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ABSTRACT 

 
Author: Luise Beetz and Sophie Kanter Pellmann 

Title: Young girls – a neglected group in crime prevention? [translated title] 

Supervisor: Lena Palvén 

Assessor: Alexandru Panican 

 

The purpose of this study was to analyze experiences from five social workers and three 

former criminal girls, how they apprehend young girls with a criminal risk-behaviour in the 

crime prevention work today. Another aim with this study was to analyze how our informants 

from Gothenburg thought the crime prevention work should be developed. The study was 

based on semi-structured interviews with five social workers and three girls who were asked 

about their own views on crime prevention work for young girls. Our empirical material was 

analyzed based on gender theories and the result showed that girls are under-privileged in this 

research area and in the practical work of crime prevention, although they, just like boys, do 

commit crimes. We also found indications that early crime prevention work should be 

expanded. Our informants pointed out schools and youth centres as potential areas for 

development of working with risk-behaviour and youth delinquency. It was showed that girls 

generally want to have more adults to talk to as a part of crime prevention work. Individual 

differences are, according to our informants, the most primary factor to consider when 

working with youth crime prevention. We have also discussed how gender is being created 

and maintained in society. Further on we have showed how it effect the crime prevention 

work. 

 

Key words: crime prevention, young girls, social workers, gender, self-perceived experience.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de socialarbetare och de tjejer som har tagit sig tid och ställt upp på 

att bli intervjuade. Era erfarenheter har varit av stort värde och har bidragit till möjliggörandet 

av vår uppsats.  

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Lena Palvén för all den tid och engagemang du lagt ner för 

att vägleda oss i uppsatsarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

”Sju personer mellan 15 och 17 år står åtalade för brott mot 20 jämnåriga flickor. Brotten begicks mellan januari 

och mars i år. Egentligen är antalet misstänkta fler. Men ett par tjejer var under 15 år och därför inte 

straffmyndiga när dåden begicks. Två flickor, då 15 och 13 år gamla, utpekas som ledare för tjejligan. Båda är i 

dag placerade enligt lagen om vård av unga, LVU, och bor på var sitt behandlingshem.” 

    (GT, 4 nov 2009)1 

  

Under de senaste åren har vi kunnat se en medial uppmärksamhet kring unga tjejer som begår 

brott i Göteborg. I Göteborgs Posten har två av rubrikerna lytt ”På spaning efter tjejligorna” 

(2009-09-22)
2
 och ”Uttråkade – därför rånade flickorna” (2009-10-16)

3
. I bland annat 

Expressen kan man läsa om ”tjejligan” som skrämde andra tonårsflickor genom att dra runt i 

gäng, misshandla och råna (2007-04-23)
4
. Per-Ante Vikberg, utredare av grövre 

ungdomsbrottslighet, uttrycker följande:  

 

”Det är en klar förändring vi sett under 2000-talet att tjejer antagit det som tidigare var grabbarnas attityder och 

beteende, med utpressning och hot.” 

    (GP, 22 september 2009)5 

 

Uppmärksamheten i media har fått oss att fundera kring hur samhället idag arbetar 

brottspreventivt med unga tjejer. För att få svar på våra frågor var det naturligt för oss som 

studerande att vända oss till forskning på området. I litteraturen om brottspreventivt arbete 

kan man hitta en uppsjö av brottsförebyggande insatser som alla syftar till att motverka 

ungdomsbrottslighet (Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan 2010; Ferrer-Wreder, 

Stattin, Cass Lorente & Adamson 2005). Undersökningsgrupperna som ligger till grund för 

utvärderingar av brottspreventiva insatser består oftast av en majoritet killar (Andershed et al. 

2010:63). Det innebär att inga säkra slutsatser kan dras gällande om tjejer och killar påverkas 

olika av brottspreventiva insatser (ibid.). Hur ser det ut i praktiken, tar man hänsyn till 

                                                
1 http://gt.expressen.se/nyheter/1.1768163/tjejligans-ledare-om-de-brutala-ranen (hämtad 2010-12-29) 

2 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.113764-pa-spaning-efter-tjejligorna (hämtad 2010-12-29) 

3 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.226416-uttrakade-darfor-ranade-flickorna (hämtad 2010-12-29) 

4 http://www.expressen.se/nyheter/1.649533/torterades-av-tjejligan (hämtad 2010-12-29) 

5 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.113764-pa-spaning-efter-tjejligorna (hämtad 2010-12-29) 
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könstillhörigheten inom det brottspreventiva arbetet? Påverkar kön utfallet av insatsen? 

Svensk forskning av brottspreventiva insatsers effektivitet verkar i dagsläget vara begränsad. 

Däremot har utvärderingar av vissa insatser som förekommer i Sverige gjorts i internationella 

sammanhang och då främst i USA (Andershed et al. 2010:155–156). Internationell forskning 

visar att somliga former av brottspreventivt arbete kan ha bättre effekt än andra, medan en del 

insatser rent av kan verka negativt (Andershed et al. 2010:89, 95).  

 

Viss forskning skiljer inte mellan unga tjejers och kvinnors brottslighet, utan distinktion görs 

endast utifrån kön. Detta kan anses vara problematiskt då påföljderna för brott kan skilja till 

följd av ålder. Varken kvinnors eller tjejers brottslighet har betraktats lika allvarlig som 

kriminalitet bland män (Marklund 2003:267). Forskningen har därmed fokuserat på männen 

(ibid.). Föreställningen om att tjejer inte på samma sätt som killar utvecklar ett kriminellt 

beteende, menar Kordon och Wetterqvist (2006:75) kan ha resulterat i en fördröjning inom 

socialtjänst och polis när det gäller att förstå unga tjejers kriminalitet. 

 

I och med uppmärksamheten kring unga tjejer i media, kan man fråga sig om det är så som 

Kordon och Wetterqvist (2006:75) påstår? Föreligger det en fördröjning gällande förståelsen 

för unga tjejers kriminalitet i det brottspreventiva arbetet? I Göteborg finns det ett antal 

socialtjänstkontor, skolor, mödravårdscentraler och så vidare som är uppdelade på de olika 

stadsdelarna. Dessa myndigheter och samhällsinsatser är arenor där brottsförebyggande arbete 

kan bedrivas och bedrivs i olika stor utsträckning (Andershed & Andershed 2005:222-224). 

Trots det brottsförebyggande arbete som pågår i Göteborg tyder statistik från 

Brottförebyggande rådet (2008; 2010) på att antalet misstänkta ungdomar mellan 15-20 år inte 

har blivit färre. Frågan man kan ställa sig här, är om det brottspreventiva arbetet verkar som 

det avser att göra?  

  

Vid genomgång av litteratur och forskning har vi uppmärksammat att tjejer verkar vara en 

åsidosatt grupp. Eftersom forskningen kring brottspreventiva insatser till stor del baseras på 

unga manliga lagöverträdare kan man anta att insatserna utformas med grund i dessa resultat. 

De förebyggande insatser och det brottspreventiva arbete som finns i Göteborg åsyftar till att 

verka brottspreventivt för både killar och tjejer. Vad är det som säger att utfallet av dessa 

insatser blir detsamma för tjejer? Efterfrågar tjejer samma insatser som killar? Vi känner att 

forskning och litteratur inte kan besvara våra funderingar kring det brottspreventiva arbetet 
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med unga tjejer på ett fulländat sätt. För att inhämta den kunskap som kan hjälpa till att bringa 

förståelse anser vi det meningsfullt att låta dem med egen erfarenhet samt dem som i sitt 

arbete kommer i kontakt med unga tjejer, få uttrycka sin syn på detta arbete. 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att studera och analysera de erfarenheter fem socialarbetare och tre före detta 

kriminella tjejer från Göteborg har, av hur de uppfattar unga tjejer med ett kriminellt 

riskbeteende inom dagens brottspreventiva arbete. Ett vidare syfte är även att utforska vad 

informanterna anser borde utvecklas inom det allmänna brottspreventiva arbetet för unga 

tjejer. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser socialarbetarnas erfarenheter ut av att arbeta brottspreventivt med unga tjejer?  

 Vilka erfarenheter har före detta kriminella tjejer av socialarbetares brottspreventiva 

arbete? 

 Vad anser tjejerna och socialarbetarna i Göteborg är viktigt att utveckla för framtidens 

brottspreventiva arbete? 

 

1.4 Definition av brottspreventivt arbete 

 Det är svårt att hitta en enhetlig definition på vad brottspreventivt arbete är. Vi anser att det är 

viktigt att tidigt i uppsatsen klargöra vad vi avser med begreppet. Brottsförebyggande arbete 

definieras enligt Regeringen på följande vis (Ds 2010:29): ”Brottsförebyggande arbete, eller 

brottsprevention är aktiviteter som syftar till att minska benägenheten att begå brott eller 

minska antalet tillfällen att begå brott”. Definitionen ringar in området, men vi menar att den 

är för otydlig för att den ska utgöra en klar grund i uppsatsen. Regeringens definition väcker 

funderingar, som för vilka man ska ’minska benägenheten att begå brott’? Vi har därför valt 

att utveckla definitionen något då vi ser brottspreventivt arbete som något den unga accepterar 

frivilligt och inte döms till. Brottspreventivt arbete, menar vi, handlar om att både förebygga 

brottsdebuter och motverka återfall.  

 

Vi har under processen insett att brottspreventivt arbete kan inbegripa mycket, samt utövas på 

olika nivåer. Ett vanligt sätt att skilja på olika former av brottspreventivt arbete är genom att 
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dela upp det i primära, sekundära och tertiära preventioner. Primära preventioner syftar på 

allmänna insatser, riktade till hela befolkningen, för att motverka utvecklingen av problem i 

framtiden (Sahlin 2008:36; Sarnecki 2003:389). Sekundär prevention innefattar förebyggande 

insatser som inriktas mot en individ alternativt grupper i riskzon eller riskområde (ibid.). 

Tertiär brottsprevention handlar om arbete som riktas mot dem som redan har begått brott 

(Sahlin 2008:36). Vi kommer i uppsatsen beröra alla tre nivåerna om än i olika utsträckning 

och vidare diskussion kring dem kommer inte att föras. En anledning till detta är att det kan 

vara svårt för oss att utifrån våra informanters information avgöra vilken nivå de syftar på.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att medvetet använda oss av begreppet brottspreventivt arbete istället för 

begreppet brottspreventiva insatser i uppsatsen. Vi framhåller att det senare begreppet ingår i 

den bredare benämningen brottspreventivt arbete. När vi använder oss av begreppet 

brottspreventiv insats handlar det om specifika insatser snarare än ett generellt arbete. 

Exempel på brottspreventivt arbete kan vara uppsökande verksamhet, samtal i olika former, 

tjejgrupper och temadagar på fritidsgårdar. 

 

1.6 Uppsatsens upplägg 

Uppsatsarbetet inleddes med inläsning av litteratur och forskning om brottspreventivt arbete. 

Efter en tid väcktes ett intresse för problematiken kring unga tjejers åsidosatthet och utifrån 

detta skapades vårt syfte och våra frågeställningar av kvalitativ art. Sju intervjuer med totalt 

åtta informanter genomfördes i Göteborg under två veckor i november. Två av socialarbetarna 

gav en intervju tillsammans. Intervjuprocessen och dess utmaningar beskrivs utförligare i 

uppsatsens fjärde kapitel. I kapitel två och tre redovisas tidigare forskning och teori med 

tillhörande analytiska verktyg, vilket inhämtats parallellt under hela uppsatsarbetet. 

Analyserandet av empirin påbörjades redan under intervjuprocessen, om än på ett mer 

omedvetet plan, men har under slutfasen av uppsatsskapandet getts ett större och intensivare 

utrymme. I analysen, kapitel fem, kopplas tidigare forskning och teorier om könsroller 

samman med det empiriska materialet från våra intervjuer i Göteborg. Våra analytiska verktyg 

används för att skapa en större förståelse för vår empiri. Slutdiskussionen avslutar uppsatsen 

med en återkoppling till frågeställningarna samt reflektioner kring de resultat som 

framkommit. 
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2 Tidigare forskning  

Det finns en uppsjö av litteratur och forskning om brottspreventivt arbete. En bok vi haft stor 

användning av är ”Ungdomar som begår brott” av Andershed, Andershed och Söderholm 

Carpelans (2010). I denna presenteras forskning kring ett antal brottspreventiva insatser. 

Författarna har analyserat metaanalyser för att i ett internationellt sammanhang beskriva 

effekter av olika insatser (Andershed, Andershed, Söderholm Careplan, Brännström & 

Nyström 2010:16). Henrik Andershed, docent och Anna-Karin Andershed, fil dr är båda 

lektorer i psykologi vid Örebros Universitet. De bedriver också forskning vid Centrum för 

kriminalpsykologisk forskning om normbrytande beteende
6
. Andershed och Andershed har 

författat ett antal andra publikationer, varav några kommer att användas i uppsatsen.   

 

Som tidigare nämnt i problemformuleringen består undersökningsgrupper vid utvärdering av 

brottspreventiva insatser till största del av killar (Andershed et al. 2010:63). Detta innebär att 

generella slutsatser om skillnader mellan kön inte kan dras (ibid.). Forskning om preventiva 

insatser bygger till stor del på studier från USA (Andershed et al. 2010:155–156). Många av 

de studier som har gjorts i Sverige uppfyller enligt Ahlgren, Andershed och Andershed 

(2010:126-127) inte kriterierna för vad som kan anses vara en pålitlig studie. Andershed et al. 

(2010:155) menar att internationella forskningsresultat borde vara överförbara till svenska 

förhållanden då metoderna inriktar sig på risk- och skyddsfaktorer, vilka torde vara desamma 

för ungdomar i USA och Sverige. Vidare menar Andershed et al. (2010:155) att 

behandlingsprogram borde fungera på ungefär samma sätt i båda länderna. När 

forskningsresultaten skiljer sig åt, menar författarna att det kan bero på att jämförelsegruppen 

i Sverige får ordinarie insatser med bättre kvalitet (Andershed et al. 2010:155). Dock påpekar 

Andershed och Andershed (2005:224) i andra sammanhang, att hänsyn kan behöva tas till 

sociala och kulturella skillnader i det land man implementerar ett insatsprogram. I och med 

detta hävdar Andershed och Andershed (2005:224) att det är av stor vikt att utvärderingar 

görs i landet där insatsprogrammet implementeras.  

2.1 Forskning kring dagens insatser 

Vilka insatser används i Sverige idag och hur ser resultatet ut? Andershed et al. (2010:158) 

har kommit fram till att de mest effektiva insatserna i bästa fall är små till medelstora. Många 

                                                
6 Se Örebro Universitets hemsida för mer information. 
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unga återfaller alltså i brott trots insatserna. Vissa program används utan att fullgoda 

utvärderingar i Sverige har gjorts gällande hur de används och utfaller. Ett exempel är 

kvalificerade kontaktpersoner som används utan att detta har beforskats i någon större 

utsträckning i Sverige (Ahlgren et al. 2010:139). Dock visar internationell forskning på små 

positiva effekter (ibid.) 

 

Internationell forskning visar att Scared Straight program inte ger några positiva effekter 

(Ahlgren et al. 2010:137). Ahlgren et al. (2010:137) skriver att det i Sverige ändå förekommer 

lokala program där ungdomar får besöka till exempel fängelser i syfte att bli avskräckta från 

miljön. Forskning tyder på att insatser där man sammanför en grupp ungdomar med kriminellt 

beteende riskerar att bli destruktiva (Andershed & Andershed 2005:220). Det finns studier 

som visar på att ungdomar i sådana grupper snarare ökar sitt kriminella beteende än minskar 

det. Orsaken tros ligga i vad som brukar kallas för avvikandeträning, vilket innebär att 

ungdomar lär sig av eller upprätthåller varandras kriminella beteende (ibid.). Vid 

avskräckande insatser där äldre ungdomar sammanförs verkar risken för avvikandeträning 

vara större jämfört med samma gruppinsatser för yngre (Andershed & Andershed 2005:221). 

Andershed (2001:14) tar i en artikel upp att professionella bör vara försiktiga med att 

generalisera och använda samma brottspreventiva insats för alla kriminella ungdomar. 

Individuella skillnader hos ungdomarna måste beaktas (Andershed 2001:14.).  

 

Bland de mest framgångsrika brottspreventiva insatserna hör tidiga insatser, som sätts in 

innan individen utvecklat ett kriminellt beteende (Ds 2010:44; Bartol & Bartol 2009:299). 

Många forskare menar att uppsökande verksamhet och hembesök är framgångsrika 

brottspreventiva insatser (ibid.). Sondheimer (2001:87-88) menar att det primära 

preventionsarbetet bör utökas för att tidigt bryta en utveckling som kan leda till kriminalitet i 

tonåren. Om ungdomen redan utvecklat ett kriminellt beteende visar forskningen på lyckade 

resultat i de fall där insatsen innehåller en terapeutisk grund, som ämnar ändra ungdomens 

beteende och tankesätt (Andershed et al. 2010:150).  

 

Vidare har man sett att de insatser som grundas på risk-, behovs-, och responsivitetsprincipen, 

där man tar hänsyn till individens problemnivå, brottsfrämjande förhållanden och särskilda 

behov, ofta utfaller väl (Ds 2010:44; Lab 2004:293; Andershed et al. 2010:151). Att ta hänsyn 

till helheten och de multipla faktorerna, som kan bidra till ungdomens problematik, har visat 
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sig vara betydelsefullt. Det är viktigt att täcka in alla riskfaktorer som kan bidra till 

utvecklandet av ett riskbeteende (Howell 2003:181). Insatsen bör sträcka sig över en längre 

tid och ta hänsyn till problemens alla nivåer (Andershed 2001:14).  

 

2.2 Riskfaktorer  

2.2.1 Innebörden av riskfaktorer  

Faktorer som kan påverka utvecklingen av en kriminell livsstil benämns som riskfaktorer 

(Andershed & Andershed 2010:29). Dessa anses öka risken för att ett problem kan uppstå och 

kan handla om både individuella och miljömässiga faktorer. Riskfaktorer är egenskaper, 

skeenden eller omständigheter som kan öka risken för exempelvis kriminalitet (ibid.). 

Faktorerna kan vara av betydande vikt vid implementering av brottspreventiva insatser 

(Bartol & Bartol 2009:307). Majoriteten av alla brottspreventiva insatser har sin grund i 

orsaker som anses kunna ligga bakom en individs kriminella utveckling (Andershed & 

Andershed 2010:28-29). Riskfaktorer finns på olika nivåer och två av dem som är relevanta 

för brottspreventivt arbete är närmiljön och individnivån (Sundell & Forster 2005:8). Inom 

närmiljön finns bland annat kompisgruppen och på individnivå ses bland annat kön som 

riskfaktorer (ibid.) Viktigt att påpeka är att förekomsten av en riskfaktor inte betyder att en 

individ utvecklar en lagbrytande livsstil. En ensam riskfaktor är sällan en risk. Det är först när 

det finns multipla riskfaktorer som det finns en överhängande risk för att individen väljer en 

kriminell livsstil (Sundell & Forster 2005:7). Motsatsen till riskfaktorer är skyddsfaktorer. 

Skyddsfaktorer är omständigheter så som en närvarande vuxen som ser barnet, vilket har en 

motverkande effekt för att riskfaktorer ska slå igenom (Bartol & Bartol 2009:307; Lab 

2004:143; Broberg, Almqvist & Tjus 2003:81). 

 

2.2.2 Forskning kring riskfaktorer  

Forskning kring riskfaktorers betydelse för utvecklandet av kriminellt beteende har historiskt 

genomförts på killar snarare än på tjejer (Ferrer-Wreder et al. 2005:27-29). Undersökningar 

görs även med koppling till könsmässiga aspekter, men risk- och skyddsfaktorerna verkar 

vara de samma för både tjejer och killar (Andershed & Andershed 2010:36). Forskning visar 

på att de tidiga riskfaktorer som kan påverka killar i ung ålder och resultera i en kriminell 

bana, inte är lika utmanande för tjejer. Grunden tros ligga i att tjejer är mer mottagliga för 

skyddsfaktorer i tidig ålder än vad killar är (Bartol & Bartol 2009:153). Pojkar har benägenhet 
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att tidigare uppvisa normbrytande beteende. Kön ses på så sätt som en riskfaktor (Ds 2010:39; 

Sundell & Forster 2005:8). Forskning visar att kraften hos riskfaktorer är föränderliga under 

en individs utveckling. Under vissa perioder kan en del faktorer utgöra en särskilt stor risk för 

att under andra perioder utgöra en mindre risk. Det verkar även finnas faktorer som består 

över tid (Ferrer-Wreder et al. 2005:27-29) och forskning visar hur en del riskfaktorer påverkar 

varandra samt ökar risken för utvecklandet av fler riskfaktorer (Andershed & Andershed 

2010:32). Genom vetskap om denna utveckling kan man försöka förutspå uppkomsten av nya 

riskfaktorer under uppväxten (Ferrer-Wreder et al. 2005:27-29). 

 

De faktorer som forskning har påvisat som riskfaktorer har var och en för sig inte visat sig 

vara kraftiga riskfaktorer. Forskare har inte heller kunnat presentera vilka riskfaktorer som har 

direkta kopplingar till kriminalitet (Andershed & Andershed 2010:30). Det är främst i 

kombination med varandra och med avsaknad av skyddande faktorer som de utgör en 

betydande risk för utvecklandet av ett kriminellt beteende (Andershed & Andershed 2010:29). 

Däremot har man inom forskningen inte kommit fram till vilka specifika kombinationer av 

faktorer som anses särskilt riskfyllda. Forskning visar vidare att hänsynstagande till multipla 

riskfaktorer ofta ger bättre resultat än om man fokuserar brottspreventiva insatser på enbart en 

faktor (Ds 2010:44; Lab 2004:293).  Detta tar även Andershed (2001:14) upp som menar på 

att man bör fokusera på flera problembeteenden för att uppnå goda resultat. 

 

2.3 Forskning kring könsmässiga skillnader  

Forskning visar på att de tidiga tecken som kan indikera på utvecklandet av riskbeteende hos 

unga tjejer är tämligen ovanliga (Andershed 2001:13). Till skillnad från killar, som oftast 

visar tecken tidigare i utvecklingen, verkar tjejer utveckla ett antisocialt beteende först i 

tonåren (Bartol & Bartol 2009:153). Om en individ debuterar i kriminalitet redan i barndomen 

istället för i tonåren är risken större för att det kriminella beteendet ska fortsätta (Andershed & 

Andershed 2010:27). Trots att tjejers kriminalitet oftast utvecklas och brottsdebuten äger rum 

i tonåren, kan orsakerna till beteendet grunda sig i tidig problematik (Sondheimer 2001:84). 

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att de faktorer som anses ligga till grund för tjejers 

utveckling av ett kriminellt beteende kan vara svåra att bedöma (Chaimberland & Reid 

1994:27). Anledningen är, som tidigare nämnt, att den litteratur och forskning som finns att 

tillgå idag till största del fokuserar på pojkar (ibid.).  
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I viss forskning görs ingen distinktion mellan unga tjejers och kvinnors brottslighet, 

skillnaden utgår endast från kön. Varken tjejers eller kvinnors kriminalitet har betraktats lika 

allvarlig i förhållande till männens (Marklund 2003:267). Detta förklaras med att mäns 

kriminalitet setts som en norm, vilket bidragit till att forskningen ansett att männen är av 

större vikt att undersöka (ibid.). Resultatet har blivit att kvinnorna hamnat i skuggan av 

männen. Tidigare såg man inom forskningen kriminella kvinnor som några som hellre ville 

vara killar eller sexobjekt. Idag har forskningen frångått denna bild och menar att kvinnor är 

precis lika kapabla att begå brott som män (Silvestri & Crowther-Dowey 2008:30-31). 

 

Andershed et al. (2010:90) skriver att könstillhörighet generellt sett inte verkar påverka 

insatsens utfall i någon större utsträckning. Däremot framhåller Cauffman i en artikel från 

2008 (119) att brottspreventiva insatser som tar hänsyn till könskillnader kan vara effektiva, 

framförallt för tjejer. Cauffman (2008) poängterar dock att tjejer liksom killar inte är en 

homogen grupp. Insatser bör därför skräddarsys först och främst utifrån individuella behov 

och inte generaliseras efter kön (ibid.). Forskning visar att rådgivning och terapi, under vissa 

förhållanden, kan ha en något bättre effekt bland tjejer (Andershed et al. 2010:91). Men 

eftersom forskningen är begränsad är det återigen svårt att dra några säkra slutsatser (ibid.). 

 

3 Teori 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för det teoretiska begreppet könsroller. Vidare kommer vi 

att beskriva innebörden i tre kategorier som kommer att utgöra våra analytiska verktyg. Dessa 

är sammanlänkade med vårt teoretiska begrepp. En redogörelse över hur de analytiska 

verktygen ska användas samt hur de påverkas av varandra återges under avsnitt 3.3. I avsnitt 

3.2 visas på att det finns en mängd andra teorier som ämnar bringa förståelse kring tjejers 

brottslighet, men vilka inte kommer att användas i uppsatsen.  

 

I den nu följande beskrivningen av könsrollsteorier och analysverktyg kommer vi dels 

använda oss av ordet tjejer men också av ordet kvinnor. Detta är för att teorier om begreppet 

könsroller ofta inte gör någon åtskillnad. Det finns en stark koppling mellan tjejer och kvinnor 

då tjejer socialiseras in i en kvinnoroll (Brå 1999:13).  
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3.1 Teorier om könsroller och det teoretiska begreppet könsroller 

Vi har valt att utgå från det teoretiska begreppet könsroller som återfinns inom exempelvis 

könsrollsteorier (Brå 1999:13) och genusteorier (Hirdman 2001:12-13). Diskussionen kring 

tjejers utvecklande av en kriminell livsstil tar ofta avstamp i diskussioner kring 

könsrollsbegreppet där kvinnor anses socialiseras annorlunda i förhållande till männen (Brå 

1999:13). Hirdman (2001:11-16) diskuterar begreppet könsroller och påtalar att det handlar 

om både män och kvinnor samt om de sociala processerna. Vidare menar hon att ordet 

könsroll innehåller två delar. Den ena delen syftar på det biologiska könet och den andra på 

den sociala och kulturella konstruktionen som skapas kring könet, rollen. Ett resultat av detta 

är att begreppet könsroll bibehåller och uppmuntrar till ifrågasättande om det är ”könet” eller 

”rollen” som är det centrala i människors uppförande och agerande (Hirdman 2001:13). Hon 

poängterar dock att det sammansatta begreppet könsroll oftast används med åsyftning på det 

sociala könet och inte det biologiska (ibid.).  

 

Docent Marja Walldén har, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå), ställt samman 

vetenskapligt material kring kvinnors brottslighet i Brå-rapporten 1999. I Brå (1999:13) 

framställs olikheter i könsrollerna som den mest troliga förklaringen till varför kvinnor och 

mäns brottslighet ser olika ut. Vårt val av teori grundar sig därför i att könsrollsteorier tycks 

vara de mest utbredda när det gäller att förklara tjejers kriminalitet. Vi anser att det är viktigt 

att se till skillnaderna mellan killars och tjejers beteende, för att kunna förstå hur man arbetar 

och bör arbeta brottspreventivt med unga tjejer som har ett kriminellt riskbeteende.  

 

3.2 Andra teoretiska förklaringsmodeller 

Då vårt syfte är att utforska ett antal socialarbetares och före detta kriminella tjejers 

erfarenheter av hur unga tjejer uppfattas inom dagens brottspreventiva arbete samt hur de 

anser att det bör utvecklas, menar vi att könsrollsteorier med valda kategorier ger oss de 

verktyg vi söker. Vi är medvetna om att det finns diverse orsaker som kan ligga till grund till 

att en ung tjej utvecklar ett kriminellt beteende. Därför finner vi det angeläget att nedan 

nämna några av dessa teorier, även om vi med uppsatsen inte ämnar förklara uppkommandet 

av unga tjejers kriminalitet. När utvecklingen av dessa teorier skedde togs dock inte någon 

hänsyn till tjejers utveckling av kriminellt beteende (Brå 1999:11). Vi kommer inte att 
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fördjupa oss närmare i dessa, utan vi vill enbart visa på andra förekomna teorier som kan 

generera förklaringar till uppkomsten av kriminalitet.  

 

Tillfällesteorin syftar till att ge förklaring till varför vissa individer utvecklar ett kriminellt 

leverne med hänsyn till de yttre förutsättningar som råder (ibid.). Vidare finns subkulturteorin 

där underpriviligerade grupper utvecklar speciella kulturer, som utdöms av samhället men 

som stöds av subkulturens olika värderingar och principer. Inom den allmänna 

inlärningsteorin ses kriminalitet som ett beteende som bevaras genom positiva belöningar 

eller repressalier. En annan inlärningsteori som går att finna som en delförklaring till 

upprätthållandet av ett kriminellt beteende är den sociala inlärningsteorin. Här ses 

kamratgruppen och dess roll som en central del i ett brottsaktivt beteende. Stämplingsteorin är 

ytterligare en välkänd teori som grundar sig i att individer stämplas som kriminella vilket ofta 

leder till ett fortsatt kriminellt liv (ibid.). 

 

3.3 Analytiska verktyg utifrån könsroller 

De analytiska verktygen är alla starkt kopplade till teorier om könsroller och varje kategori 

bygger på förväntningar kring könsroller (Brå 1999:12-13). Vi kommer därför att bära med 

oss en medvetenhet om att innebörden i våra analytiska verktyg är en del av det större 

teoribegreppet könsroller och därför kan vara svåra att helt skilja från varandra. Utifrån det 

sätt som könsrollsteorier beskrivs i Brå (1999) kommer vi att tillämpa tre olika kategorier som 

analytiska verktyg. Två av dessa kategorier utgår enligt Brå (1999:12) från vad modern 

forskning har fokuserat på, nämligen familjens och socialisationens betydelse och samhällets 

normer och värderingar. Den tredje kategorin skillnader mellan könen, är vår egen 

benämning av flera moderna forskningsområden gällande könsskillnader. De tre analytiska 

verktygen kommer att användas som ett hjälpmedel för att förstå hur socialarbetarnas och 

tjejernas erfarenheter kan ses utifrån förväntningar kring könsrollsbegreppet. Nedan kommer 

vi att redovisa för varje analytiskt verktyg och påvisa kopplingar mellan dem samt hur de 

påverkas av varandra. 

 

3.3.1 Familjens och socialisationens betydelse 

Denna kategori handlar om huruvida familjen och det sätt som individen socialiseras på 

påverkar tjejer till att bli mindre brottsbenägna än killar (Brå 1999:12). Grunden inom 
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könsrollsteorier ligger som tidigare nämnt i att kvinnor anses socialiseras på ett annorlunda 

sätt än män och könsrollerna är väl definierade redan från ett tidigt stadie i livet (Brå 

1999:13). Under hela barndomen påminns barnet om könsrollerna och tjejer uppmuntras till 

att bli som sina mammor och pojkar till att bli som sina pappor (Morrison 1995:400). Tjejer 

ska enligt den traditionella (benämns även klassisk och stereotyp) könsrollsbilden vara mindre 

aggressiva, mer passiva, laglydiga, empatiska och ansvarstagande än killar (Brå 1999:13). 

Killar uppmuntras oftare än tjejer till lekar som innehåller aggressiva inslag (ibid.) och killars 

aggressivitet anses mer acceptabelt till skillnad från tjejers (Agnew 2009:17). Istället för 

aggressiva lekar använder sig flickor mer av social manipulation och skvaller samt intriger 

och utfrysning av andra (Kordon & Wetterqvist 2006:17).  

 

Enligt könsrollsteorier är den könsrollsstereotypa bild som föräldrar överför på sina barn djupt 

rotad och svår att förändra, trots samhällets pågående arbete för jämlikhet (Brå 1999:13). 

Detta sätter enligt Brå (1999:13) spår i hur föräldrar behandlar sina barn. Tjejer är ofta mer 

övervakade av sina föräldrar än killar (Morrison 1995:400) och ett resultat kan vara att killar 

får mer rörelsefrihet än tjejer (Brå 1999:14). Som en effekt av den tidiga socialisationen kring 

den stereotypa könsrollsbilden kommer tjejer och killar att välja olika aktiviteter och 

intressen, vilka överensstämmer med förväntningar om hur tjejer respektive killar ska vara 

(Brå 1999:14, 18). I och med de skilda aktiviteterna och intressena kommer ytterligare en 

socialisation av könsrollsförväntningarna att äga rum (ibid.)  

 

3.3.2 Samhällets normer och värderingar 

Kategorin fokuserar på huruvida de normer och värderingar som finns i samhället är mindre 

förenliga med kvinnors könsroll att begå brott än vad det är för män (Brå 1999:12). Genom 

historien har tjejers uppväxt speglats av olika normer och värderingar på hur de ska vara och 

uppföra sig (Kordon & Wetterqvist 2006:75). Kriminalitet har sedan urminnes tider ansetts 

vara något manligt och männen är med andra ord normen för kriminellt beteende (Silvestri & 

Crowther-Dowey 2008:26). Detta betyder dock inte att kvinnor tidigare inte har begått brott. 

Grunden för utvecklingen av tjejers ökade brottslighet anses ligga i förändringar i 

kvinnorollen, både vad gäller förväntningar på tjejers könsroll samt deras aktivitetsmönster 

(Brå 1999:38, 40). Ju mer lika tjejers och killars roller har blivit som ett resultat av ett 

pågående jämställdhetsarbete, desto mer lika har även deras brottsmönster blivit (Kordon & 

Wetterqvist 2006:19; Brå 1999:13, 16). 
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Tjejers och killars olika könsrollsförväntningar verkar ha inverkan på deras benägenhet att 

begå brott (Brå 1999:13). Detta stämmer också överens med samhällets norm kring kvinnligt 

beteende, där kvinnor beskrivs som mer passiva och laglydiga än män (ibid.). I avsnitt 3.3.1 

beskrevs de förväntade egenskaperna som tjejer ska ha enligt teorier om könsroller samt hur 

dessa förs vidare genom familjen och socialisationen. Skolan är ett samhällsorgan som 

medverkar till att upprätthålla och internalisera normer och värderingar som utgår från 

könsrollerna (Brå 1999:13). Samtidigt pågår det i dagens samhälle ett jämställdhetsarbete där 

unga tjejer uppmuntras till att bli mer självständiga och ha större självförtroende samt inte 

falla in i de stereotypa könsrollerna (Kordon & Wetterqvist 2006:69).  Ett tecken på att de 

traditionella könsrollerna delvis har börjat förändras är att dagens tjejer inte är lika isolerade 

utan de har i många fall ett stort socialt nätverk jämfört med förr i tiden (ibid.). Idag finns 

också tendenser till ett mer tillåtande förhållningssätt till bland annat aggressiva inslag i 

aktiviteter även för tjejer (Brå 1999:44). 

 

3.3.3 Skillnader mellan könen 

Denna kategori innefattar skillnader mellan könen som påverkar brottsbenägenheten hos tjejer 

(Brå 1999:12). Skillnaderna kan vara biologiska, konstitutionella, sociala eller 

personlighetsmässiga (ibid.). Vi kommer inte i analysen av vår empiri att göra någon 

åtskillnad kring dessa, då det kan finnas svårigheter för oss att säkerställa skillnaders orsak. I 

avsnitt 3.3.2 skrev vi om hur män är normen för kriminalitet och att kvinnor som begår brott 

avviker från samhällets förväntningar och värderingar om att kvinnor inte begår brott 

(Silvestri & Crowther-Dowey 2008:26). Tidigare har kvinnor, tydligare än idag, varit bundna 

till barnafödande, skötsel av hemmet och andra aktivitetsmönster, vilket medfört en lägre 

brottsbenägenhet (Brå 1999:16). Kriminalitet kan lättare anses gå ihop med manligt beteende 

än kvinnligt och kan i vissa fall även stärka den manliga könsrollen (Brå 1999:13). Vidare 

framhålls att ”en riktig kvinna” inte tar till våld, men att det inte är en ovanlig företeelse för 

män (Brå 1999:18). Det finns teser om att kvinnor är kapabla att begå samma brott som män, 

samtidigt som det föreligger en föreställning om att kvinnor inte begår lika grova brott som 

män (Silvestri & Crowther-Dowey 2008:26-27). En skillnad mellan män och kvinnor är enligt 

teorier om könsroller att kvinnor begår brott i skuggan av männens gärningar (ibid.). 

Könsrollerna i samhället har bidragit till att kvinnor genom tiden kunnat utnyttja sin status 

som oskyldig och hjälplös och på så sätt kunnat hemlighålla sina brott (ibid). Som vi tidigare 
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varit inne på verkar kvinnors och mäns brottslighet under de senaste åren blivit mer jämställd, 

vilket har skett i takt med att den stereotypa könsrollsbilden delvis börjat förändrats (ibid.). 

Dock tyder statistik på att det fortfarande finns skillnader mellan könen vad gäller antal brott 

och brottstyp (Brå 1999:21).  

 

4 Metod 

I nedanstående metodkapitel kommer vi att redogöra för ett antal beslut som fattats under 

arbetets gång. Metodkapitlet avser att tydliggöra hur arbetsfördelningen sett ut, val av metod, 

urval av intervjupersoner, litteraturgenomgång, intervjuprocessen samt etiska överväganden.  

 

4.1 Arbetsfördelning 

Vi gjorde tidigt ett ställningstagande att göra den huvudsakliga delen av arbetet tillsammans. 

Detta tillvägagångssätt känns mest effektivt i slutändan och det gör oss mer samkörda under 

arbetets gång. Risken finns annars att mycket tid går åt till att korrigera ett osammanhängande 

språk i uppsatsen. Att arbeta tätt tillsammans har för oss resulterat i att vi kunnat använda 

varandra som bollplank och tidigt uppmärksamma när vi drar åt olika riktningar. Litteraturen 

har dock delats upp mellan oss för att effektivisera läsningen och kunskapsinhämtandet. Detta 

gäller även för transkribering, delar av kodningen samt delar av det korrigerande slutarbetet. 

 

4.2 Val av metod 

Vi har valt att bygga vår uppsats på kvalitativ metod för att försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar. Trost (2010:27) skriver att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 

ansatser handlar om vad man vill studera. Kvantitativa studier avser att undersöka relationer 

mellan olika variabler medan kvalitativa studier undersöker relationer mellan människor. Vi 

vill med vår uppsats studera erfarenheter av relationer mellan socialarbetare och unga tjejer 

inom det brottspreventiva arbetet. Vi anser därför att en kvalitativ studie lämpar sig bäst för 

vårt syfte, då vi ämnar inhämta erfarenheter från det praktiska fältet för att förstå och fördjupa 

oss kring dagens och det framtida brottspreventiva arbetet för unga tjejer. Vi vill försöka 

förstå den verklighet vi studerar och detta är något som har styrt vårt val av metod (Aspers 

2007:37).  
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Kvale och Brinkmann (2009:91) skriver om problematiken med kvalitativa studier, vilket inte 

finns på samma sätt inom den kvantitativa forskningsmetodiken. Kvalitativa intervjuer 

innebär ett nära samspel med dem forskaren intervjuar vilket kan leda till att intervjuaren 

påverkas av informanterna (Kvale & Brinkmann 2009:91). Detta skulle kunna ske genom att 

forskaren identifierar sig med sina intervjupersoner eller deras åsikter och därför beskriver 

resultaten ur enbart informanternas perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009:91) benämner 

denna problematik som att forskaren ”goes native”. Vi ämnar lyfta fram två olika gruppers 

erfarenheter av dagens och det framtida brottspreventiva arbetet, vilket vi tror underlättar för 

oss att bibehålla en neutralitet. Om vi enbart hade haft för avsikt att lyfta fram exempelvis 

tjejernas erfarenheter kring unga tjejer inom det brottspreventiva arbetet hade risken för att 

färgas av deras åsikter varit större. Vikten av att hålla sig objektiv har för oss funnits med 

under hela processen, vilket gjort att vi aktivt har kunnat förhålla oss till föregående. En 

annan risk med kvalitativa studier är att forskarens oberoende kan påverkas av den som 

finansierar studien (Kvale & Brinkmann 2009:91). Denna uppsats sker på kandidatnivå inom 

socionomprogrammet och vi har därför ingen finansiär som kan påverka vår objektivitet. 

Vidare tar Trost (2010:34) upp ytterligare en risk med att tillämpa den kvalitativa metoden. 

Han menar att denna typ av metod ofta bemöts med en viss misstänksamhet då den visar på 

ett resultat som ofta bygger på små grupper och inte alls är lika representativ i statistisk 

mening som en kvantitativ metod. För oss är det av vikt att vara medvetna om detta, men då 

vi inte har för avsikt att generalisera våra informanters åsikter och erfarenheter anser vi att vi 

kan tillämpa den kvalitativa metoden på ett tillfredsställande sätt.  

 

Inom den kvalitativa skolan har vi valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer då denna 

teknik lämpar sig bäst för våra intervjuer. Svårigheten med semistrukturerade intervjuer är att 

vi som intervjuare måste vara medvetna om karaktären på intervjun samt på vilket sätt vi 

ställer frågor till våra informanter (May 2001:151). Vad gäller den semistrukturerade 

intervjuformen är kontexten ytterligare en svårighet då detta är en viktig del av intervjun 

(ibid.). Om en intervjuperson inte känner sig bekväm i miljön för intervjun finns risken att 

informanten inte vågar dela med sig fullt ut av sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann 

2009:32). Som intervjuare inom den semistrukturerade metodiken har vi ett bredare 

handlingsutrymme och beroende på hur vi bemöter och behandlar informanterna så ger 

intervjuerna olika djup och respons (May 2001:151). Vi anser dock att den semistrukturerade 

metoden har stora förtjänster, då vi vill kunna fördjupa svaren som informanterna ger oss och 
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även kunna gå in i en diskussion med dem (May 2001:150). Den semistrukturerade 

intervjuformen ger också den som blir intervjuad möjligheten att svara på frågorna med egna 

ord och frågorna måste inte lyda en specifik ordning. Intervjun blir på så sätt mer följsam och 

skapar mer variation än standardiserade intervjuer (Trost 2010:40-42). Intervjuformen ger oss 

en större möjlighet att, i samband med intervjuerna, kunna förklara och förtydliga våra frågor 

om en oklar situation uppstår (May 2001:232).  

  

4.2.1 Validitet och Reliabilitet 

Vi har i denna uppsats haft intentionen att uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 

Reliabilitet och validitet härstammar från den kvantitativa skolan och enligt Trost (2010:133) 

är det inte helt okomplicerat att överföra begreppen på kvalitativa studier. Detta eftersom de 

mäter processer istället för statiska variabler som görs i kvantitativa. Det första begreppet 

handlar om mätning och ifall forskningens resultat är upprepbara (May 2001:96). Validitet 

åsyftar om forskaren mäter det han avser att göra, det vill säga om resultaten är sanna (ibid.). 

Att det insamlade materialet inte med säkerhet är generaliserbart på en större grupp kan anses 

negativt i förhållande till validiteten (Trost 2010:133). Det har inte varit uppsatsen syfte att 

generalisera informanternas erfarenheter, om så hade varit fallet borde ett annat 

tillvägagångssätt ha valts.  

 

4.3 Urval 

Vi nämnde i problemformuleringen att det i Göteborg förekommer diverse verksamheter som 

arbetar för att motverka ökad kriminalitet bland ungdomar. Dessa innefattar samverkan 

mellan myndigheter för att utveckla metoder och främja trygghetsarbetet i Göteborg, vilket 

gör denna ort intressant att studera. Vidare hade en av oss författare tidigare gjort ett 

studiebesök hos ett nätverk för före detta kriminella. På så sätt fanns en redan etablerad 

kontakt med tjejer som har erfarenhet av brottspreventivt arbete. Detta var den största 

anledningen till att vi valde att genomföra vår undersökning i Göteborg. 

 

Vår undersökning bygger på två gruppers erfarenheter, en professionell och en bestående av 

före detta kriminella tjejer. I den professionella gruppen ingår socialarbetare som på olika sätt 

arbetar brottspreventivt. De kommer i kontakt med unga tjejer i riskzon samt dem som redan 

har begått lagöverträdelser. De professionella representeras av fem stycken socialarbetare, 
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som arbetar vid olika projekt och myndigheter i Göteborg. Vi kom i kontakt med 

socialarbetarna genom att ringa till olika verksamheter för att höra om intresse att ställa upp 

på intervju fanns. I vissa fall rekommenderades vi att kontakta socialarbetare i specifika 

projekt. Ett krav från vår sida som styrt urvalet av informanter, är att de har egen erfarenhet av 

att arbeta brottspreventivt med unga tjejer.  

 

Informanterna från nätverket i Göteborg representeras av en ung och två lite äldre tjejer, vilka 

fortsättningsvis kommer att benämnas som tjejerna. Alla tre är över arton år och har därmed 

själva kunnat ta beslut om sin medverkan. Nätverket är främst till för ungdomar som haft 

problem med kriminalitet och/eller missbruk. De två äldre tjejerna arbetar inom nätverket i en 

nära relation med unga tjejer som har begått brott eller befunnit sig i riskzon för att utveckla 

ett kriminellt beteende. Även den yngre tjejen är engagerad som medlem i nätverket. Vi tog 

kontakt via e-post där vi presenterade vår uppsatsidé samt efterfrågade intresse av att 

medverka i undersökningen. Samma dag fick vi positiv respons, vilket utmynnade i fyra 

informanter. Vid intervjutillfället uteblev en av de unga informanterna och intervjun gick på 

så sätt inte att genomföra.  

 

Vi har reflekterat kring att alla tre tjejerna är medlemmar i ett nätverk med koppling till vårt 

val av uppsatsämne. Två av tjejerna arbetar dessutom inom nätverket. Att alla tre tjejerna 

representerar ett nätverk skulle kunna påverka hur de svarar på våra frågor, då det inom ett 

nätverk kan skapas en viss kultur som påverkar medlemmarna i den. Vi är därför medvetna 

om att tjejerna kan ha svarat utifrån hur de blivit påverkade av nätverket och de värderingar 

som finns där. Anledningarna till att vi trots detta valde att genomföra intervjuerna grundar 

sig i att vi anser det vara betydande att de som varit föremål för brottspreventivt arbete också 

får berätta om sina erfarenheter. Ytterligare en orsak är att det är ett känsligt ämne och att gå 

genom ett nätverk kan vara en fördel på så sätt att medlemmarna inom nätverket ofta är vana 

att prata om sina erfarenheter kring kriminalitet. 

 

4.4 Litteraturgenomgång 

Vid granskning av vår litteratur har vi haft ett kritiskt synsätt vad gäller genuinitet och 

vetenskaplighet. Det är viktigt att vara medveten om att litteratur och forskning inte är 

oberoende, då den framarbetats av myndigheter/personer, i olika syften, samt med påverkan 
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utifrån (May 2001:220). För att inhämta vår litteratur, som till stor del består rapporter, 

böcker och antologier, har vi använt oss av Lunds Universitets bibliotekstjänst LOVISA. Vi 

har vidare använt databasen EBSCOhost för sökning av vetenskapliga artiklar. Där har vi valt 

att använda kombinationer av sökord som ”kriminell”, ”crime” ”youth”, ”gender”.  

 

4.5 Intervjuprocessen 

Nedan följer en sammanfattning av hur intervjuprocessen gått till, från skapandet av våra 

intervjuguider till att materialet har transkriberats och kodats. Problem och reflektioner som 

uppstått på vägen kommer också tydliggöras för läsaren.  

 

4.5.1 Genomförande av intervjuer 

När vi hittat informanter och tider för intervjuerna hade bokats in, skickades ett 

presentationsbrev ut, för att de skulle få mer information inför den stundande intervjun samt 

få en bättre bild av vilka vi är (se bilaga 1 respektive 2). Inför intervjuerna utarbetades två 

intervjuguider med relevanta frågor och teman (se bilaga 3 respektive 4). Vi deltog båda 

aktivt under alla intervjuerna och samspelet mellan oss fungerade bra. Intervjuguiderna 

utgjorde ett hjälpmedel under våra intervjuer och bidrog till ett likadant upplägg inför varje 

intervju. Det semistrukturerade upplägget gjorde att intervjun kunde påverkas av 

informanternas personligheter och intressanta spår, vilket också var vår avsikt. I samband med 

intervjuerna delade vi med oss av vår begreppsförklaring för att minska risken att vi och våra 

informanter skulle definiera brottspreventivt arbete på olika sätt. 

 

Intervjuerna med socialarbetarna genomfördes i avskilda rum på deras respektive arbetsplats 

för att de inte skulle behöva avsätta mer arbetstidtid än nödvändigt. Det var också 

socialarbetarnas egna önskemål. Trost (2010:65-66) menar att det som intervjuare kan vara en 

fin gest att låta informantens önskemål avgöra. Det finns svårigheter med att hitta den 

perfekta platsen för en intervju (Trost 2010:65-66). Varken intervjuare eller informanter ska 

behöva känna sig i underläge på grund av val av plats. Miljön bör heller inte innehålla 

störningsmoment som kan påverka intervjuförfarandet (ibid.). En av intervjuerna 

genomfördes med två socialarbetare vid samma tillfälle då en av dem tyckte att vi även borde 

träffa hans tidigare kollega. Socialarbetarna, liksom vi, var måna om att de båda skulle få 

komma till tals, vilket fungerade bra då deras erfarenheter kompletterade varandras. Vi kan i 
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efterhand se fördelar med att ha med dem båda, även om det innebar att varje informant fick 

prata mindre. Intervjuerna med tjejerna ägde rum avskilt i nätverkets lokaler. Vi tror att 

intervjuerna blev mer avslappnade då de hölls på en plats som de kände till. Intervjutiden 

varierade mellan trettiofyra och femtio minuter.  

 

Samtliga intervjuer spelades in på två diktafoner, som en garanti mot tekniska problem. Vi 

ville, genom att spela in våra intervjuer, gynna och underlätta kodningsprocessen av den 

insamlade datan. Vi behövde då inte förlita oss på vårt minne och anteckningar (Jönson 

2010:57). Vidare medförde det att vi kunde vara mer koncentrerade på intervjuns förfarande. 

Alla informanter informerades om att det endast är vi som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. Jönson (2010:57) skriver om risker med att inte spela in samt koda på ett 

systematiskt sätt och att intervjuerna inte får det djup i analysen som de förtjänar.  

 

4.5.2 Transkribering 

Transkriberingen delades upp mellan oss för att effektivisera arbetet. Denna påbörjades så 

snart som möjligt, som högst inom två dagar efter intervjun. Därefter läste vi igenom alla 

intervjuerna för att båda bli bekanta med allt det empiriska materialet. Vi har eftersträvat att 

transkribera intervjuerna ord för ord, även hummanden och stakningar har inkluderats. Dock 

har vi, i de flesta intervjuerna, valt att inte skriva ut hostningar, harklingar och dörrar som 

slår. Förvandlingen från intervjuer i tal till skrift resulterade i 125 sidor text. Att ordagrant 

omvandla intervjuer från tal till skrift innebär flera svårigheter. I tal avbryter och 

omformulerar sig människor ofta på ett naturligt sätt, som inte är lika enkelt att göra i skrift 

eller att ens tydliggöra i omvandlingen till skrift. Det kan ibland vara svårt att uppfatta 

innebörden när kroppsspråk och tonläge saknas som en del i den skriftliga kommunikationen. 

 

4.5.3 Kodning 

Vår kodningsprocess inleddes med en orientering i materialet där vi valde att skriva ut delar 

av intervjuerna på papper för att kunna koda med olika färgpennor. För att underlätta 

hanteringen av den stora mängd data som samlats in exkluderades vår presentationsdel och 

överflödiga hummanden, vilka saknade betydelse för analysen. De teman vi valde att koda 

efter grundades på frågeställningarna, och kunde exempelvis vara professionellas erfarenheter 

av brottspreventivt arbete med unga tjejer, vad tjejer vill ha och könsroller. Vi upptäckte 

efterhand att det var relativt stora teman att koda efter och att många saker som framkommit 
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kunde kodas efter flera teman samtidigt. I sådana situationer diskuterade vi oss gemensamt 

fram till om det handlade om något som tillhörde det ena temat eller om det gav mer att låta 

samma sak beteckna två teman. Slutligen sammanställde vi de olika punkterna inom varje 

tema och försökte urskilja likheter och skillnader mellan grupperna.  

 

För att fördjupa framställningen av empirin i analysen har vi använt oss mycket av tjejernas 

och socialarbetarnas egna anförda exempel. För att hitta dessa gjorde vi en andra omgång av 

kodning i materialet. Ur ett självkritiskt perspektiv kan vi i efterhand inse att vi från början 

borde ha kodat efter mindre teman som hade fungerat på ett mer systematiskt sätt hela vägen. 

Slutligen återgick vi till utskrifterna av intervjuerna för att kontrollera att vi inte hade missat 

någonting av vikt. Detta var ett försök att väga upp för föregående beskrivna misstag och på 

så sätt upprätthålla så hög kvalitet på kodningen som möjligt. Det är viktigt att som författare 

vara medveten om risken att informanterna i viss mån svarade det som de trodde att vi ville 

höra. En liknande risk finns när det kommer till vår tolkning av den data som framkommit 

utav intervjuerna. Med det syftar vi på att vi tolkar ett uttalande utifrån vår verklighetsbild och 

aldrig kan vara helt objektiva (Aspers 2007:30).  

 

4.5.4 Citeringsteknik 

I uppsatsens problemformulering samt analys använder vi oss av citat med syftet att lyfta fram 

särskilt tydliga eller slående uttalanden från författare, skribenter eller informanter. Vi har 

följt den citeringsteknik som förespråkas i Råd och anvisningar för uppsatsarbete som är 

upprättad av Socialhögskolan vid Lunds universitet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har under uppsatsprocessen ställts inför ett antal etiska problem. Vi vill nedan belysa hur vi 

har hanterat och reflekterat kring dessa. 

 

4.6.1 Val av informantgrupper 

En viktig del i de etiska aspekterna är att som skribenter undvika tillämpningen av 

nedvärderande begrepp på en specifik grupp (Andersson & Swärd 2008:242), därav vårt val 

av benämningen tjejerna. Vår uppsats handlar om en utsatt grupp, men vi har valt att intervjua 

tjejerna då vi anser det vara viktigt att inte bara socialarbetarna får lyfta fram sina åsikter. Vi 
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framhåller att även tjejerna själva bör få förmedla sitt perspektiv. Genom att inkludera båda 

målgrupperna tar vi hänsyn till en rättvisa som May (2001:79) skriver om som den etiska 

rättvisan. Det handlar om att lyfta fram en objektiv bild av det man undersöker och inte enbart 

det som gynnar egna intressen.  

 

4.6.2 Att intervjua unga tjejer och socialarbetare 

Trost (2010:61-65) skriver att man som intervjuare har etiska ansvartaganden gentemot 

informanterna. Frivillighet och anonymitet har varit relevant för oss att hantera och ta hänsyn 

till. Informanterna upplystes vid första kontakten om att intervjuförfrågan kunde avböjas. 

Även i presentationsbrevet som skickades ut togs frivillighet och anonymitet upp. Dessutom 

informerades informanterna utförligt om vad intervjun skulle innehålla och användas till. I 

samband med intervjuerna framgick återigen att deras val att ställa upp var frivilligt och 

innebörden av anonymitet diskuterades. Under intervjuerna klargjordes att informanterna inte 

behövde svara på alla frågor. Genom att hantera och ta hänsyn till det etiska ansvaret uppfylls 

det som Trost (2010:125-128) benämner som informerat samtycke. Detta bör enligt viss 

tradition göras skriftligt men kan också utföras muntligt och i varierande grad. Vi valde en 

enklare, muntlig form av informerat samtycke, då det rör sig om en mindre omfattande studie. 

 

4.6.3 Anonymitet 

Vi har valt att avidentifiera både personer och organisationer som medverkar i vår uppsats då 

vi anser att det inte är av avgörande betydelse för uppsatsen i sig. Tjejerna vi har intervjuat 

har egna erfarenheter av kriminalitet och även om de har lämnat detta bakom sig är det 

troligtvis ändå känsliga uppgifter. Vi har informerat om att deras identitet inte kommer att 

röjas för läsare samt att det endast är vi som har tillgång till intervjumaterialet. Vi har insett 

att ännu en aspekt av anonymiteten borde ha diskuterats med tjejerna. Då inbokningen av 

intervjuerna skedde med en av tjejerna fanns hela tiden en medvetenhet hos oss om att de 

visste om att de alla tre skulle delta. Även om de själva inte har visat några problem kring 

detta, ser vi nu att det hade varit mest etiskt korrekt att samtala kring det. Innebörden blir att 

de inte kan garanteras anonymitet inför varandra. 

 

När vi i uppsatsen vill lyfta fram en enskild åsikt används en siffra i kombination med ”tjej”, 

exempelvis tjej 1, tjej 2 och så vidare. Motsvarande upplägg med yrkestiteln ”socialarbetare” 

används för de professionella. Vi har inte avidentifierat staden där vi samlat in våra data då vi 
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anser att staden skapar ett intresse för läsaren. Göteborg har fått ta för stor plats i arbetet för 

att den skulle kunna avidentifieras på ett fullgott sätt. Om staden hade anonymiserats hade vi 

inte, på samma sätt som nu, kunnat använda oss av tidningsartiklar i problemformuleringen.  

Vi anser inte att utskrivningen av stad röjer informanternas identitet, vilket är det viktiga. 

 

4.8 Presentation av informanterna 

Nedan ges en kort presentation av våra informanter i syfte att skapa djupare förståelse av 

empirin. Anonymiteten kommer att behållas, arbetsplats/nätverk eller andra känsliga fakta 

avslöjas därför inte.  

 

Tjej 1: Är en av tjejerna som arbetar inom nätverket för före detta kriminella. Hon är sedan 

många år drogfri och fri från kriminalitet. Hon har daglig kontakt med unga tjejer som är/varit 

i riskzon/begått brott. Tjej 1 visar stort engagemang för arbetet med målgruppen och menar på 

att det är skandal att unga tjejer är så eftersatta i det brottspreventiva arbetet.  

 

Tjej 2: Är den andra av tjejerna som arbetar inom nätverket för före detta kriminella. Hon har 

varit drogfri i många år och har egen erfarenhet av att missbruk och kriminalitet hänger ihop. 

Genom sitt arbete kommer hon dagligen i kontakt med unga tjejer som är/varit i riskzon samt 

unga kvinnliga lagöverträdare.  

 

Tjej 3: Är i övre tonåren och den yngsta av tjejerna som vi intervjuat från nätverket för före 

detta kriminella. Hon studerar idag och har personlig erfarenhet av brottspreventivt arbete. 

Erfarenheterna har lett till att hon själv skulle vilja hjälpa andra tjejer med ett kriminellt 

riskbeteende.  

 

Socialarbetare 1: Är utbildad socionom och arbetar brottspreventivt tillsammans med en 

annan myndighet. I sitt arbete träffar hon unga tjejer och killar i riskzon eller som har begått 

brott. Hon tillbringar delar av sin arbetstid på fältet för kartläggande och uppsökande arbete. 

 

Socialarbetare 2: Är socialpedagog och har mångårig erfarenhet av att träffa ungdomar i 

riskzon. Unga tjejer är en målgrupp som engagerar henne och hon har bred erfarenhet kring 

studiens ämne.  
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Socialarbetare 3: Är socionom och den enda manliga socialarbetaren vi intervjuat. Han har 

många års erfarenhet av socialt arbete med unga. Arbetet består till stor del av att ha olika 

former av samtal. Han intervjuades tillsammans med socialarbetare 4.  

 

Socialarbetare 4: Är socionom och arbetade tidigare arbetat med socialarbetare 3. Hon har 

erfarenhet av att arbeta med enskilda, familjer samt olika projekt. Flera av dessa projekt har 

innefattat att arbeta med tjejgrupper. 

 

Socialarbetare 5: Har varit verksam socionom i ett flertal år och har mångfaldig erfarenhet av 

socialt arbete. Under de senaste åren har hon inriktat sig mer på ungdomsarbete och kommer 

dagligen i kontakt med unga i riskzon. 

 

5 Resultat och analys 

Nedan kommer vår sammanställda empiri presenteras och analyseras utifrån könsrollsteorier 

med hjälp av tre analytiska verktyg. Analysen kommer att delas upp i mindre avsnitt, där vi 

börjar med att presentera vår empiri. Efter varje empiriframställande avsnitt följer ett 

analysavsnitt, där vi återknyter till teori och tidigare forskning. 

 

5.1 Där, fast ändå inte där... 

De sammanfattande resultaten av empirin nedan visar att informanterna, utifrån egna 

erfarenheter, upplever unga tjejer som mer osynliga än killar inom dagens brottspreventiva 

arbete. Dock råder det skilda meningar kring orsakerna bakom tjejers osynlighet. Tjejerna 

upplever sig bortglömda, medan socialarbetarna påtalar att det finns svårigheter att tillämpa 

de metoder som idag finns på unga tjejer. De framhåller att dagens metoder för att lokalisera 

unga tjejer generellt måste utvecklas. Detta då tjejer rör sig mellan fler arenor samt har lättare 

för att upprätthålla en fasad som döljer deras problematik. 

 

”[...] en dag kom vi bara på, var är alla flickor? ”    

- socialarbetare 2 
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Ovanstående citat speglar en tanke som slog socialarbetare 2 om varför man inte hittar flickor 

på samma sätt som killar. Hon började tänka tillbaka och insåg att hon arbetat med killgrupper 

och blandade grupper men aldrig några absoluta tjejgrupper. Hennes kontor låg vid ett torg 

där det ständigt samlades killar. Resultatet blev att denna målgrupp hamnade i fokus, då de 

fanns närmast. Svaret på hennes uppkomna tankar blev att det antagligen beror på hur man 

närmar sig tjejerna, då de inte är lika synliga som killarna. Socialarbetare 1 har liknande 

funderingar. Hon menar att tjejer i större utsträckning än killar rör sig från sina 

bostadsområden in till Göteborg city och menar att det därför är svårare att lokalisera de unga 

tjejerna. Att tjejer är snabbare ut och leta efter nya arenor ser hon som ett resultat av att 

killarna stannar i sina områden där de har sina ”revir”. Detta bidrar till att fokus ofta läggs på 

killarna i närområdet. Hon understryker samtidigt vikten av att hitta just unga tjejer i 

riskmiljöerna men att det bör utarbetas fler metoder för att hitta tjejerna, för de finns där.  

 

Även tjejerna menar att det är lättare för killar att få uppmärksamhet inom dagens 

brottspreventiva arbete. Tjej 1 uttrycker starkt att det bör satsas mer på att lokalisera tjejer. 

Hon vet av egen erfarenhet att tjejer är duktiga på att dölja sin problematik, vilket hon tror 

beror på att tjejer tänker att de kan och ska klara av allt. Unga tjejer håller masken bättre 

genom att alltid visa sig duktiga. För att upprätthålla den ”friska fasaden” tar man hjälp av 

smink och en konsekvens blir att tjejer hinner gå ner sig mer än killar. Hos killar syns det på 

ett annat sätt, vilket medför att de tidigare fångas upp av det brottspreventiva arbetet. Tjej 3 

anser att tjejers kriminalitet inte syns lika mycket eftersom killar ofta tar på sig det rättsliga 

straffet. Hon exemplifierar detta genom att berätta om två killar och en tjej som hade begått 

ett allvarligt brott. Det var tjejens idé och hon hade utfört brottet men killarna tog på sig 

straffet. Tjej 3 menar att tjejer idag glöms bort inom det brottspreventiva arbetet. 

Nedanstående citat återger hennes upplevelse av tjejers osynlighet och bortglömdhet: 

 

”[…] killar syns när dom bråkar. Men tjejer är dubbelt så mycket värre än va killar är egentligen. Tjejerna är 

bara bra på att dölja det […] det är dumt av dem att glömma bort tjejerna på sikt. För tjejer är mycket värre än 

killar egentligen.” 

- tjej 3 
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5.1.1 Osynligheten speglas i de traditionella könsrollerna 

Tjejerna uttrycker ovan att unga tjejer glöms bort inom dagens brottspreventiva arbete 

eftersom de inte syns lika mycket som killar gör. Detta skulle kunna kopplas till vårt 

analytiska verktyg om familjens och socialisationens betydelse, där man menar att tjejer 

socialiseras med förväntningar på att vara mer passiva och laglydiga än killar (Brå 1999:13). 

Vidare kan detta även kopplas till den andra kategorin om samhällets normer och värderingar 

eftersom dessa förväntningar utifrån rådande normer även är de samma här (Brå 1999:12). 

Enligt teorier om könsroller och vårt första analytiska verktyg är de könsrollsstereotypa bilder 

som överförs från föräldrar till barn är djupt rotade (Brå 1999:13). Socialarbetarna är själva en 

del av en familj och kan själva antas ha blivit socialiserade i enlighet med ett 

könsrollstänkande. Socialarbetarna är samtidigt en del av det brottspreventiva arbetet som i 

sin tur är en del av samhället, vilket gör att de påverkas av de normer och värderingar som 

finns i samhället kring kön (Brå 1999:12). Att unga tjejer inte syns lika mycket är även något 

som socialarbetarna lyfter fram. De menar dock att det istället för bortglömdhet, vilket 

tjejerna hävdar, handlar om bristande metoder i dagens brottspreventiva arbete. Som tidigare 

påtalats har forskning och utvärderingar fokuserat på männen som har setts som normen för 

kriminalitet (Marklund 2003:267; Andershed et al. 2010:63). Detta kan med hjälp av våra 

analytiska verktyg förstås som att även forskningsarbete är en del av samhället och därför 

påverkas av de normer och värderingar som finns.  

 

I empirin lyfter tjejerna fram att unga tjejer är duktiga på att hålla masken och visa upp den 

friska fasaden. Ett exempel återgavs också kring hur tjejers osynlighet förstärks av att killar 

ofta tar på sig det rättsliga straffet, för att skydda tjejer. Då det, enligt vårt tredje 

analysverktyg, föreligger en föreställning om att tjejer inte använder våld eller begår 

kriminella handlingar i samma utsträckning som killar (Brå 1999:13, 18), blir det lättare för 

tjejer att utnyttja dessa rollförväntningar och begå brott i skuggan av killar (Silvestri & 

Crowther-Dowey 2008:26-27). Dessa skilda rollförväntningar finns även i samhället i form av 

normer och värderingar, vilket gör att tjejer utifrån sina könsrollsförväntningar förväntas vara 

mindre våldsamma och mindre brottsbenägna (Brå 1999:12-13). 

 

Socialarbetarna har en uppfattning om att tjejer är mer rörliga än killar samt att det idag råder 

en hårdare ungdomskultur som innebär att tjejer behöver hävda sig i förhållande till killar. 
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Dagens hårdare ungdomskultur skulle kunna vara förenlig med det som vi tar upp i vår andra 

kategori samhällets normer och värderingar som pekar på att stereotypa könsrollerna finns i 

samhället samtidigt som unga tjejer genom ett pågående jämställdhetsarbete idag uppmuntras 

till att bli mer självständiga och inte falla in i de stereotypa könsrollerna (Kordon & 

Wetterqvist, 2006:69). Att unga tjejer börjat förändra sin könsroll genom en större 

självständighet och ifrågasättande av de traditionella könsrollsförväntningarna (ibid.) kan i sin 

tur kopplas till det som socialarbetarna uttrycker som att tjejer behöver hävda sig i förhållande 

till killar. Socialarbetarnas upplevelser av att unga tjejer är mer rörliga står dock i motsättning 

till vad vårt första analysverktyg säger, gällande att tjejer överlag är mer kontrollerade än 

killar av sina föräldrar (Morrison 1995:400). Enligt familjens och socialisationens betydelse 

leder olika könsrollsförväntningar till att föräldrars kontroll av tjejer och killar skiljer sig 

(Morrison 1995:400; Brå 1999:14). Uppfattningen bland socialarbetarna att unga tjejer idag 

förflyttar sig mer än killar skulle, med hjälp av våra två första analysverktyg som berör 

familjen och socialisationen samt samhället (Brå 1999:12), kunna förstås genom att samhället 

uppmanat till större självständighet bland tjejer (Kordon & Wetterqvist, 2006:69) vilket i sin 

tur kan ha resulterat i att föräldrarnas kontroll över tjejer blivit mindre. 

 

5.2 Skolan som arena 

Vid sammanställningen av empirin framgår det att alla informanter argumenterar för att det 

brottspreventiva arbetet inom skolan bör utvecklas. En gemensam nämnare som framkommit 

är efterfrågan av mer närvarande och synliga vuxna i skolans värld. På så sätt menar de att 

vuxenvärlden skulle kunna ta ett aktivt kliv in i ungdomsvärlden och bidra till att synliggöra 

tjejerna mer. Skolan framhålls som den arena där tjejers problematik tidigt kan uppdagas, 

exempelvis genom att vuxna uppmärksammar skolk. Vuxna anses också, enligt vissa 

informanter, ha ett ansvar att medverka till attitydförändringar. Ett attitydförändrande arbete 

skulle i skolan kunna bli möjligt på en rad olika sätt, till exempel genom tjejgrupper och 

temadagar. 

 

Tjej 3 har erfarenhet av att problematiken för unga tjejer många gånger börjar i skolan. Hon 

poängterar att det i skolan bör finnas mer synliga vuxna runtomkring, då många tjejer begår 

brott för att få uppmärksamhet av vuxna. Hon har erfarit att brist på vuxna i skolan kan leda 

till att man struntar i att gå dit eller sporadiskt kommer och går. Även tjej 2 efterfrågar fler 
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närvarande lärare som håller ett vakande öga. Hon menar att detta bör satsas på då man redan 

i skolan skulle kunna motverka unga tjejers brottsdebuter. Tjej 1 önskar att de vuxna i skolan 

kunde ta ett kliv in i ungdomarnas värld. Socialarbetare 3 och 4 för liknande resonemang och 

betonar vikten av att lärare i skolan är vaksamma när det gäller unga tjejer. Av erfarenhet vet 

de att skolk bland tjejer kan vara en följd av befintliga problem men att det också kan ge 

upphov till nya. Ouppmärksammat skolk kan leda till att tjejer hamnar utanför vuxnas kontroll 

och insyn. Socialarbetare 2 hävdar att skolan är ett av få forum där ungdomar och vuxna möts 

dagligen, vilket ur ett brottspreventivt synsätt borde kunna utnyttjas bättre.  

 

Socialarbetare 2 menar vidare att det krävs attitydförändringar i skolan och att vuxna måste 

vägleda detta arbete.  Hennes uppfattning är att tjejer idag utsätts för sexuellt våld nästan 

dagligen, vilket även innefattar antastningar och hot. Hon menar att denna form av våld i 

princip har blivit normaliserad. Tjejer som hon har mött på skolor i Göteborg säger att ’om 

killarna inte får tafsa på mig är jag hora och får dem tafsa på mig är jag hora ändå, så jag kan 

lika gärna låta dem tafsa’. Attityden kring detta menar hon till viss del har sin grund i media 

och hur tjejer framställs i olika dokusåpor. Hon lyfter fram att det i vuxenvärlden skulle vara 

oacceptabelt att bli tafsad på i fikarummet och vuxna har ett stort ansvar när det kommer till 

att visa ungdomar vad som är tolerant samt rätt och fel. Fortsättningsvis menar hon att om 

vuxna inte kan dra gränsen, hur ska då ungdomar kunna göra det?  Ett annat exempel med 

samma poäng lyfter hon fram på följande vis: 

 

”[…] Det är helt ok att det brinner i papperskorgarna ibland på skolan, vilken annan arbetsplats eller social 

institution i samhället skulle tycka det är okej att det brinner i papperskorgar utan att stänga ner? Och då är det 

både lärare och barns arbetsplats. Jag menar skulle det göra det på socialkontoret skulle det ju vara en galning lös 

skulle det ju stå. Som luntar på toaletten varje vecka, det här liksom hehe, vad är okej?” 

     - Socialarbetare 2 

Vidare menar socialarbetare 2 att skolan är den arena där alla unga tjejer har en chans att bli 

sedda, även om inte alla kan räddas. Precis som tjej 1, framhåller hon att vuxna bör ta mer 

plats i ungdomssfären. Socialarbetare 4 har erfarenhet av att arbeta med tjejgrupper inom 

skolan. Det har då funnits ett behov hos unga tjejer att få prata med vuxna om olika teman, 

exempelvis jämställdhet. Hon tror att det är en fungerande arbetsform om det utförs på ett bra 

sätt. Det är viktigt att unga tjejer inte känner sig stämplade som stökiga och att det skulle vara 

anledningen till att de är med i en tjejgrupp. Hon förespråkar naturliga konstellationer och inte 
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bara för dem med en utvecklad problematik. Socialarbetare 3 och 4 talar för att det bör hållas 

mer diskussioner i skolan kring aktuella ämnen och att temadagar kan vara positivt då 

ungdomar får ventilera saker som de har upplevt. Detta skulle även kunna ske genom att 

utveckla ämnet livskunskap på dagens skolschema, vilket är något tjej 3 önskar. Vidare pekar 

hon på att temadagar kring mobbning borde vara en självklarhet. Att bli utsatt för mobbning 

kan, enligt henne, leda till ett riskbeteende då unga tjejer söker sig till nya umgängeskretsar 

med negativ inverkan. 

 

5.2.1 Attityders uppkomst och bevarande 

Både socialarbetarna och tjejerna pratar ovan om att det krävs attitydförändringar bland 

ungdomar och att detta arbete skulle kunna bedrivas på många olika sätt inom skolans värld. 

Informanterna pekar på att det skulle kunna vara allt från tjejgrupper till temadagar och mer 

närvarande vuxna. En av socialarbetarna menar att en del av de attityder som finns bland 

ungdomar har sin grund i dagens dokusåpor. Om vi ser detta utifrån vårt första analytiska 

verktyg kan intresset för dokusåpor vara ett resulterat av hur tjejer respektive killar har 

socialiserats in i sina könsroller under uppväxten (Brå 1999:14, 18). Dokusåporna skulle då 

kunna anses bidra till ytterligare en socialisationsprocess där könsroller och dess 

förväntningar internaliseras i tjejer och killars medvetande (ibid.).  

 

I samband med uttalandet kring dokusåpors påverkan lyftes ett exempel fram om hur tjejer 

blir tafsade på i skolan av killar samt att vuxna har ett stort ansvar att hjälpa ungdomar att 

avgöra vad som är rätt och fel. Personal i skolan har själva socialiserats i och internaliseras 

ständigt med ett könsrollstänkande och enligt verktyget samhällets normer och värderingar, 

påvisas att skolan är ett samhällsorgan som i och med detta kan anses bibehålla de stereotypa 

könsrollsförväntningarna (Brå 1999:13). Skolan är liksom familjen en plats där pojkar 

uppmuntras till mer aggressiva lekar och fysiska aktiviteter, medan tjejer istället oftast 

föredrar att skvallra och prata relationer med varandra (ibid.). Enligt könsrollsteorierna och 

våra analytiska verktyg har de beskrivna mönstren att göra med att killars aggressivitet anses 

vara mer accepterat än tjejernas (Brå 1999:13; Agnew 2009:17). Samtidigt visas i samhällets 

normer och värderingar att det förekommer ett jämställdhetsarbete där det arbetas mot att 

förändra samhällets normer och värderingar kring det stereotypa könsrollstänket (Brå 

1999:13; Kordon & Wetterqvist 2006:69). Ett resultat av detta är enligt Brå (1999:44) 

tendenserna till det mer tillåtande förhållningssättet kring aggressiva inslag i aktiviteter även 
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för tjejer. Å andra sidan framhålls i familjens och socialisationens betydelse att de klassiska 

könsrollerna oftast är djupt rotade och svårföränderliga inom familjen (Brå 1999:13). Då 

familjer är en del av samhället kan det medföra att de klassiska könsrollerna är 

svårföränderliga även i skolan och samhället.  

 

5.3 Ju tidigare desto bättre… eller? 

Ett gemensamt budskap från informanterna är vikten av tidiga insatser. De menar att unga 

tjejers problematik idag inte upptäcks i tid utan ofta hinner eskalera. Flera socialarbetare 

hävdar att ett snabbt agerande samt konsekvensskapande arbete, där hela nätverket inkluderas, 

är det som bör eftersträvas för att uppnå goda effekter. Orsaken bakom brottspreventivt arbete 

som utfallit mindre väl tror socialarbetare 1 ligger i socialarbetarnas misslyckade försök att se 

helheten kring ungdomarna. Tjejerna menar att det viktiga med tidiga insatser är att i ett tidigt 

skede få se negativa konsekvenser av ett kriminellt liv, då de är för unga för att själva ha 

upplevt dem. De är samtidigt tydliga med att man måste ha nått sin personliga botten innan 

man är helt mottaglig för det brottspreventiva arbetets insatser. 

 

Tjejerna menar utifrån egna erfarenheter att brottspreventivt arbete och dess insatser bör sättas 

in tidigare än vad som görs idag. Tjej 1 berättar att hon på grund av att hon var tjej möttes av 

föreställningen om att hon inte begick brott och att hon drogs in i kriminalitet av pojkvänner. 

Hon menar att bilden av att tjejer inte begår brott kan ligga till grund för att många unga tjejer 

inte blir föremål för dagens tidiga insatser. Dessa insatser är viktiga då hon vet att man är 

känsligare ju yngre man är och innan man har lärt sig att hantera det kriminella livets 

konsekvenser. Hon lyfter fram problematiken med att unga tjejer ännu inte hunnit märka av 

de långtgående konsekvenserna. Enligt henne är det konsekvenserna som bidrar till 

förändring. Att på ett allmänt sätt informera ungdomar om kriminalitetens baksidor, för att 

avskräcka, tror hon skulle vara effektfullt i ett tidigt skede. Detta borde ske genom 

studiebesök på härbärgen och häkte samt genom föreläsningar av före detta kriminella. Att 

insatserna för unga tjejer idag inte sätts in i tid ser tjej 3 som ett resultat av att tjejer är mer 

tillbakadragna. Hon menar att det i många fall redan har gått för långt för tidiga 

brottspreventiva insatser när insatsen väl når den unga tjejen. 

 



Sophie Kanter Pellmann 

Luise Beetz 

36 

 

Socialarbetare 1 för liknande resonemang om att man borde tolka och agera redan vid första 

lagöverträdelsen för att skapa direkta konsekvenser. När det gäller tidigt brottspreventivt 

arbete anser hon att det är viktigt att från början få en bild av helheten. Socialarbetare 1 

exemplifierar detta med en historia om ett gäng ungdomar som var aktuella när hon började 

på sin arbetsplats för några år sedan. Idag är ungdomarna myndiga och problematiken har 

eskalerat, från ett riskbeteende till grova brott. Att man inte lyckades hindra utvecklingen tror 

hon grundar sig i att man inte från början fick grepp om hela problematiken. Hon menar att 

det alltid är viktigt att professionella tidigt går in och frågar sig vad är det här och varför blev 

det såhär? Insikten finns nu hos henne att man redan vid första brottet borde ha arbetat mer 

med hela den unges nätverk. Att få med föräldrarna hade kunnat innebära en möjlighet att 

arbeta parallellt med problematiken på hemmaplan. Socialarbetare 3 och 4 har erfarenhet av 

att göra nätverkskartor för att synliggöra relationer runt den unga. Även socialarbetare 2 håller 

med om vikten av att se helheten och menar att man kan utläsa en del genom att se vilka 

områden i den ungas vardag som fungerar när andra inte gör det.  

 

Fritidsgårdarna är en plats där tidigt brottspreventivt arbetet skulle kunna bedrivas i större 

utsträckning, enligt informanterna. Samtidigt som tjejerna menar på att tidiga insatser är det 

som behövs, pekar de på att man måste ha nått sin personliga botten och vilja förändra sin 

situation innan man är mottaglig för hjälp. Trots det menar de att en del av vikten med tidiga 

insatser för unga tjejer är att så ett frö om att hjälp finns att få. Socialarbetare 3 tar upp att om 

en tjej inte vill ta emot hjälp så bör socialarbetare inte vara för påträngande eller ta illa vid sig 

om hjälpen avisas. Däremot bör socialarbetare visa vilja att hjälpa, att hjälpen är frivillig och 

att erbjudandet kvarstår. Tjej 3 förklarar nedan vad personlig botten kan innebära och lyfter 

fram viljan som det som avgör om det brottspreventiva arbetet utfaller väl: 

 

”…om inte personen själv vill det så går det inte. Det är A och O för händer det ingenting så skiter du i det. Vill 

du verkligen förändras så gör du ju det. Man känner ju själv när sin gräns är nådd. Vissa har kanske inte nått den 

gränsen än[---] Alla har ju olika gränser också, alla ligger ju inte på samma. Asså en kan ju nå sin gräns […] när 

man sett sin bästa kompis ta en överdos. Vissa kanske når sin gräns när man ser sin mamma gråta, vissa kanske 

har sin gräns när man ser sin pojkvän misshandla någon asså det finns ju olika gränser över allt”. 

     - tjej 3 
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5.3.1 Normers kraftfullhet i förhållande till forskningsresultat 

Empirin ovan visar att alla informanter anser att det brottspreventiva arbetet bör fokusera mer 

på tidiga insatser för unga tjejer. De menar på att insatser idag sätts in för sent och unga tjejers 

problematik ofta hinner eskalera. Vi har tidigare nämnt att forskning visar på vikten av tidiga 

insatser eftersom insatser som sätts in innan individen har utvecklat ett kriminellt beteende 

har visat på stor framgång (Ds 2010:44; Bartol & Bartol 2009:299). Detta handlar alltså om 

insatser på primär nivå vilka riktar sig till alla (Sahlin 2008:36; Sarnecki 2003:389). Tjejerna 

menar att anledningen bakom att de oftast inte får ta del av de tidiga insatserna är för att det 

finns en föreställning i samhället om att tjejer inte begår brott. Denna föreställning skulle 

kunna härledas till vårt analytiska verktyg samhällets normer och värderingar som speglar 

dagens och de historiska uppfattningarna om att kvinnor inte begår brott utan att detta skulle 

vara något manligt (Brå 1999:12; Silvestri & Crowther-Dowey 2008:26). Inom forskningen 

förs det andra diskussioner kring varför tidiga insatser inte fokuserar lika mycket på tjejer som 

på killar. Forskning pekar på att tjejer uppvisar tecken på normbrytande beteende i senare 

ålder än killar (Bartol & Bartol 2009:153), men att problematiken kan ha sin grund i händelser 

som inträffat tidigare i livet (Sondheimer 2001:84). Det skulle kunna betyda att problematik 

hos killar blir synlig för professionella och för samhället i ett tidigare skede, vilket resulterar i 

att de oftare blir föremål för tidiga insatser. Detta skulle i sin tur kunna kopplas till vårt tredje 

analytiska verktyg, skillnader mellan könen, på så sätt att uppvisandet av synliga tecken på 

utvecklingen av ett kriminellt beteende sker vid olika tidpunkter för tjejer och killar (Bartol & 

Bartol, 2009:153; Andershed 2001:13). Denna skillnad medför att killar har större benägenhet 

att begå brott i tidigare ålder, än tjejer (Brå 1999:12). 

 

Ytterligare forskningsresultat som skulle kunna sättas i samband med vårt tredje analytiska 

verktyg är skillnaden mellan tjejer och killar när det gäller mottagligheten för risk- och 

skyddsfaktorer. Tjejer verkar i tidig ålder vara mindre mottagliga för riskfaktorer men mer 

påverkbara av skyddsfaktorer i jämförelse med killar (Bartol & Bartol 2009:153). Något som 

inte skiljer sig mellan könen är att varken tjejer eller killar är helt motståndskraftiga för 

riskfaktorer (ibid.) samt att risken för utvecklandet av kriminalitet är större när individen 

utsätts för ett flertal riskfaktorer, multipla riskfaktorer (Sundell och Forster 2005:7). Med stöd 

i forskning har det visats att tidiga insatser kan hämma utvecklandet av multipla riskfaktorer 

och insatser som fokuserar på flera riskfaktorer utfaller bättre (Andershed & Andershed 

2010:32). Trots att det finns forskning som visar på att tjejer också bör vara en del av det 
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tidiga brottspreventiva arbetet så menar informanterna att det inte riktigt ser ut så idag, vilket 

kan begripas utifrån att dagens syn på tjejer och kriminalitet än idag präglas av starka normer 

och värderingar kring kvinnligt beteende som är invanda i samhället (Brå 1999:13). 

 

5.4 Vad tjejer vill ha? 

Fritidsgårdar och samtal var under intervjuerna de mest utmärkande ämnena för vad tjejer 

efterfrågar. Tjejerna önskar att det fanns fler ställen för unga tjejer att vara, gärna tillsammans 

med närvarande vuxna. Vidare har socialarbetare uppmärksammat att tjejer idag verkar 

efterfråga längre samtalskontakter än killar och menar att det är viktigt att som professionell 

vara lyhörd. Gällande gruppverksamhet lyfts olika åsikter om man bör blanda tjej- och 

killgrupper samt för- och nackdelar med att ibland blanda respektive ha åtskilda grupper.  

 

5.4.1 En plats att vara på 

De flesta av socialarbetarna och tjejerna påtalar vikten av öppna fritidsgårdar. Tjej 1 och 2 

berättar om en gemensam upplevelse som visar på behovet av detta och att ungdomar faktiskt 

går till fritidsgårdarna om de finns. Tjej 1 uttrycker det på följande vis: 

 

”[…] naturligtvis ska man ha öppet fritidsgårdar. Vi var i […] dom ringde och förfasade sig över att ungdomarna 

där, unga tjejer och killar busade på gatorna […]. Ah, men varför? Jo, för dom har ju stängt fritidsgården. Så fort 

det blev lov i skolorna så stänger fritidsgården och sen sitter folk och undrar varför ungarna springer på gator och 

torg, hallå?” 

- Tjej 1 

 

Även socialarbetarna har erfarenhet av att dagens unga tjejer besöker fritidsgårdar. 

Informanterna menar att det handlar om någonstans att vara, kombinerat med ett tillgängligt 

vuxenstöd. Tjej 2 tycker det borde finnas ett lättillgängligt ställe i centrala Göteborg för unga 

tjejer. Hon tror att en sådan plats skulle kunna bidra till att en del unga tjejer hittar nya 

umgängen och kan bryta sin kriminella bana eller förhindra att en sådan uppkommer. 

Våra informanter pratar om att man på fritidsgårdar och liknande verksamheter idag arbetar 

och i framtiden bör arbeta mer med olika gruppaktiviteter. Dock råder det delade meningar 

huruvida man bör blanda tjejer och killar i grupp. Vissa informanter hävdar att tjejer och killar 

inte bör blandas med grund i att tjejer inte ska behöva göra sig till för killar och man undviker 

på så sätt spel för galleriet. Tjej 3 tror att många unga tjejer idag drar sig för att gå till ställen 
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som är till för både killar och tjejer, då blandade grupper ofta bäddar för problem. Tjej 1 har 

erfarenhet av att det generellt fungerar bättre att ha tjejer i grupp än att ha killar i grupp. Hon 

menar att orsaken är att killar ofta håller upp en fasad, medan tjejer mer tar hand om varandra. 

Socialarbetare 4 är en av dem som anser att tjejer och killar inte bör blandas, dock bör man 

utgå ifrån naturliga konstellationer och även blanda in tjejer utan problematik. Hon lyfter 

också fram att dagens professionella har blivit mer medvetna om den negativa sidan av att 

samla unga tjejer med riskbeteende och att man numera verkar undvika det. Samtidigt finns 

det dem bland informanterna som tror att det kan vara bra att ibland blanda tjej- och 

killgrupper. Tjej 3 är en av dem som förespråkar detta utifrån att det är viktigt att tjejer och 

killar ibland får möjlighet att göra och prata om saker de tycker är viktigt, utan att bli 

påverkade av det andra könet. Ingen av informanterna förespråkar att man alltid bör blanda 

tjejer och killar i grupp.  

 

5.4.2 Någon som lyssnar 

Många informanter framhåller att tjejer gärna vill ha någon vuxen att prata med. Tjejerna 

anser att den vuxna bör vara någon med både utbildning och erfarenhet av kriminalitet. Tjej 2 

har uppfattningen om att dagens unga tjejer inte gärna vänder sig till det som hon refererar till 

som ”soctant”. Hon har egen erfarenhet av att inte känna sig lyssnad på och berättar om ett 

möte med en socialarbetare där hon bad om hjälp, men uppfattade att hon var tvungen att gå 

ner sig djupare i missbruket innan hon kunde få hjälp. Hon önskar att dagens socialarbetare 

kunde ha ett mer öppet sinnelag, lyssna och hjälpa direkt när en ung tjej uttrycker ett 

hjälpbehov. Det inkluderar känslan av att socialarbetaren bryr sig och inte är nedvärderande. 

Att fråga vad den unga tjejen själv tror skulle hjälpa henne, menar tjej 2, är grunden för att 

hjälpen ska nå fram samt att det ökar chanserna för att skapa en god relation. Det kan 

uppfattas som skrämmande för en ung tjej är att bli bemött med fakta från böcker om tjejers 

kriminalitet och inte känna att faktan stämmer överens med ens egna känslor och tankar. 

Tjejerna menar att man som ung tjej vill känna sig förstådd och veta att fler har gått igenom 

liknande saker.  

Socialarbetarna pratar utifrån sitt perspektiv om att på olika sätt ha samtal med unga tjejer i 

sitt arbete. Socialarbetare 5 har erfarenhet av både kortare och längre samtalskontakter med 

unga tjejer som befinner sig i riskzon för att utveckla ett kriminellt beteende då de själva varit 

utsatta för brott. Hon kan se att fler tjejer än killar efterfrågar längre kontakter och att de inte 

bara vill prata om brottet. Grunden tror hon ligger i att tjejer dels har blivit uppfostrade med 
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att prata om problem och dels i vilken typ av brott de varit utsatta för. Många av dem hon haft 

långa samtalskontakter med har varit utsatta för allvarliga brott men en liknande skillnad 

mellan könen kan anas även vid samma typ av brott. Följande citat visar på två av 

socialarbetarnas erfarenhet av unga tjejer och samtal: 

 

”Jag tänker att det är att tjejer är såhär, ja men skolade tidigt i att vara verbala och prata. Nej men jag menar det 

är såhär med språkutveckling och att det är mer okej som tjej att visa sig svag och uttrycka hjälpbehov liksom. 

Killar ska lite mesigt kanske och gå och prata i tid och evighet om att […] passar inte riktigt in i machobilden.” 

- Socialarbetare 5 

 

”Men min uppfattning är nog ändå att flickor efterfrågar det mera att sitta samlat och ha det lite lugnt och tryggt 

och prata med en vuxen och att det suget efter att få hjälp att svara eller bearbeta kring vissa frågor om att bli 

vuxen och vad som händer” 

     - Socialarbetare 3 

 

Socialarbetare 2 menar att man som professionell måste våga inta rollen som lyssnare samt 

vara lyhörd för på vilket sätt unga tjejer vill bli lyssnade på. Hon exemplifierar detta med ett 

exempel om ett gäng unga tjejer i Göteborg som visar på vikten av att socialarbetare bör vara 

uppmärksamma, kreativa och lyhörda. Tjejgänget vistades utomhus i riskmiljöer där det 

förekom drogförsäljning och närvarande vuxna saknades. Det förelåg ett hjälpbehov hos dessa 

tjejer och hon arbetade i över ett år för att skapa kontakt. Hjälpen avvisades dock av tjejerna 

som inte accepterade erbjudanden om olika aktiviteter. Efter ett år prövades ett nytt 

förhållningssätt gentemot tjejerna. Istället för att problematisera deras beteende bad hon dem 

om hjälp med att informera ett kulturråd om vad som skulle behövas kulturmässigt för unga 

tjejer i stadsdelen. Hon stöttade tjejerna i att få sina röster hörda och de kände sig lyssnade på. 

Genom att inte problematisera tjejerna utan hitta ett annat arbetssätt växte en relation fram 

och arbetet med tjejerna fortsätta.  

 

5.4.3 Orsaker bakom tjejers önskemål om gruppverksamhet och samtal 

Citatet i 5.4.1 om fritidsgårdar visar att nedläggningen av dessa kan skapa konsekvenser då 

unga tjejer uppehåller sig utomhus under kvällstid, vilket kan utgöra en riskmiljö. Den unga 

kan då komma i kontakt med flera olika riskfaktorer. Enligt forskning är det just närvaron av 

flera riskfaktorer som kan leda till att ungdomen utvecklar ett kriminellt beteende (Sundell & 

Forster 2005:7). Som tidigare nämnt visar forskning på att det är mindre riskabelt för tjejer att 
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utsättas för riskfaktorer än vad det är för killar (Bartol & Bartol 2009:153). Detta skulle enligt 

vårt analysverktyg skillnader mellan könen just påvisa en olikhet mellan killar och tjejer (Brå 

1999:12).   

 

I empirin påvisas att informanternas åsikter går isär gällanda huruvida man bör blanda tjejer 

och killar i grupp. En av socialarbetarna är noga med att poängtera att man inte bara bör samla 

unga tjejer med en viss problematik utan att istället försöka blanda tjejer med olika bakgrund. 

Tjejerna påtalar i motsats till detta att de vill ha tjejgrupper där alla har liknande erfarenheter. 

Denna form av brottspreventivt arbete är oftast av sekundär art, det vill säga de som samlas är 

ungdomar med riskbeteende eller från ett riskområde (Sahlin 2008:36; Sarnecki 2003:389). 

En koppling till forskningen kan här göras som visar att fenomenet avvikandeträning, vilket 

kan leda till upprätthållandet av ett negativt beteende, kan uppstå när professionella samlar en 

grupp ungdomar med kriminellt riskbeteende (Andershed & Andershed 2005:220) . Intressant 

att notera är att tjejerna efterfrågar mer brottspreventivt arbete av sekundär art i en form som 

saknar stöd i forskningen. 

 

Diskussionen om att blanda tjejer och killar i gruppverksamhet kan också ses i förhållande till 

kategorin skillnader mellan könen. En av tjejerna menar att tjejgrupper fungerar bättre än 

killgrupper då tjejer mer tar hand om varandra medan killar ofta håller upp en fasad. Detta 

skulle alltså kunna vara egenskaper som skiljer sig mellan könen, vilka också kan förstås 

utifrån de traditionella könsrollerna i samhället. Tjejer har genom historien varit mer bundna 

till egenskapen omhändertagande då kvinnor har haft ansvar för att ta hand om hem och barn 

(Brå 1999:16). Denna egenskap ingår i de samhälleliga förväntningarna på kvinnligt beteende 

om att vara mer empatisk, men står i motsättning till förväntningarna på manligt beteende och 

mannen som normen för kriminalitet (Brå 1999:13; Silvestri & Crowther-Dowey 2008:26). 

 

Tjejerna påtalar ovan vikten av att som ung tjej känna sig lyssnad på. Två av socialarbetarna 

har erfarenhet av att tjejer efterfrågar samtal i större utsträckning än killar samt att de gärna 

vill ha längre samtalskontakter. Tidigare har nämnts att det finns viss forskning som visar på 

att rådgivning och terapi ibland kan ha en något bättre effekt för tjejer (Andershed et al. 

2010:91, 150). Tjejernas vilja att samtala och det positiva forskningsresultatet kring terapi för 

just tjejer skulle kunna förstås utifrån det sätt som tjejer under uppväxten socialiseras in i den 

kvinnliga könsrollen. Enligt vårt första analysverktyg om familjens och socialisationen 
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betydelse ägnar sig tjejer under uppväxten mer än killar åt sociala aktiviteter, vilka till stor del 

bygger på tal (Kordon & Wetterqvist 2006:17). Eftersom tjejer har blivit invanda med 

språkliga aktiviteter under hela uppväxten kan det verbala ha blivit djupt internaliserat hos 

äldre tjejer och kvinnor (Brå 1999:13), vilket kan vara orsaken till att samtalsinsatser 

uppfattas vara efterfrågat. Vidare har socialarbetarna återigen själva socialiserats in i 

förväntningar utifrån könsroller under deras uppväxt (Brå 1999:13; Morrison 1995:400) och 

det skulle i enlighet med ovanstående kunna vara en förklaring till varför de uppfattar unga 

tjejer som mer villiga till samtal.  

 

5.5 Lika barn leka bäst?  

Sammanfattningsvis menar informanterna att de stereotypa könsrollerna till viss del 

fortfarande förekommer i dagens samhälle och att det har lett till förväntningar på hur tjejer 

ska vara, även när det gäller kriminellt beteende. Informanterna tror att dagens socialarbetare 

skulle behöva bemöta unga tjejer med ett annat förhållningssätt. Socialarbetarna påpekar att 

det idag råder föreställningar bland professionella om att tjejer efterfrågar andra saker än 

killar. Vidare förespråkar några av socialarbetarna att man hellre borde utgå från individens 

behov och inte förstärka könsrollerna genom att se till könstillhörigheten. Samtidigt påtalas 

vikten av att komma ihåg att tjejer är mer utsatta i riskmiljöer just för att de är tjejer. 

 

Alla informanter har uppmärksammat att det idag förekommer skillnader mellan killars och 

tjejers uppförande samt professionellas arbetssätt med respektive kön. Tjejerna menar att det 

figurerar en allmän bild i dagens samhälle om att tjejer är mer tillbakadragna. Tjej 3 menar 

vidare att tjejer ska vara på ett sätt medan killar ska vara på ett annat. Hon menar att 

omgivningen inte blir förvånad om en kille slår en kille, men om två tjejer slåss blir 

människor häpna. Hon tycker det är konstigt eftersom tjejslagsmål idag inte är ovanligt. Även 

tjej 1 talar om att kriminalitet inte anses vara något som ligger inom tjejers ram, utan de ska 

vara mer skötsamma, omhändertagande och ansvarskännande. Dessa egenskaper är mer 

utmärkande hos tjejer, men hon menar dock att tjejer begår brott precis som killar. Att tjejer 

enligt den rådande könsrollsbilden inte begår kriminella handlingar pratar även tjej 2 om:  

 

”För att det alltid i alla tider har varit väldigt hysch-hysch när det gäller tjejer då va. Det har alltid varit, ja men 

tjejer gör ingenting, tjejer är inte sånna.” 

- Tjej 2 
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Tjej 1 hävdar att förväntningar från samhället har resulterat i att tjejer ibland lever en 

dubbelroll. Tjejer ska leva upp till samhällets föreställningar om hur hon bör vara som tjej, 

samtidigt som hon lever ett kriminellt liv. Tjej 3 menar att tjejer som kommit lite längre på 

den kriminella banan ofta kräver hårdare tag från socialarbetare vad gäller bemötande. De 

behöver en socialarbetare som vågar säga emot för att dem ska lyssna. I motsats till detta 

hävdar tjej 2 att tjejer i förhållande till killar kan behöva ett mjukare bemötande från 

professionella. Med detta menar hon att bemötandet bör vara strikt men att tonläget väljs med 

omsorg. Fortsättningsvis påpekar hon att skillnaden när det gäller killar är att även tonläget 

måste vara kraftigare. Även socialarbetare 2 lyfter fram att tjejer kan behöva ett annorlunda 

bemötande än killar. Hon upplever dock ibland att hon precis som en del av dagens 

socialarbetare har en förutfattad mening om att ett mjukt bemötande innebär ”rosa kuddar och 

mjuka moln”. Dock tror hon inte alltid att detta är innebörden. Socialarbetare 1 upplever att 

unga tjejer ofta uppfostras mer till att värna om relationer och tror att det i dagens samhälle 

finns en bild av att unga tjejer trivs med att sitta ner, prata och mysa med gott kaffebröd och 

tända ljus. Samtidigt pekar hon på en medvetenhet om att det inte behöver vara så, tjejer kan 

också vilja ha fartfyllda aktiviteter.  

 

Trots pågående förändring av den traditionella könsrollsbilden menar de flesta socialarbetare 

att det fortfarande förekommer en klassisk bild av tjejer och deras beteende. Socialarbetare 3 

och 4 pratar om föreställningen kring den duktiga flickan som alltid sköter sig. Unga tjejer 

uppmuntras idag till att ta mer plats och de menar att detta kan vara en förklaring till att tjejer 

utvecklas mot att bete sig mer och mer som killar. Socialarbetare 3 har erfarenhet av att unga 

tjejers beteende ”som killar” inte var lika vanligt för ett tiotal år sedan och menar att det kan 

ha att göra med en hårdare ungdomskultur idag. Han har upplevt att omgivningen ibland 

reagerar mer på tjejer som är stökiga fastän det finns killar som är tio gånger värre.  

Att vara tjej ser flera av socialarbetarna också kan innebära en större utsatthet än om man är 

kille, vilket kan bidra till att professionella ibland blir mer oroliga för tjejer i riskmiljöer. 

Socialarbetare 2 berättar om några unga tjejer som för en tid sedan befann sig i city och 

umgicks med äldre killar som uppehöll sig i staden genom kriminalitet. Hon ansåg sig här ha 

anledning till att vara extra orolig då det rörde sig om väldigt unga tjejer och i den riskmiljön 

de befann sig var de särskilt utsatta just för att de var tjejer. Trots att professionella reagerar 

kraftigt på tjejers beteende har socialarbetare 3 och 4 kunnat se en osäkerhet kring hur man 



Sophie Kanter Pellmann 

Luise Beetz 

44 

 

ska hantera detta, vilket medför att det i slutändan inte görs så mycket. De är överens om att 

socialarbetare som arbetar brottspreventivt inte bör tänka utifrån kön, det vill säga, tänka olika 

beroende på om det är en tjej eller kille. De förespråkar att man ska tänka mer utifrån 

individen och dennes specifika förhållanden. Enligt socialarbetare 3 är ”skillnaden mellan 

olika människor större än olika kön”. Socialarbetare 5 är inne på samma spår och pekar på 

problematiken kring att skapa kön, då det medför föreställningar om att tjejer gillar vissa 

saker medan killar tycker om andra.  

 

5.5.1 Bemötande utifrån könsroller 

Vi har genom våra analytiska verktyg ett och två tidigare beskrivit hur tjejer och killar 

socialiseras in i olika roller utifrån sin könstillhörighet (Brå 1999:13). Förväntningarna på 

kvinnligt och manligt beteende genomsyrar även samhället och skapar normer och 

värderingar om könsroller och beteende (Kordon & Wetterqvist 2006:75). Informanterna 

lyfter i empirin ovan fram exempel som visar på föreställningar i samhället och hos sig själva 

kring liknande egenskaper som dem som återfinns i våra analytiska verktyg. 

Könsrollstänkande är ingenting specifikt just för socialarbetare eller för tjejer med kriminell 

bakgrund, då alla människor genomgår socialisationsprocesser (Brå 1999:13; Morrison 

1995:400). Genom detta införlivas könsrollerna i samhällets alla delar, även det 

brottspreventiva arbetet.  

 

Några socialarbetare nämner att samhället fortfarande inte är vant vid att tjejer begår brott. I 

problemformuleringen visades genom ett antal citat på hur tjejers kriminalitet lyfts upp på ett 

dramatiskt sätt i media (ex. GT 4 nov 2009; GP 22 sep 2009). Både bland tjejerna och bland 

socialarbetarna finns de som påpekar att omgivningen reagerar starkare när tjejer är stökiga än 

när killar är det. En paradox kan här urskiljas då det i empirin samtidigt har framkommit att 

professionella ibland inte vet hur de ska hantera tjejers stökighet, vilket resulterar i mindre 

kraftfulla åtgärder. Socialarbetarna, till skillnad från tjejerna, påtalar även att det finns en 

föreställning om att tjejer behöver ett mjukare och lugnare bemötande. Att samhället reagerar 

mer kraftfullt på tjejers stökighet kan förstås utifrån skillnader mellan könen samt samhällets 

normer och värderingar. I analysverktyg tre påvisas skillnader kring brottsmönster mellan 

män och kvinnor, även om de idag börjat bli mer lika (Kordon & Wetterqvist 2006:19; 

Silvestri & Crowther-Dowey 2008:26-27). Vidare framhålls att brottslighet inte står lika starkt 

i motsättning till det manliga beteendet som det gör till det kvinnliga, då en väsentlig skillnad 
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mellan könen har varit och till viss del än idag är att en kvinna inte använder våld (Brå 

1999:13, 18). Dessa föreställningar om skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende är 

inbakade in de normer och värderingar som finns i samhället och som människor har blivit 

insocialiserade i (Brå 1999:13). Föreställningen om att tjejer behöver ett mjukare och lugnare 

bemötande kan kopplas till vårt första analysverktyg om familjens och socialisationens 

betydelse. Som diskuterats i tidigare analysavsnitt är könrollerna från ett tidigt stadie i livet 

väl definierade och internaliseras regelbundet under livet (Brå 1999:13, 14, 18). Detta kan 

förklara varför socialarbetare bär med sig föreställningen om att tjejer är mer lugna och 

passiva (Brå 1999:13).  

 

I empiriframställningen ovan beskrivs hur en socialarbetares upplevelse av att tjejers 

kriminalitetsmönster har förändrats genom åren. Han uttrycker det som att tjejer idag beter sig 

mer som killar. Detta skulle kunna förklaras utifrån delar av analysverktyg två, samhällets 

normer och värderingar, där det förklaras att kvinnors ökade brottslighet kan ha koppling till 

förändringar i tjejers könsroll och aktivitetsmönster (Brå 1999:38, 40). Förändringen av tjejers 

könsroll har sin grund i det pågående jämställdhetsarbete som bedrivs i dagens samhälle 

(Kordon & Wetterqvist 2006:69). 

 

Som tidigare nämnt är forskningen oense kring effekter av brottspreventiva insatser som tar 

hänsyn till könsskillnader. Andershed, Andershed och Söderholm Carpelan (2010:90) pekar 

på att det finns studier som visar på att könstillhörighet generellt sett inte verkar påverka 

insatsens utfall i någon större utsträckning. Cauffman (2008:119-142) menar å andra sidan att 

insatser som tar hänsyn till kön kan utfalla effektivt, särskilt för tjejer. Cauffman (2008:119-

142) hävdar dock att tjejer liksom killar inte är en homogen grupp och insatserna bör därför 

skräddarsys efter individuella behov och inte efter kön. Detta överensstämmer med vad några 

av socialarbetarna talar om gällande att socialarbetare bör se till den specifika ungdomens 

problematik snarare än till skillnader mellan könen. I empirin ovan tar socialarbetare 5 upp 

bekymren kring att skapa kön, då det ger föreställningar om att tjejer föredrar vissa saker till 

skillnad från killar. Andershed (2001:12-14) varnar dock professionella för att generalisera 

individers problematik, oavsett kön, och använda samma sorts brottspreventiva insats för alla. 

Han menar att det viktigaste är att ta hänsyn till individuella skillnader och inte en viss 

problematik eller ett visst kön (Andershed 2001:12-14).  
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6 Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattande återkoppling till frågeställningarna 

Vårt syfte med den här studien har varit att analysera åtta informanters erfarenheter av hur de 

uppfattar unga tjejer med kriminellt riskbeteende inom dagens brottspreventiva arbete. Ett 

vidare syfte har dessutom varit att se till hur informanterna anser att det brottspreventiva 

arbetet för unga tjejer borde utvecklas i framtiden.  

 

Vår första samt andra frågeställning löd; Hur ser socialarbetarnas erfarenheter ut av att arbeta 

brottspreventivt med unga tjejer? Vilka erfarenheter har före detta kriminella tjejer av 

socialarbetares brottspreventiva arbete? Det har framkommit en mängd erfarenheter från 

informanterna, däribland att tjejer liksom killar befinner sig i riskmiljöer, men att de är mer 

osynliga i jämförelse med killar inom det brottspreventiva arbetet. Detta anser informanterna 

kan ha att göra med att tjejer idag, i större utsträckning än killar, förflyttar sig till andra 

arenor. Unga tjejers osynlighet påstås idag leda till att problematiken många gånger hinner 

eskalera och att de tidiga insatserna sätts in försent. Tjejerna påtalar att tjejer i ung ålder ofta 

inte har hunnit märka av de långtgående konsekvenserna av ett kriminellt liv samt att de inte 

hunnit nå sin personliga botten. Detta menar de krävs för att vara mottaglig för hjälp. 

Socialarbetarna upplever att unga tjejer gärna vill ha någon vuxen att prata med och att de ofta 

efterfrågar längre samtalskontakter än killar. Att socialarbetaren vågar lyssna och har 

förmågan att se helheten är två av de centrala företeelser som lyftes fram. Tjejerna visade 

genom ett exempel hur dagens ungdomar besöker de fritidsgårdar som finns, då de vill ha 

någonstans att vara. En uppfattning som både tjejerna och socialarbetarna delar är att tjejer 

bemöts annorlunda än killar inom det brottspreventiva arbetet och att det beror på de 

existerande könsrollerna i samhället. Vidare framkom att socialarbetarna anser att tjejer 

många gånger är mer utsatta just för att de är tjejer. Positiva erfarenheter av att hålla 

samtalsgrupper med unga tjejer, både på primär och på sekundär nivå, för att diskutera olika 

teman uppkom vid diskussion om det brottspreventiva arbetet inom skolan. 

 

Vår tredje frågeställning som berör vår andra del av syftet lyder på följande vis; Vad anser 

tjejerna och socialarbetarna i Göteborg är viktigt att utveckla för framtidens brottspreventiva 

arbete? Svaret vi funnit på denna fråga är att många delar av det brottspreventiva arbetet 

skulle kunna utvecklas. Det har framkommit att metoderna för att lokalisera unga tjejer 
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behöver förbättras samt att det brottspreventiva arbetet för unga tjejer inom skolans värld 

borde kunna utnyttjas mer. Särskilt tjejerna lyfte fram att problematiken hos unga tjejer 

många gånger börjar i skolan. Detta arbete skulle kunna ske på en rad olika sätt, däribland 

temadagar, införande av ämnet livskunskap, tjejgrupper och ett attitydförändrande arbete med 

stöd av vuxna. Utöver detta efterfrågades mer närvarande vuxna av många informanter samt 

även mer tidiga insatser, gärna tidigare än vad som sker idag. Samlingspunkter och fler 

fritidsgårdar dit unga tjejer kan gå och träffa vuxna och andra med egna erfarenheter av ett 

kriminellt riskbeteende önskas också av tjejerna. Det framhålls att detta skulle kunna vara ett 

sätt att minska tjejers exponering för riskfaktorer i riskfyllda utomhusmiljöer. Vidare har det 

visats på hur åsikterna gick isär gällande om man bör forma rena tjej- och killgrupper eller 

ifall en blandning mellan könen bör förekomma ibland. Hos några av socialarbetarna har 

tanken om att man inte bör utgå från kön lyfts fram, utan att man bör utgå ifrån individen och 

dess specifika problematik.  

 

6.2 Egna reflektioner 

Något som vi anser är intressant att lyfta upp i slutfasen av uppsatsen är våra reflektioner 

kring det tjejerna benämnde som personlig botten. Deras tankar om att man måste nå en viss 

gräns innan man är mottaglig för hjälp står i motsättning till deras efterfrågan om tidiga 

insatser. Tjejerna har talat om att tidiga insatser är viktiga även om det inte leder till 

förändring av riskbeteendet. I vissa fall handlar det om att så ett frö och visa att hjälp finns när 

tjejen är redo att ta emot hjälp. Reflektion kan vidare göras om önskningarna av tidiga insatser 

kan handla om så primära insatser att ett kriminellt beteende överhuvudtaget inte har hunnit 

utvecklats, och att det därmed inte finns någon personlig botten att nå. Oavsett anledning 

verkar kontentan av det hela vara vikten av att bli sedd och lyssnad på, något som kan anses 

vara extra viktigt utifrån positionen av att ingå i en åsidosatt grupp. 

 

I problemformuleringen hänvisade vi till Kordon och Wetterqvist (2006:75) som menar att 

föreställningen om unga tjejers kriminalitet skiljer sig från killars. De tror att en fördröjning 

har skett inom bland annat socialtjänsten när det handlar om att förstå unga tjejers 

kriminalitet. En konsekvens av detta tror vi är att forskning inte bedrivits i tillräcklig 

utsträckning. Mer omfattande forskning om unga tjejer skulle kunna bidra till ökad kunskap 

och förståelse för dem som arbetar inom det brottspreventiva arbetet. Fler metoder, anpassade 



Sophie Kanter Pellmann 

Luise Beetz 

48 

 

för tjejer, skulle också kunna utvecklas och kunskap om ifall samma insatser verkar likadant 

för tjejer som för killar skulle kunna utvinnas. Den fördröjning som Kordon och Wetterqvist 

(2006:75) tar upp samt den bristande forskningen ser vi har uppkommit som ett resultat av de 

stereotypa könsrollsförväntningar som vi i analyskapitlet har visat fortfarande till stor del 

präglar dagens samhälle. Något som har blivit klarare och klarare ju mer vi analyserat vår 

empiri är att våra informanter ser tjejer och killar som två homogena grupper, vilket bidrar till 

att föra vidare könsrollstänkandet. Trots detta påpekade en av våra informanter att det är 

viktigare att se till skillnaden mellan olika människor än skillnaden mellan olika kön. Vi har i 

vår analys uppmärksammat att könsrollstänkandet inte endast existerar, produceras och 

bevaras i samhället utan även existerar och reproduceras i våra informanters svar. Detta har vi 

i analyskapitlet förklarat genom att påvisa sambandet mellan samhället och individen då även 

våra informanter socialiserats och än idag internaliseras i ett könsrollstänkande. 
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Bilaga 1 Presentationsbrev till professionella 

 

Hej! 

 

Våra namn är Luise Beetz och Sophie Kanter Pellmann. Vi är 24 respektive 23 år och vi 

kommer båda ursprungligen från Göteborg. Vi läser vår näst sista termin på 

socionomprogrammet vid Lunds Universitet och håller nu på med vår c-uppsats. Anledningen 

till att du får detta brev är för att du ska få veta lite om bakgrunden till varför vi ska intervjua 

dig samt lite om vad intervjun kommer att handla om. Vi tycker att det är viktigt att Du får 

lyfta fram Dina erfarenheter om ämnet och därför är vi väldigt tacksamma att du har valt att 

ställa upp på att bli intervjuad! 

 

Uppsatsen kommer att handla om brottspreventiva insatser för unga tjejer. Vi vill försöka 

förstå vad som kan ligga till grund för att tillämpningen av brottspreventiva insatser bland 

unga tjejer utfaller eller inte utfaller som förväntat. Vi vill titta på detta utifrån ett 

professionellt perspektiv samt tjejers egna syn. Under intervjun kommer du att få möjlighet att 

berätta om dina erfarenheter av brottspreventivt arbete med unga tjejer och om vad du som 

professionell anser är viktigt i detta arbete.  

 

Vi kommer båda två att närvara vid intervjutillfället och själva intervjun beräknas ta ca 30-40 

minuter. Du kommer att garanteras anonymitet i vår uppsats, vilket innebär att vi inte kommer 

att avslöja ditt namn eller på vilken arbetsplats du arbetar på. 

 

Om det är något du undrar över innan intervjun, är du välkommen att höra av dig till oss på 

nedanstående mailadress! 

sophie.kanter@yahoo.se luise_gbg@hotmail.com  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Luise Beetz 

Sophie Kanter Pellmann 

mailto:sophie.kanter@yahoo.se
mailto:luise_gbg@hotmail.com
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Bilaga 2 Presentationsbrev till tjejerna 

 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som heter Luise Beetz och Sophie Kanter Pellmann. Vi är 24 respektive 23 år 

och vi kommer båda ursprungligen från Göteborg. Vi går vår näst sista termin på 

socionomprogrammet vid Lunds Universitet och håller nu på med vår c-uppsats. Anledningen 

till att du har fått detta brev är för att du ska få veta lite om bakgrunden till varför vi ska 

intervjua dig samt lite om vad intervjun kommer att handla om. Vi tycker att det är viktigt att 

Du får lyfta fram Dina erfarenheter om ämnet och därför är vi väldigt tacksamma att du har 

valt att ställa upp på att bli intervjuad! 

 

Uppsatsen kommer att handla om brottsförebyggande insatser för unga tjejer. Vi vill försöka 

förstå vad som kan ligga till grund för att brottsförebyggande insatser bland unga tjejer 

utfaller eller inte utfaller som förväntat. Vi vill titta på detta utifrån ett professionellt 

perspektiv samt tjejernas egna syn. Under intervjun kommer du att få möjlighet att berätta om 

dina erfarenheter av brottsförebyggande arbete och vad du anser är viktigt för att det ska 

fungera.  

 

Vi kommer båda två att närvara vid intervjutillfället och själva intervjun beräknas ta ca 30-40 

minuter. Du kommer att garanteras anonymitet i vår uppsats, vilket innebär att vi inte kommer 

att avslöja ditt namn eller vilket nätverk du är medlem i. 

 

Om det är något du undrar över innan intervjun, är du välkommen att höra av dig till oss på 

nedanstående mailadress! 

sophie.kanter@yahoo.se luise_gbg@hotmail.com  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Luise Beetz 

Sophie Kanter Pellmann 

 

mailto:sophie.kanter@yahoo.se
mailto:luise_gbg@hotmail.com
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Bilaga 3 Intervjuguide (Professionella) 

 

Intervjuguide (Professionella) 

 

1. Bandspelare. 

Bara vi som lyssnar. 

 

2. Presentation av oss själva. 

Namn, bakgrund, lärosäte. 

 

3. Presentation av vår undersökning och syfte. 

Intresse för ämnet. 

Vi vill utifrån ett professionellt och ett brukarperspektiv förstå vad som kan ligga till 

grund för att tillämpningen av brottspreventiva insatser bland unga tjejer utfaller eller 

inte utfaller som förväntat.  

 

4. Anonymitet 

Yrkestitel, stad, men ej namn eller arbetsplats. Frivilligt deltagande. 

 

5. Socialsekreterarens bakgrund och nuvarande arbetsplats 

 Antal år? 

 Utbildning?  

 Andra arbetsplatser/arbetsuppgifter? 

 Vad arbetar du med nu? 

 

6. Erfarenhet 

 Vad anser du är en bpi? 

 På vilket sätt arbetar du med bpi i ditt arbete? 

 Vad har du för erfarenhet av bpi för tjejer? 

 Vad anser du är viktigt att tänka på i ditt arbete vad gäller bpi för tjejer? 

 Har du i ditt arbete med bpi uppfattat några tydliga skillnader mellan killar och 

tjejer? 
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 Vad anser du kan påverka att en bpi utfaller eller inte utfaller som förväntat för 

en tjej? 

 Upplever du att man i ditt arbete tar hänsyn till risk och skyddsfaktorer när man 

planerar en insats? 

 

7. Avslutning 

 Någonting du vill tillägga? 

 Någonting du undrar över? 

 Tack för att du ställde upp med att bli intervjuad! 

 

 

8. Vår definition av brottspreventivt arbete 

I vår förklaring av begreppet avser vi insatser på individnivå, det vill säga de riktar sig 

direkt mot en ensam eller en grupp individer. Vi ser det som något den unge 

accepterar på frivillig basis och inte något som man döms till. Vidare i vår definition 

menar vi att brottspreventiva insatser handlar om att både förebygga brottsdebuter och 

motverka återfall. För att konkretisera vår definition ännu mer vill vi slutligen ge 

några exempel på brottspreventiva insatser; samtal i olika former, kontaktperson, 

Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv beteende terapi (KBT) och 

familjeterapi.  
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Bilaga 4 Intervjuguide (Tjejer) 

 

 

Intervjuguide (Tjejer) 

 

1. Bandspelare. 

Bara vi som lyssnar. 

 

2. Presentation av oss själva. 

Namn, bakgrund, lärosäte. 

 

3. Presentation av vår undersökning och syfte. 

Intresse för ämnet. 

Vi vill utifrån ett professionellt och ett brukarperspektiv förstå vad som kan ligga till 

grund för att tillämpningen av brottspreventiva insatser bland unga tjejer utfaller eller 

inte utfaller som förväntat 

 

4. Anonymitet 

Stad avslöjas, men ej namn på person eller organisation. Frivilligt deltagande, om ej 

vill svara säg till. 

 

5. Presentation av tjejen 

 Vill berätta lite om dig själv? 

 Vad gör du idag? 

 Vart är du ifrån? 

 Hur länge varit med i organisationen, hur hittade du hit? 

 

6. Erfarenheter 

 Har du några förslag på hur man kan motverka att unga tjejer begår brott? 

 Vad har du för erfarenhet av bpi? 

 På vilket sätt har du kommit i kontakt med bpi? Själv? Kompis? Annan? 
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 Vad tycker du är viktigt att socialsekreterare (eller annan) tänker på när det 

gäller bpi? 

 Tror du att det finns några skillnader mellan killar och tjejer när det gäller bpi? 

Något som hjälper bättre för tjejer? 

 Vad anser du kan påverka att en insats blir bra eller inte blir bra? 

 

Avslutning 

 Någonting du vill tillägga? 

 Någonting du undrar över? 

 Tacka för att de ställde upp på intervjun! 

 

 

 

Vår definition av bpi 

I vår förklaring av begreppet avser vi insatser på individnivå, det vill säga de riktar sig 

direkt mot en ensam eller en grupp individer. Vi ser det som något den unge 

accepterar på frivillig basis och inte något som man döms till. Vidare i vår definition 

menar vi att brottspreventiva insatser handlar om att både förebygga brottsdebuter och 

motverka återfall. För att konkretisera vår definition ännu mer vill vi slutligen ge 

några exempel på brottsförebyggande insatser; samtal i olika former, kontaktperson, 

Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv beteende terapi (KBT) och 

familjeterapi.  

 

 


