 

bedömningen av de unga männen.  

The ascribed category “immigrant” sets them apart and is often followed by a 

persistent tendency not only to differentiate people with non swedish 

background from other Swedes but also their children who have been born as 

Swedes. These children as youngsters or adults are sometimes referred to as 

“second--generation” immigrants or “people with foreign backgrounds” as 

recommended by the authorities (Elsrud & Lalander 2017, s. 183).  

 

Denna distans skapas genom en skillnad i stämning i domstolar och medför 

bland annat att fallen där de unga männen har invandrarbakgrund behandlas 

mer formellt och strikt till skillnad från fallen där de unga männen som har 

svensk bakgrund istället behandlas mer informellt och stämningen i 

rättssalen är mer lättsam. Vidare visar resultatet även på ett mönster där 

vittnen med svensk bakgrund ses som mer trovärdiga än vittnen med 

utländsk bakgrund, både i fall rörande unga män med svensk -och med 

invandrarbakgrund. Som ett exempel lyfts ett fall med en målsägande som 

har invandrarbakgrund och flera vittnen med svensk bakgrund. I fallet 

uppstår en positiv och vänlig relation mellan domaren och männen med 

svensk bakgrund som vittnar, medan relationen mellan domaren och mannen 

med invandrarbakgrund som är målsägande bemöts mindre positivt. Under 

rättegången uppstår en relation mellan domaren och vittnena där de kan 

skämta, skratta och ge uttryck för en “vi-känsla”. Positiva känslor och 

uttryck bidrar till att skapa förståelse och ett gemensamt förtroende mellan 

parter, i detta fall domaren och vittnena, vilket kan komma att påverka ett 

rättegångsbeslut (Elsrud & Lalander 2017, ss. 191-192, 198).  

Även i Lundströms och Sallnäs (2003, s. 208) studie om klass, kön och 

etnicitet i den sociala barnavården under 1900-talet, visar resultatet att olika 

grupptillhörigheter, exempelvis att en tillhör en kulturell- eller etnisk 

minoritet är faktorer som ökar risken för att samhället ska ingripa i 

barnärenden. Lundström och Sallnäs studie visar i likhet med Elsrud och 
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Lalanders studie (2017, s. 198) att etnicitet tycks påverka vilken påföljd som 

domstolens beslut leder till samt i vilken grad som samhället ingriper i 

sociala ärenden.  

Internationell forskning uppvisar liknande resultat. Leiber, Peck och Beaudy-

Cyrs (2016, s. 24) studie visar i korthet att afroamerikaner löper större risk 

att dömas hårdare än andra grupper, på grund av att de rasifieras utifrån 

föreställningar om hudfärg. Vidare framhävs att afroamerikanska män 

generellt sett utsätts för hårdare och större social kontroll i en rättslig kontext 

än övriga kategorier av lagförda individer. Ytterligare forskning om genus 

och etnicitet i rättegångar om ungdomsbrottslighet uppmärksammar att 

afroamerikanska lagöverträdare löper mer än två gånger så stor risk att 

dömas för brott än vita lagöverträdare i USA (Peck, Leiber & Brubaker 2014, 

s. 260). Dessutom framhävs att en grupp unga lagöverträdare, 

afroamerikanska kvinnor, i sin tur löper mer än två gånger så stor risk att bli 

dömda än gruppen unga afroamerikanska män som begår brott. Vidare visar 

en av studiens undersökningar att afroamerikanska kvinnor konsekvent 

utsattes för hårdare behandling vid prövning av deras rättsfall. Att 

föreställningar om genus påverkar domstolens beslut på egen hand eller i 

kombination med etnicitet framkommer alltså av forskning. 

6.4 Forskning om genus i rätten 
Svensk forskning antyder att rätten framställer mäns och kvinnors handlande 

utifrån stereotypa och traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt 

beteende. Roddy Nilsson (2014, ss. 97-98) skriver att en av kriminologins 

etablerade sanningar är att kvinnor generellt sett begår avsevärt färre 

våldsbrott än män. Störst skillnad är det i brottmål med dödligt våld. Det 

uppskattas att kvinnor varit ansvariga för cirka 5%-12% av alla våldsbrott 

från medeltiden till 1900-talet samt 1900-talets senare hälft. Till följd av 

detta har en bild av våld som en manlig angelägenhet skapats och 

vidmakthållits i historisk forskning. Denna syn på kvinnor och män i 
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rättegångar återfinns även i Byrman och Skoglunds studie (2018, s. 54) om 

de språkliga egenskaperna i vårdnadsdomar, LVU-domar och 

brottmålsdomar. Resultaten visar en tendens av traditionella och stereotypa 

framställningar av kvinnor och män och deras beteenden och handlingar. 

Exempelvis lyfts omsorgsförmågan i vårdnadsdomar fram som en faktor, 

personens klädsel som en faktor i LVU-domar samt alkoholpåverkan som en 

faktor i brottmål. I LVU-domarna visar resultatet att männen oftare beskrivs 

som vårdnadshavare i de fall där vårdnadshavarna är utlandsfödda till 

skillnad från de fall där vårdnadshavarna är svenskfödda (Byrman & 

Skoglund, 2018, s. 57). Forskning noterar även att rättssystemet påverkas av 

genus och till följd av detta behandlas individer inte likvärdigt och 

rättssäkert. Wiest studie (2013, ss. 358-360) visar bland annat att både 

beslutsfattarnas uppfattning av den åtalade och domsluten påverkas av 

individens könstillhörighet. Kvinnliga lagöverträdare behandlas olika till 

följd av hur väl de anses passa in i traditionella könsroller. I rättsfall då 

kvinnorna inte passade in i traditionella normer för kvinnlighet, exempelvis 

då de förvärvsarbetade, ljög eller använde sig av mycket våld, dömdes de i 

högre utsträckning för brott och påföljden var hårdare. Detta resultat kan 

kopplas till vad Nilsson (2014, ss. 97-98) skriver, att kvinnors våld historiskt- 

och i motsats till manligt våld, setts som något avvikande, mindre viktigt och 

underordnat. När kvinnor begått våldsbrott har det uppfattats som oroande 

men samtidigt förminskats, förlöjligats och ursäktats vilket har lett till att 

kvinnor som begår våldsbrott betraktas som dubbelt avvikande eftersom de 

både bryter mot lagen och mot de rådande könsnormerna.  

I motsats till Wiest (2013) lyfter Peck, Leiber och Brubaker (2014, s. 261) i 

sitt resultat fram att kvinnor inledningsvis i rättssystemet bemöts med mer 

mildhet/överseende. Detta anser de,  sker till följd av en stereotyp 

framställning av kvinnor som inkapabla att begå brott. Vidare 

uppmärksammar de att även i rättssystemets senare skeden, prövas kvinnor 
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hårdare till följd en uppfattning om att kvinnor som kommit så långt i 

rättsystemet är mycket problematiska. Även Wiest (2013, s. 358) 

uppmärksammar detta i sin studie vars resultat bland annat visar att pappor 

generellt sett behandlades hårdare än mammor vid utlåtande och domslut i 

brottmål där föräldrar dödat sitt egna barn samt att det även var större 

sannolikhet att papporna befanns vara skyldiga än mammorna (70 % kontra 

40 % dömda för brott). Det fanns en större sannolikhet att mammorna 

förklarades oskyldiga- men också en större sannolikhet att de dömdes till 

rättspsykiatrisk vård än vad som var fallet för papporna. Orsaken därtill var 

att mammorna ansågs vara sinnessjuka, detta trots att mammorna i studien 

endast i något högre grad led av psykisk ohälsa än papporna (43 % kontra 36 

%). Detta resultat kan kopplas till vad Nilsson (2014, s. 110) skriver om att 

synen på kvinnligt våld historiskt varit tudelad: antingen beskrivs kvinnorna 

som “galna” eller onda” och genom denna processen framställs kvinnorna 

som att de står utanför det normaliserade feminina beteendet.  

6.5 Intersektionellt perspektiv i rätten 
I ovanstående stycken har vi lyft fram tidigare forskning som visat på 

skillnader i bemötande, behandling och beslut i den rättsliga processen i 

domstolar- utifrån såväl genus som etnicitet som kategorier och 

maktasymmetrier. Vår genomgång av tidigare forskning visar också att genus 

och etnicitet intersekterar (genomkorsas) och gemensamt påverkar ett flertal 

faktorer och förhållanden i domstolar och de rättsliga processer som äger 

rum där. Byrman och Skoglunds studie om språkliga genuskonstruktioner i 

domstolstexter (2018, s. 54) visar exempelvis att domstolar skriver om 

svenskfödda- och utlandsfödda män och kvinnor på olika sätt och kopplar 

dessa grupper till olika teman. Ett exempel är att kvinnor framställs som 

passiva medan män framställs som aktiva i gruppen som beskrivs som 

utlandsfödda. Liknande tendenser uppvisar Leiber, Peck och Brubakers 

(2014, s. 260) studie om unga lagöverträdare, genus och etnicitet vars resultat 

dels visar att afroamerikanska lagöverträdare oftare döms än vita 
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lagöverträdare i amerikanska domstolar samt även visar att kombinationen 

att vara en afroamerikansk och kvinna medför att lagöverträdaren löper 

dubbelt så stor risk att dömas för brott som alla andra kategorier av 

lagöverträdare. 

6.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av vår genomgång av tidigare forskning om genus- och enticitetsaspekter 

domstolar och rättsliga processer, framgår att resultaten tämligen entydigt 

pekar att genus-etnicitet påverkar olika delar av en domstolsprocess. Biases 

avseende genus och etnicitet kan exempelvis manifestera sig genom att 

lagöverträdare löper större risk att inte bemötas-, behandlas eller straffas 

likvärdigt i domstolen, till följd av att de tillhör en viss etnicitet eller har en 

viss könstillhörighet. Men även genom att vittnen i domstolen bemöts med 

mer eller mindre positiv attityd och att vittnets utsagor betraktas och bedöms 

olika till följd av deras etniska bakgrund. Dessutom uppvisar delar av vår 

tidigare forskning att etnicitet och genus intersekterar i rättegångar och 

gemensamt kan påverka såväl framställningen av lagöverträdaren som 

beslutsprocessen. Att en lagöverträdare tillhör en viss etnisk minoritetsgrupp 

i kombination med att den är kvinna kan exempelvis medföra en ökad risk att 

bli straffad (Elsrud & Lalander 2017; Peck, Leiber & Brubaker 2013, 

Tärnfalk 2007, Nilsson 2014, Leiber, Peck och Beaudy-Cyrs 2016, Byrman 

& Skoglund 2018, Wiest 2013,  Lundström & Sallnäs 2003).  
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7 Vetenskapsteoretisk ansats 

7.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen är en mångbottnad riktning inom vetenskapsteorin 

vars rötter återfinns i fenomenologin och kunskapssociologin men som på 

senare tid kommit att förknippas även med postmodernismen. Inledningsvis 

ifrågasatte socialkonstruktionismens “förfäder” om objektiv- och rent 

rationell kunskap faktiskt förekommer. De hävdade istället att kunskap, 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, uppkommer genom andra 

processer, som exempelvis ideologiska, intresse- eller maktbetonade sådana 

(Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 39-41). Hansson (2011, ss. 220-221) 

skriver att socialkonstruktionismen, i motsats till positivismen, fokuserar på 

att avslöja mer än att konstatera. Det som avslöjas är huvudsakligen de 

intressen som gynnas till följd av att ett begrepp, exempelvis begreppet 

“flykting”, exponeras och används. Syftet med att avslöja begreppets 

bakomliggande intressen är att göra dessa synliga och därmed förhindra att 

folk blir lurade. Socialkonstruktionistiskt inriktad forskning är ett tämligen 

brett spektra, som sträcker sig från bland annat studier om verkligheten och 

hur den är konstruerad till vilka diskurser som är dominanta i samhället. Ett 

gemensamt intresse för socialkonstruktionistisk forskning är dock ett centralt 

intresse för språket och vår användning av det som grundar sig i tanken om 

att språket formar vår verklighet, alltså att det är konstituerande (Jönsson 

2010, s. 17). 

7.2 Verkligheten som socialt konstruerad 
I våra sociala relationer habitualiserar och typifierar vi, med andra ord skapar 

vi kontinuerligt nya vanor och rutiner i vårt handlande samt nya kategorier 

för hur vi observerar andras agerande. Det är genom dessa processer som 

vanor, rutiner och kategoriindelningar skapas och sprids mellan människor i 

samhället och i skapandet av dess institutioner. Institutioner i denna 

bemärkelse innebär fasta tanke-och handlingsmönster som efter hand 
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uppfattas som något givet eller naturligt. I varje institution förutsätts att en 

viss typ av handlingar utförs av en viss typ av aktörer. Rättsväsendet 

bestämmer exempelvis vissa rättspåföljder som gäller för personer över en 

viss ålder och som är vid sina sinnens fulla bruk (Alvesson & Sköldberg 

2017, s. 43). 

7.3 Varför socialkonstruktionism? 
I vårt arbete har vi valt att utgå från en socialkonstruktionistisk ansats när vi 

analyserat och bearbetat vårt material. Vårt syfte är, som ovan nämnts, att ur 

ett intersektionellt perspektiv synliggöra de dominerande diskurserna i 

konstruktionen av unga lagöverträdare som begått våldsbrott samt analysera 

hur föreställningar om kön och etnicitet uttrycks i sådana rättsfall. 

Utgångspunkten i vårt arbete är således att “verkligheten” är socialt 

konstruerad och därmed även att kunskapen och föreställningar om vad som 

utgör “sanningen/sanningar” är det. Det innebär att begrepp som ung 

lagöverträdare, våld, kvinnligt och manligt inte finns i sig, utan snarare 

skapas i och genom konstruktioner som är föränderliga över tid och i rum, 

samt verksamma i olika förklaringsmodeller om våld och 

ungdomsbrottslighet. I vårt arbete fokuserar vi på de språkliga egenskaper 

och diskurser som kommer till uttryck i rättsfallen och synliggör dem i 

analysen, vilket skiljer vårt syfte från exempelvis ett hermeneutiskt, som 

istället fokuserar på att förstå och tolka samhälleliga fenomen. 
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8 Teori 

8.1 Inledning 
I teoriavsnittet inleder vi med att presentera en kortfattad bild av svensk 

forskning på etnicitet och genus och redogör sedan för begreppen 

Skillnadsskapande, Intersektionalitet, Maktstrukturer, Könsmaktsordning 

och Rasifiering. Syftet med denna framställning är att lyfta hur 

intersektionalitet växt fram ur den traditionella genus- och 

etnicitetsforskningen samt att visa hur den intersektionella analysen kan 

användas kopplat till studiens syfte: att utifrån ett intersektionellt perspektiv 

undersöka konstruktioner av unga lagöverträdare som begått våldsbrott för 

att därigenom analysera hur föreställningar om kön och etnicitet kommer till 

uttryck i rättsfallen. 

8.2 Svensk forskning på etnicitet och genus 
I Sverige har genusforskning i socialt arbete mestadels fokuserat på 

familjemönster och föräldraskap, kvinnors fattigdom och utsatthet och viss 

mans- och sexualitetsforskning. Genusforskning har i viss omfattning 

illustrerat hur människor inom socialt arbete tenderar att betraktas utifrån sin 

könstillhörighet, vilket gör att de möts av förväntningar och åtgärder som 

påverkas av genus. Det har i mycket mindre bredd undersökts hur kön 

intersekterar med andra maktrelationer. Även etnicitetsforskning inom socialt 

arbete i Sverige har inte i någon större omfattning analyserat hur kön, 

etnicitet och klass påverkar varandra, utan har fokuserat på hur etnifierade 

diskurser bevarar olika rasifierade sociala maktordningar i svenska 

institutioner. Forskning har i viss omfattning synliggjort hur normaliteter och 

sociala problem skapas i relation till kön eller etnicitet, vilket i sin tur 

påverkar det sociala arbetet (Fahlgren & Sawyer 2005, ss. 96-97). 

8.3 Skillnadsskapande 
Den grundläggande idéen med socialt arbete är att ringa in de personer, 

grupper och sociala förhållanden som i samhället anses vara socialt 
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avvikande eller icke önskvärda, och som behöver åtgärder eller sociala 

interventioner. För att kunna åtgärda dessa avvikelser så måste de 

synliggöras, vilket i sin tur normaliserar vissa företeelser eller förhållanden 

som “normala” och “självklara”. Denna normaliseringsprocess utmärks av att 

handlingar, förmågor, värderingar och förhållanden jämförs, sorteras och 

slutligen hierarkiseras. När detta är gjort kan de särskiljas i förhållande till 

varandra utifrån olika regler eller normer och en gräns mellan “normalt” och 

“onormalt” har skapats, där det normala blir naturligt och självklart. Det som 

är onormalt exkluderas, men inkluderas på samma gång i de avvikelser som 

skapas i exempelvis kategorier som “invandrare”, “kriminella”, 

“missbrukare” och “arbetslösa”. Det som anses normalt blir mer än bara det 

vanliga, det blir också det socialt eftersträvansvärda. Det utformas 

hierarkiska maktförhållanden i samhälleliga institutioner som lägger en 

grund för över- och underordningar och samtidigt ett “vi” och “dom”-

tänkande (Fahlgren & Sawyer 2005, s. 97). 

Även om maktstrukturer medför att vissa kategorier och normer är 

överordnade andra, så är dessa kategorier fortsatt kopplade till sina 

motsatspar. Man och kvinna eller västerländsk och österländsk är så kallade 

motsatspar och de konstruerar varandra genom att en kvinna exempelvis 

definieras i relation till man och vit hudfärg definieras genom att svart 

hudfärg definieras. Det är genom språket vi använder och denna uppdelning 

och definition av olika motsatspar, eller dikotomier, som vi människor 

förmodas att förstå världen. Denna process bidrar till ett subjektskapande, ett 

slags vi och “de andra” tänk, där vi förstår och definierar vilka vi är utifrån 

vilka “de andra” är (Mattson 2015, ss. 43, 88). Analyserar vi motsatsparet 

man-kvinna så framgår det att de inte är jämlika, utan den manliga delen 

värderas högre än den kvinnliga, och en hierarkisk ordning existerar mellan 

paren. För att förstå denna genushierarki måste vi se hur den hänger ihop 
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med andra hierarkier, som klass och etnicitet, och vad som händer när dessa 

hierarkier intersekterar med varandra (Gemzöe 2002, ss. 84, 95). 

8.4 Intersektionalitet 
Intersektionalitet är sprunget ur det engelska ordet intersection som översatt 

betyder “korsning” eller “skärningspunkt”. Ambitionen med en 

intersektionell analys är att granska denna skärningspunkt mellan olika 

maktstrukturer och kategorier för att belysa hur de kopplas samman och 

påverkar varandra, för att forma identitet, makt och mellanmänskliga 

relationer. I en intersektionell analys används; kön, etnicitet, klass och 

sexualitet som centrala begrepp och fokus ligger på hur dessa begrepp 

samverkar eller intersekterar med varandra (De los Reyes & Mulinari 2005, 

s. 24; Mattsson 2015, s. 19). Tidigare har begreppen använts mer isolerat från 

varandra och genusanalyser har, exempelvis, endast fokuserat på förhållandet 

mellan män och kvinnor, maskulinitet och femininitet och utelämnat andra 

aspekter som till exempel sexualitet eller klass (Mattsson 2015, s. 19).  

Den intersektionella analysen visar också att det finns flera olika 

maskuliniteter och feminiteter som konstrueras genom att kategorierna, kön, 

etnicitet, klass och sexualitet vävs samman. Olika maskuliniteter och 

feminiteter kan bland annat kopplas till olika klassideal, föreställningar om 

svenska kvinnor och män respektive kvinnor och män med 

invandrarbakgrund samt föreställningar om vad som är normal och onormal 

sexualitet. De skapade/konstruerade föreställningarna om skillnad och 

olikheter mellan exempelvis kvinnor och män eller svenska män och män 

med invandrarbakgrund är dock inte enbart det som står i centrum i en 

intersektionell analys. Ojämlikheter mellan män och män, kvinnor och 

kvinnor samt olika etniska minoritetsgrupper innefattas också. Den 

intersektionella analysens fokus är därmed på hur ojämlikhet och 

maktstrukturer skapas, inte bara mellan utan även inom olika grupper av 

människor i samhället (Mattsson 2015, ss. 19, 22).  
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Maktstrukturer, könsmaktsordning och rasifiering 

Maktstrukturer är en integrerad del av oss människor och samhället. Ett 

exempel på en maktstruktur som tenderar att uppfattas som självklar och 

“naturlig” är köns- eller genusordningen i samhället. Den bygger på en 

uppdelning- eller ett “isärhållande” - mellan kvinnligt och manligt, kvinnor 

och män, där kvinnor och män förväntas göra olika saker eller uppträda på 

olika sätt. I och med att genusordningen kommit att uppfattas som självklar 

och “naturlig”, så ifrågasätts och på olika sätt straffas de som går emot det 

som anses vara den “naturliga” ordningen. Kvinnor som till exempel klär sig 

i maskulina kläder, klipper sitt hår kort och har grova skor visar därmed inte 

upp en förväntad femininitet och kan därmed mötas med ifrågasättanden och 

förtryck i form av nedsättande kommentarer, både av män och andra kvinnor. 

På liknande sätt kan också män som inte följer den förväntade maskuliniteten 

ifrågasättas. För att få en förståelse för hur dessa maktstrukturer upprätthålls 

och hur konstruktionen av vad som betraktas som normalt och vad som anses 

vara onormalt går till, måste vi förstå att överordnade grupper tack vare sin 

maktposition har privilegiet att definiera hur världen ska tolkas. Detta 

tolkningsföreträde påverkar också hur andra grupper förstår och tolkar 

världen och ger därmed också en grund åt de strukturella orättvisor som finns 

i samhället. Tar vi exemplet socialt arbete så upprätthålls normalitet och 

gränsen mellan vad som uppfattas som normalt eller onormalt både genom 

organisationer, lagstiftningar och den enskilda socialarbetarens uppfattningar 

(De los Reyes & Mulinari 2005, s.17; Mattsson 2015, ss. 35, 39). Utöver 

könsmaktsordningen så är även rasifiering en del av maktstrukturer. 

Rasifiering är de uttalade och/eller outtalade associationer, tankemodeller 

och kategoriseringar som får som följd att rangordning mellan människor 

anses naturligt i våra sociala relationer. Dessa rasifierade strukturer är viktiga 

att synliggöra då de skapar en ojämlikhet mellan människor beroende på 

deras hudfärg och föreställningar om att olika etniska tillhörigheter har olika 

värde (Mattsson 2015, 94). 
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8.5 Teoridiskussion 

Intersektionalitet som teoretiskt perspektiv synliggör både hur historiska och 

situationsbaserade maktrelationer skapas i och genom att kategorierna kön, 

klass, etnicitet och sexualitet “genomkorsar” varandra (De los Reyes & 

Mulinari 2005, s. 24). Det är ett verktyg för att synliggöra hur dessa 

maktordningar skapar förtryck, makt och ojämlikhet i samhället på alla 

nivåer (Mattsson 2015, s. 22). I det sociala arbetet ger det intersektionella 

perspektivet möjligheten att fånga upp dynamiska maktrelationer och 

förtryck på ett sånt sätt som är mottagligt för skillnader och förtryck inom 

och sinsemellan grupper (Mattsson 2014, s. 15).  

I vår genomgång av tidigare forskning visar vi på att aspekter som; kön, 

genus och etnicitet påverkar såväl bemötandet-, framställningen av samt 

beslutsprocessen för lagöverträdare i domstolar. Detta bidrar till att individer 

inte bemöts likvärdigt och löper risk att diskrimineras till följd av de 

maktstrukturer som är underliggande i domstolen (Elsrud & Lalander 2017; 

Peck, Leiber & Brubaker 2013, Nilsson 2014, Leiber, Peck och Beaudy-Cyrs 

2016, Byrman & Skoglund 2018, Wiest 2013, Lundström & Sallnäs). Det 

intersektionella perspektivet ämnar vi därmed att använda i vår analys för att 

fånga upp och lyfta fram de dynamiska maktrelationer och uttryck för 

skillnadsskapande som finns inom-och mellan olika grupper i vårt 

datamaterial. Vi anser även att det intersektionella perspektivet, till skillnad 

från exempelvis ett mer renodlat genusteoretiskt perspektiv kan bidra till vår 

studie genom att vi inte bara synliggör hur olika maktstrukturer kan komma 

till uttryck var för sig, utan även hur de intersekterar i vårt datamaterial.  
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9 Metod 

9.1 Motiverat val av datainsamlingsmetod 
Vår studie bygger på en kvalitativ grund då vi genom vår analys av texter 

fokuserar på “mjuka data”, som i kontrast till “hårda data” inte fokuserar på 

det kvantitativt mätbara utan istället fokuserar på att data finns, i vilka 

situationer de förekommer och hur de fungerar (Ahrne & Svensson 2015, s. 

9). I vårt arbete har vi använt oss av en dokumentstudie för att samla in data 

som utgår från rättsfall i svenska domstolar (hovrätten och Högsta 

domstolen) rörande unga lagöverträdare som begått våldsbrott. Rättsfall är ett 

samlingsnamn på de upplagor av tryckta och elektroniska domar som finns. 

Rättsfall från högre instanser, exempelvis Högsta domstolen, fungerar som 

prejudikat (vägledande texter för tolkning av lagen) inför nya rättsfall 

(Umeås universitetsbibliotek 2019).  

9.2 Överväganden rörande datainsamling 
En text är en kommunikativ och sammanhängande uppsättning av ord som 

syftar till att förmedla ett budskap från den som producerar texten till textens 

läsare. Texter påverkar samhället genom att de “[...] bidrar till att forma 

människors föreställningar om hur samhället är och borde vara beskaffat” 

(Boréus 2015, s. 157). Vidare kan texter även betraktas som uttryck för vissa 

rådande föreställningar i ett samhälle. Vi anser att vi genom att studera 

texter, i vårt fall rättsfall, även kan studera just dessa föreställningar och i 

enhetlighet med vår konstruktionistiska ansats belysa de bakomliggande 

intressen och värderingar som kan gynnas av att dessa föreställningar 

vidmakthålls, utmanas och förändras. En central egenskap hos en text är att 

den tillhör en viss genre. Detta innebär att en text har producerats i ett 

specifikt sammanhang och används i ett annat, vilket bör tas i beaktande vid 

en analys av texten (Boréus 2015, ss. 157-158). Som ovan nämnt kommer vi 

att studera rättsfall, som är producerade i domstolar. Dessa rättsfall är 

allmänna handlingar, vilket innebär att de är offentliga enligt 
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offentlighetsprincipen (SFS 1949:105, 2 kap 1 §). De rättsfall vi använder 

oss av är rättsfall från svenska domstolar, som är statliga myndigheter och är 

därmed producerade i ett visst syfte.  

Vi anser att en fördel med att vi använder oss av en färdigproducerad text, i 

vårt fall rättsfall, är att den finns lätt tillgänglig för oss i vårt arbete. Detta gör 

att vi under arbetets gång har möjlighet att gå tillbaka, granska och jämföra 

det material som vi samlat in och därmed kan upptäcka eventuella 

felaktigheter eller brister i vår framställning av materialet. Därutöver anser vi 

att textens tillgänglighet möjliggör för oss att inhämta ytterligare material i 

vårt arbete som kan användas för att komplettera det material vi redan samlat 

in i syfte att utöka våra resonemang och bredda vår analys, i motsats till en 

intervjustudie vars material i större grad präglas av att samtalet förs på en 

viss plats vid en viss tid (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 54). 

Ytterligare en fördel med dokumentstudie anser vi vara att texterna som vi 

granskar redan är producerad och publicerade, vilket medför en mindre risk 

att vi som forskare kommer att påverka datamaterialet än om vi exempelvis 

genomfört en intervjustudie. I intervjustudier har forskaren som intervjuar en 

större roll i datainsamlingen och huruvida en intervju blir fruktbar eller 

vilken information som intervjun bidrar med, kan påverkas av det relationen 

som uppstår mellan forskare och informant (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 44). En nackdel med en dokumentstudie anser vi vara att vi inte kan 

återkomma till materialet och de personer som gör sig hörda för att 

exempelvis ställa följdfrågor om deras uttalande i rätten.  

9.3 Överväganden rörande urvalsmetod och urval 
Yin (2013, ss. 94-96) skriver att det finns två nivåer av 

datainsamlingsenheter i kvalitativ forskning, den bredare nivån och den 

smalare nivån. Kvalitativ forskning på den bredare nivån utgår i regel från en 

enda datainsamlingsenhet till exempel en organisation medan kvalitativ 

forskning på den smalare nivån utgår från exempelvis politiska åtgärder eller 
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handlingar och föredrar ett större antal enheter i sitt urval. I vår studie har vi 

utgått från den smalare nivån, då vi har studerat flera rättsfall och därmed fått 

mer än en datainsamlingsenhet. Vidare har vi i vårt arbete använt oss av ett 

avsiktligt urval i vår datainsamling. Yin (2013, s. 93) skriver att syftet med 

ett avsiktligt urval är att välja datainsamlingsenheter som är mest relevanta 

för studiens ämne och som ger mest talrik data. I vår datainsamling har vi 

därför genomfört ett avsiktligt urval med utgångspunkt att de rättsfall som vi 

använt oss av ska bidra med information som är relevant och tydligt kopplad 

till studiens syfte och frågeställning. Antalet enheter, i vårt fall rättsfall, som 

används i studier påverkas dock av ämnets komplexitet samt hur mycket 

information som varje enhet erbjuder forskaren/forskarna. Ett stort antal 

rättsfall bör därför inte betraktas som det enda sättet att öka vår studies 

tillförlitlighet. Inledningsvis ämnade vi att utgå från 10-20 rättsfall i vår 

studie men mot bakgrund av ovanstående resonemang har vi behövt väga 

antalet enheter mot mängden information som vi fått ut från materialet och 

genom det kategorisering- och kodningsarbete som vi genomfört, och som 

finns beskrivet nedan under rubriken Tillvägagångssätt, har vi reducerat 

antalet rättsfall till nio stycken.  

Vårt arbete bygger därför på ett urval av nio stycken LUL-rättsfall kopplat 

till vårt syfte och våra frågeställningar. I och med att vi använder oss av 

LUL-rättsfall i vårt arbete har vi gjort ett urval som är kopplat till ålder, då 

LUL endast gäller om den misstänkte är under 21 år (Åklagarmyndigheten 

2019). Vi har samlat in rättsfallen från databasen Zeteo, som är en databas 

med rättsinformation som vi kostnadsfritt har tillgång till genom 

Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet. Utgivare för Zeteo är Wolter 

Kluwer/Norstedt Juridik som bland annat ger ut Sveriges Rikes Lag. 

Publikation av juridiskt material från Nordstedt Juridik sker på uppdrag av 

regeringen, riksdagen och myndigheter (Nordstedts Juridik 2019). I Zeteo 

finns en mängd olika juridisk och rättslig information, men vi har valt att 
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avgränsa oss till LUL-rättsfall mot bakgrund av uppsatsens syfte, att utifrån 

ett intersektionellt perspektiv undersöka konstruktioner av unga 

lagöverträdare som begått våldsbrott för att därigenom analysera hur 

föreställningar om kön och etnicitet kommer till uttryck i rättsfallen. Unga 

lagöverträdare är den grupp som studien ämnar att fokusera på och dessa 

unga lagöverträdare förekommer i LUL-rättsfall. Vidare har vi använt oss av 

domar från de allmänna domstolarna, närmare bestämt hovrätten och Högsta 

domstolen. Rättsfall från Tingsrätten kommer vi inte att undersöka då Zeteo 

endast innefattar beslut från de övre instanserna och vi till följd av arbetets 

tidsbegränsning ej avser att begära ut och vänta in Tingsrättens domar.  

Urvalet av tidigare forskning till studien har byggt på sökorden courts, legal 

system, judges, juvenile courts, intersectional, social attitudes, racism, 

prejudice, Sex stereotypes, sex roles attitudes och sexual inequality. Dessa 

sökord har vi utvecklat från vårt syfte och dem har sedan använts vid 

sökningar i databasen Social services abstracts. Avsnittet tidigare forskning 

bygger huvudsakligen på forskning från Social services abstracts, men en av 

artiklarna, Nilsson (2014), fick vi kännedom om genom en rekommendation 

från vår handledare Marie Eriksson och artikeln sökte vi sedan fram i LNU:s 

databas Onesearch. 

9.4 Analysmetod 

I vårt arbete använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera 

och kategorisera vårt datamaterial. Enligt Boréus och Kohl (2018, ss. 50-51) 

är den kvalitativa innehållsanalysen en metod som bidrar till att forskaren på 

ett systematiskt sätt kan kategorisera delar av sitt datamaterial med hjälp av 

exempelvis ett kodschema. En innehållsanalys utgår huvudsakligen från 

arbetets frågeställningar och genom läsningen av datamaterialet låter 

forskaren kategorier växa fram som sedan används i en analys av materialet. 

Innehållsanalysen lämpar sig därmed för att finna mönster i större 

textmängder. 
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9.5 Tillvägagångssätt 
Vi har, som ovan nämnt aktivt arbetat med att utröna kategorier i vårt 

datamaterial under insamlingen av det såväl som i vår läsning av det. Detta 

har skett genom att vi inledningsvis använt oss av utvalda sökord för att 

avgränsa materialet, sedan har vi först enskilt- och sedan gemensamt läst 

igenom materialet. Vårt kodningsschema är huvudsakligen strukturerat och 

konstruerat utifrån våra frågeställningar men vi har även, mot bakgrund av 

Jönssons (2010, ss. 56-57) resonemang använt oss av de teoretiska begreppen 

etnicitet och genus för att skapa intressanta och användbara kategorier för att 

synliggöra mönster och samband i vårt datamaterial.  

Jönsson (2010, ss. 56-57) skriver att kodning av ett material kan bygga på 

olika aspekter och genomföras på olika sätt. Kodning kan dels ske genom 

intressanta förhållanden som kommit fram under arbetet med datamaterialet, 

dels genom teoretiska begrepp och frågor som presenterats tidigare i studien. 

En betydande del av arbetet med att koda datamaterialet sker i praktiken ofta 

under arbetets gång och som regel både före- och under datainsamlingen. I 

vår datainsamling har vi utgått från Jönssons (2010, ss. 56-57) resonemang 

om kodning. Inför datainsamlingsmomentet skrev vi inledningsvis ett 

ramverk för urval och tillvägagångssätt som vi sedan kom att applicera när vi 

valde ut dem rättsfall som vi har använt oss av i vår studie. I en inledande fas 

av datainsamlingen, när vi sökte efter rättsfall i databasen Zeteo, använde vi 

oss av sökorden: “LUL”, “Våld”, “Våldsbrott” och “Unga Lagöverträdare”. 

Vid sökning med dessa orden har vi även klickat i “Avgöranden” och 

“Hovrätten” för att vidare specificera sökningen till att endast innehålla 

avgöranden i hovrätten. I detta steg genomförde vi en avgränsning av vårt 

datamaterial så att det skulle passa in i studiens syfte och ge oss möjlighet att 

besvara studiens frågeställningar. Valet av vårt datamaterial formades i detta 

inledande skede efter studiens syfte och frågeställning.  
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Därefter genomförde vi en grovläsning, alltså en snabb överblick av texten, 

av rättsfallen som passade in på våra sökkriterier. Genom denna första 

överblick kunde vi utläsa om rättsfallen innehöll relevant information som 

kunde kopplas till våra frågeställningar; vilka framställningar framträder i 

domstolens konstruktion av unga lagöverträdare som begått våldsbrott? samt 

hur framställs föreställningar om kön och etnicitet i domstolens 

handläggning av unga lagöverträdare?. Detta tillvägagångssätt är ytterligare 

avgränsning som har bidragit till en viss överblickbarhet av vårt insamlade 

datamaterial. Med andra ord har vi genomfört en form av sortering i vår 

datainsamling (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 221-222). För att bli 

förtrogen med- samt få en överblick över sitt material behöver den som 

analyserar i vissa fall fortsätta sorteringsprocessen även efter 

datainsamlingen. Detta sker ofta genom vidare läsning och sortering av det 

insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 223). Mot bakgrund 

av detta genomförde vi sedan en mer ingående läsning av de rättsfall som 

passade in på våra sökkriterier och som vi ansåg kunde användas till att 

besvara våra frågeställningar. Utifrån denna läsning skapade vi sedan tre 

huvudsakliga kategorier, framställningar av etnicitet, framställningar av 

genus och socialtjänstens framställningar. Den förstnämnda kategorin 

innefattar alla relevanta och intressanta framställningar av unga 

lagöverträdare utifrån etnicitet som vi läst oss till i rättsfallen, den andra 

kategorin innefattar framställningar av unga lagöverträdare utifrån genus och 

den tredje innehåller de övriga framställningar vi har hittat som är relevanta 

för vår frågeställning. Genom vidare och noggrann läsning av varje utvalt 

rättsfall bröt vi sedan ner dessa tre huvudsakliga kategorier i sex 

subkategorier som vi sedan använt oss av i vår analys. Denna arbetsprocess 

har bidragit till en reducering av vårt datamaterial där textens helhet bevarats 

men det som är mest relevant för vår studie, kopplat till vårt kodschema, har 

lyfts fram (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 228-230).  
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9.6 Kodschema 

Framställningar av 

etnicitet 

Framställningar av genus Socialtjänstens framställningar 

Hudfärg Kvinnligt våld Olikvärdig framställning 

Bakgrund Dubbelt avvikande 
 

Intersektion Intersektion 
 

 

Som tidigare nämnt är kodningen en del av analysen (Jönsson 2010, s. 56), 

men utöver den inledande kodningen använder vi oss även av det 

framarbetade kodschemat i arbetets resultat- och analysavsnitt. De tre 

huvudkategorierna och de sex subkategorierna som finns med i vårt 

kodschema utgör rubriker i avsnittet, under vilka vi redogör för det 

datamaterial som är relaterat kategorin och sedan genomför en analys av 

sagda material.  

9.7 Metoddiskussion 
Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig, som tidigare nämnt, för att 

hitta mönster och samband i större textmaterial (Boréus & Kohl 2018, ss. 50-

51). Vi anser att arbetets syfte att utifrån ett intersektionellt perspektiv 

undersöka konstruktioner av unga lagöverträdare som begått våldsbrott för 

att därigenom analysera hur föreställningar om kön och etnicitet kommer till 

uttryck i rättsfallen, huvudsakligen bygger på att hitta mönster i hur de unga 

lagöverträdarna framställs och sedan relatera dessa mönster till 

föreställningar om kön och etnicitet.  

Vidare anser vi att innehållsanalysen genom sitt fokus på mönster och 

kodning medför att vi på ett bättre sätt kan ta oss an- och få en överblick över 
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vårt datamaterial. Dem rättsfall vi har läst har varierat i storlek, några har 

varit kortare texter på runt 20 sidor och andra har varit längre texter på cirka 

200 sidor. Det innebär att mängden text som vi har behövt gå igenom bitvis 

varit omfattande och spretig. Oavsett vilken mängd text som finns i 

rättsfallet, så rymmer texter mycket information av olika slag (Bergström & 

Boréus 2018, ss. 17-23). Mot bakgrund av detta anser vi att vi genom 

innehållsanalysens olika steg kan bearbeta datamaterialet på ett mer effektivt 

och målinriktat sätt, vilket i sin tur kan bidra till en mer välstrukturerad och 

genomarbetad resultat- och analysdel samt en tydligare redogörelse för de 

mönster och samband som vi kommer fram till.  

9.8 Etiska överväganden 
I forskning ställs det krav både på kvaliteten i arbetet och på integriteten hos 

forskaren. Av den orsaken är det väsentligt att vi som forskare har ett 

reflekterande etiskt förhållningssätt och agerande (Vetenskapsrådet 2017 s. 

9). I vårt arbete har vi anammat det ansvar som tillkommer som forskare 

gentemot de människor som medverkar i forskningen och de som indirekt 

kan påverkas av forskningen och dess resultat (Vetenskapsrådet 2017 s. 8). 

För att fortsätta bygga på det välgrundade förtroende i samhället för forskare 

så har vi utgått ifrån vetenskapsrådets åtta “levnadsregler”, vilket innefattar 

att vi: 

• Ska tala sanning om vår forskning 

• Ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för vår studie 

• Ska öppet redovisa metoder och resultat 

• Ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

• Inte ska stjäla forskningsresultat från andra 

• Ska hålla god ordning i vår forskning, bl.a. genom dokumentation 

och arkivering 

• Ska sträva efter att bedriva vår forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 



 

 

34 

 

 

• Ska vara rättvisa i vår bedömning av andras forskning 

I studien har vi använt oss av allmänna handlingar i form av rättsfall som är 

publicerade i databaser som vi har tillgång till. Huvudregeln gällande 

sekretess för allmänna handlingar är att de är offentliga, enligt 

offentlighetsprincipen (SFS 1949:105, 2 kap. 1 §). I vårt arbete har vi dock, 

med tanke på datamaterialets känsliga karaktär, fingerat personerna som är 

delaktiga i de rättsfall som vi använder oss av. Detta då vi inte ämnar hänga 

ut eller smutskasta enskilda individer som förekommer i vårt datamaterial 

utan istället vill uppmärksamma de bakomliggande orsaker och intressen 

som ligger till grund för deras beslutsprocesser och agerande. Vi är också 

medvetna om att det finns en liten risk att någon skulle kunna identifieras 

genom de citat vi använder oss av i arbetet. Därför har vi i valet av citat varit 

så noga vi kunnat för att detta inte ska ske. 

9.9 Etikdiskussion 
I vårt arbete är det även viktigt att vi själva är medvetna om de 

föreställningar som vi har om kön och etnicitet och reflekterar hur de kommit 

att påverka hur vi tolkar de uppgifter som framkommer i vårt arbete och vårt 

resultat (Andersson & Swärd 2008, s. 243). I detta stycke vill vi kortfattat 

nämna några av de aspekter som vi själva reflekterat över innan, under och 

efter arbetet med vår uppsats. I studier rörande genus, etnicitet och 

maktfrågor nämns ofta att det finns en risk att forskaren själv bidrar till att 

vidmakthålla eller förstärka redan etablerade maktstrukturer (Yin 2013, ss. 

49-51). I vårt arbete har vi därför, i största möjliga utsträckning, försökt att 

granska den text vi producerat samt de slutsatser som vi dragit för att 

undvika att just detta sker. Vi är medvetna om att vår roll som forskare 

medför ett etiskt och moraliskt ansvar och att aspekter ur vår bakgrund, 

exempelvis klasstillhörighet eller etnicitet, kan komma att påverka det sätt 

som vi förstår, tolkar och lägger tyngd vid olika delar av vårt material. Denna 

reflexiva tankeprocess har vi försökt att bibehålla under arbetets gång och 
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vår förhoppning är att den genomsyrar arbetets alla delar. Med det sagt vill vi 

dock poängtera att vi fortfarande är debutanter inom såväl forskning som 

uppsatsskrivande, vilket kan medföra att det i arbetet förekommer text som 

inte överensstämmer med vårt ovan presenterade förhållningssätt. 

9.10 Reliabilitet & Validitet 
Reliabilitet och validitet är båda centrala begrepp vid kvalitativ forskning. En 

studie anses ha en hög grad av validitet om den på ett lämpligt sätt har samlat 

in och tolkat data och dess resultat till följd av detta, korrekt återger och 

avspeglar det som studerades (Yin 2013, s. 83). För att ytterligare stärka en 

studies tillförlitlighet krävs dock att studien har en hög grad av reliabilitet. 

Med reliabilitet menas att studien på ett noggrant genomför exempelvis 

tolkningar och att forskningen skall vara transparent. Det innebär att studiens 

tillvägagångssätt skall vara väl beskrivet så att läsaren har möjlighet att 

återskapa de steg som presenterats i studien och på så vis se hur forskaren har 

kommit fram till sitt resultat. Syftet med transparens är att säkerställa att 

forskaren har gjort konsekventa bedömningar (Bergström & Boréus 2018, ss. 

40-41). 

Vi har i studiens metodavsnitt arbetat med att lyfta fram hur vi har gått 

tillväga i dels arbetets inledande del med avgränsning genom en tidig 

kodning samt i arbetets avslutande delar med en innehållsanalys utifrån vårt 

kodschema. I avsnittet har vi bland annat beskrivit hur vi har kommit fram 

till de olika huvud- och subkategorierna som vi har använt oss av i arbetet 

och vi har även arbetat fram ett stycke där vi förklarar på vilket sätt vi 

använder oss av vår valda metod i arbetets olika avsnitt. Vidare har vi även 

varit två personer som både enskilt- och gemensamt arbetat med vårt 

datamaterial, vilket Yin (2013, ss. 83-87) beskriver som ett potentiellt 

verktyg för att stärka studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis har vi även 

arbetat med vår egen förförståelse- och roll i studien samt beskrivit hur detta 

kan komma att påverka vår syn på vårt datamaterial samt de resultat som vi 
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kommer fram till. Mot bakgrund av detta resonemang anser vi att studien har 

en god reliabilitet och validitet, då läsaren kan följa de steg som vi tagit och 

på så vis kunna reproducera våra resultat samt har en förståelse för hur vi 

som forskare har en roll för arbetets slutsatser.  

9.11 Arbetsfördelning 
I vår studie har vi båda arbetat aktivt med att samla in kunskap från tidigare 

forskning och övrig information om uppsatsskrivande från diverse läroböcker 

och studiehandledningar. Denna kunskap och information har vi sedan 

gemensamt arbetat med i författandet av vår studie. I 

datainsamlingsmomentet har vi inledningsvis arbetat enskilt- och sedan 

gemensamt i såväl läsning- som i sortering och reducering av vårt 

datamaterial. I analysen av vårt datamaterial har uteslutande arbetat 

gemensamt. Diskussionsdelen är även den gemensamt sammanfattad. 
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10 Resultat 

Nedan presenterar vi de resultat vi kommit fram till i vår läsning av rättsfall. 

I texten har vi benämnt och refererat till de rättsfall som vi använder oss av 

som rättsfall- A, B, C, D, E, F, G, H, I, istället för att skriva rättsfallens 

fullständiga målnummer. I Bilaga 1 finns en översikt över vilka målnummer 

som hör till vilket tecken. Vidare presenteras resultaten i kategorier av 

framställningar som vi använt oss av för att dela upp vårt resultat i mindre 

delar i syfte att förenkla och effektivisera såväl läsning som analys av vårt 

datamaterial. Kategorierna vi använder oss av har vi själva framställt genom 

läsningen av dem rättsfall som vi använt oss av. Dessa kategorier är följande; 

Framställningar av etnicitet, Framställningar av genus, Framställningar 

intersektion samt Övriga framställningar, och dessa kategorier presenterar vi 

nedan. 

10.1 Framställningar av etnicitet 
Under läsningen av våra rättsfall återkom en viss typ av beskrivning och 

framställning av de unga lagöverträdarna som vi kan härleda till begreppet 

etnicitet. Detta resultat har gett upphov till kategorin Framställningar av 

etnicitet som presenteras i detta stycke.  

 

I alla rättsfall framställdes de unga lagöverträdarnas utseende på något vis för 

att kunna fastställa att de varit delaktiga i den brottsliga handling som de 

åtalats för. I några rättsfall beskriver målsägande, vittnen och rätten 

personerna utifrån exempelvis vilken klädsel de hade på sig- eller vilken 

längd de uppskattades att vara vid tillfället när den brottsliga handlingen 

utfördes. Till exempel ger en målsäganden, Max, följande beskrivning: “en 

av dem hade en jacka av märket Sailracing, en annan hade en blå jacka av 

märket Adidas och en tredje hade en svart väst. Två av dem bar keps”(E). I 

de flesta andra rättsfall framställs de unga lagöverträdarna utifrån andra 

aspekter kopplade till de unga lagöverträdarnas etnicitet och bakgrund. I 
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samma rättsfall som Max utsaga är hämtad ifrån, gör en annan målsägande, 

Lars, följande beskrivning “tre av killarna var ungefär lika långa som han 

själv är, d.v.s. 170-175 cm. En eller två av dem var mörkhyade. De var 

samtliga av utländsk härkomst.”(E). Av Lars framställning framgår att 

längden fortfarande är en viktig faktor vid beskrivningen av lagöverträdarna, 

men det framkommer även att lagöverträdarnas utseende har en betydande 

roll. Vidare beskriver vittnet Ahmed samt målsägande Martinus och Frans, i 

samma rättsfall, den ena lagöverträdaren som kort och mörkhyad och med 

smalt ansikte samt “...en kortare kille av utländsk härkomst” (E) samt att han 

“är lika lång och har samma hudfärg som denne” (E). Även i Ahmed, 

Marinus och Frans framställning av lagöverträdarna framgår det ett fokus på 

aspekter som längd, hudfärg och så kallad ‘utländsk härkomst’, likt i 

ovanstående utsagor.  

I ett annat rättsfall beskriver vittnet Sanne tre unga lagöverträdare utifrån 

“det var tre flickor som bodde på ‘avdelning’, de var mörka” (A). Vittnet 

Pelle, från samma rättsfall, säger vid ett tillfälle att “de tre då talade 

somaliska”(A) och vid ett senare tillfälle att “tjejerna pratade på sitt 

hemspråk”(A). Även i Sannes och Pelles utsagor framkommer 

framställningar om de unga lagöverträdarnas hudfärg och etnicitet. I ett 

tredje rättsfall framstället rätten de unga lagöverträdarna på följande sätt: 

“Quill och den underårige, som är 14 år, är båda s.k. ensamkommande 

flyktingbarn...”(H) och i ett fjärde beskriver rätten vittnesuppgifterna rörande 

kläder och utseende som knappa och skriver “det har endast kommit fram att 

männen såg utländska ut” (C). 

I rättsfall A, med vittnena Sanne och Pelle, framkommer ett resultat som 

skiljer sig från övriga rättsfall som vi har gått igenom. Vid ett tillfälle 

beskriver Sanne att de delaktiga parterna i en händelse utifrån följande: 

“ungdomarna var Fatima, Saga och Hanna. [...] Boendets regler hade 

ifrågasatts. Det var också en svensk tjej som var delaktig” (A). 
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Beskrivningen av en ung lagöverträdare som svensk förekommer inte någon 

annanstans i vårt datamaterial, vilket gör att Sannes utsaga sticker ut från 

övriga. I ett annat rättsfall, rättsfall B, beskrivs inte de unga lagöverträdarnas 

utseende alls i texten, utan istället används lagöverträdarnas namn vid 

framställningen av dem. Rätten beskriver att det endast finns kortfattade 

uppgifter om händelsen, men som vi ser i jämförelse med rättsfall C, som 

också har få vittnesuppgifter, så finns det där med en utseendebeskrivning. 

10.2 Framställningar av genus 
Utöver ovan presenterade resultat framkom även andra framställningar av 

unga lagöverträdare som vi kopplar till begreppet genus i några av de rättsfall 

som vi har gått igenom. Detta resultat ligger till grund för föreliggande 

kategori som vi valt att benämna som Framställningar av genus.  

I ett rättsfall, rättsfall A som vi tidigare gjort oss bekanta med, beskriver 

målsägande Sarah tre unga lagöverträdarna utifrån följande: “flickorna var 

högljudda och det de gör, gör de inte i tysthet… ”. Vidare beskriver Sarah 

beskriver även lagöverträdarna utifrån att “de var kaxiga” (A) och att “[...] en 

av flickorna gav sig på Samuel” (A). Inledningsvis framgår det att Sanne 

kategoriserar de unga lagöverträdarna som “flickor” och hon fortsätter sedan 

med att bedöma deras handlande utifrån begreppet “kaxiga”. Bedömning av 

handlande är något som vi återfann i ytterligare ett rättsfall, där den unga 

lagöverträdaren har kvinnlig könstillhörighet. I detta rättsfall beskriver rätten 

lagöverträdarens handlade på följande vis “beteendet från Majas sida att 

sparka Christine är inte acceptabelt och är ett mycket dåligt sätt att hantera en 

konflikt” (F). Vidare beskrivs rätten i rättsfall A att “innan det att Samuel 

utsattes för våld satt de tre åtalet flickorna i anslutning till Pelles rum” (A). 

Också här används kategorin “flickorna” för att beskriva de unga 

lagöverträdarna.  

 

Ovanstående rättsfall är, till skillnad från nästa exempel, beskrivande. 
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Valdemar och Torbjörn har som åtalade endast blivit beskrivna vid sina 

namn. Exempelvis skrivs det i rättsfallet att “Valdemar och Torbjörn har var 

för sig angripit ordningsvakterna Janne och Pär med våld när Janne och Pär 

skulle ingripa mot dem”(B). I hela rättsfallet framkommer ingen gruppering 

av de åtalade när de beskrivs tillsammans, inte utifrån begrepp som “killar” 

eller “ungdomarna” till skillnad från rättsfall A där “flickorna” blev tillskriva 

som grupp. Även i rättsfall D som handlar om Erika som blir misshandlad av 

Daniela så finns det inga begrepp som “flickor”, “tjejer” eller “ungdomar”. 

Istället benämns dem under hela rättsfallet också bara efter deras namn. 

Exempelvis berättar vittnet Anna att “lite senare [...] när hon hämtat Danielas 

väska såg hon i korridoren att Daniela kom och slängde sig över Erika” (D). 

Vi kan jämföra ovanstående fall med rättsfall E där “killen” och “killarna” är 

två vanliga begrepp bland de vittnen som blivit hörda, och till skillnad från 

rättsfall B och D så används grupperingarna ofta för de åtalade. Calle berättar 

exempelvis att “Lenny och killen hade inga pengar och han, Jesper och 

Hampus var tvungna att lämna över sina pengar till killarna” (E). I Wiktors 

vittnesmål berättar han också om hur “Killen med kniven sa åt honom att gå 

åt ett visst håll medan killarna själva gick åt det motsatta hållet” (E). 

10.3 Socialtjänstens framställningar 
Studiens sista kategori, socialtjänstens framställningar bygger på mönster vi 

har hittat i socialtjänstens framställningar av unga lagöverträdare. Kategorin 

bygger på utdrag och sammanfattningar av framställningar från ovan nämnda 

rättsfall samt i ytterligare två rättsfall, rättsfallen G och I.  I denna kategori 

kommer vi att redogöra för socialtjänstens bedömning av de unga 

lagöverträdarnas behov av vård och stöd, samt hur domstolen framställer 

dessa bedömningar. 

Den första framställningen är ett utdrag från rättsfall I, där domstolen 

redogör för socialtjänstens yttrande av den unga lagöverträdaren Arthur på 

följande sätt: “Socialtjänsten har bedömt att han har ett särskilt vårdbehov 
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och har föreslagit ett ungdomskontrakt med syfte att Arthur ska få stöd och 

hjälp att hantera sin ilska.” (I). I samma rättsfall så gör socialtjänsten en 

liknande bedömning av en annan ung lagöverträdare, Ramses, men skriver 

istället att syftet med föreslaget ungdomskontrakt är “att komma till rätta 

med aggressionsutbrott [...]” (I). 

Nästa rättsfall, G, handlar också om en misshandel och där finns det två 

yttranden från socialtjänsten angående bedömningen i fallet. I det första 

yttrandet bedömer socialtjänsten att den åtalade, Rowan “är i behov av vård 

en längre tid för att nå en förbättring” (G). När socialtjänsten sen yttrar sig 

om Klas, som är den andre åtalade, så framgår det att en bedömning om 

ungdomsvård och bifogat ungdomskontrakt är den bästa påföljden för 

honom, men domstolen framställer inte skälet till varför: “Socialtjänsten har 

yttrat sig och av detta har det framgått att man bedömer att ungdomsvård och 

bilagt ungdomskontrakt är den bästa för påföljden för Klas”(G). 

I rättsfall D,  framställer domstolen den unga lagöverträdaren Danielas 

livssituation på följande sätt:   

Av yttrande enligt lagen om unga lagöverträdare och övriga uppgifter har 

framkommit att Daniela lever under ordnade sociala förhållanden och att det 

inte finns någon oro rörande alkohol eller narkotika (D).  

 

Här nämns både Danielas sociala förhållanden samt om det finns en oro eller 

inte för hennes alkohol- eller narkotikavanor. 

Vidare i rättsfall F görs en huvudsaklig framställning att den unga 

lagöverträdaren Maja utifrån att hon inte kunnat samtycka till ungdomsvård 

och detta beskrivs på följande sätt i rättsfallet: 

Av yttrande från socialtjänsten framgår att det finns en stor oro kring Maja. 

Mot bakgrund av att vare sig Maja eller hennes vårdnadshavare fram till att 

yttrande avgavs i maj 2015 hade medverkat till utredning av hennes 
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förhållanden och således då inte samtyckt till någon vårdinsats har 

förutsättningar för att föreslå en ungdomsvårdspåföljd saknats (F). 

I rättsfall C finns ett yttrande från socialtjänsten om den unga 

lagöverträdaren Markus, som är tidigare dömd och har haft tidigare åtgärder 

från socialtjänsten. Detta rättsfall är det enda av totalt nio rättsfall i vårt 

datamaterial där ett omfattande och tydligt strukturerat yttrande om den unga 

lagöverträdaren går att återfinna. Detta yttrande beskriver den unga 

lagöverträdarens livssituation och behov utifrån en rad fakta, bland annat 

genom tidigare kännedom och samtal med den unga lagöverträdaren och 

dennes vårdnadshavare. Vidare preciseras även varför den unga 

lagöverträdaren är i behov av föreslagna insatser: “Markus också har en 

ADHD-diagnos som innebär svårigheter för honom och som ställer speciella 

krav på omgivningen” (C), vilket inte framgår lika tydligt i ovanstående 

utdrag från rättsfallen.  

I övriga texter som inte förekommer i ovanstående stycken, rättsfall A, B, E 

och H framkommer ingen framställning eller bedömning från socialtjänsten 

och det framgår heller inte av vilken anledning som dessa centrala delar av 

bedömningen saknas. Det vi kunnat utröna är att rättsfall B, E och H rör unga 

lagöverträdare med manlig könstillhörighet medan rättsfall A rör unga 

lagöverträdare med kvinnlig könstillhörighet. 

I ovanstående stycke redogör vi för hur domstolen och socialtjänsten 

framställer dem unga lagöverträdarna samt deras behov av insatser och/eller 

vård. Ett mönster som framgått när vi läst igenom hur socialtjänstens 

bedömning framställs- och i sin tur framställer dem unga lagöverträdarna, är 

att den information som presenteras kan vara mycket olik från rättsfall till 

rättsfall. I vissa rättsfall görs mer utförliga bedömningar och framställningar, 

medan det i andra endast görs kortfattade. Ett annat mönster som 

framkommit är att domstolen i de flesta fall har gått på socialtjänstens eller 

övriga sociala myndigheters bedömning vid fastställande av straff för den 
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unga lagöverträdaren. I rättsfallen A, B, E och H framgår dock inte någon 

bedömning från socialtjänsten och det framgår inte heller om domstolen har 

använt sig av en sådan bedömning i sitt beslutsfattande.  
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11 Analys 

I analysdelen kommer vi att analysera vårt ovanstående resultat utifrån de X-

antal subkategorier som vi presenterat i vårt kodschema. Vi inleder detta 

avsnitt med att analysera resultatet kopplat till framställningar av etnicitet 

och subkategorierna hudfärg och bakgrund, och sedan analyserar vi resultatet 

relaterat framställningar av genus och subkategorierna kvinnligt våld och 

dubbelt avvikande. I slutet av vår analys av framställningar av etnicitet och 

framställningar av genus lyfter vi fram ett mönster vi uppmärksammat där 

framställningar utifrån de båda huvudkategorierna intersekterar under 

subkategorin intersektion. Avslutningsvis redogör vi för- samt analyserar 

övriga framställningar som framkommit i vårt resultat och som inte är 

relaterat etnicitet eller genus men ändå har en roll i konstruktionen av den 

unga lagöverträdaren.  

11.1 Hudfärg och bakgrund 
I ovanstående framställning presenterar vi inledningsvis hur målsägande, 

vittnen och rätten framställer unga lagöverträdare utifrån vissa 

utseendemässiga aspekter, exempelvis hudfärg- samt lagöverträdarnas 

etnicitet. Utifrån vår syn på språket som konstituerande anser vi att detta 

resultat går att koppla till samhälleliga normaliseringsprocesser som i sin tur 

bidrar till skillnadsskapande och makthierarkier. Inledningsvis anser vi att 

denna typ av framställning av unga lagöverträdare kan härledas till 

rasifierade maktstrukturer. Mattsson (2015, s. 94) beskriver rasifiering som 

uttalade eller outtalade kategoriseringar, associationer och tankesätt som 

bidrar till att rangordning av människor i sociala relationer och i 

maktstrukturer ses som någonting ‘naturligt’. I och med att vittnen, 

målsägande och rätten framställer de unga lagöverträdarna utifrån aspekter 

som “mörk”, “mörkhyad” och “utländsk” anser vi att de bidrar till- eller är en 

del av en rasifierande process, då de utgår från att dessa aspekter är 
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avvikande från vad som betraktas som de förgivettagna “normala” 

utseendemässiga aspekterna.  

Men vad betraktas egentligen som “normalt” och hur kan det förstås i 

relation till det som är “onormalt”? Fahlgren och Sawyer (2005, s. 97) 

skriver att det normala är det som anses ‘naturligt’ och ‘självklart’ och 

skapas genom att det särskiljs från det som betraktas som det onormala. 

Mattsson (2015, ss. 43, 88) förklarar att vi genom språket definierar dessa 

motsatspar, eller dikotomier, och vi använder oss av dem för att förstå 

världen. Genom att utgå från Fahlgren och Sawyer samt Mattssons 

resonemang anser vi att det normala är motsatsparet till det som framställs i 

rättsfallen. Till exempel används inte kategorierna “vit”, “svenskfödd” eller 

“svensktalande” vid framställningen av de unga lagöverträdarna och endast 

vid ett tillfälle hittade vi en beskrivning av en ung lagöverträdare som 

“svensk”. I detta utdrag, från rättsfall A, beskrevs som ovan nämnt inte de 

övriga lagöverträdarnas utseende eller etnicitetsrelaterade aspekter utan 

kategorin “svensk” var den som uppmärksammades och framställdes som 

avvikande från de övriga lagöverträdarna. I ett annat rättsfall, rättsfall B, 

saknas utseenderelaterade beskrivningar av de åtalade helt och hållet. Rätten 

uppger i detta rättsfall att det endast finns en kortfattad beskrivning av 

händelseförloppet. Jämför vi rättsfall B med rättsfall C som också har 

kortfattade beskrivningar om de åtalade, så beskrivs de åtalade i rättsfall C 

som “utländska”. Detta leder oss till att i rättsfall B så behövs det inte någon 

beskrivning för att de åtalade är medlemmar av en grupp i samhället som 

samhället anser vara de “normala” eller “självklara” (Fahlgren & Sawyer 

2005, s. 97). Vi anser också att domstolen, genom att inte göra en 

beskrivning av de åtalade i rättsfall B, inte bara verifierar att det finns något 

som anses “normalt” i det svenska samhället utan även förstärker de “vi” och 

“dom”-tänkande som Fahlgren och Sawyer (2005, s.97) beskriver. 
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Vi anser att vårt ovan presenterade resultat kan kopplas till vad Elsrud och 

Lalander (2017, s. 183) skriver om att det länge funnits en diskurs som 

särskiljer vilka som uppfattas som “svenskar” och vilka som uppfattas som 

“icke-svenskar”. Som en följd av denna diskurs tillskrivs människor 

kategorier som till exempel “invandrare” eller “människor med utländsk 

bakgrund” även om de är födda i Sverige, vilket särskiljer dem från andra 

“svenskar”. I vårt resultat ser vi exempel på denna framställning i både 

Ahmed, Martinus, Frans och Max utsagor när de använder sig av begreppet 

“utländsk härkomst” för att beskriva en ung lagöverträdare i domstolen. 

Diskurser om människors bakgrund och/eller etnicitet kan få allvarliga 

konsekvenser för människor som påverkas av dem (Elsrud och Lalander 

(2017, s. 184). Ett exempel på konsekvenser återfinns i Elsrud och Lalanders 

(2017, ss. 182-199) resultat, som visar att unga män med 

“invandrarbakgrund” och unga män med “svensk bakgrund” inte behandlas 

likvärdigt i domstolen. Detta då bemötandet och stämningen i rättssalen 

påverkas av männens bakgrund och unga män med “svensk bakgrund” 

bemöts lättsamt medan unga män med “invandrarbakgrund” bemöts med 

strikthet. Lundström och Sallnäs (2003, s. 208) historiska studie visar att 

sociala institutioners beslutsfattande påverkas av faktorer som exempelvis att 

en person tillhör en kulturell-eller etnisk minoritet och Byrman och Skoglund 

(2018, s. 57) visar i sin studie att parter som beskrivs som utlandsfödda inte 

behandlas likvärdigt i domstolen. Mot bakgrund av dessa två studiers resultat 

och ovanstående argumentation anser vi att de unga lagöverträdare som 

framställs utifrån hudfärg, exempelvis “mörk” eller “mörkhyad” och 

etnicitet, exempelvis “utländsk” eller “utländsk härkomst” och som således 

betraktas som “avvikande” minoriteter, löper större risk att diskrimineras i 

rätten än de lagöverträdare som inte framställs på ett sådant sätt.  

Studerar vi Leiber, Peck och Beaudy-Cyrs (2016, s. 24) resultat uppvisar det, 

som vi tidigare lyft fram, att grupper som rasifieras utifrån föreställningar om 
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hudfärg är mer utsatta än andra grupper som inte gör det samt att vissa 

minoriteter utsätts för hårdare och större social kontroll i en rättslig kontext. 

Till följd av att vi i vår studie inte valt att granska hur de unga 

lagöverträdarna straffas har vi inte fullt ut kunnat bekräfta detta resultat, men 

det vi har kunnat se i vårt datamaterial är att framställningen av en “mörk” 

hudfärg förekommer oftare än framställningar om andra hudfärger, vilket vi 

nämner ovan. Genom att tillämpa det intersektionella analysverktyget anser 

vi att denna framställning av unga lagöverträdare kan förstås som ytterligare 

ett tecken på att rasifierade maktstrukturer och ojämlikhet existerar inom 

gruppen unga lagöverträdare och att vissa minoritetsgrupper, i vår studie 

gruppen som framställs som “mörk”, löper en ökad risk att utsättas för 

hårdare- och större social kontroll i rätten än andra minoritetsgrupper.  

I ovanstående utläggning har vi redogjort för våra resultat relaterat 

framställningen av unga lagöverträdare utifrån framställningar relaterat 

etnicitet, normalisering och rasifiering. I vår resultatdel presenterar vi även 

framställningar av de unga lagöverträdarna utifrån andra kategorier. I flera av 

våra rättsfall har vi även hittat textstycken som visar att de unga 

lagöverträdarna beskrivs utifrån framställningar av genus, vilket vi i följande 

stycken kommer att lyfta fram och analysera.  

11.2 Kvinnligt våld & Dubbelt avvikande 
Inledningsvis kan vi även se att när målsäganden Sarah (rättsfall A) beskriver 

tre av de unga lagöverträdarna som “flickor” så uppger hon även att 

“flickorna var högljudda” och att “de var kaxiga”. Denna subjektiva 

bedömning av de unga lagöverträdarnas handlande/beteende återfinns endast 

i ett annat rättsfall, rättsfall F, där den unga lagöverträdarens handlande 

beskrivs av rätten på följande vis: “beteendet från Majas sida att sparka 

Christine är inte acceptabelt och är ett mycket dåligt sätt att hantera en 

konflikt”. I båda fallen noterar vi att de unga lagöverträdarna har kvinnlig 

könstillhörighet. I rättsfallen B och E där de unga lagöverträdarna har manlig 
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könstillhörighet görs inte någon subjektiv beskrivning av deras 

våldshandlingar likt den som framgår i rättsfallen, varken av målsägande, 

vittnen eller rätten. Tidigare i vårt arbete har vi beskrivit hur skapandet av 

vad som anses “naturlig” och självklart påverkar hur föreställningar om 

hudfärg och etnicitet kommer till uttryck i domstolen. Detta 

skillnadsskapande förekommer även inom föreställningar om genus 

(Fahlgren & Sawyer 2005, s. 97; Gemzöe 2002, ss. 84, 95; Mattsson 2015, 

ss. 43, 88) vilket vi anser att ovanstående resultat visar på. Vi anser också att 

detta kan härledas till vad Nilsson (2014, ss. 97-98) skriver om att kvinnors 

våld historiskt sett har betraktats som något dubbelt avvikande. I och med att 

de unga lagöverträdarna i rättsfallen A och F; Fatima, Saga, Hanna och Maja, 

i sitt handlande bryter mot både lagen och mot rådande könsnormer om 

kvinnor och våld, anser vi att det går att förstå framställningen av dem som 

präglad av den historiska synen på kvinnor och våldsbrott. Denna syn 

grundar sig, enligt oss, i vad Nilsson (2014, ss. 97-98) beskriver som en av 

kriminologins etablerade sanningar, som innebär att kvinnor generellt sett 

begått avsevärt färre våldsbrott än män, vilket i sin tur har bidragit till att 

skapa en bild av våld som en manlig angelägenhet. Vi anser att 

framställningen av dessa unga lagöverträdare till följd av den historiska 

bilden på våldsbrott, präglas av en syn på dem som dubbelt avvikande och att 

beskrivningen av deras handlande och beteende i sin tur ges mer utrymme än 

den gör i rättsfallen där de unga lagöverträdarna har manlig könstillhörighet. 

Detta resultat anser vi stämmer överens med Byrman och Skoglunds (2018, 

ss. 54, 57) resultat om att det finns en tendens av traditionella och stereotypa 

framställningar av kvinnor och män, deras beteende och handlingar i 

domstolar samt Wiest (2013, ss. 358-360) resultat  om att beslutsfattarna- 

och domstolen påverkas av individers könstillhörighet och att kvinnor som 

inte passar in i traditionella normer för kvinnlighet i högre utsträckning döms 

för brott och en hårdare påföljd. Mot bakgrund av detta anser vi att 

framställningen av de unga lagöverträdarna med kvinnlig könstillhörighet 
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som avvikande kan bidra till att de kan komma att utsättas för 

diskriminerande behandling samt dömas till hårdare straff i rätten.  

I stycket ovan lyfter vi hur unga lagöverträdare med kvinnlig könstillhörighet 

löper risk att utsättas för diskriminering- eller olikvärdig behandling i 

domstolar till följd av framställningen av dem som avvikande från 

könsnormer och traditionella stereotyper. Vi anser också att risken att unga 

lagöverträdare inte behandlas likvärdigt i domstolen, till följd av 

framställningar baserade på föreställningar om genus, kan få konsekvenser 

även för unga lagöverträdare med manlig könstillhörighet.  

Peck, Leiber och Brubaker (2014, s. 261) lyfter i sitt resultat, i motsats till 

Wiest (2013) att en stereotyp framställning av kvinnor som inkapabla att 

begå brott medför att kvinnor i rättssystemets inledande skeden bemöts med 

mer överseende och mildhet än män. Utifrån Peck, Leiber och Brubakers 

(2014, s. 261) resultat kan en stereotyp framställning av kvinnor komma att 

gynna dem i tidiga skeden av den rättsliga processen vilket i sin tur innebär 

en olikvärdig behandling av kvinnor och män i rätten, som i detta fall kan 

medföra negativa konsekvenser för lagöverträdare med manlig 

könstillhörighet. Resultatet i Peck, Leiber och Brubakers (2014, s. 261) 

studie pekar även på att kvinnor som kommit långt i rättssystemet betraktas 

som mycket problematiska, vilket vi anser att domstolens subjektiva 

beskrivning av Majas handlande i rättsfall F samt Fatima, Saga och Hannas 

handlande i rättsfall A är ett tecken på. Sammantaget anser vi att 

framställningarna av de unga lagöverträdarna utifrån genus kan kopplas till 

samhälleliga maktstrukturer som bidrar till isärhållande mellan kvinnligt och 

manligt, kvinnor och män vilket i sin tur medför att kvinnor och män 

förväntas göra olika saker eller uppträda på olika sätt (De los Reyes & 

Mulinari 2005, s.17; Mattsson 2015, ss. 35, 39). 
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11.3 Intersektion 
Hittills har vi i vår analys redogjort för hur framställningar av unga 

lagöverträdare från kategorier och aspekter relaterat etnicitet och genus 

uttrycks i domstolen samt hur dessa framställningar kan komma att påverka 

dessa, såväl som andra, unga lagöverträdares process i domstolen. Denna 

redogörelse har vi än sålänge delat upp, men vissa rättsfall visar på att dessa 

framställningar intersekterar med varandra, vilket vi anser kan få ytterligare 

konsekvenser för de unga lagöverträdarna. Ett exempel på en framställning 

där både etnicitet-och genus förekommer är i rättsfall A, där vittnet Sanne 

framställer tre unga lagöverträdare som “flickor” och “mörka” och ett annat 

är i utdraget från rättsfall E, där målsäganden Lars beskriver de unga 

lagöverträdarna som “mörkhyade” och “killar”. Av Peck, Leiber och 

Brubaker (2014, s. 260) resultat framgår det att unga afroamerikanska 

lagöverträdare löper större risk att dömas som skyldiga än “vita” 

lagöverträdare i domstolar. Vidare framgår även att kombinationen 

afroamerikansk och kvinna medför en dubbelt så stor risk att dömas för brott 

som alla andra kategorier av lagöverträdare samt att de även utsätts för en 

hårdare behandling- och bedömning vid prövningen av deras rättsfall. Mot 

bakgrund av detta anser vi att de unga lagöverträdarna som beskrivs av 

Sanne och Lars löper en ännu större risk att utsättas för diskriminerande 

behandling och hårdare bemötande i rätten än övriga presenterade 

lagöverträdare, där den framställningen av dem inte bygger på en 

intersektion mellan etnicitet och genus. 

11.4 Socialtjänstens framställning 
I vårt resultat redogör vi för socialtjänstens bedömning och framställning av 

dem unga lagöverträdarna i rättsfallen. Av resultatet framgår det 

huvudsakliga mönstret som vi i kodschemat benämner som olikvärdig 

framställning. Denna kategori kommer vi att analysera i nedanstående 

stycken.  
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I vårt resultat belyser vi att domstolen framställer socialtjänstens bedömning 

av de unga lagöverträdarna i rättsfallen C, D, F, G och I. Resultatet visar på 

att socialtjänstens bedömningar av dem unga lagöverträdarna i dessa rättsfall 

skiljer sig åt då vissa framställningar lägger fokus på exempelvis den unga 

lagöverträdarens sociala förhållande och alkohol- och narkotikavanor, andra 

på vad som anses vara den unga lagöverträdarens bästa och en framställning 

på en fullständig beskrivning av den unga lagöverträdares nuvarande 

situation och tidigare kännedom hos de sociala myndigheterna. Vi anser att 

detta resultat kan kopplas till vad Tärnfalks studie (2007, s. 248) visar på, 

nämligen att det finns en omfattande osäkerhet om vad ett yttrande till 

domstolen skall innehålla samt en osäkerhet om vad som anses vara relevant 

vid bedömning av ett barns situation, inom socialtjänsten. De framställningar 

som görs i yttrandena är inte utan betydelse, men i och med att de skiljer sig 

åt från fall till fall framstår inte bedömningarna av dem unga lagöverträdarna 

som konsekventa, vilket även Tärnfalk (2007, s. 248) uppmärksammar i sitt 

resultat. I tidigare stycken har vi redogjort för hur olika framställningar och 

faktorer kan bidra till bland annat olikvärdig behandling och olikvärdigt 

bemötande av människor i domstolen. Mot bakgrund av att socialtjänstens 

yttrande har en avgörande roll i vilken påföljd som domstolen beslutar att 

döma den unga lagöverträdaren till (Tärnfalk 2007, s. 248) samt att 

yttrandena i vår studie inte konsekvent framställer de unga lagöverträdarna 

och deras behov, anser vi att det finns en risk att yttrandena kan komma att 

bidra till olikvärdiga bedömningar- och bestraffningar av unga lagöverträdare 

i domstolen. Vidare visar vårt resultat att det i rättsfallen A, B, E och H helt 

saknas en redogörelse för socialtjänstens bedömning, vilket i kombination 

med att de yttranden som finns inte är konsekventa i sin framställning av 

unga lagöverträdare visar på ytterligare ett av Tärnfalks (2007, s. 

248)  resultat, att de rättsliga principer som ligger till grund för att alla ska 

behandlas lika inte följs på ett konsekvent sätt av varken socialtjänsten eller 



 

 

52 

 

 

domstolarna samt att påföljdssystemet för unga lagöverträdare verkar vara 

orättvist och oförutsägbart.  
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12 Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka konstruktioner av unga lagöverträdare 

som begått våldsbrott för att därigenom analysera hur föreställningar om 

etnicitet och genus kommer till uttryck i rättsfall. För att besvara syftet har vi 

i studien använt oss av frågeställningarna; Vilka framställningar framträder i 

domstolens konstruktion av unga lagöverträdare som begått våldsbrott? samt 

Hur framställs föreställningar om genus och etnicitet i domstolens 

handläggning av unga lagöverträdare? 

I studiens resultat- och analysavsnitt redogör vi för dem framställningar vi 

har hittat i arbetet samt hur dessa bidrar till att konstruera dem unga 

lagöverträdarna. Resultatet visar att i domstolens handläggning av unga 

lagöverträdare förekommer framställningar baserade på individernas etnicitet 

och genus. Vid framställningen av etnicitet beskriver flera parter i domstolen 

dem unga lagöverträdarna utifrån bland annat vilken hudfärg de har samt 

deras bakgrund. Exempelvis används begreppen “mörk”, “mörkhyad”, 

“utländsk” och “utländsk härkomst” för att beskriva några av dem unga 

lagöverträdarna. Vid framställningen av genus beskriver flera parter dem 

unga lagöverträdarna utifrån att dem är “flickor”, “tjej” och “killar”. I två 

rättsfall, där dem unga lagöverträdarna har kvinnlig könstillhörighet beskrivs 

deras handlande även på ett subjektivt sätt av domstolen, målsägande och 

vittne utifrån att “de var kaxiga”, “de var högljudda” samt “beteendet från 

Majas sida [...] är inte acceptabelt och ett mycket dåligt sätt att hantera en 

konflikt.”. Dessutom redogör vi för stereotypa framställningar av kvinnor 

och våld, i vårt resultat, som vi anser bidrar till en bild av unga 

lagöverträdare med kvinnlig könstillhörighet som dubbelt avvikande från den 

normaliserade synen på våldsbrott i Sverige (Nilsson 2014, ss. 97-98). I 

andra rättsfall förekommer inga beskrivningar av dem unga lagöverträdarnas 

könstillhörighet, eller övriga genusrelaterade aspekter, av varken domstol 

eller andra parter.  
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Vi anser att ovanstående resultat är tecken på att bland annat rasifierande 

maktstrukturer, könsmaktsordning samt traditionella stereotyper om vilka 

som är våldsutövare förekommer i framställningar av unga lagöverträdare. 

Dessa framställningar bidrar till skillnadsskapande och normalisering av 

vissa kategorier av människor i samhället som i sin tur kan medföra att vissa 

lagöverträdare löper en ökad risk att utsättas för diskriminering, till följd av 

olikvärdigt bemötande och olikvärdig behandling i domstolen. Övergripande 

för alla kategorier är även att de framställer vad som uppfattas som 

avvikande hos den unga lagöverträdaren eller deras handlingar, vilket vi 

anser bidrar till ett ‘vi och dom’ skapande (Mattsson 2015, s. 88) där vissa 

grupper av unga lagöverträdare ses som mer avvikande än andra. Vi anser att 

dessa framställningar kan förstås som bidragande till samhälleliga 

normaliseringsprocesser om vem/vad som anses vara ‘normal/normalt’ och 

vem/vad som anses vara avvikande.  

Vidare framhäver vi i vårt resultat att socialtjänstens bedömningar av dem 

unga lagöverträdarna lägger fokus vid olika saker i sin framställning. I några 

framställningar förekommer exempelvis information om individens alkohol- 

och narkotikavanor och sociala förhållanden, med det i andra läggs fokus på 

diagnoser och behov utifrån dessa. Endast i ett av våra rättsfall ges en 

utförlig framställning av den unga lagöverträdarens livssituation och behov. I 

fyra av rättsfallen återges inga framställningar överhuvudtaget. Mot 

bakgrund av att socialtjänstens yttrande har en avgörande roll i domstolens 

val av påföljd för den unga lagöverträdaren (Tärnfalk 2007, s. 248) anser vi 

att inkonsekventa framställningar och bedömningar från socialtjänsten kan 

medföra en ökad risk för ett orättvist och oförutsägbart påföljdssystem för 

unga lagöverträdare. Av ovanstående redogörelse anser vi att det går att se att 

framställningar baserade på stereotypa föreställningar om etnicitet och genus 

förekommer i domstolens handläggning av unga lagöverträdare. I 

kombination med olikvärdiga framställningar från socialtjänsten anser vi att 
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dessa framställningar bidrar till att konstruera vissa grupper av 

lagöverträdare som avvikande. Denna konstruktion anser vi kan bidra till att 

vissa grupper av unga lagöverträdare löper ökad risk för diskriminering i 

domstolen till följd av olikvärdigt bemötande och olikvärdig behandling.  

12.1 Avslutande diskussion 
Vid sammanställningen av vårt resultat har vi kommit att uppleva en oro över 

att rättssystemet- och socialtjänstens yttrande till synes inte förändrats 

avsevärt sedan Tärnfalks (2007) studie genomfördes för mer än ett 

decennium sedan. Om inte de rättsliga principer som ligger till grund för att 

människor behandlas lika i domstolen följs på ett konsekvent sätt varken av 

domstolen eller socialtjänsten, vem bär då ansvaret och vilka kommer att 

drabbas av de eventuella konsekvenserna? Dessa frågor ägnar vi inte tid att 

svara på i denna studie, men vi uppmanar andra forskare att med hjälp av 

andra metoder, teorier och infallsvinklar studera både dessa frågor och unga 

lagöverträdares process mer ingående. Avslutningsvis anser vi att vårt arbete 

berör även andra aktuella och intressanta frågor som exempelvis, vilka 

betraktas som ‘svenska’ och vilka betraktas som ‘utländska’, samt var löper 

gränsen mellan en objektiv framställning av en lagöverträdare och en 

framställning som bidrar till att vidmakthålla stereotypa uppfattningar om 

olika kategorier av människor i samhället. 
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