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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie har syftat till att undersöka yrkesverksammas uppfattning av hur 

ungdomskriminalitet uppkommer och hur ungdomars kriminella beteende skiljer sig beroende på 

ungdomarnas kön. Studiens frågeställningar utformades för att besvara vilken uppfattning de 

yrkesverksamma har om könets betydelse för vilken typ av, och i vilken utsträckning ungdomar 

uppvisar kriminellt beteende samt vilka likheter och skillnader gällande risk- och skyddsfaktorer 

för kriminellt beteende som de yrkesverksamma upplever att det finns mellan könen, och vad dessa 

skillnader och likheter i sådana fall beror på. Studien har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

har använt sig av Beckers stämplingsteori och Hirdmans teori om genussystemet för att undersöka 

yrkesverksammas uppfattningar av ungdomskriminalitet. Den datainsamlingsmetod som studien 

har använt är semi-strukturerade intervjuer med yrkesverksamma poliser och socialarbetare som 

arbetar med ungdomar med kriminellt beteende. Resultat från studien antyder att det finns både 

likheter och skillnader gällande typen av brott, utsträckningen av brott samt risk- och 

skyddsfaktorer beroende på kön. Informanterna som har deltagit i studien uppfattar att det inte 

beror på skillnader mellan könen i sig, utan skillnader i hur könen uppfattas av omgivningen. 

Informanterna upplever att det är samhällets syn på vad det innebär att tillhöra ett visst kön som 

påverkar hur ungdomarnas kriminella beteende tar sig i uttryck. Vidare belyser studien ett behov 

av att fortsätta undersöka hur ungdomskriminalitet uppkommer och hur det kan motverkas eller 

upphöra. 
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1. Inledning  

Ungdomar med kriminellt beteende är en målgrupp som socialarbetare kommer i kontakt med som 

anställda vid exempelvis socialtjänsten och öppenvårdsverksamheter. Även poliser kommer ofta i 

kontakt med dessa ungdomar när de är misstänkta eller vittnen vid brottsutredningar. Denna studie 

undersöker yrkesverksammas upplevelser och erfarenheter av ungdomskriminalitet ur ett 

genusperspektiv. Genusperspektiv innebär i denna studie att vi undersöker hur de yrkesverksamma 

uppfattar att ungdomars kriminalitet påverkas av ungdomarnas kön1. Genus är inte någonting som 

endast är medfött, utan det påverkas också av samhället och omgivningen (Hirdman, 1988, 2001). 

Med yrkesverksamma avses i denna studie poliser och socialarbetare. Vi som genomför studien 

har fått upp ögonen för ungdomskriminalitet genom vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi 

båda kom i kontakt med målgruppen ungdomar med kriminellt beteende. Vi tycker båda att 

ungdomskriminalitet är ett intressant ämne inom det sociala arbetet och tycker att det är viktigt att 

belysa samt studera vidare utifrån de yrkesverksammas perspektiv, då det saknas kunskap om detta 

främst ur ett genusperspektiv. 

 

1.1 Bakgrund  

Tonårstiden är den tidpunkt i livet när människor begår flest brott (Polisen, 2016b). De flesta av 

ungdomarna som begår brott gör det endast vid något tillfälle när de är mellan 13 och 17 år gamla. 

Personer som är under 15 år kan inte bli dömda i domstol, utan då går ärendet över till socialtjänsten 

som får fatta beslut om åtgärder för ungdomen (Polisen, 2016a). Personer som är över 15 år är 

straffmyndiga i Sverige och då är det åklagarmyndigheten som bestämmer om utredning ska följas 

av en rättegång eller inte. När det gäller personer som är mellan 15 och 17 år gamla som är 

misstänka för brott så är det enligt svensk lagstiftning ett krav att utredningen måste ske så snabbt 

som möjligt. Det får max dröja 6 veckor från det att en ungdom blivit meddelad att den är misstänkt 

i en utredning tills denne ungdom får veta huruvida utredningen kommer leda till ett åtal i 

domstolen. För ungdomar som är mellan 15 och 17 år finns särskilda påföljder som inte finns för 

vuxna (Polisen, 2016a). Detta eftersom ungdomar enligt svensk lag inte ska dömas lika hårt som 

vuxna, även om brotten är likvärdiga (Brottsförebyggande rådet, 2012). De särskilda påföljderna 

för ungdomar är ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård (Polisen, 2016a). 

Ungdomsvård är ett åtgärdsprogram som socialtjänsten upprättar, och kan bestå av exempelvis 

samtalskontakt eller behandlingsprogram. Sluten ungdomsvård kan ungdomar dömas till om det 

                                                
1 I denna uppsats används kön och genus synonymt. 
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rör sig om grova brott. Sluten ungdomsvård är som ett ungdomsfängelse. Ungdomen får inte dömas 

till sluten ungdomsvård i mer än 4 år (Polisen, 2016a). Ungdomstjänst innebär att ungdomen döms 

till att genomföra oavlönat arbete eller olika påverkansprogram (Brottsförebyggande rådet, 2012). 

Ungdomstjänst är en vanlig påföljd för ungdomar och infördes 2007 som en helt egen påföljd för 

unga lagöverträdare, tidigare fanns ungdomstjänst som påföljd endast i kombination med 

ungdomsvård. Äldre ungdomar, kring 18-20 års ålder, kan även dömas till frivårdspåföljder såsom 

skyddstillsyn, med övervakning, och villkorlig dom, utan övervakning, (Brottsförebyggande rådet, 

2012). 

 

Ungdomar är enligt Brottsförebyggande rådet (2016) överrepresenterade i statistik över personer 

som är misstänka för att ha begått brott och även i statistik över antal lagförda brott. Det innebär 

inte att ungdomar begår fler brott än vuxna, utan att ungdomar är mest brottsaktiva utifrån antalet 

ungdomar i befolkningen (Socialstyrelsen, 2013). De flesta av ungdomarna begår brott endast ett 

fåtal gånger och det är ett mindre antal ungdomar som begår majoriteten av brotten. Antalet 

misstänkta ungdomar i åldrarna 15-20 år per 100 000 invånare har legat på en relativt stabil siffra 

i ungefär 10 år (Socialstyrelsen, 2013), men i det stora hela har ungdomskriminaliteten under 

perioden 1995-2011 gått ner i Sverige, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (2013). 

Minskningen har varit större för pojkar än för flickor. Snatteri, stöld, skadegörelse och misshandel 

är exempel på brott som begås av fler ungdomar än vuxna personer (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2016) begår pojkar de flesta av brotten och pojkar är även mer utsatta 

för brott. Vissa typer av brott, såsom snatteri, visar sig vara mer jämnt fördelat mellan flickor och 

pojkar (Brottsförebyggande rådet, 2016). Delaryd (2011, 29 november) har i Svenska Dagbladet 

sammanställt information om kriminalstatistik bland ungdomar. Delaryd skriver att nio av tio 

våldsbrott bland ungdomar begås av pojkar, men att det blir allt vanligare att polisen kommer i 

kontakt med flickor som begår grövre och råare våldsbrott. Antalet misstänka flickor i åldrarna 15-

17 år har för just våldsbrott fördubblats på tio år (Delaryd, 2011, 29 november). 

 

Ungdomskriminalitet har stora konsekvenser för såväl ungdomarna själva, särskilt om beteendet 

inte går över i samband med ökad ålder och mognad, som för samhället där resurser krävs från 

flera olika delar (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2013) begår pojkar fler brott än 

flickor, men däremot minskar lagföringarna bland pojkar medan de ökar bland flickorna. Det är 

tydligt att flickor syns mer i brottsstatistiken nu än vad de har gjort tidigare. Då socialarbetare och 

poliser har en ständig kontakt med dessa ungdomar är det av vikt att de yrkesverksamma har en 
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insikt i ungdomskriminaliteten och är medvetna om de skillnader och likheter som finns i 

ungdomarnas kriminella beteende beroende på kön. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka yrkesverksammas uppfattning av hur 

ungdomskriminalitet uppkommer och hur ungdomars kriminella beteende skiljer sig beroende på 

ungdomarnas kön.  

 

1.3 Frågeställningar 

● Vilken uppfattning har de yrkesverksamma om könets betydelse för vilken typ av, och i 

vilken utsträckning ungdomar uppvisar kriminellt beteende? 

● Vilka likheter och skillnader gällande risk- och skyddsfaktorer för kriminellt beteende 

upplever de yrkesverksamma att det finns mellan könen, och vad upplever de att dessa 

likheter och skillnader beror på?  

 

1.4 Disposition  

Den här uppsatsen kommer presentera fem kommande kapitel. I kapitel två redogörs för tidigare 

forskning inom ämnet ungdomskriminalitet, som är relevant för denna studie. Den tidigare 

forskningen tar bland annat upp likheter och skillnader i riskfaktorer för könen och hur 

ungdomarnas kriminella beteende skiljer sig. Kapitel tre handlar om det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som studien har, samt de två teorier som studien använder sig av; Beckers 

stämplingsteori och Hirdmans teori om genussystemet, vilka har sitt ursprung ur 

socialkonstruktivismen. Kapitel fyra redovisar de metoder som studien använt sig av, 

datainsamlingsmetoden är intervjuer och analysmetoden är innehållsanalys. I kapitel fyra görs även 

en beskrivning av urval och diskussion kring validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

Kapitel fem redogör för studiens resultat från den insamlade empirin och presenterar en analys 

kring detta med koppling till studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitel fem tar även upp de teman 

som funnits under studiens gång. Uppsatsens sista kapitel är en avslutande diskussion, där slutsatser 

och en diskussion kring analysen, tidigare forskning och teori genomförs samt implikationer för 

vidare forskning kring ämnet presenteras.  
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2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras forskning som visar hur ungdomars kriminella beteende kan te sig och 

hur kriminellt beteende uppkommer. Forskningen är uppdelad i fyra olika delar: pojkars och 

flickors kriminella beteende, riskfaktorer – likheter och skillnader, familjernas betydelse för 

ungdomars kriminella beteende samt ungdomskriminalitet i Sverige. Sist följer även en 

beskrivning av den kunskapslucka vi funnit efter att vi har gått igenom den tidigare forskningen. 

De flesta studier är kvantitativa och mycket av forskningen är skriven ur ett kriminologiskt 

perspektiv samt är genomförd i andra länder än Sverige. Den kriminologiska forskningen är 

intressant och kommer med viktiga insikter om ungdomars kriminella beteende men det är 

problematiskt att det saknas forskning ur ett “socialt arbete-perspektiv” då det är viktigt för 

yrkesverksamma inom socialt arbete att ha insikt samt kunskap om orsaker till kriminellt beteende.   

2.1 Pojkars och flickors kriminella beteende 

Det finns en del internationell forskning som undersöker skillnader i nivån av och utsträckningen 

av kriminellt beteende mellan flickor och pojkar (Tracy, Kempf-Leonard och Abramoske-James, 

2009; Piquero, Gover, MacDonald & Piquero, 2005). En nederländsk studie, som använder sig av 

nationella dataset över brottsstatistik, visar att både pojkar och flickor är mer delaktiga i våldsbrott 

än de varit tidigare (Tracy et al., 2009). Det är enligt studien fler pojkar än flickor som begår brott 

men när det gäller vissa brottstyper börjar flickor bli mer delaktiga än de tidigare har varit. Flickors 

delaktighet i brott som rattfylleri och narkotikabrott ökar, och antalet flickor som blir gripna för att 

ha begått rån ökar i större utsträckning än för pojkar. En amerikansk studie visar att pojkar begår 

brott som vandalisering och snatteri i större utsträckning än flickor (Piquero et al., 2005). Enligt en 

annan amerikansk studie är det även mer typiskt för unga pojkar än för unga flickor att vara 

delaktiga i gäng (Hayward & Honegger, 2014). Studien visar att pojkarnas motivering till att gå 

med i gäng främst är tillgången till pengar men även för att få respekt och skydd samt för att de 

tycker att det är roligt. Det finns även en del ungdomar som blivit tvingade till att gå med i ett gäng 

eller som valt att gå med på grund av att en kompis eller familjemedlem varit delaktig i det 

(Hayward & Honegger, 2014). Kriminella gäng är enligt studien ett stort problem då tidig 

delaktighet i gäng har en koppling till kriminellt beteende även i äldre åldrar. Hayward och 

Honegger (2014) menar vidare att fastän det är fler pojkar som är delaktiga i gäng så har flickors 

delaktighet i gäng ökat den senaste tiden. Studien visar vidare att de flickor som är delaktiga gäng 

oftast är yngre än pojkarna som är delaktiga. 
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En annan amerikansk studie av Miller (2007) har använt sig av nationell data för att undersöka 

kriminella handlingar och hur de skiljer sig mellan könen. 13 810 rapporterade brottshandlingar 

analyserades under studien. Studien visar att det är vanligare för pojkar än för flickor att begå brott 

utomhus och vid en större variation av platser. Enligt studien så är det ofta pojkarna som begår 

brotten som sker utomhus, då det var 10 gånger större sannolikhet för pojkar att vara delaktiga i 

brott utomhus jämfört med flickor. Det är även mer typiskt för pojkar att begå brott i grupp vilket 

Miller (2007) menar beror på att kompisarnas inblandning vid brottet har större betydelse för 

pojkars kriminella beteende än för flickors. Även studien av Piquero et al. (2005) visar att kriminellt 

umgänge har en större påverkan för utvecklandet av kriminellt beteende för pojkar än för flickor. 

Enligt studien av Miller (2007) finns det inte någonting inneboende manligt eller kvinnligt med 

platserna där brotten sker utan skillnaderna i typ av plats där brotten begås beror på den sociala 

kontexten, nämligen att flickor och pojkar uppfostrats till att ta olika mycket utrymme. Pojkar har 

uppfostrats till att ta mer plats än flickor och begår därför oftare brott utomhus. Att flickor oftare 

begår brott ensamma speglar enligt Miller (2007) traditionella föreställningar om femininitet. 

Flickor ska helt enkelt inte visa upp ett kriminellt beteende för offentligheten vilket gör att de blir 

mer benägna att dölja beteendet. 

 

2.2 Riskfaktorer – likheter och skillnader 

En del tidigare forskning visar på både likheter och skillnader gällande faktorer som innebär en 

risk för att flickor och pojkar utvecklar ett kriminellt beteende (Chen, Symons & Reynolds, 2011; 

Diagle, Cullen & Wright, 2007; Wong, Slotboom & Bijleveld, 2010). Faktorer som innebär en risk 

för utveckling av kriminellt beteende för båda könen är umgänge och kompisar. För både flickor 

och pojkar har det betydelse för det kriminella beteendet att ha kriminellt umgänge, då ett kriminellt 

umgänge ökar risken för att själv begå brott (Wong et al., 2010). En studie av Diagle, Cullen och 

Wright (2007) menar även att det innebär en ökad sannolikhet att utveckla ett kriminellt beteende, 

både för flickor och pojkar, om de utsatts för diskriminering eller mobbing. De riskfaktorer som 

skiljer sig mellan könen är enligt en studie av Wong et al. (2010) främst kopplade till individ och 

familj. Studierna av Wong et al. (2010) och Diagle et al. (2007) visar att riskfaktorer som tenderar 

att vara typiska för flickors kriminella beteende är kopplade till negativa livshändelser, depression, 

fysisk misshandel från föräldrarna, konflikter med föräldrarna och mindre anknytning till sina 

vänner. Riskfaktorer som är typiska för pojkars kriminella beteende är bland annat en dålig 

skolgång, då detta bidrar till att pojkarna vill kompensera genom att agera ut på ett kriminellt sätt 

vilket höjer deras status bland vänner (Wong et al., 2010). Hayward och Honegger (2014) menar 
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att skolgången påverkar även flickors utvecklande av kriminaliteten, och att det då är 

inlärningssvårigheter och dålig närvaro som har betydelse. En studie av Chen et al. (2011) visar 

även på att kvalitén på skolutbildningen har ett samband med ungdomskriminalitet för båda könen, 

då en instabil skolmiljö med mycket våld och en låg akademisk nivå kan leda till 

beteendeproblematik hos barn eller ungdomar, samt leda till ett senare kriminellt beteende.  

 

En amerikansk studie av Postlethwait, Barth och Gup (2009) visar att depression är en betydande 

riskfaktor för flickors kriminella beteende. Studien visar att socialarbetare som arbetar med 

ungdomar inom barnavården (vårdnadsutredning, familjehemsplacering etc.) måste vara medvetna 

om sambandet mellan flickors kriminalitet och de riskfaktorer som finns för flickors kriminella 

beteende. Författarna menar att socialarbetarna genom att lägga mer uppmärksamhet på pojkar och 

flickors olika behov kan minska och förebygga kriminella beteenden. Det är även möjligt att 

förebygga kriminalitet och depression genom att lära ungdomarna copingstrategier och uppmuntra 

till en förbättrad problemlösning. Dessa är speciellt av vikt för flickor inom barnavården, som ofta 

lider av depression. Genom att hjälpa föräldrar att använda sig av en positiv uppfostran, vilket är 

en skyddsfaktor mot kriminalitet, kan man reducera ungdomars kriminella beteenden (Postlethwait 

et al., 2009). 

 

En amerikansk studie av Biswas och Vaughn (2011) menar att förekomsten av misshandel eller 

kränkningar hemifrån, icke uppmuntrande och dysfunktionella hemmiljöer med låg nivå av stöd 

från exempelvis föräldrar, vårdnadshavare och lärare kan bidra till att flickor utvecklar ett liv som 

innefattar riskfyllda sexuella beteenden, droganvändande och kriminalitet (Biswas & Vaughn, 

2011). Enligt studien av Hayward och Honegger (2014) finns det särskilda riskfaktorer som är 

sammankopplade med flickors delaktighet i kriminella gäng. Författarna menar att flickor i gäng 

generellt har upplevt mer fysiskt och sexuellt våld under sin barndom än pojkar och att flickorna 

oftare lider av social isolering, dåligt självförtroende och högt risksökande beteende. Det är även 

vanligt att flickorna har en förälder som också har ett kriminellt beteende (Hayward & Honegger, 

2014).  

 

Det finns flera olika förklaringar till skillnader i kriminellt beteende mellan flickor och pojkar. 

Enligt den amerikanska studien av Diagle et al. (2007) kan skillnaderna i kriminellt beteende 

mellan könen förklaras genom att pojkar visar högre grad av impulsivitet och problem med 

självbehärskning än flickor vilket kan bidra till att pojkarna utsätts mer för de faktorer som ökar 

risken för utvecklandet av ett kriminellt beteende. Junger-Tas, Ribeaud och Cruyff (2004) ger i sin 
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studie en liknande förklaring då de menar att flickor exponeras mindre för riskfaktorer. Detta skulle 

enligt studien kunna bero på att många flickor generellt sett kontrolleras mer av sina familjer än 

pojkar och alltså inte får möjligheten att utveckla ett kriminellt beteende i samma utsträckning som 

pojkar. Familjen har en stor betydelse som både skyddsfaktor och riskfaktor för både pojkar och 

flickor. 

2.3 Familjernas betydelse för ungdomars kriminella beteende 

Enligt flera studier har familjerelationer stor påverkan på ungdomars kriminella beteende, både hos 

flickor och hos pojkar (Junger-Tas et al., 2004; Svensson, 2004; Wong et al., 2010). En svensk 

studie av Svensson (2004) visar att en stark relation mellan förälder och ungdom påverkar främst 

flickor till att inte begå brott eftersom flickor är mer känsliga än pojkar inför vad andra kommer att 

ha för åsikter om dem och deras kriminella handlingar. Studien undersöker den självrapporterade 

brottsligheten bland 979 skolungdomar i Sverige. Ungdomarna har deltagit via enkäter. Enligt 

studien känner flickor mer skam än pojkar inför sina föräldrar, vänner och lärare över att ha ett 

kriminellt beteende, vilket är ett resultat av en stark relation mellan förälder och ungdom. En 

anledning till att det finns en skillnad i nivån av skam mellan flickor och pojkar är olika uppfostran 

och socialisering (Svensson, 2004). Flickor uppfostras till att känna mer skuld och skam än pojkar, 

samt internaliserar normer och utvecklar en bättre medvetenhet kring sina handlingar. En svag 

relation mellan förälder och ungdom innebär en ökad risk för ungdomen att utveckla ett kriminellt 

beteende eftersom den svaga relationen gör att ungdomen inte utvecklar ett medvetande kring sina 

handlingar eller känner skam inför att ha begått dessa handlingar (Svensson, 2004). En nederländsk 

studie som går igenom data från 30 europeiska länder visar att det för flickor främst är relationen 

till modern som påverkar deras kriminella beteende (Wong et al., 2010). Enligt studien ökar en 

dålig relation till modern risken för flickor att utveckla ett kriminellt beteende medan en god 

relation till modern skyddar flickor från att utveckla ett kriminellt beteende. 

 

Föräldrakontroll är någonting som enligt en studie av Junger-Tas et al. (2004) påverkar ungdomars 

kriminella beteende. En stark föräldrakontroll och övervakning av ungdomen bidrar till att 

ungdomen inte får möjligheten att utveckla ett kriminellt beteende, medan en svag familjekontroll 

och övervakning av ungdomen bidrar till att ungdomen lättare kan utveckla ett kriminellt beteende. 

Denna familjekontroll är kontextbunden till olika kulturer (Junger-Tas et al., 2004). Andra 

familjefaktorer som förknippas med utveckling av ett negativt beteende är enligt en studie av 

Postlethwait et al. (2009) föräldrars oförmåga att ta hand om familjen, kommunicera med 
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familjemedlemmar om problem samt att knyta an till familjen till följd av missbruksproblematik. 

En likgiltighet inför var ungdomen befinner sig kan också kopplas till utveckling av ett negativt 

beteende, menar Postlethwait et al. (2009).  

 

Det finns enligt en studie av Chiu, Ryan och Herz (2011) en mer än dubbelt så stor risk att anhållas 

för ungdomar vars föräldrar blivit anmälda på grund av omsorgsbrist eller misshandel, och man 

funnit att anmälningen var berättigad, än för ungdomar vars föräldrar blivit anmälda men där 

anklagelserna varit ogrundade. Studien visar även att risken för ungdomar att utveckla ett kriminellt 

beteende är större för ungdomar vars föräldrar fått en berättigad anmälning gällande omsorgsbrist 

än ungdomar vars föräldrar inte har fått en anmälan om omsorgsbrist (Chiu et al., 2011).  

 

Mycket av den tidigare forskningen har, som nämnts i inledningen till detta kapitel, genomförts i 

andra länder än Sverige. Där befinner sig ungdomskriminalitet i en annan kontext på grund av olika 

rådande regler och förhållanden. Det är därför relevant att titta på tidigare forskning som 

genomförts ur en svensk kontext utöver den ovan presenterade forskningen.  

 

2.4 Ungdomskriminalitet i Sverige  

Enligt studien av Svensson (2004), som nämndes i ovanstående avsnitt “Familjernas betydelse för 

ungdomars kriminella beteende”, är det pojkarna som begår de flesta av brotten, och de grövre 

brotten är vanligare bland pojkarna. Det vanligaste brottet bland både pojkar och flickor är snatteri. 

Studien visar även att familjens relation till ungdomen har påverkan för ungdomens kriminella 

beteende. En stark relation inom familjen bidrar till att ungdomen funderar över sitt beteende och 

väljer att inte begå brott för att slippa skämmas inför familj, vänner och lärare. Studien visar att 

flickor är mer bundna till sina familjer då föräldrarna är mer kontrollerande över flickorna än 

pojkarna. Denna kontroll tas i uttryck genom att föräldrarna frågar ungdomen var denne befinner 

sig och vilket umgänge den har (Svensson, 2004).  

 

En rapport från Brottsförebyggande rådet (2013) undersöker ungdomars kriminella beteende i 

Sverige, i form av självrapporterad brottslighet. Rapporten är en översikt av ungdomskriminalitet 

mellan åren 1995 till 2011, där mellan 5300 och 8200 elever i årskurs nio har svarat vid varje 

undersökning i form av enkäter. Enligt rapporten är det vanligt att ungdomar vid något enstaka 

tillfälle begår någon typ av brott, där det oftast förekommande brottet är stöld såsom snatteri eller 

stöld från skolan (Brottsförebyggande rådet, 2013). De mer allvarliga och grövre brotten begås av 

en mindre andel personer. Likt Svenssons (2004) studie visar denna rapport att det är pojkar som 
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begår de flesta av brotten (Brottsförebyggande rådet, 2013). Pojkar är även mer inblandade i 

våldsrelaterade brott men däremot är det mindre skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller 

mindre allvarliga brott eller andra normbrytande beteenden, som inte nödvändigtvis är olagliga, 

som alkoholförtäring eller skolk från skolan. Även narkotikaanvändning är jämnt fördelat mellan 

flickor och pojkar (Brottsförebyggande rådet, 2013).  

 

Andershed och Andershed (2005) har skrivit en forskningsöversikt om normbrytande beteende i 

barndomen. Författarna har använt en stor mängd forskning, både svensk och internationell. 

Författarna definierar normbrytande beteende som “beteende som på olika sätt bryter mot rådande 

normer och regler i den miljö individen befinner sig i” (Andershed & Andershed, 2005, s. 17). 

Denna definition innefattar både kriminellt beteende såsom att begå brott samt exempelvis bryta 

mot föräldrars eller skolans regler utan att bryta mot en lag. Författarna fokuserar på normbrytande 

beteende för barn upp till 12 år, men det förekommer även barn och ungdomar som är äldre än så 

i forskningsöversikten. Andershed och Andershed (2005, s. 49f) finner att risken för normbrytande 

beteende är högre för pojkar än för flickor, och de menar att skillnader mellan pojkar och flickor 

kan observeras redan när barnen är 2 år gamla. De menar att det även är vanligare för pojkar än för 

flickor att ha ett aggressivt beteende i barndomen. Denna skillnad mellan pojkar och flickor skulle 

enligt författarna kunna bero på att pojkar blir mer exponerade för riskfaktorer som kan leda till 

normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005, s. 51f). De menar vidare att det skulle 

kunna bero på att omgivningens sätt att se på pojkar och flickor och sättet på vilket omgivningen 

beter sig kring pojkar och flickor kan orsaka skillnader mellan könen och påverka hur 

normbrytande beteende tar sig i uttryck hos pojkar och flickor. Pojkar tillåts oftare än flickor att 

vara fysiskt aggressiva vilket påverkar flickorna till att inte uppvisa att fysiskt aggressivt beteende 

i samma utsträckning som pojkar. Andershed och Andershed (2005, s. 51f) menar att den mesta av 

forskningen kring riskfaktorer för normbrytande beteende är mer fokuserad på pojkar än på flickor.  

 

Ungefär hälften av alla barn med normbrytande beteende uppvisar fortfarande detta i ungdomen 

(Andershed & Andershed, 2005, s. 161). Ju tidigare det normbrytande beteendet visar sig första 

gången desto större risk finns för ett kraftigare normbrytande beteende och kriminalitet, såsom 

vålds- och drogrelaterade brott, i ungdomen (Andershed & Andershed, 2005, s. 162f). Detta anses 

gälla även för flickor, men det finns en något större betydelse för pojkar (Andershed & Andershed, 

2005, s. 186). I likhet med Brottsförebyggande rådets rapport från 2013, så säger Andershed och 

Andershed (2005) att det är liten del av de kriminella ungdomarna som står för en stor del av 

brotten. Andershed och Andershed (2005, s. 227) menar vidare att det finns mycket mindre 
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forskning om skyddsfaktorer för normbrytande beteende än vad det finns forskning om 

riskfaktorer. Några skyddsfaktorer som författarna funnit för barn är självförtroende, positivt och 

aktivt deltagande i skolan, god relation mellan förälder och barn samt emotionellt stöd från 

omgivningen (Andershed & Andershed, 2005, s. 227).  

 

I en rapport av Brottsförebyggande rådet från 2001 presenteras kunskap om olika individ- och 

familjefaktorer som medför en ökad risk för att barn och ungdomar ska hamna i en allvarlig och 

långvarig kriminalitet. Rapporten presenterar även en del av den kunskap som finns om tidiga 

insatser som kan minska sannolikheten att ungdomar som befinner sig i riskzonen utvecklar ett 

kriminellt beteende. Rapporten betonar att det inte finns någon enskild orsak som ensam kan 

förklara kriminaliteten och det finns inte heller en enskild metod som kan användas för att motverka 

all kriminalitet. Ett sätt att förebygga kriminalitet är att exempelvis ge riktade insatser till de 

individer där allmänna befolkningsinriktade insatser inte räcker till, det vill säga att ge riktade 

insatser till de individer som löper en ökad risk att utveckla ett kriminellt beteende 

(Brottsförebyggande rådet, 2001). 

 

Rapporten från Brottsförebyggande rådet (2001) visar även att barn som i tidig ålder uppvisar 

allvarliga uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar eller har svårt med den kognitiva och 

emotionella utvecklingen löper en ökad risk för att hamna i kriminalitet. Föräldrarnas 

omsorgsförmåga utgör en viktig roll i barnets utveckling. Barn till föräldrar som har svårt att 

utveckla känslomässiga anknytningar till barnet eller använder sig av ”olämpliga 

uppfostringsmetoder” löper en större risk för att utveckla ett kriminellt beteende. Genom att stödja 

dessa föräldrar i omsorgen, genom att exempelvis erbjuda professionell hjälp i hemmet i form av 

hembesök av utbildad personal som stödjer föräldrarna i det vardagliga omsorgsarbetet, men även 

genom att ge föräldrarna emotionellt och socialt stöd kan risken för att barnen hamnar i kriminalitet 

till följd av “olämpliga uppfostringsmetoder” minskas. Att utbilda föräldrar till förskolebarn med 

allvarliga beteendestörningar i att läsa av barnets signaler och använda sig av konstruktiva 

uppfostringsmetoder har också visat sig vara en bra insats enligt rapporten. Insatser till föräldrar 

som kombineras med insatser riktade till barn, samt insatser i hemmet som kombineras med 

insatser från exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin eller skolan är sådant som fungerar 

förebyggande för utvecklandet av kriminellt beteende (Brottsförebyggande rådet, 2001).   
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2.5 Kunskapslucka 

Tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt visar att det saknas studier om skyddsfaktorer, 

då den mesta av forskningen riktas mot riskfaktorer. Den tidigare forskningen som presenterats 

berör ungdomskriminalitet och erbjuder en insikt i vad som ökar risken till att ungdomar utvecklar 

ett kriminellt beteende, men det finns saker som dessa studier saknar, utöver kunskaper om 

skyddsfaktorer. Någonting som är problematiskt med många av de tidigare studier som nämnts i 

kapitlet är att de utgår från ett kriminologiskt perspektiv, vilket inte erbjuder en insikt över hur det 

kriminella beteendet tar sig i uttryck inom det sociala arbetet. Den presenterade forskningen visar 

att det saknas kunskaper om hur socialt arbete med ungdomskriminalitet kan fungera, både 

förebyggande och för att minska en redan existerande kriminalitet. Dessutom är mycket av den 

tidigare forskningen som presenterats i detta kapitel genomförd med en kvantitativ metod där 

mycket av materialet varit statistik från databaser. Detta visar att det saknas kunskaper som kan 

uppkomma genom kvalitativa studier, exempelvis om enskilda personers föreställningar och 

erfarenheter. Utöver detta så utgår mycket av den tidigare forskningen från en annan kontext än 

den kontexten i vilken Sverige befinner sig. Dessa studier undersöker ett fenomen i ett samhälle 

som inte nödvändigtvis är likvärdigt Sveriges och därmed inte heller har samma rättssystem eller 

ett socialt arbete som fungerar på samma sätt. 

 

3. Teori 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat det socialkonstruktivistiska perspektiv som studien har. Här 

beskrivs även de två teorier som studien använder sig av i analysen, vilka har sitt ursprung i 

socialkonstruktivismen: Beckers stämplingsteori och Hirdmans teori om genussystemet. Beckers 

stämplingsteori gör att ungdomskriminalitet kan förklaras som ett socialt konstruerat fenomen 

snarare än någonting som påverkas av biologiska faktorer. Även Hirdmans teori om genussystemet 

möjliggör att skillnader och likheter mellan könen gällande ungdomskriminalitet kan studeras 

utifrån att genus är socialt konstruerat.  

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Den här studien har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det var Berger och Luckmann (1996) 

som introducerade begreppet “social konstruktion”. Berger och Luckmann (1966, s. 13) menar att 

verkligheten är socialt konstruerad, vilket innebär att verkligheten inte utgår från någon given, 

objektiv sanning utan att den skapas genom människors interaktioner med varandra. Även begrepp 

som genus, det vill säga manligt och kvinnligt, är någonting som konstrueras av människor i den 
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tid som de befinner sig i. Det som är manligt och kvinnligt är någonting som skapas av människor 

och innebörden av begreppen kan således vara annorlunda i en annan tid eller annan kontext.  

 

Berger och Luckmann (1966, s. 156ff) talar om två typer av socialisation: primär och sekundär. 

Primär socialisation handlar om att lära sig socialt bestämda regler, vilka bestäms av exempelvis 

ålder. Dessa regler tenderar att vara olika för pojkar och flickor (Berger & Luckmann, 1966, s. 

156), vilket barnen får lära sig från en tidig ålder. Sekundär socialisation handlar om att människor 

internaliserar dessa socialt bestämda regler via institutioner såsom skola eller förskola (Berger & 

Luckmann, 1966, s. 158). Människor lär sig färdigheter och vanor via institutioner, exempelvis 

barn som vistas på skolan och förskolan. Dessa färdigheter och vanor lär vi oss för att fungera 

tillsammans med, och stämma överens med de socialt bestämda reglerna. Socialisation sker alltid 

i kontext av en specifik social struktur (Berger & Luckmann, 1966, s. 183). 

                                                                                                                                                                                                                               

3.2 Howard S. Beckers stämplingsteori 

Howard S. Beckers stämplingsteori går ut på att förklara avvikande beteenden. Inom Beckers 

stämplingsteori är avvikelse att inte följa en grupps bestämda regler (Becker, 1963/2006, s. 18). Ett 

samhälle kan ha flera olika regler, till exempel sociala regler och lagstiftning. Avvikelse är en följd 

av omgivningens reaktion på en persons handlingar och avvikelse är därför någonting som 

konstrueras av omgivningen (Becker, 1963/2006, s. 22f). Avvikelse är inte en egenskap av den 

handling en person gör, utan ett resultat av att andra människor tillämpar regler och sanktioner på 

en som brutit mot de bestämda reglerna (Becker, 1963/2006, s. 22f). Lagstiftning är ett exempel på 

dessa regler, och att bryta mot lagen gör att personen i fråga ses som en avvikare. Sociala regler är 

formade av sociala grupper, vilka befinner sig inom olika kontexter (Becker, 1963/2006, s. 25ff). 

Olika gruppers sociala regler kan därför vara motsägande de sociala reglerna hos en annan grupp. 

En handling som är avvikande i exempelvis Sverige ses inte nödvändigtvis som avvikande i ett 

annat land där en annan kultur och olika sociala regler råder (Becker, 1963/2006, s. 25ff). Samma 

beteende kan accepteras på olika sätt i olika situationer och olika platser.  

 

Vem som drabbats och tagit skada av en handling, samt vem det är som begått den, avgör i vilken 

utsträckning som handlingen i fråga ses som avvikande (Becker, 1963/2006, s. 27f). Handlingens 

betydelse beror på omgivnings reaktioner på handlingen, och en starkare reaktion på en avvikande 

handling innebär att avvikelsen ses som värre. En ungdom som har ett kriminellt beteende, vilket 

är ett normbrytande beteende, ses av omgivningen som avvikande, och i detta fall mer specifikt 
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kriminell. Det är inte förrän omgivningen reagerar på det normbrytande beteendet, den kriminella 

handlingen, som den handlingen existerar utanför dess sociala kontext (Becker, 1963/2006, s. 27f). 

 

3.3 Yvonne Hirdmans teori om genussystemet  

Yvonne Hirdman (1988, 2001) använder i sin forskning begreppen “genus” och “genussystemet”. 

Hirdman använder genus som ett ersättande begrepp för “könsroller” för att betona de 

bakomliggande faktorer som finns för de fasta formerna “kvinnor” och “män” (Hirdman, 2001, s. 

12). Hirdman använder även begreppet för att förstå att kön inte endast handlar om det kroppsliga 

eller biologiska könet, utan även innefattar tankar och föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt (2001, s. 16). Enligt Hirdman är stereotyperna “man” och “kvinna” någonting som har 

en lång historia och dessa stereotyper är djupt inrotade i människor idag (2001, s. 26ff). Kvinnan 

och mannen ses som varandras motsatser, och mannen har ansetts vara normen i samhället (2001, 

s. 35). Kvinnor har i historien glömts bort och ansetts oviktig i jämförelse med mannen (2001, s. 

26ff).  

 

Hirdmans begrepp “genussystemet” kan förklaras utifrån två principer: isärhållningen av män och 

kvinnor samt manlig överordning (1988). Isärhållningen av män och kvinnor innebär att könen har 

olika tillgång till samhällets olika arenor och nivåer, exempelvis på arbetsmarknaden. Manlig 

överordning innebär att mannen ses som normen i samhället och är således överordnad kvinnan. 

När kvinnor och män hålls isär i samhället leder det till synen att mannen är överordnad kvinnan, 

då isärhållningen förstärker just män inom den egna gruppen på så sätt att det som är “manligt” 

förhöjs över det som är “kvinnligt” (Hirdman, 2001, s. 65). Män har under historiens gång haft mer 

krävande arbeten än kvinnor, som inneburit att män fått högre lön och högre status än kvinnor. 

Dagens arbetsmarknad ser inte likadan ut som den gjort tidigare och män har inte längre 

nödvändigtvis mer krävande arbeten än kvinnor. Trots detta så finns det enligt Hirdman (2001, s. 

65) fortfarande föreställningar om att så kallade “kvinnoarbeten”, alltså kvinnodominerade yrken, 

är nedvärderande för män att utföra medan kvinnor som ägnar sig åt så kallade “mansarbeten”, 

alltså mansdominerade yrken, blir hyllade. Detta visar att mannens ställning i samhället är 

överordnad kvinnans.  

 

Mannen som norm legitimeras genom isärhållningen av könen (1988). Då mannen är normen är de 

det allmängiltiga och till följd av detta blir kvinnor någonting som avviker från det allmängiltiga 

och normala. När människor föds, så föds vi in i denna syn på kön som finns i samhället. Hirdman 
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(1988) menar även att en man och en kvinna inte föds till det, utan att båda skapas i samverkan 

med omgivningen. Man och kvinna är alltså någonting som konstrueras socialt.  

 

4. Metod  

I detta kapitel redogör vi för studiens tillvägagångssätt för datainsamling och analys. Vi börjar med 

att beskriva den forskningsansats som studien grundats på. Sedan följer en förklaring på hur urvalet 

har genomförts, för att sedan beskriva den datainsamlingsmetod som studien har använt. Den 

analysmetod som sedan använts för att analysera det insamlade materialet diskuteras vidare. 

Studiens validitet och reliabilitet diskuteras under en rubrik och avslutningsvis tar avsnittet upp 

vilka etiska överväganden som gjorts under studiens gång.  

 

4.1 Forskningsansats 

Denna studie grundade sig på en kvalitativ forskningsansats. Detta innebär bland annat att det 

snarare var ett “inifrån-perspektiv” än ett “utifrån-perspektiv” som studien utgick från och att 

studien har varit personcentrerad snarare än variabelkoncentrerad (Padgett, 2008, s. 2). I studien 

inhämtades subjektiva åsikter om informanternas upplevelser, och inte statistik. En kvalitativ 

forskningsansats är lämplig att använda sig av om forskaren vill undersöka ett ämne från ett 

“inifrån-perspektiv” samt om ämnet som undersöks kan vara känsligt och vara ett ämne med 

emotionellt djup (Padgett, 2008, s. 15f). En kvalitativ ansats är även lämplig när forskaren vill 

fånga personers upplevda erfarenheter utifrån deras perspektiv. En kvalitativ ansats är även en bra 

metod när forskaren söker en djup förståelse för det som studeras. 

 

Som nämnt i studiens avsnitt om teori har studien använt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Detta innebär att studien fokuserat på människors uppfattningar av hur samhällets syn på vad som 

är manligt och kvinnligt påverkar hur ungdomars kriminella beteende tar sig i uttryck. Studien har 

sökt förståelse för innebörden i informanternas upplevelser av ungdomskriminalitet i en given 

kontext, det vill säga tiden vi människor lever i just nu. Deras upplevelser påverkas av denna 

kontext och deras svar färgas utefter den. Enligt socialkonstruktivismen skapas verkligheten genom 

människors interaktioner med varandra och är beroende av kontext (Berger & Luckmann, 1966, s. 

211). 
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4.2 Urval  

Studiens informanter bestod av yrkesverksamma från två yrkeskategorier: poliser och 

socialarbetare. Vi valde att genomföra studien med dessa två yrkeskategorier för att få en så bred 

bild som möjligt. Poliser och socialarbetare är lämpliga yrkeskategorier för denna studie då båda 

arbetar med ungdomar med kriminellt beteende, men på olika sätt. Fördelningen inom 

yrkeskategorierna var tre poliser och sex socialarbetare. Informanterna bestod av sex kvinnor och 

tre män i åldrarna 33-55 år. Samtliga informanter arbetar med ungdomar som har ett kriminellt 

beteende, vilket har varit grunden för studiens strategiska urval då vi sökt de informanter som haft 

möjlighet att dela med sig av den nödvändiga informationen som krävs för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar (Padgett, 2008, s. 53). Informanterna har olika lång erfarenhet av 

målgruppen och några av dem har haft tidigare yrken med andra målgrupper än ungdomar. Några 

av informanterna arbetar även med andra typer av frågor än kriminalitet men inom verksamheterna 

är ungdomar ändå målgruppen. Samtliga socialarbetare har utbildning relaterat till socialt arbete, 

medan poliserna har polisutbildning och har ett starkt samarbete med personer verksamma inom 

socialt arbete. Vi har nått informanterna genom telefonsamtal och utskick av förfrågningar via e-

post till verksamheter som arbetar med ungdomar med kriminellt beteende. Vid utskicken har ett 

informationsbrev bifogats (se bilaga 1). Alla som tillfrågats om deltagande har inte haft möjlighet 

eller önskan att delta, och vissa har inte svarat på förfrågan om deltagande. Då vi inte fått något 

svar på utskicket inom några dagar har en påminnelse skickats och efter ytterligare ett par dagar 

har ännu en förfrågan skickats. Efter det har vi inte skickat ut några fler förfrågningar. Vår 

avgränsning geografiskt har varit städer inom Uppsala län.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuer som datainsamlingsmetod är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. Vår 

datainsamling har bestått av nio intervjuer med yrkesverksamma poliser och socialarbetare. 

Intervjuerna har genomförts under fyra veckor under våren 2016. Vi har använt oss av semi-

strukturerade intervjuer då det skapar en ram för intervjuerna, men också en möjlighet att forma 

varje intervju utefter informanternas unika erfarenheter och unika svar på frågorna. Vid semi-

strukturerade intervjuer är intervjuerna minimalt strukturerade, ett antal frågor är redan 

förutbestämda men ordningen som frågorna ställs i kan ändras under intervjuns gång (Padgett, 

2008, s. 103). Det innebär att vi som intervjuare har kunnat delvis styra intervjuernas diskussioner 

genom exempelvis följdfrågor när informanterna gett svar som vi funnit särskilt intressanta eller 

relevanta för studien. Genom följdfrågor kan forskarna vid intervjuer få värdefull information som 

de inte fått vid helt strukturerade intervjuer (Padgett, 2008, s. 108).  
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Åtta av intervjuerna har genomförts vid informanternas arbetsplatser och en av intervjuerna har 

genomförts vid en offentlig plats. Informanterna har själva valt plats för intervjun för att de ska 

känna sig så bekväma som möjligt i situationen. Intervjuerna har spelats in med ljud med 

informanternas samtycke. Ljudinspelning vid intervjuer gör att intervjuaren kan koncentrera sig 

mer på att vara en del i samtalet och kunna ställa följdfrågor än att lägga ner tid på att anteckna allt 

som sägs (Padgett, 2008, s. 121). Båda av studiens författare har närvarat vid samtliga intervjuer 

för att se till att båda författare var lika delaktiga, för att få samma information vid intervjuerna 

samt för att försäkra att intervjuerna går till på liknande sätt. Vid samtliga intervjuer har endast 

intervjuarna och en informant deltagit. Intervjuerna har varit omkring 45 minuter långa.   

 

Vid intervjuerna har en intervjuguide använts (se bilaga 2). Den har sett likadan ut för samtliga 

informanter, oavsett yrkeskategori, men frågorna har delvis anpassats utifrån yrkeskategori (“Hur 

länge har du arbetat som polis?” respektive “Hur länge har du arbetat som socialarbetare?”). Vid 

utformningen av intervjuguiden har vi försökt formulera frågorna på ett sådant sätt att de inte är 

otydliga eller ledande mot ett visst svar, vilket är viktigt vid intervjuer (Padgett, 2008, s. 114). Då 

intervjuerna genomförts på ett semi-strukturerat sätt så har frågor även formulerats under 

intervjuernas gång beroende på vilka svar informanterna gett (Padgett, 2008, s. 103). 

Intervjuguiden var uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av frågor om informantens 

bakgrund, för att vi som intervjuare skulle lära känna personen och för att informanten skulle känna 

sig bekväm och inte direkt behöva svara på svårare frågor som kräver mer eftertanke. Den andra 

delen handlade om informantens definition av kriminellt beteende och hur informanten kommer i 

kontakt med samt arbetar med ungdomar som har ett kriminellt beteende. Denna del gjorde att 

informanten fick redogöra för sina kunskaper inom ämnet och fungerade även som en övergång till 

den tredje delen, som handlade om likheter och skillnader i ungdomskriminalitet mellan flickor 

och pojkar. Den tredje delen var den som krävde mest eftertanke från informanterna och direkta 

kopplingar till de yrkesverksammas egna erfarenheter. Frågorna var delvis öppna för att 

informanterna skulle motiveras till att ge utförliga svar. Efter att datainsamlingen, det vill säga 

intervjuerna, genomförts transkriberades samtligt material av studiens författare. Vid 

transkriberingen av materialet utelämnades namn på informanterna och andra personer samt 

arbetsplatser för att ingens identitet skulle kunna avslöjas.  
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4.4 Analysmetod  

Under analysen av datamaterialet har Braun och Clarkes (2006) beskrivning av tematisk 

innehållsanalys använts. Om det material som samlats in är muntligt, vilket materialet i denna 

studie var, så måste materialet transkriberas innan en analys kan ske. Materialet transkriberades 

noggrant och så ordagrant som möjligt, eftersom transkriptionerna skulle ge en så rättvis och 

sanningsenlig skildring av de genomförda intervjuerna som möjligt (Braun & Clarke, 2006). Allt 

som sades under intervjuerna togs med i transkriptionerna och ibland innehöll transkriptionerna 

även ljud som exempelvis skratt eller hostningar. 

 

Efter transkriberingen av intervjuerna så lästes textmaterialet igenom av oss upprepade gånger för 

att bekanta oss med det på djupet. Efter att vi fått en initial idé om vad materialet sade och vad som 

var intressant i materialet så började vi koda materialet. Koder identifierar en del i datamaterialet 

som verkar vara relevant och intressant med hänsyn till studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). Vi 

har analyserat både det manifesta (uttalade) och latenta (outtalade) innehållet i datamaterialet. Det 

latenta innehållet har funnits genom tolkning av det outtalade i intervjuerna. Efter kodning av all 

data skrevs flera tankekartor på olika koder som funnits i datamaterialet. Dessa koder analyserades 

och genom att föreställa oss hur de olika koderna hörde samman kombinerades dem och skapade 

överbryggande teman (Braun & Clarke, 2006). Efter att vi funnit de överbryggande teman i texten 

så identifierade vi vad varje tema egentligen handlade om. Därefter namngav vi de teman vi funnit. 

De namn vi gav de teman vi fann var: ”Kriminalitet och kön”, ”Risk- och skyddsfaktorer för pojkar 

och flickor” samt ”Identitet och genus”. 

 

Inom kvalitativ metod är det viktigt att forskaren utgår från studieobjektens perspektiv, vilket denna 

studie gjorde. Innehållsanalysen bidrog till att vi kunde besvara studiens frågeställningar genom att 

hjälpa oss att identifiera likheter och skillnader i svaren från informanterna. Genom att hitta dessa 

likheter och skillnader kunde vi dra slutsatser om gemensamma eller skilda uppfattningar hos 

informanterna. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Studiens frågeställningar är fokuserade på de yrkesverksammas upplevelser, eftersom studien 

undersökte hur informanterna uppfattar kriminellt beteende. Det som var syftet med analysen av 

intervjuerna var att hitta informanternas uppfattningar om ungdomskriminalitet. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod speglar informanternas uppfattning och det var därför viktigt att de gav så 

tillförlitliga samt giltiga svar som möjligt. Validitet handlar om studiens giltighet och relevans, och 
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uppnås genom att ha ett passande metodval till studiens frågeställningar och syfte. Validitet innebär 

att undersöka det som avses att undersökas helt enkelt (Bryman, 2001, s. 257), men även att se till 

att inte missförstånd sker under intervjuernas gång samt att informanterna svarar på det som de ska 

svara på. Detta har vi under intervjuerna gjort vilket bidrar till studiens giltighet. Validitet handlar 

vidare om att säkerställa att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns (Bryman, 2001, 

s. 258).  Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Att vi tydligt har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt under studien bidrar till att ge studien tillförlitlighet (Bryman, 2001, s. 260f).  

 

I jämförelse med hur många yrkesverksamma som arbetar med ungdomar det finns, så är studiens 

urval litet om man ser till helheten. Fler intervjuer med personer från flera olika städer eller fler län 

än Uppsala hade kunnat ge ett annat mer generaliserbart resultat. Nu är svaren utifrån situationen i 

Uppsala län och informanternas åsikter skulle kunna skilja sig från övriga Sverige. Därför är denna 

studies resultat kontextbundna och bör ses i sitt sammanhang. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid studiens genomförande har vi beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudregler inom 

forskningsetiska principer: konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

samtyckeskravet. Studien har följt konfidentialitetskravet genom att vi förvarat personuppgifterna 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av dem och vi har hållit personuppgifterna, så 

långt som möjligt, konfidentiella. Studien har uppfyllt nyttjandekravet genom att de 

personuppgifter som samlats in under studiens gång endast har använts för studiens syfte. Samtliga 

deltagare har informerats om studiens syfte för att uppfylla informationskravet, och informanterna 

har informerats om sin rätt att bestämma över sin egen medverkan och sin rätt att dra sig ur studien 

när som helst utan anledning, vilket uppfyller samtyckeskravet. 

  

Vid studiens genomförande har även beaktats att studien ska syfta till att någonting gott kommer 

ur den samt att den skall göra så liten skada och så stor nytta som möjligt (Bryman, 2001, s. 443ff). 

Alla studiens deltagare har behandlats likvärdigt. 

 

Intervjuerna har syftat till att få reda på de yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser i 

egenskap av att de är just yrkesverksamma snarare än privatpersoner. Vi har tagit i beaktande att 

intervjusituationen kan upplevas som känslig då den intervjuade personen kan känna sig obekväm 

i situationen. Det som är viktigt att tänka på vid intervjuer är att det är en kommunikation mellan 

två parter som inte nödvändigtvis är jämställda i sammanhanget. Därför har vi även valt att 
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genomföra intervjuerna med en informant i taget, för att motverka att informanten känner sig 

obekväm inför att uttrycka sina tankar och åsikter inför exempelvis kollegor.  

 

Vi har försökt vara så objektiva som möjligt under genomförandet av studien och insamlandet av 

information. Då vi som forskare har egna erfarenheter och kunskaper som påverkar vårt sätt att se 

på saker är det svårt att vara objektiv fullt ut. De kunskaper som vi har samlat på oss under livet 

och under vår utbildning gör att vi har viss förkunskap som inte kan förbises, även då vi har ett 

objektivt förhållningssätt.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat från de nio intervjuer som genomförts med 

yrkesverksamma poliser och socialarbetare. Detta görs genom att diskutera kring de olika teman vi 

funnit under analysens gång. Vi börjar med att diskutera kring kriminalitet och kön, fortsätter med 

att diskutera risk- och skyddsfaktorer i relation till kön och avslutar med att diskutera hur 

ungdomarnas identitet skapas i samverkan med deras kriminella beteende och vilken roll genus har 

i detta. Vi kopplar studiens resultat till Beckers stämplingsteori och Hirdmans teori om 

genussystemet. Vid presentation av citat är samtliga av informanternas namn fingerade. 

 

5.1 Kriminalitet och kön 

Vid intervjuer med informanterna har det framkommit att det enligt dem finns både likheter och 

skillnader gällande vilken typ av kriminellt beteende som flickor och pojkar uppvisar. Kriminella 

beteenden som är vanliga bland både flickor och pojkar är snatteri/stöld, narkotikabrott och nätbrott 

(brott med koppling till Internet). Skillnaden gällande dessa vanliga brott bland ungdomar ligger i 

hur de tar sig i uttryck. Narkotikaanvändning är vanligt både bland flickor och pojkar, men det är 

vanligare att pojkar säljer narkotika än att flickor gör det. Gällande nätbrott är det enligt 

informanterna mer vanligt bland flickor att utföra handlingar som gränsar mot mobbing eller 

trakasserier mot någon annan, medan pojkarna mer ofta använder Internet till att utfärda direkta 

hot mot någon annan. En av informanterna talar om dessa handlingar på nätet på följande sätt: 

 

IP2: [...] det här via sociala medier att man trashar en annan [...] skulle jag säga är lite vanligare 

Intervjuare: hos tjejer? 

IP: ja så som jag [...] upplever det och har haft mina utredningar så tycker jag mig kunna se att det 

är vanligare att tjejer skriver eh elakheter eh eller att jag har såna utredningar där det skrivs massa 

                                                
2 IP är en förkortning av den intervjuade personen (Intervjuperson). 
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[...] obscena saker till varandra [...] medans eh det förekommer även på killarna men där är det 

mer hotelser rent asså mer direkta hot kanske inte att det handlar om hur många nån har påståtts 

ha legat med eller att man är slampa eller hora eller vad det nu vilket det är liksom [...] 

- Daniel, polis  

 

Majoriteten av informanterna menar att flickornas kriminella beteende i allmänhet är mildare och 

består av mer “småbrott” än vad pojkarnas kriminella beteende gör. Resultaten av studien visar 

även på att flickors kriminalitet ofta uppstår i samband med att de umgås med pojkar. De kan göra 

“ärenden” av kriminell art åt sina pojkvänner, utan att de själva egentligen är anstiftare till brotten. 

Flertalet informanter uppgav att flickor exempelvis kan vara delaktiga i identitetsstölder på det 

sättet att pojkvänner eller andra pojkar i partnerns omgivning (exempelvis gängmedlemmar) 

använder flickorna för att hämta ut paket som pojkarna beställt i någon annans namn. När 

informanterna tillfrågats om skillnader i kriminellt beteende mellan könen har många angett att 

prostitution är vanligare bland flickor än bland pojkar. Det är enligt svensk lag inte olagligt att sälja 

sexuella tjänster men flera av informanterna har ändå benämnt detta beteende som normbrytande i 

diskussion kring ungdomskriminalitet. Som Andershed och Andershed (2005, s. 17) uttrycker det, 

så behöver inte normbrytande beteende vara kriminellt beteende, men däremot är kriminellt 

beteende någonting som är normbrytande då kriminella handlingar strider mot dels lagstadgade 

regler men även regler som finns i samhället. Att skolka och att som minderårig dricka alkohol 

bryter inte mot någon lag, men den ungdomen har ändå ett normbrytande beteende och skulle kunna 

stämplas som avvikande av samhället på grund av denna handling. Enligt Beckers stämplingsteori 

så innebär avvikelse att en person inte följer en grupps bestämda regler (Becker, 1963/2006, s. 18). 

Då en person gör en normbrytande handling så bryter denna person mot samhällets bestämda 

regler. När omgivningen reagerar på att en ungdom skolkar eller dricker alkohol, så stämplas 

ungdomen som avvikare. Det som ungdomen gör blir ett avvikande beteende, fastän beteendet i 

sig inte bryter mot lagen. Det normbrytande beteendet att flickor säljer sexuella tjänster 

uppkommer enligt flertalet informanter i samband med ett droganvändande. Vissa flickor kan sälja 

sexuella tjänster för att få droger eller pengar till droger. Det är då inte själva handlingen att sälja 

sexuella tjänster som är det kriminella beteendet, utan det är droganvändandet som är kriminellt. I 

diskussion kring prostitution i samband med kriminalitet, säger en informant följande: 

 
men den kriminaliteten som jag ser att tjejer driver själva tyvärr handlar mycket om att sälja sig 

själv [...] eh att sälja sin kropp till för pengar eller för droger och det tycker jag att jag upplever 

har ökat mer och mer och det är [...] en svår grupp att komma åt också. 

- Sara, socialsekreterare  
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Det har under intervjuerna framkommit att vanligare typer av kriminellt beteende bland pojkar 

främst är våldsbrott såsom misshandel, mordförsök och sexuellt våld. En stor skillnad mellan 

pojkar och flickor är även nivån av det kriminella beteendet. Enligt flertalet av informanterna i 

studien ägnar sig pojkar i större utsträckning än flickor åt grövre brott såsom skadegörelse, bilstöld, 

bilbränder och brott mot vapenlagen. Det är enligt informanterna även vanligt att pojkar utnyttjar 

flickor att delta i brottsliga handlingar genom att de exempelvis hotar med att lägga ut bilder där 

flickorna befinner sig i känsliga situationer, såsom nakenbilder. Pojkar är även enligt informanterna 

i större utsträckning delaktiga i gäng. 

 

Enligt flera av informanterna finns det alltså skillnader i typ av kriminellt beteende mellan flickor 

och pojkar. Vissa av informanterna anser att det beror på att pojkar vänder sin destruktivitet utåt 

och utsätter sig själva för mer våld, medan flickorna vänder sin destruktivitet inåt genom 

exempelvis självskadebeteende. Pojkarnas kriminella beteende blir till följd av detta mer synligt. 

Att pojkarnas kriminella beteende är mer synligt kan bero på samhällets föreställningar om hur en 

pojke och en flicka bör vara. Då det är mer accepterat av samhället att pojkar är mer utåtagerande, 

högljudda och bråkiga gör det också att pojkarna vågar visa dessa sidor av sig själva på ett annat 

sätt. Stereotypa tankar om vad som är “manligt” och “kvinnligt” har funnits under en sådan lång 

tid att de är djupt rotade i människor i dagens samhälle (Hirdman, 2001, s. 26ff). Dessa stereotypa 

tankar påverkar hur pojkarna och flickorna agerar, eftersom de själva utsätts för dem. När de beter 

sig som samhället anser att en pojke och en flicka bör bete sig så upprätthåller dem omedvetet de 

stereotypa könsnormerna. Om det inte funnits existerande föreställningar om hur pojkar respektive 

flickor är så är det inte säkert att det kriminella beteendet hade tagit sig i uttryck på olika sätt. De 

flesta informanter är överens om att det inte är en fråga om biologiska faktorer till varför flickor 

och pojkars kriminalitet ser olika ut, utan deras kriminalitet formas i samspel med deras omgivning. 

Dessa tankar om könet som någonting socialt konstruerat genomsyrar Hirdmans (1988, 2001) 

beskrivning av genussystemet. Det är också någonting som genomsyrar samtliga intervjuer som 

genomförts under studiens gång. Majoriteten av informanterna uppgav att de trodde att 

ungdomarnas kriminalitet utvecklas som den gör på grund av samhällets syn på könen, och inte på 

grund av en inbyggd biologisk skillnad. Hirdmans (1988, 2001) beskrivning av genussystemet 

handlar om hur män och kvinnor hålls isär i samhället. Denna isärhållning börjar redan vid en ung 

ålder när flickor och pojkar ges olika kläder och leksaker samt socialiseras till att bete sig på olika 

sätt. En flickas omtänksamhet gentemot andra människor uppmuntras, medan ett utåtagerande 

beteende hos flickor tystas ner. Detta lär flickorna att vara mer tystlåtna och omtänksamma och det 

lär dem att det är mer accepterat att en pojke agerar ut. Dessa tankar och denna syn på flickor och 
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pojkar stannar kvar och följer med upp i ungdomen, vilket kan bidra till flickors och pojkars olika 

beteenden i ungdomen. En pojke syns och hörs mest därför att han uppfostrats till att synas och 

höras mer än en flicka, och det kriminella beteendet hos ungdomarna speglar denna syn. Detta kan 

vara orsaken till att pojkarna uppvisar “grövre” och mer synliga brott och att flickor gör “mildare” 

brott. En av informanterna menar att det är samma faktorer som driver ungdomarna att begå brott, 

men att det tar sig i uttryck på olika sätt: 

 
[...] det som driver ungdomar att begå brott asså riskfaktorerna är dom samma men att man 

hanterar dom olika [...] att killarna agerar ut på ett annat sätt [...] som leder dom liksom in på 

brottslig bana medan samma riskfaktorer asså för dom tjejer som väl begår brott så är det av 

samma anledning men att samma anledning kan när det gäller tjejer visa sig på många fler andra 

sätt [...] just det här med mera självskadande beteende. 

- Emma, socialsekreterare 

 

Över tid så har det kriminella beteendet förändrats enligt de yrkesverksammas uppfattningar. De 

socialarbetare och poliser som intervjuats menar att det på senare tid uppkommit nya typer av 

kriminellt beteende samt att det finns sedan tidigare existerande kriminella beteenden som ökat i 

utsträckning. En stor förändring har skett i och med Internets framväxt. Flera typer av kriminellt 

beteende har utvecklats i takt med Internets utveckling och ökar fortfarande i utsträckning. 

Identitetsstölder är idag ett större problem än tidigare då de är lättare att genomföra via Internet. 

Även köp av narkotika via Internet ökar, så kallade nätdroger, och det är en brottstyp som inte 

funnits innan Internet uppkom. Flera av informanterna uppger även att de ser en ökning av 

narkotikabruk överhuvudtaget både hos flickor och hos pojkar, särskilt användningen av cannabis. 

Likaså har langning av substanser som alkohol och cigaretter ökat de senaste åren. En annan form 

av kriminalitet som ökat i utsträckning på senare år är vad informanterna kallar för “bötning”. 

Bötning innebär utpressning på så sätt att en individ hävdar att en person har en skuld till denne, 

fastän en skuld inte existerar. Man kräver alltså att personer återbetalar påhittade skulder.  

 

I likhet med att nya typer av brott vuxit fram, samt att en del brottstyper har ökat i allmänhet, så 

visar studien att flickors kriminella beteende också ökar i allvarlighetsgrad samt utsträckning. Trots 

detta så är pojkar fortfarande överrepresenterade när det gäller ungdomskriminalitet, menar 

informanterna. Vid tillfrågan vad denna skillnad i utsträckning beror på uppger majoriteten av 

informanterna att det beror på sociala strukturer och rådande förhållanden i samhället. Dessa 

sociala strukturer och förhållanden innebär exempelvis att pojkar syns mer och hörs mer än flickor 

i samhället, vilket bidrar till att de uppvisar ett kriminellt beteende på ett mer utagerande sätt. 

Eftersom det är mer accepterat att pojkar beter sig på det sättet så är det också fler pojkar som 
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uppför sig i enlighet med det och pojkar blir som följd överrepresenterade. Detta stämmer överens 

med Hirdmans (2001) syn på genus som socialt konstruerat och att ungdomarnas agerande kan 

bero på hur de genom socialisering lärt sig att agera. Ett fåtal av informanterna spekulerar i att 

skillnaden i ungdomskriminalitet mellan könen skulle kunna bero på inbyggda biologiska 

skillnader mellan könen snarare än sociala strukturer och rådande förhållanden i samhället. En 

informant menar exempelvis att en sådan biologisk skillnad är att pojkar mognar långsammare än 

flickor, vilket då enligt informanten bidrar till att pojkarna begår brott i större utsträckning. 

Samtliga informanter var dock överens om att media blåser upp kriminaliteten, och att det inte 

nödvändigtvis sker lika många brott som det tycks göra i media. Flera informanter påpekar även 

vikten av att vara medveten om att ungdomar inte utvecklar ett kriminellt beteende på grund av en 

enda sak, utan att det är flera faktorer som samverkar och påverkar ungdomarna. 

 

5.2 Risk- och skyddsfaktorer för pojkar och flickor 

Under analysens gång har flera risk- och skyddsfaktorer som är samma för flickor och pojkar 

identifierats. Riskfaktorer som informanterna upplever ökar sannolikheten för att båda könen 

skaffar sig ett kriminellt beteende är bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

negativt umgänge, dålig familjesituation, dålig skolgång, låg socioekonomisk status, föräldrars 

positiva inställning till kriminalitet, psykisk ohälsa, oroligt/stökigt bostadsområde samt inre och 

yttre krav. Med negativt umgänge menas ett sammanhang där ungdomen umgås i kretsar där 

kriminalitet förekommer, exempelvis att dennes kompisar är kriminella. Till följd av detta så löper 

ungdomen en ökad risk att själv utveckla ett kriminellt beteende. Med dålig familjesituation menas 

exempelvis en situation där vårdnadshavares omsorgsförmåga är nedsatt till följd av ett missbruk 

eller annan problematik som gör att hemsituationen inte är lämplig för ungdomen. Det kan också 

vara att ungdomarna själva uppvisar ett kriminellt beteende som vårdnadshavare inte har möjlighet 

att hantera, eller att relationen mellan vårdnadshavare och barn är problematisk eller svag av någon 

anledning. Den olämpliga hemsituationen som informanterna syftar till resulterar i en ohållbar och 

otrygg miljö för ungdomarna, vilket medför en ökad risk för att ungdomarna utvecklar ett kriminellt 

beteende. En av informanterna beskriver att det kan uppstå en dålig familjesituation för 

ungdomarna när vårdnadshavare inte är närvarande på följande sätt:  

 

[...] vårdnadshavare som inte är närvarande kan man väl säga så eller mer [...] svaga 

ensamstående som inte kanske- måste jobba kan inte vara det tycker jag väl att jag kan se en viss 

man är hem- man är när man väl är hemma så är man i så många trasiga hem när det är oklara 

boendeförhållanden man kanske inte bor där man sover egentligen eller saknar nån form av- nä 

men sådär lite rotlösa asså så skulle jag säga [...]  
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- Daniel, polis 

 

När informanterna talar om en dålig skolgång, så syftar de till en skolgång som inte fungerar. Det 

kan vara på grund av att ungdomen har hög frånvaro, låga studieresultat eller att ungdomen inte 

trivs i skolan. En icke-fungerande skolgång innebär en ökad risk för att ungdomar, både flickor och 

pojkar, ska utveckla ett kriminellt beteende eller hamna i kriminella sammanhang. Informanterna 

talar även om inre och yttre krav, och med inre krav menas krav som en individ har på sig själv 

och med yttre krav menas krav eller förväntningar som individen upplever att omgivningen 

(exempelvis skola) har på denne. De yttre kraven kan leda till att individen känner stor press på att 

leva upp till dessa förväntningar och krav. Om ungdomen upplever att den inte har möjlighet att 

leva upp till kraven så medför detta en ökad risk för att utveckla ett kriminellt beteende, om 

ungdomen istället finner att den är duktig på att göra kriminella saker och därför på ett sätt 

kompenserar för att den inte når upp till omgivningens krav. 

 

Informanterna har även berättat om riskfaktorer som har olika betydelse för flickor eller pojkars 

kriminella beteende. Psykisk ohälsa är mer vanligt för flickor än för pojkar enligt flera av 

informanterna, vilket kan ta sig i uttryck genom både depression och självskadebeteende såsom att 

skära sig eller bruka tabletter. Även beteende kopplat till sexuella vanor kan både vara en riskfaktor 

och en del av deras självskadebeteende, genom exempelvis att sälja sexuella tjänster. En av 

informanterna uttrycker sig på följande sätt när han diskuterar sexuella vanor och 

självskadebeteende:  

 
[...] då kan jag tycka att dom är inte kriminella för att dom prostituerar sig utan snarare för att 

dom har ett självskadebeteende [...] jag menar ligger jag och är hög här ändå med alla killar och 

dom förväntar sig nån form av tjänst ja men då kan jag lika gärna ta betalt för det [...] jag får ju 

röka då gratis ja men då kan jag lika gärna ta betalt för det [...] och jag tror att det är vanligare 

än vad man tror.  

- Gustav, socialsekreterare 

 

Att informanterna upplever att flickor med kriminellt beteende ofta även har ett självskadebeteende 

kan vara en effekt av samhällets syn på flickor och pojkar. När pojkarna mår dåligt har de en större 

möjlighet att ge utlopp för den ohälsan genom utåtagerande beteende, eftersom det av samhället är 

mer accepterat. När flickor lider av psykisk ohälsa så vänder de det inåt istället eftersom flickor 

inte, enligt samhällets normer, ska vara utåtagerande. Det är även mindre acceptabelt enligt 

samhället för en pojke att lida av psykisk ohälsa, vilket kan leda till att pojkarnas psykiska ohälsa 

inte uppmärksammas lika ofta som flickornas. Detta kan förklaras med hjälp av Hirdmans teori om 

genussystemet (1988), där hon menar att manligt och kvinnligt inte är någonting bestämt utan 
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någonting som konstrueras i samverkan med omgivningen. När omgivningen då ser flickor som 

tystlåtna och inte så utåtagerande, så blir det också så flickorna uppför sig. Då psykisk ohälsa inte 

ses som någonting som förekommer hos pojkar lika ofta, så ger pojkarna inte heller uttryck för sin 

psykiska ohälsa på samma sätt som flickor gör. Dessutom tolkas eller uppfattas inte pojkarnas 

uttryck för psykisk ohälsa som det av omgivningen eller de som arbetar med ungdomarna. 

Pojkarnas psykiska ohälsa kan i stället ta sig i uttryck genom kriminaliteten, som är ett utåtagerande 

beteende. Då är det kriminaliteten som de yrkesverksamma och omgivningen ser, inte psykisk 

ohälsa. En av informanterna pratar om hur killar och tjejer ger uttryck för psykisk ohälsa på följande 

sätt: 

 

tjejer har en tendens att vända liksom dåligt mående inåt [...] sen beror det ju på hur man ser på 

det här med destruktivt beteende det kanske inte är lika många killar som begår brott som också 

skär sig men man har ju åtminstone sett i forskning sådär att många kriminella killar mår psykiskt 

dåligt [...] dom har depressioner och är i ökad risk för självmord och sådär [...] så att det är väl 

bara det att vi inte ser det lika tydligt [...] det kanske är så helt enkelt att dom är deprimerade och 

[...] det visar sig liksom genom utagerande beteende [...] och så tänker man inte på att det kanske 

är en depression bland annat som ligger bakom medans om en tjej drar sig undan skolkar skär sig 

tar tabletter då blir det mer uppenbart kanske för oss att hon mår dåligt.  

- Emma, socialsekreterare  

 

En riskfaktor som informanterna uppgav var relevant för båda könen var att ha ett negativt 

umgänge. För flickor så kan det negativa umgänget ta sig i uttryck av att de umgås med äldre 

personer av ett annat kön, vilket är en mer betydande riskfaktor för flickor än för pojkar. Flera av 

informanterna upplever även att flickor många gånger dras in i det kriminella beteendet av andra, 

snarare än att de själva initierar det. Låg självkänsla, dålig självbild och en rädsla för att förlora 

vänner eller pojkvänner är bidragande faktorer till att flickorna dras in i ett kriminellt sammanhang. 

Socialsekreteraren Tahere uttrycker att detta beror på att “[...] killar gör inte allt för sin tjej [...] men 

tjejer gör allt för sin kille”. Flickor begår alltså kriminella handlingar som ett sätt att få behålla 

umgänget, medan detta inte är någonting som killar gör i samma utsträckning.  

 

När det kommer till negativt umgänge och pojkar så uppger informanterna att pojkar inte dras in i 

kriminalitet utav rädsla att förlora sina vänner, utan snarare för att de har många bekanta i det 

sammanhanget och de känner en samhörighet. Det är, som en del informanter uttrycker det, en 

fråga om en “gängmentalitet”. Pojkarna umgås i gäng och pressar varandra till att utföra kriminella 

handlingar. Utöver ett negativt umgänge så är det även en riskfaktor att vara en spänningssökande 

person. Informanterna säger att det är vanligare att pojkar är spänningssökande än att flickor är det. 

Pojkarna söker sig oftare till det som är farligt och händelsefullt, vilket kan leda dem till situationer 
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där kriminalitet förekommer och bidra till att de själva utvecklar ett kriminellt beteende. Utöver 

detta så är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskilt ADHD, samt aggressivt beteende 

riskfaktorer som enligt informanterna är vanligare bland pojkar.  

 

När det kommer till skyddsfaktorer så uppger informanterna att det främst finns likheter mellan 

flickor och pojkar, snarare än skillnader. De starka skyddsfaktorerna, som informanterna menar 

kan både motverka ett kriminellt beteende och hindra ett fortsatt kriminellt beteende, är 

sysselsättning såsom fritidsaktivitet, strukturer och rutiner i vardagen samt en positiv skolgång. En 

del i att ha en sysselsättning såsom idrott, arbete eller skola handlar om, som polisen Daniel 

uttryckte sig, att “[...] alla människor behöver få känna sig behövda och va bra på nånting [...]”. 

Utöver dessa faktorer så innebär även en positiv familjesituation samt att det finns vuxna förebilder 

som är engagerade i ungdomarna ett skydd mot att ungdomarna utvecklar eller fortsätter ett 

kriminellt beteende. Även vuxna utanför familjen, såsom fritidsledare, kan fungera som en förebild 

för ungdomen. Att engagera sig i ungdomen har en skyddande effekt mot utveckling av ett 

kriminellt beteende, och det väsentliga är att ungdomen känner en trygghet och förtroende för den 

vuxna personen och har en anknytning till denne.  

 

Informanterna uppger alltså att det finns många likheter i vilka risk- och skyddsfaktorer som har 

påverkan för ungdomarnas kriminella beteende, men även att det finns skillnader mellan könen. 

Skyddsfaktorerna som motverkar ett kriminellt beteende, eller förhindrar ett fortsatt kriminellt 

beteende, för pojkar och flickor är främst lika. När det gäller riskfaktorer uppger dock 

informanterna att det varierar mer mellan könen. Att riskfaktorerna varierar i större grad skulle 

kunna bero på samhällets olika syn på könen, vilket bland annat gör att pojkar agerar ut mer och 

flickor vänder sin destruktivitet inåt. 

 

5.3 Identitet och genus 

Samhällets syn på hur flickor respektive pojkar ska vara har en påverkan för hur det kriminella 

beteendet tar sig i uttryck. Flera av informanterna upplever att flickor med ett kriminellt beteende 

går under radarn då de inte syns eller hörs i samma utsträckning som pojkarna med kriminellt 

beteende. Flickornas kriminella beteende blir således svårare att upptäcka än pojkarnas, menar 

informanterna. Något som bidrar till att flickorna inte syns eller hörs i samma utsträckning är 

samhällets värderingar och syn på hur flickor och pojkar ska vara. Pojkar ses oftast av samhället 

som mer högljudda och bråkiga medan flickor ses som mer tystlåtna och försiktiga. Detta kan bero 

på flickor och pojkars olika socialisering och samhällets syn på män som överordnade kvinnor 
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(Hirdman, 1988). Pojkarna vågar agerar ut i större utsträckning än flickorna då samhället har en 

större acceptans för detta. 

 

Flera av informanterna menar även att det kan finnas förutfattade meningar och fördomar om 

flickor respektive pojkar hos olika myndighetspersoner. Dessa förutfattade meningar kan ligga kvar 

sedan länge och bidra till stereotyper om könen, vilka kan vara svåra att förändra (Hirdman, 2001, 

s. 26ff). Fördomar och förutfattade meningar kan då göra att ungdomarna bemöts och behandlas 

på olika sätt utifrån kön, eller till och med får olika påföljder inom rättssystemet. Det finns enligt 

informanterna en syn från samhället att pojkar har närmre till våld och kriminalitet och att flickor 

inte är lika benägna till kriminella handlingar såsom våld. En informant berättar om samhällets syn 

och föreställningar om hur flickor och pojkars kriminella beteende kan se ut, och hur detta enligt 

honom kan skilja sig från verkligheten:  

 
[...] jag tror att [...] man kanske har en grundsyn som kanske ligger kvar att man tänker sig att 

tjej- men tjejer kan inte slåss medans jag tänker att det kanske inte alls behöver va så 

[...] utan att det kan vara lika mycket. 

- Daniel, polis  

 

I likhet med att samhället har en viss syn på kriminalitet, så finns det även en kriminell kultur som 

porträtteras i media som dagstidningar, filmer, böcker, tv-serier och musik. Kulturen förskönar 

bilden av hur det är att vara kriminell, då kriminalitet framställs som glamoröst med många fördelar 

och uppmålas som coolt. Detta är en bidragande faktor till att ungdomarna ger sig in i kriminalitet 

och att det kriminella beteendet upprätthålls under en längre tid. En informant menar att det 

kriminella beteendet blir ens identitet och uttrycker det på följande sätt: 

 

men det är ju också individer dom som ägnar sig åt det här dom har då anammat då har asså en 

kriminell identitet [...] dom har det som sin livsstil dom tycker det är coolt dom gillar att vara 

gangster och det är fuck aina och dom gillar det eh stycket liksom [...] och dom vill tjäna pengar 

och det är inget dom skäms för utan dom kan vara ganska stolta över att dom har liksom 

åstadkommit den delen. 

- Daniel, polis 

 

Hur ungdomarna utformar sin identitet kring sitt normbrytande beteende, vilket i vissa fall är 

kriminellt, kan förklaras med hjälp av Beckers (1963/2006, s. 22f) stämplingsteori. Informanterna 

talar om att ungdomarna utformar sin identitet kring det normbrytande, kriminella beteendet först 

när de stämplats som kriminella av omgivningen. När ungdomarna stämplats som kriminella kan 

de få svårt att sluta sitt kriminella beteende, då det är svårt att förändra samhällets bild av en som 
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avvikare och normbrytare. Ungdomscoachen Ernst uttrycker att “[...] som man förväntas vara är 

ganska lätt att bli [...]” när han pratar om omgivningens syn på ungdomarna. Det är alltså lätt att 

bete sig så som man förväntas att bete sig av omgivningen. Detta gör att ungdomen fortsätter sitt 

kriminella beteende och upprätthåller identiteten. Under intervjuerna har vi sett ett mönster av att 

omgivningen tycks stämpla pojkars normbrytande beteende mer eller ser det som mer allvarligt. 

Det skulle kunna vara därför inte lika många flickor ses som kriminella eller att de inte upptäcks i 

samma utsträckning som pojkar, eftersom omgivningen inte reagerar lika starkt på flickornas 

normbrytande beteende. Hur mycket en handling räknas som avvikande beror enligt Beckers 

stämplingsteori (1963/2006, s. 27f) på hur starkt samhället reagerar på den avvikande handlingen. 

Det kan innebära att pojkarnas kriminella beteende uppmärksammas mer då omgivningens syn är 

att det är pojkarna som behöver tas om hand mer, eftersom de upplevs som farligare och deras 

kriminella beteende grövre än flickornas. Omgivningen reagerar kraftigare på pojkars 

normbrytande beteende än på flickors normbrytande beteende, vilket per automatik gör att 

pojkarnas kriminalitet betraktas vara värre (Becker, 1963/2006, s. 27f). En följd av detta kan bli att 

samhället “tar bort” pojkarna snabbare än flickorna, eftersom de upplevs som mer farliga. Det gör 

således att pojkarna får hjälp snabbare. En informant beskriver följden av samhällets syn på pojkar 

och flickors kriminalitet på följande sätt:  

 
killar och tjejer är det har man ju hört talas om jämt det är ju så olika killarna blir ju dom här 

som hörs och väsnas och som samhället [...] tar hand om det känns otryggt på stan [...] dom står 

och skriker och bråkar och det är väl därför jag tror att killarna ofta får hjälp snabbare [...] för 

att liksom aa usch det där måste vi ta bort. 

- Ernst, ungdomscoach   

 

För pojkar så innebär det kriminella beteendet ofta inte bara en bisyssla, utan de gör “karriär” inom 

det och försörjer sig på det, menar informanterna. Informanternas svar visar dock på att pojkarna 

inte nödvändigtvis önskar tjäna pengar på detta sätt men att det är det enda sättet de tror att de kan 

tjäna pengar på. Kriminaliteten i form av en “karriär” blir någonting som ungdomarna är bra på 

och det är ett sätt för dem att visa sina förmågor när det exempelvis inte fungerar i skolan eller i 

familjen. Ungdomarna internaliserar det kriminella beteendet och gör det till en del av sin identitet 

och sin tillvaro. Kriminaliteten blir inte bara ett beteende, utan även en livsstil. Informanterna 

menar att ungdomarna spelar en roll och upprätthåller en fasad inför sina vänner och andra personer 

i sin närhet. För pojkar så är många gånger dessa vänner också en del av det kriminella beteendet, 

i form av att de är medlemmar i samma gäng. Att ta sig ur ett gängmedlemskap innebär ofta 

svårigheter eftersom det kriminella sammanhanget som medföljer gängmedlemskap har skapat hårt 
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inkörda strukturer hos medlemmarna som är svåra för dem att bryta. Informanterna uppger att det 

faktum att pojkarna är delaktiga i gäng är en effekt av en känsla av utanförskap hos dem, och den 

känslan dämpas när de finner andra individer med liknande känslor. Känslan av utanförskap kan 

grunda sig i att ungdomarna stämplats som avvikare (Becker, 1963/2006, s. 18ff), exempelvis i 

skolan om de ses som stökiga personer. Att ansluta sig till ett gäng bidrar till att ungdomen känner 

sig som en del av ett sammanhang, ett “vi”, och gänget erbjuder värme, trygghet och kärlek. En av 

informanterna uttrycker det på detta sätt: 

 
[...] man faktiskt kanske har föräldrar som har ett missbruksproblem eller som är har en kriminalitet 

själv bakom sig och sen så funkar inte riktigt skolan när man är på mellanstadiet och så framstår 

man som en stökig individ när det egentligen kanske är väldigt stökigt runt omkring en på 

hemmaplan och sen så går hjulen igång där man blir kanske lite stämplad av att ja den här Kalle 

han kan inte sitta still [...] och sen så får man massa skit för det [...]  så fortsätter man att leva upp 

till den här rollen och så kliver man ut på gatan och där finns det ett sammanhang som erbjuder 

trygghet värme och kärlek till en början. 

- Sara, socialsekreterare  

 

Informanterna uppger att för många så kommer dessa fördelar av att vara med i ett gäng snart till 

ett pris, men då har det gått så långt att det blir svårt för dem att bryta det kriminella beteendet och 

gängtillhörigheten. Att bryta ett kriminellt beteende innebär speciellt svårigheter när det är så djupt 

rotat att ungdomarna har gjort det till en del av sin självbild och sin identitet. Dessutom så kan ett 

uppbrott från kriminaliteten innebära att ungdomarna tvingas ge upp sin umgängeskrets och sin 

inkomst vilket kan leda till en känsla av ensamhet. Utöver att det innebär en svårighet för 

ungdomarna att bryta detta beteende så kan det även medföra en risk. Att försöka ta sig ur ett 

kriminellt beteende kan innebära att dessa ungdomar utsätts för hot av den tidigare kriminella 

umgängeskretsen. En informant förklarar sin uppfattning om hur det är för ungdomarna att bryta 

sitt kriminella beteende på detta sätt: 

 

[...] jag tror att vi tenderar till att förenkla det här med kriminaliteten och det liv som dom 

ungdomarna lever jag upplever att man tycker att det är ju bara för dom att lägga av och jag tror 

att man inte riktigt förstår vilka [...] mekanismer som är inbyggt i det här och det liv dom faktiskt 

lever och den fara dom kan sätta sig själv genom att bara säga [...] nu ska jag lägga av och tack 

och hej. 

- Sara, socialsekreterare 

 

Informanterna berättar att det som kan underlätta för ungdomarna att bryta det kriminella beteendet 

i allmänhet, inte bara för pojkar i gäng, är stöd från familjen samt att tillföra någonting annat som 

ersätter beteendet. Fritidsintressen såsom idrott är något som kan fungera som en ersättare. 
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Ytterligare fynd visar på att de med långt gången kriminalitet får det lättare att bryta när de träffar 

en partner, vilket främst gäller pojkar som är delaktiga i gäng. När pojkarna blir kära så kommer 

insikten om att ens kriminella sammanhang kommer till ett för stort pris och vinsterna väger inte 

längre upp för riskerna. Informanterna uppger även att en flickvän kan, av övriga gänget, ses som 

ett legitimt skäl för att inte delta i den kriminella verksamheten om man avstår för att vara hemma 

med flickvännen. Den anledningen är mer accepterad av den kriminella bekantskapskretsen än att 

man helt enkelt inte vill göra kriminella handlingar.  

 

6. Avslutande diskussion 

I detta avslutande avsnitt börjar vi med att sammanfatta våra slutsatser av resultatet från analysen 

som genomfördes i förra kapitlet, i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vi fortsätter 

sedan med att diskutera kring valet av studiens metod och kring relationen mellan vår studies 

resultat och teori samt tidigare forskning. Slutligen följer en redogörelse för de frågor som väckts 

hos oss som författare av denna studie samt implikationer för vidare forskning om ämnet 

ungdomskriminalitet ur ett genusperspektiv. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Studiens syfte var att undersöka yrkesverksammas uppfattning av hur ungdomskriminalitet 

uppkommer och hur ungdomars kriminella beteende skiljer sig beroende på ungdomarnas kön 

genom att besvara följande frågeställningar:  

 

● Vilken uppfattning har de yrkesverksamma om könets betydelse för vilken typ av, och i 

vilken utsträckning ungdomar uppvisar kriminellt beteende? 

● Vilka likheter och skillnader gällande risk- och skyddsfaktorer för kriminellt beteende 

upplever de yrkesverksamma att det finns mellan könen, och vad upplever de att dessa 

likheter och skillnader beror på?  

 

Genom intervjuer av nio yrkesverksamma personer med erfarenhet av ungdomskriminalitet och 

innehållsanalys av intervjuerna har studien funnit att de yrkesverksamma har uppfattningar om att 

könet har betydelse för vilken typ av kriminellt beteende ungdomar uppvisar, samt att det både 

finns likheter och skillnader i de risk- och skyddsfaktorer som finns för kriminellt beteende. De 

flesta av informanterna är överens om att det är fler pojkar än flickor med kriminellt beteende, men 

att detta kan bero på att flickornas beteende inte syns i samma utsträckning snarare än att de inte 
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har ett kriminellt beteende. Pojkarna begår generellt sett fler och grövre brott än vad flickor gör, 

däremot är brott som snatteri och narkotikaanvändning vanligt för både pojkar och flickor. De flesta 

av informanterna var överens om att det kriminella beteendet skiljer sig beroende på kön, men de 

uppgav att anledningen till skillnaden inte var på grund av kön utan snarare vad det finns för 

samhälleliga föreställningar om vad det innebär att tillhöra ett visst kön. Det är det socialt 

konstruerade könet, det vill säga genus, som bidrar till dessa skillnader i det kriminella beteendets 

utsträckning och typ. Dessa samhälleliga föreställningar om vad det innebär att tillhöra ett visst 

kön påverkar flickorna och pojkarna eftersom de är en del av samhället och ständigt vistas i det. 

Då kan ungdomarna omedvetet upprätthålla samhällets syn på “manligt” och “kvinnligt”, genom 

att de speglar samhällets syn då de själva är en del av samhället och färgas av dess inställning. 

 

De yrkesverksamma har uppgett att det främst finns likheter i de skyddsfaktorer som är gällande 

för både flickor och pojkar. När det gäller riskfaktorer visar studien på att det finns både likheter 

och skillnader, men vi har ändå sett att det är mestadels likheter. Figur 1 som finns nedan visar de 

viktigaste risk- och skyddsfaktorerna för flickor och pojkar. 

 

 Pojkar Flickor 

Riskfaktorer -Dålig/svag familjesituation 

-Negativt umgänge 

-Dålig skolgång 

-Låg socioekonomisk status 

-Oroligt/stökigt bostadsområde 

-Inre och yttre krav 

-Föräldrars positiva inställning till 

kriminalitet 

-Neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

-Aggressivt beteende 

-Dålig/svag familjesituation 

-Negativt umgänge 

-Dålig skolgång 

-Låg socioekonomisk status 

-Oroligt/stökigt bostadsområde 

-Inre och yttre krav 

-Föräldrars positiva inställning till 

kriminalitet 

-Psykisk ohälsa 

-Låg självkänsla/dålig självbild 

Skyddsfaktorer -Sysselsättning 

-Struktur/rutin i vardagen 

-Positiv skolgång 

-Bra familjesituation 

-Vuxna förebilder 

-Sysselsättning 

-Struktur/rutin i vardagen 

-Positiv skolgång 

-Bra familjesituation 

-Vuxna förebilder 

Figur 1. Tabell över risk- och skyddsfaktorer som studien funnit 

 

Några riskfaktorer som är gemensamma för könen är dålig/svag familj (exempelvis när relationen 

mellan vårdnadshavare och ungdom är dålig, när kommunikationen inte fungerar inom familjen 
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eller det finns omsorgsbrist hos vårdnadshavare) och negativt umgänge (exempelvis kriminellt 

umgänge). De riskfaktorer som skiljer sig mellan könen är psykisk ohälsa och låg självkänsla/dålig 

självbild, som är en större riskfaktor för flickor än för pojkar, och aggressivt beteende samt 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som är en mer framträdande riskfaktor för pojkar än för 

flickor.  

 

6.2 Diskussion kring val av metod 

Valet att intervjua yrkesverksamma poliser och socialarbetare istället för ungdomar som själva har 

ett kriminellt beteende har motiverats utifrån bland annat etiska skäl. Det kan uppstå känsliga 

situationer vid intervjuer med personer i en utsatt situation och det medför mer etisk problematik 

då det krävs samtycke från vårdnadshavare för att intervjua ungdomar om de är under femton år. 

Däremot hade svaren från ungdomarna kunnat bidra med annan information, exempelvis 

uppfattningar om de själva upplever att de stämplas av omgivningen eller om de upplever att deras 

kön har betydelse för det kriminella beteendet de uppvisar. Det hade kunnat bidra till ett annat 

resultat att intervjua ungdomarna då de själva lever mitt i kriminaliteten och kanske har en annan 

syn på deras beteende än vad de yrkesverksamma, som möter ungdomarna, har.  

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod är passande för studiens syfte och frågeställningar då de 

möjliggör att ställa frågor om erfarenheter och upplevelser. Intervjuer gör även att följdfrågor kan 

ställas och missförstånd redas ut. Om enkäter hade använts till datainsamling skulle studien kunnat 

insamla information från ett större antal individer vilket hade kunnat leda till andra resultat och 

slutsatser. Däremot så begränsas svarsmöjligheten med enkät som datainsamlingsmetod, eftersom 

det är svårare att ställa frågor som gör det möjligt att få så nyanserade och berättande svar som 

möjligt. 

 

6.3 Diskussion kring teori och tidigare forskning 

Enligt Hirdmans teori om genussystemet är kön någonting som görs, inte någonting en individ är. 

Om vi inte hade använt hennes teori hade vi inte analyserat intervjuerna på det sätt vi gjort, och 

inte heller diskuterat att skillnaderna kan bero på att kön är socialt konstruerat. Vi hade istället 

kunnat ha mer fokus på biologiska faktorer som kan ligga bakom det kriminella beteendet. Om ett 

sådant perspektiv hade använts hade vi dock kunnat missa viktiga aspekter kring 

ungdomskriminalitet som gäller exempelvis sociala faktorer. Genom att vi använt oss av Hirdmans 

teori om genussystemet har vi kunnat se ungdomarnas beteende som någonting som påverkas av 
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omgivningen och sociala strukturer, snarare än någonting som endast kan skyllas på ungdomens 

biologiska förutsättningar. Även Beckers stämplingsteori ser ungdomars kriminella beteende som 

socialt konstruerat. Eftersom Beckers stämplingsteori använts ser vi att ungdomarnas kriminella 

beteende påverkas av omgivningens reaktioner på det avvikande beteendet. Detta samspel hade 

inte resultaten visat på om inte stämplingsteorin använts. Hirdmans teori om genussystemet och 

Beckers stämplingsteori är passande för studiens syfte och frågeställningar, då de gjort att vi som 

forskare har kunnat fokusera på upplevelser och uppfattningar från de yrkesverksamma.  

 

I likhet med Svenssons studie (2004) har informanterna i vår studie berättat att snatteri är ett vanligt 

förekommande brott bland både flickor och pojkar. Brottsförebyggande rådets rapport från 2013 

visar att narkotikaanvändning är vanligt förekommande och jämnt fördelat mellan flickor och 

pojkar. Detta synsätt har flera av informanterna som deltagit i vår studie. Både Svenssons (2004) 

och Brottsförebyggande rådets (2013) forskning visar att de grövre brotten, exempelvis 

våldsrelaterade brott, oftast begås av pojkarna. Detta stämmer överens med resultaten från vår 

studie, då flera av informanterna menar att det är pojkar som i större utsträckning än flickor som 

ägnar sig åt de grövre brotten som skadegörelse, bilstöld och brott mot vapenlagen. Det är även 

pojkar som begår majoriteten av alla brott bland ungdomar (Brottsförebyggande rådet, 2013; 

Svensson, 2004), vilket stämmer överens med de flesta av informanternas erfarenheter av 

ungdomskriminalitet. Flera av informanterna i vår studie upplever att flickors kriminella beteende 

ökar i utsträckning samt att deras kriminella beteende blir grövre. Dessa resultat återfinns i studien 

av Tracy, Kempf-Leonard och Abramoske-James (2009) som visar att flickor är inblandade i vissa 

typer av kriminellt beteende i större utsträckning än tidigare, exempelvis narkotikabrott, våldsbrott 

och rån.  

 

Miller visar i sin studie från 2007 att flickors kriminella beteende inte är lika synligt eller utbrett 

som pojkars kriminella beteende, vilket Miller menar speglar samhällets föreställningar om att 

flickor inte ska visa upp ett kriminellt beteende för offentligheten. Informanter från vår studie 

upplever liknande saker och menar att flickornas kriminella beteende således blir svårare att 

upptäcka än pojkarnas. Enligt Svenssons (2004) studie bidrar olika uppfostran och socialisering av 

flickor och pojkar till att deras kriminella beteende tar sig i uttryck på olika sätt. Andershed och 

Andershed (2005) menar att normbrytande beteende, såsom kriminellt beteende, är vanligare bland 

pojkar än flickor, vilket även det kan förklaras av olika uppfostran och socialisering av könen. Flera 

av våra informanter uppger också detta. Det är denna skillnad i socialisering och uppfostran som 
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bidrar till att pojkar hörs och syns mest i samhället, och att deras kriminalitet således blir mer 

synlig. 

 

Vi har genom vår studie fått resultat som liknar de studier som nämnts under kapitlet om tidigare 

forskning, även då vi använt oss av andra teorier, metoder och informanter. Mycket av den tidigare 

forskningen som beskrivits i studiens kapitel om tidigare forskning är kvantitativa studier ur ett 

kriminologiskt perspektiv där informanterna oftast var ungdomarna själva som deltagit via enkäter. 

Resultatet från vår studie, som genomförts ur ett “socialt arbete-perspektiv” och som undersökt 

uppfattningar hos yrkesverksamma, liknar resultat från den tidigare forskningen vilket vi finner 

intressant. 

 

6.4 Studiens implikationer 

Vi har under genomförandet av studien mottagit mer information om de riskfaktorer som har 

betydelse för kriminellt beteende än de skyddsfaktorer som har betydelse. De intervjuade 

informanterna har alla identifierat fler riskfaktorer än skyddsfaktorer, beror det på att det finns fler 

riskfaktorer eller beror det på att skyddsfaktorerna är svårare att upptäcka? Det är en av frågorna 

som väckts hos oss. Vi har även funderat kring om det är så att det är svårare att lära sig vad som 

ska göras för att skydda ungdomarna (skyddsfaktorer), än att lära sig vad som inte ska göras för att 

ungdomarna ska utveckla ett kriminellt beteende (riskfaktorer). Efterkommande forskning skulle 

kunna undersöka skillnaden i utsträckning av risk- och skyddsfaktorer samt vad den beror på, för 

att besvara dessa uppkomna frågor.  

 

Som nämnt i uppsatsens inledning så är ungdomskriminalitet ett stort problem i samhället, och 

någonting som det sociala arbetet ständigt kommer i kontakt med. Det är inte idealiskt inom det 

sociala arbetet att behandla en person på ett visst sätt endast utifrån kön, utan de som arbetar inom 

socialt arbete ska bemöta och behandla alla människor likvärdigt utifrån individens egna 

förutsättningar och behov. Studiens resultat tyder på att synen på flickors och pojkars kriminella 

beteende är olika och att beteendet har olika bakomliggande faktorer. Skillnaden i synen på pojkars 

och flickors kriminalitet innebär att de riskerar att bemötas på olika sätt till följd av denna skillnad. 

Mycket av det som gör att ungdomarnas kriminella beteende uttrycks på olika sätt har enligt 

informanterna i studien visat sig bero på samhällets syn på hur flickor och pojkar ska vara, och att 

ungdomarna socialiseras och uppfostras till att bete sig enligt denna förutfattade syn. Kunskaper 

om likheterna och skillnaderna i det kriminella beteendet mellan flickor och pojkar, som vår studie 

har funnit, kan innebära ökade möjligheter att förstå det som ligger bakom ungdomarnas olika 
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uttryck och utformning av kriminellt beteende. Sådana kunskaper om skillnader mellan typ av och 

utsträckning av kriminellt beteende beroende på kön kan motverka att yrkesverksamma som arbetar 

med dessa ungdomar har stereotypa fördomar om kriminella ungdomar. Trots de resultat som vår 

studie funnit så behövs fortfarande mer forskning om ungdomskriminalitet ur ett genusperspektiv 

relaterat socialt arbete för att motverka sådana stereotyper. Dessutom kan ytterligare kunskaper om 

ungdomskriminalitet ur ett genusperspektiv ge de yrkesverksamma bättre möjlighet att bemöta och 

hjälpa ungdomar på bästa sätt och därmed minska det kriminella beteendet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

 

 
      

Sociologiska institutionen, Socionomprogrammet 

      

Till ……………………. 

 

En förfrågan om deltagande i studien “Ungdomskriminalitet ur ett genusperspektiv” 

Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi genom 

intervjuer hur yrkesverksamma socialarbetare och poliser uppfattar skillnader i 

ungdomskriminalitet beroende på ungdomars kön. Studien är fokuserad på att undersöka de 

yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser av ungdomars olika kriminella beteende. Genom 

ert deltagande i studien hoppas vi kunna utveckla kunskaper om hur man kan förebygga 

ungdomskriminalitet.  
      

Du tillfrågas därför, som enhetschef för XX om tillstånd till att genomföra studien med 

medarbetare. Data samlas under en-två veckors period under vecka X-X genom intervjuer om ca 

30-45 minuter som kommer spelas in med ljud om deltagare godkänner detta. Vid varje intervju 

kommer endast en person att intervjuas. Efter intervjuerna kommer datamaterialet att 

transkriberas. Vi ser gärna att intervjuerna genomförs på er arbetsplats.  
      

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras, för att så långt möjligt skydda deltagarnas 

identitet. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Vid 

eventuella ytterligare frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare.  
         

Uppsala den X/X 2016 

 

Med vänliga hälsningar  
 

Mathilda Moorberg, Socionomstudent Louise Sandell Norgren, Socionomstudent 

Telefon: 07XXXXXXXX   Telefon: 07XXXXXXXX 

E-post: tildahh@hotmail.com   E-post: Louiseminstavfyra_@hotmail.com  
     

Handledare: 

Kamilla Peuravaara 

kamilla.peuravaara@soc.uu.se     
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du för bakgrund?  

 

Hur länge har du arbetat som socialarbetare/polis? 

 

Hur länge har du arbetat vid den här arbetsplatsen?  

 

Verksamheten 

Kan du kortfattat beskriva verksamheten du arbetar inom?  

 

Vilka ungdomar vänder sig verksamheten till? 

 

Hur skulle du definiera “kriminellt beteende”? 

 

Hur kommer verksamheten i kontakt med målgruppen “ungdomar med kriminellt beteende”?  

 

Ungefär hur många ungdomar med kriminellt beteende kommer verksamheten i kontakt med?  

 

Hur arbetar ni med målgruppen “ungdomar med kriminellt beteende”? 

 

Hur samarbetar ni med andra verksamheter kring ungdomar med kriminellt beteende? 

 

Skillnader tjejer/killar 

Utifrån din erfarenhet, vilka omständigheter/faktorer ökar sannolikheten att tjejer skaffar sig ett 

kriminellt beteende? 

 

Utifrån din erfarenhet, vilka omständigheter/faktorer ökar sannolikheten att killar skaffar sig ett 

kriminellt beteende? 

 

Utifrån din erfarenhet, vilka faktorer/omständigheter ser du som motverkar att tjejer skaffar sig 

ett kriminellt beteende? 

 

Utifrån din erfarenhet, vilka faktorer/omständigheter ser du som motverkar att killar skaffar sig 

ett kriminellt beteende? 

 

Ser du några skillnader i vilken typ av kriminellt beteende som tjejer respektive killar har? Om ja, 

vad tror du att det beror på? 

 

Ser du några skillnader i vilken utsträckning som tjejer respektive killar har ett kriminellt 

beteende? Om ja, vad tror du att det beror på? 
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Ser du någon förändring som skett över tid i typ av kriminellt beteende som ungdomar uppvisar? 

 

Ser du någon förändring som skett över tid i vilken utsträckning ungdomar uppvisar kriminellt 

beteende? 

 

Upplever du att det finns någon skillnad i typ av påföljd som erbjuds tjejer respektive killar som 

uppvisar ett kriminellt beteende? Om ja, vad beror det på? 

 


