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Förord  

Vi vill inleda denna studie med att framföra ett tack till de personer som har varit av stor 

betydelse för oss under skrivandeprocessen. Karl Dahlstrand, vår handledare, som har väglett 

oss, uppmuntrat oss och gett oss ovärderlig kunskap under skrivandets gång. Tack vare ditt 

engagemang har vi haft ork att slutföra det vi en gång påbörjat. Våra tio anonymiserade 

intervjupersoner som har försett oss med sina erfarenheter och känslor och möjliggjort detta 

arbete. Utan era berättelser hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka våra 

familjer som har stöttat oss under denna termin, och framförallt varandra för tre års underbar 

studietid och vänskap. Jag, Wafa Jokel, vill även rikta ett stor tack till min son Hama Jokel för 
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Abstract  

In 2013 the Swedish Police authority and district administration in Angered, a district in 

Gothenburg, initiated the operation Trygg i Angered with the aim to increase the safety of the 

residents. Based on security studies from the years 2013-2015 illegal and reckless driving of 

mopeds has been a major security problem in Angered. The municipality has targeted action on 

illegal and reckless driving of mopeds and efforts have generated good results. In this study, we 

have chosen to take an interest in the experience of security among the residents in Hjällbo, a 

residential area in Angered. This study aims to investigate experiences from individual 

residents and examine whether illegal and reckless driving of mopeds is an important part of 

the residents perceived insecurity. Through qualitative interviews with ten residents in Hjällbo 

our essay resulted in a presentation of their perceived security in relation to the driving of 

mopeds in the area and differences in perceived insecurity among men and women. We have 

analysed the results from an individual perspective by using routine activity theory and gender 

theory. Our main find is that the illegal and reckless driving of mopeds is not primarily a 

problem of insecurity, but rather a disturbance. It is the surrounding factors, such as the 

propensity to commit crime among young moped riders that is threatening the residents. We 

have on the one hand identified a desirable masculinity among the men interviewed in the 

study, and on the other hand, a desirable femininity of women. One of our finds is that men 

men assume a protective role while women assume a caring role. The violent behaviour is 

remarkable among men, whilst it is non-existent among women.  We have, through interviews 

also identified an anticipated desire to achieve status and masculinity among young moped 

riders even though we have not interviewed them. The residents believe that antisocial 

behaviour among young moped riders is linked to the need to achieve the status, and that this 
behaviour is based on masculinity norms.   

Keywords: insecurity, safety, operation, Angered, Hjällbo, Trygg i Angered, the Swedish 
police authority, gender, status, masculinity, femininity.  
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1. Inledning	  

Sedan 1990-talet har såväl medias som svenska politikers intresse ökat för de så kallade 

utanförskapsområdena i Sverige. Intresset genomsyras i den politiska debatten och antalet 

artiklar som belyser utanförskapet i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren (Oskarsson 2012; 

s.213). Svenska utanförskapsområden kännetecknas bland annat av hög arbetslöshet, 

kriminalitet, stenkastning mot blåljuspersonal och vandalisering. Inom ramen för debatten om 

utanförskapsområdena har upplevd boendetrygghet varit ett återkommande tema. Hjällbo, som 

ligger i stadsdelen Angered i Göteborg, lyfts i en rapport från myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor som ett utav dessa utsatta utanförskapsområden (Ungdomsstyrelsen 2008; 

s.44). Enligt de årliga trygghetsundersökningar som har genomförts i stadsdelen har den 

upplevda boendetryggheten i Hjällbo påverkats särskilt negativt av vårdslös mopedåkning. Till 

följd av den vårdslösa mopedåkningen offentliggjorde Polisen i Göteborg år 2015 följande 
medborgarlöfte:  

 

“Under 2015 kommer Polisen och Angereds stadsdelsförvaltning att särskilt 

fokusera på problemet med störande mc/mopedåkning i stadsdelen. Det är vårt 
medborgarlöfte till dig som bor i Angered.”  

 

Syftet med medborgarlöftet var att tackla de otrygghetsproblem som förorsakades av den 

illegala och vårdslösa mopedåkningen som Angeredsborna hade lyft i tidigare 

trygghetsundersökningar. Medborgarlöftet mot mopedåkningen ingår i en samverkansprocess, 

en insats som kallas för Trygg i Angered, mellan Polisen och Angereds stadsdelsförvaltning i 

syfte att minska otryggheten bland de boende i området genom brottsförebyggande arbete 

(Polismyndigheten 2015b). Sådana samarbeten hänförs från Rikspolisens nationella 

handlingsplan från år 2008. I handlingsplanen infördes samverkansöverenskommelser med 

syftet att förse samverkan mellan polis och kommun med struktur och effektivitet. Sedan 

handlingsplanen publicerades har en stor del av Sveriges kommuner ingått i en sådan 

samverkansprocess med Polisen (Patel 2013; s.6).  
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Insatsen genererat goda resultat då trygghetsundersökningar visar att tryggheten bland 

Angeredsbor har ökat från 73 % till 85 % mellan åren 2013-2015 (Polismyndigheten 2015a). 

Trots de goda resultaten har SDF Angered1 och Polisen inte lyckats tackla ett återkommande 

problem, nämligen den vårdslösa mopedåkningen i området. Mopedåkningen i Angered har 

sedan den första trygghetsundersökningen år 2013 visat sig utgöra en bidragande faktor till den 

upplevda otryggheten för Angeredsborna. Problemet har varit bland annat olovligt och 

vårdslöst framförande av mopeder som i sin tur har inneburit fara och ett moment av otrygghet 

för de boende i området (Polismyndigheten 2014b). Trots att statistik visar att tryggheten ökar 

och att problem med mopedåkning minskar är det ett ständigt återkommande problem i de 

trygghetsundersökningar som SDF Angered och Polisen har genomfört. Resultaten om ökad 

trygghet ur den senaste trygghetsundersökningen från år 2015 är vidare baserat på 1000 

respondenters svar i ett område bebott av ca 50 000 personer. Det föreligger dessutom 

könsskillnader i upplevd trygghet enlig trygghetsundersökningarna där kvinnor känner sig 
mindre trygga än män (Lennartsson & Abdali, 2015).  

Uppsatsen kommer att främst utgå ifrån tio kvalitativa intervjuer med personer som bor och har 

erfarenhet av hur boendesituationen ser ut i området Hjällbo, för att förstå hur deras upplevda 

trygghet påverkas av den illegala mopedåkningen. Polisens och SDF Angereds 

brottsförebyggande arbete genom insatsen Trygg i Angered har fört våra tankar vidare till 

Cohen och Felson’s rutinaktivitetsteori från år 1979 som presenterar tre villkor för att ett brott 

ska begås. Villkoren är att det ska finnas en motiverad gärningsman som begår brottet, ett 

lämpligt objekt att förgripa sig på samt avsaknaden av kapabla väktare som kan ingripa. Genom 

att utesluta möjligheten för ett utav dessa tre villkor kan man alltså förebygga brott (Clarke & 

Felson 2004; s.2). Genom Polisens ökade närvaro i Angered menar vi att det sistnämnda 

villkoret för att brott ska begås har motverkats, nämligen avsaknaden av kapabla väktare. På 

grund av könsskillnaderna i den upplevda otryggheten har våra tankar dessutom förts vidare till 

genusteori. Vi har därmed kompletterat rutinaktivitetsteorin med genusteori för att analysera 

och förstå varför upplevd trygghet varierar mellan de olika könen. Vidare utgår vi från vårt 

antagande att status har en koppling till den illegala mopedåkningen som förekommer i 

Angered. Genom denna hypotes ämnar vi därmed att studera huruvida det föreligger en 

                                                
1 Stadsdelsförvaltningen Angered benämns SDF Angered hädanefter.  
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koppling mellan mopedåkningen och behovet bland mopedisterna av att uppnå status. Den 

främsta anledningen till detta är att begreppet status nämns vid upprepade tillfällen i den 
litteratur som vi har studerat samt i de intervjuer som vi har genomfört. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den upplevda tryggheten påverkas av 

mopedåkningen hos tio personer som bor och har erfarenhet av hur boendesituationen ser ut i 

Hjällbo. Genom detta ämnar vi att belysa genus- samt statusbegreppets relevans för 

rättssociologisk forskning. Den problembild vi utgår ifrån, vilket bekräftas i de tio intervjuer 

som vi har genomfört, presenterar ett behov av att uppnå status bland unga män vilket vi tror 

kan förklaras med genusteori. Eftersom problematiken innefattar illegal och vårdslös 

mopedåkning kommer vi även att inkludera rutinaktivitetsteorin i analysen av våra 

intervjuresultat. Vi syftar även till att öka den rättssociologiska kunskapen kring utanförskap 

och brottsförebyggande insatser. Till syftets bakgrund finns en intervju som ägde rum i ett 

tidigt skede av uppsatsens gång, då vi intervjuade en polis och en trygghetssamordnare som i 

dagsläget arbetar med insatsen Trygg i Angered. De presenterade en mycket positiv bild av 

insatsen och visade vad som bidragit till den ökade upplevda tryggheten enligt de årliga 

trygghetsundersökningarna. Myndighetspersonerna upplevde dock att mätinstrumentet med 

enkätundersökningar var problematiskt. Problemet med att mäta trygghet genom 

enkätundersökningar enligt myndighetspersonerna var det låga samhällsförtroendet bland 

Angeredsborna vilket i sin tur har bidragit till ett stort mörkertal i Angered. Vi blev därefter 

intresserade av att undersöka den upplevda boendetryggheten hos personer som bor i området 
Hjällbo till följd av insatsen Trygg i Angered, men istället genom kvalitativ metod.  

Intervjupersonerna som har inkluderats i vår studie är personer som inte har deltagit i de årliga 

trygghetsundersökningarna eftersom vi har varit intresserade av huruvida den positiva bild som 

målats upp ur ett myndighetsperspektiv stämmer överens med våra respondenters bild av 

problematiken i Hjällbo. Uppsatsens syfte är inte att intervjua alla 50 000 personer som bor i 

Angered för att bekräfta om myndigheternas syn på insatsen stämmer överens med 

“verkligheten”, utan vi har valt att göra en förståelseorienterad kvalitativ studie med ett urval 

av relevanta respondenter.  
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Vi har även intresserat oss för huruvida intervjusvaren kan variera bland män och kvinnor. Vi 

har därför intervjuat män och kvinnor i olika åldrar för att undersöka hur de ställer sig till 

problematiken med mopedåkning för att sedan analysera svaren genusvetenskapligt. Vi har 

därmed antagit en kvalitativ ansats i vår studie eftersom vi syftar till att undersöka och öka 

förståelsen för ett komplext fenomen som berör känslor, tankar, identitet, normer och genus. 
För att genomföra denna studie har vi utgått från följande frågeställningar:  

Huvudfråga:  

- Upplevs mopedåkning bland intervjupersonerna som ett trygghetsproblem? 

Delfrågor: 

- Hur uppfattas den illegala och vårdslösa mopedåkningen av intervjupersonerna?  

- Presenterar intervjupersonerna någon annan form av brottslighet som ett negativt bidrag 
till deras upplevda trygghet? 

- Vilken roll har faktorer som kön, ålder samt föräldraskap och familj på den upplevda 
tryggheten bland de boende? 

1.2 Rättssociologisk relevans  

Baier och Svensson menar att rättssociologin på ett förenklat sätt kan definieras som 

förhållandet mellan rätten och samhället (Baier & Svensson 2009; s.23). Även Mathiesen 

argumenterar för detta och beskriver rättssociologin som studien av rätten i samhället 

(Mathiesen 2005; s.16). Det är dock inte enbart samhällsförhållanden som påverkar rätten. 

Rättsreglerna kan även ha ett avgörande inflytande på samhällsutvecklingen. Det föreligger 

alltså en växelverkan mellan rättsreglerna och samhällsförhållandena. Temat om rätten i 

samhället bör vidare ses som två invävda komponenter enligt Knoph där samhällsförhållanden 

påverkar rätten i samhället och rätten i samhället påverkar samhällsförhållandena i ett icke - 

enkelriktat förhållande (ibid s.17). 
 

Vi väljer att betrakta vårt problemområde som en växelverkan mellan samhället och rätten, 

genom att rätten ger Polisen och kommunerna möjlighet att vara initiativtagare till insatser, 

medborgarlöften, trygghetsundersökningar samt föreningsliv och andra aktiviteter. Vi menar att 
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detta i sin tur påverkar samhället i den bemärkelsen att medborgare utvecklar tillit gentemot 

rättsväsendet och staten vilket på längre sikt kan förebygga brottslighet. Nedan citeras 

Polislagens första paragraf som är ett exempel på den växelverkan som nämns ovan:  
 

 

1 § “Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska 

polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i 

övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”. (PL 1:1) 

 

 

Genom rättens involvering i lagstiftningen skapas direktiv för Polismyndigheten som möjliggör 

en nära kontakt med samhället, vilket även utgör det främsta målet inom Polismyndigheten 

(Polismyndigheten 2015c). Detta kopplar vi till initieringen av insatsen Trygg i Angered och vi 

anser därmed att det är både rättssociologiskt relevant och viktigt att belysa samverkansprojekt 

och att studera dem närmare. Genom samverkansprojekt tror vi att man kan arbeta gemensamt 

för att öka anmälningsbenägenheten och tilltron till rättsväsendet i problemområden som 

exempelvis Hjällbo i Angered. Genom att Polisen visar sitt intresse för de boendes säkerhet och 

trygghet, och genom att insatser som Trygg i Angered bidrar till positiva resultat i de områden 

där anmälningsbenägenheten och tilltron till rättsväsendet är lågt, tror vi att attityderna hos de 

boende kan förändras gentemot rättssamhället. Detta kan i sin tur tror leda till en förändring i 

det kollektiva medvetandet och bidra till förändrade normer kring personlig involvering i det 

brottsförebyggande arbetet. Vi vill dock betona att attityder kring när man som enskild person 

bör ingripa vid pågående brottslighet är av stor vikt i en sådan process, inte minst en 

medvetenhet kring vad som är illegalt och inte illegalt.  Genom rätten definieras även vad som 

är normbrytande och brottsligt beteende. Här aktualiserar således även normbegreppet. 
 

Det som även är nämnvärt när man talar om attityder och normer och deras koppling till 

rättssystemet är att det sociala livet, enligt Hydén och Hydén (2011), på ett sätt inte omfattas av 

den rättsliga regleringen i ett modernt samhälle. Det finns således ett socialt system som är 

uppbyggt av normer, som är självreglerande och som bygger på avtal. Hydén och Hydén menar 

att det inte finns några regler som talar om hur man bör bete sig i det sociala livet utan snarare 

hur man inte bör bete sig, då författarna talar om hur reglerna i det sociala livet är få och att de 
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har förbudskaraktär. Genom rättssystemets straffbestämmelser sätter man gränser för beteende 

som anses tillåtet, men det sociala livets regler kommer först till användning när normerna som 

ligger till grund för reglerna inte fungerar reglerande. Utifrån detta kan man betrakta rätten som 

ett stöd för de sociala reglerna om de skulle fallera. Hydén och Hydén menar att den rättsliga 

regeln tar över och att rättsliga ingripanden påkallas när de sociala reglerna misslyckas. Detta 

kan dock likställas med att man påminner den som förgripit sig eller begått ett brott om att detta 

är fel. Det kan innebära att att man markerar för andra, påminner och uppmuntrar om vad som 

är normalt beteende. Anledningen till att vi reagerar på detta sätt är enligt författarna inte för att 

den straffrättsliga bestämmelsen förbjuder något annat, utan för att den sociala normen säger 

oss vad som är rätt och fel (Hydén & Hydén 2011; ss.47-48).  
 

Som tidigare nämnt kan insatser som Trygg i Angered på längre sikt bidra till ett större 

engagemang i brottsförebyggande frågor men även att öka anmälningsbenägenheten och tilltron 

till rättssamhället. Det krävs dock, som tidigare nämnt, en medvetenhet om framförallt 

lagstiftning, men även ett behov av att kollektivt utse vad som är acceptabelt beteende och vad 

som inte är det. Benägenheten att som privatperson ingripa vid pågående brottslighet som 

Hydén och Hydén nämner kommer vi att koppla till de teorival som vi har gjort i uppsatsen och 

som kommer att presenteras längre fram i uppsatsen. Den kriminologiska rutinaktivitetsteorin 

utvecklas och tillämpas av oss för ett rättssociologiskt kunskapsintresse där begrepp som 

trygghet, social kontroll och (köns)normer ingår.  
 

1.3 Avgränsningar 

Vissa medvetna avgränsningar har gjorts av praktiska skäl i vår uppsats för att minska dess 

omfattning. Det har även gjort att vi har haft möjlighet att genomföra en djupare studie av det 

tema som vi specifikt har intresserat oss för, nämligen den upplevda tryggheten bland tio 

personer som bor i Hjällbo. Intervjupersonerna har inte medverkat i någon av de 

trygghetsundersökningar som genomförts i Angered vilket är en utav våra avgränsningar. Att 

intervjupersonerna inte har deltagit i trygghetsundersökningarna kom till vår kännedom vid 

våra första möten med samtliga intervjupersoner genom att deras involvering i 

trygghetsundersökningarna utgjorde en inledande fråga. Eftersom Angered geografiskt sett är 

ett stort område har vi även valt att avgränsa oss specifikt till boende i området Hjällbo i 
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Angered. Valet av Hjällbo baseras på det faktum att området har uppmärksammats som ett av 

Sveriges utanförskapsområden i olika sammanhang, däribland i en rapport om unga i 

utanförskapsområden från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2008). Vårt 

intresse för just mopedåkningen, av all kriminalitet som förekommer i området, beror främst på 

att den har utgjort ett problem som har bidragit till upplevd boendeotrygghet under längst tid. 

Vidare har mopedåkningen särskilt uppfattats av Polisen som ett betydande problem i området 

då deras medborgarlöfte från år 2015 var inriktad mot just mopedåkningen. Vi har även valt att 

avgränsa våra intervjuer till personer som inte har medverkat i trygghetsundersökningarna för 

att undersöka hur deras upplevda trygghet står sig i förhållande till den. En annan anledning till 

att vi har valt intervjupersoner som inte har medverkat i någon trygghetsundersökning är för att 
generera intervjusvar fria från bias från tidigare intervjuer och enkätundersökningar.  

1.4 Begreppsdefinition 

Med illegal och vårdslös mopedåkning avses den mopedåkning som förekommer bland 

minderåriga samt bland förare utan tillstånd i enlighet med Körkortslagen 2:1. Den avser även 

hastighetsöverträdelse i enlighet med Trafikförordningen 2:1 samt framförande av mopeder i 
gångfartsområden i nära anslutning till fotgängare i enlighet med Trafikförordningen 8:1. 

Status har varit ett svårdefinierat begrepp för denna studie. I Svenska Akademiens Ordlista 

definieras status som ett ”tillstånd” eller ”bibehållande av nuvarande läge” (SAOL 2015; 

s.903). Utifrån den litteratur vi läst samt de intervjuer vi genomfört har vi valt att definiera 

statusbegreppet som ett eftersträvansvärt tillstånd. Detta innefattar en begäran att få bekräftelse 

av personer i ens omgivning som anses vara betydelsefulla. Det kan exempelvis vara familj 

eller vänner. Vi har även kommit fram till att erhållandet av status kan ske på legal eller illegal 
väg.  

Vad gäller begreppet trygghet kan den upplevda tryggheten förstås som individens rädsla för att 

utsättas för brott, eller att närstående ska utsättas för brott. Marie Torstensson Levander, 

forskare vid Malmö Högskola, lyfter den allmänna definitionen på begreppet trygghet som kan 

förklaras utifrån faktorer som kännedom om brott, ålder och kön samt påverkan av massmedias 

beskrivningar av brottslighet. Hon menar att begreppet kan definieras i förhållande till olika 

sammanhang som exempelvis brottslighet, hälsa och ekonomi. I detta fall har vi intresserat oss 
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för trygghet i förhållande till brottslighet, att utsättas för brott. Levander argumenterar även för 

att man kan betrakta sambandet mellan människors trygghetsupplevelser med deras erfarenhet 

av brottslighet. Det finns därmed ett antagande att om man känner till att brottsligheten är hög i 
samhället eller i det område där man bor så är man också otrygg (SKL 2007; ss. 10-11).  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för syftet, frågeställningarna och uppsatsens 

rättssociologiska relevans. I nästa avsnitt förses läsaren med en beskrivning av insatsen Trygg i 

Angered, dess syfte samt resultaten hittills och en beskrivning av samverkansprojekt. Avsnittet 

följs upp av en redogörelse för tidigare forskning kring trafiknormer samt de teoretiska 

utgångspunkterna vars teorier och begrepp kommer att vara av stor betydelse för uppsatsen. 

Nästa avsnitt beskriver den valda metoden, urvalsprocessen, validitet och reliabilitet och 

forskningsetiken. Metod - delen följs upp utav en redogörelse för empirin i form av intervjuer. 

Redogörelsen för empirin analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna i följande avsnitt 
som i sin tur följs upp utav en diskussion, slutsats och förslag på vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs den bakgrund som ligger till grund för uppsatsen där fakta om Angered 

och dess roll i den politiska debatten om utanförskap i Sverige presenteras. 

Bakgrundsinformationen om stadsdelen Angered och området Hjällbo följs upp utav en 

beskrivning av insatsen Trygg i Angered samt en beskrivning av vad samverkan mellan olika 
myndigheter innebär.  

2.1 Stadsdelen Angered och området Hjällbo 

Angered är en stadsdel som geografiskt sett ligger i nordöstra Göteborg med en befolkning på 

49 926 personer. I denna stadsdel samlas människor med olika språkkunskaper, bakgrunder, 

kulturer, kunskap och erfarenheter. Skillnader i livsvillkor och hälsa är ett faktum i denna 

stadsdel där många av de boende saknar grundläggande förutsättningar för ett tryggt liv, så som 

bostad, arbete eller utbildning. Vad gäller Hjällbo, som är ett basområde i primärområdet 

Angered, bor idag 7479 invånare varav drygt 58,9 % är utlandsfödda. Vidare har 12,6 % 

eftergymnasial utbildning, 16,8 % är arbetslösa och 22,1 % av familjerna försörjer sig genom 
försörjningsstöd. Medelinkomsten i Hjällbo är 145 700kr per år (Göteborgs stad 2014b).  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som arbetar med att rapportera om 

ungdomars levnadsvillkor i Sverige, har i en utredning från år 2008 angett bland annat Hjällbo 

som ett av Sveriges utanförskapsområden, som de själva benämner fokusområden. Svårigheter 

för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden förklaras som ett av de huvudsakliga problemen 

för unga i Hjällbo där sysselsättningsgraden utgör 43 % i Hjällbo, jämfört med 69 % för hela 

Göteborg (Ungdomsstyrelsen 2008; s.13). Det som enligt myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor utmärker utsatta områden i Sverige är en ung befolkning. Detta faktum är 

påtagligt i Hjällbo där drygt hälften av invånarna är yngre än 26 år, jämfört med 31 procent i 

hela Sverige (ibid s.44). Ytterligare ett utmärkande drag för utsatta områden i Sverige är en hög 

andel utrikes födda (ibid s.45). I just Hjällbo var 58,9 % av medborgarna år 2014 födda i 

utlandet där länder från Mellanöstern och forna Jugoslavien utgjorde det största bidraget 

(Göteborgs stad 2014b). Trots att det framgår att unga boende i utsatta områden generellt sett är 

nöjda med sina bostadsområden så förekommer vandalisering allt oftare i utsatta områden 

jämfört med i resten av landet (ibid s.10). Hjällbo är inte ensamt i att kännetecknas av dessa 
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egenskaper som enligt myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utgör utsatta 

områden.  

Hjällbo nämns även i Rikskriminalpolisens rapport från år 2014 med titeln “En nationell 

översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället”. I denna rapport beskrivs 55 

problemområden i Sverige. Ett populärt begrepp för dessa områden som har använts av media 

har varit “no-go zoner”, detta är dock inget begrepp som används av Polisen. I rapporten 

beskrivs dessa områden av Polisen generellt sett som socioekonomiskt utsatta och präglade av 

kriminalitet. Polisen menar att dessa kriminella strukturer och den brottslighet som förekommer 

i områdena har medfört svårigheter för Polisen att genomföra sitt jobb genom att omgivningen 
bland annat angriper deras fordon (Rikskriminalpolisen 2014; s.1). 

Det råder en liknande situation i andra områden i Sverige vilket inte har gått obemärkt förbi 

samhällets intresse för dessa utanförskapsområden. Jens Spendrup, före detta verkställande 

direktör för Svenskt Näringsliv, skrev i en artikel från år 2013 att det rådande utanförskapet i 

Sverige är landets största utmaning, där unga är särskilt utsatta (Svenskt Näringsliv 2013). 

Representanter för vetenskapliga akademier och Wallenbergstiftelserna skrev i en debattartikel 

från år 2016 att en av Sveriges största utmaningar är att alltför många svenskar hamnar i 

utanförskap och att ännu fler riskerar att hamna där. Deras syn på orsakerna till det uppkomna 

utanförskapet i Sverige är otillräcklig utbildning, språkbrister eller en utbildning som inte är 

anpassad för den svenska arbetsmarknaden. Detta problem betraktas i deras mening som så 

viktig att 300 miljoner kronor har satsats för att dels motverka att fler ungdomar hamnar i 
utanförskap och dels motverka att nyanlända hamnar i utanförskap (DN 2016).  

Utanförskapsområdena i Sverige har även väckt en politisk debatt i Sverige som intensifierats 

sedan 1990-talet och som i sin tur behandlas i samtliga riksdagspartiers partiprogram. Maria 

Oskarsson, forskare vid Göteborgs universitet, lyfter fram att sedan 1990-talet har begreppet 

utanförskap kommit att idag bli så kallat allmängods som hon väljer att benämna det. Antalet 

tidningsartiklar som nämner begreppet utanförskap genererade år 2010 5 500 artiklar och 3 000 

artiklar för begreppet utanförskap i sammanslutning till politik. Detta, från att enligt Oskarsson 

knappast ha funnits under början av 1990-talet. I den politiska debatten handlar utanförskap 

bland annat om de boende i utanförskapsområden som, trots att de är i arbetsför ålder, inte 

arbetar av olika skäl. Oskarsson lyfter fram att denna diskussion har varit en central aspekt i 
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Alliansens tidigare politik för arbetslinjen och att den även har bidragit till konkreta åtgärder 

från politiskt håll (Oskarsson 2012; s.213-214). Mariann Björkemarken, utredare vid LO-

distriktet i Västsverige, skriver i en rapport om utanförskap att begreppet fick sitt stora 

genomslag till följd av Folkpartiets rapporter om utanförskap, mellan år 2006 – 2012, och den 

före detta Alliensregeringens arbetsmarknadspolitik. Begreppet som tidigare användes i 

beskrivningen av minoritetsgruppers livsvillkor, t.ex. diskriminering och rasism, har sedan sitt 

stora genomslag kommit att användas i anslutning till arbetsmarknaden. Begreppets skift till att 

behandlas i samband med arbetsmarknaden gav i Björkemarkens mening upphov till 

definitionen att de som inte kunde försörja sig själva och som levde på bidrag, de befann sig i 
utanförskap (Björkemarken 2014; s.6).  

2.2 Trygg i Angered 

Insatsen Trygg i Angered är ett samverkansprojekt mellan SDF Angered och Polisen som 

initierades år 2013. Bakgrunden till insatsen har varit omfattande sociala problem och den 

utbredda kriminaliteten i Angered. I samarbetet mellan Polisen och SDF Angered är målet att 

bland annat öka förtroendet mellan de boende och de berörda myndigheter som ingår i insatsen. 

Man arbetar med att engagera civilsamhället och att stärka föreningar. Långsiktighet är ett 

nyckelord i samarbetet där kampen mot brottsligheten i Angered utgör en stor del av arbetet. 

Sedan år 2013 har man genomfört årliga trygghetsundersökningar i olika områden i Angered, 

där tusen invånare i åldrarna 15-86 har intervjuats. Intresset har legat i invånarnas upplevelse 

av trygghetsaspekten och stor vikt har lagts på att lyssna på invånarna för att gemensamt kunna 
sträva mot att uppnå ett gemensamt mål (Polismyndigheten 2014a). 

Polisen och SDF Angered har riktat insatsen mot och arbetat med de problem som har lyfts i 

trygghetsundersökningarna sedan år 2013. De största problemen år 2014 var enligt 

Angeredsborna nedskräpning, skadegörelse och klotter samt problem med trafiken 

(Lennartsson & Abdali, 2015). I en rapport från Polisen och SDF Angered, där de har 

sammanfattat och jämfört trygghetsundersökningar i Angered från år 2013 fram tills år 2015, 

ser man en tydlig ökning i känslan av trygghet jämfört med tidigare år. Resultat visar att det 

även föreligger en könsbetingad skillnad i upplevd boendeotrygghet där kvinnor känner sig mer 

otrygga än män. Problematiken med mopedåkning kvarstår dock, trots positiva resultat 
(Lennartsson & Abdali, 2015). 
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Insatsen Trygg i Angered har ur ett myndighetsperspektiv visat lovande resultat med önskvärda 

konsekvenser på samtliga problemområden. Trygg i Angered har betraktats som så 

framgångsrikt att Polisen i Göteborg gick ut år 2015 och offentliggjorde att insatsen, som 

benämns Angeredsmodellen, ska införas i hela Göteborg för att öka tryggheten (Göteborgs stad, 
2015a). 

2.3 Samverkan mellan kommuner och Polisen 

Emma Patel, utredare vid Brå, har genomfört en utvärdering om samverkansprojekt, likt Trygg 

i Angered, mellan kommuner och Polis. Hon förklarar att arbetet härrör från Rikspolisens 

nationella handlingsplan från år 2008, “Samverkan mellan polis och kommun - för en lokalt 

förankrad polisverksamhet i hela landet”. I den nationella handlingsplanen infördes 

samverkansöverenskommelser med syftet att förse samverkan mellan polis och kommun med 

struktur och effektivitet. Sedan handlingsplanen publicerades har allt fler kommuner ingått i 

samverkan med Polisen, mer specifikt 85 % av alla kommuner i Sverige utifrån statistik från år 

2013 (Patel 2013; s.6). Susanna Johansson, universitetslektor och rättssociolog vid Lunds 

universitet, lyfter utifrån ett rättssociologiskt perspektiv de senaste 25-30 åren och menar att 

denna typ av samverkan som är riktad mot särskilt utsatta i samhället har utgjort en 

utvecklingstrend (Johansson 2011; s.15). Denna typ av samverkan ingår i en särskild 

arbetsmodell där kartläggning, gemensam problembild, åtgärder och uppföljning ingår som 

beståndsdelar till modellen vilka alla syftar till att effektivisera det brottsförebyggande arbetet i 
samverkan (Patel 2013; s.6). 

Innehållsmässigt förklarar Patel (2013) att de flesta samverkansprojekt består av en 

kartläggning av brottsligheten i respektive område, ofta baserat på brottsstatistik och 

trygghetsundersökningar. De vanligaste insatserna har bestått av informationsinsatser med bl.a. 

information till föräldrar och ungdomar om alkohol, ökad polisnärvaro och trafikkontroller 

(Patel 2013; ss. 6-8). Detta arbets- och tillvägagångssätt kan även observeras i insatsen Trygg i 

Angered där Polisen och stadsdelsförvaltningen har genomfört liknande aktiviteter som har 

innefattat informationsmöten till ungdomar kring säker mopedkörning, poliskontroller och 
kontroller av misstänka mc/mopeder. 

Till följd av Polisens omorganisation i januari år 2015 lanserade BRÅ en rapport i ämnet med 

motivationen att omorganisationen inom Polisen har höjt ambitionsnivån för samverkan mellan 
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Polisen och kommuner. Berg m.fl. (2016) beskriver samverkansprocessen mellan kommun och 

Polis som ett kunskapsbaserat arbetssätt (Berg et al. 2016; ss. 8-9). I en sådan 

samverkansprocess utgår kommun och Polis från en lokal lägesbild som utgångspunkt för det 

brottsförebyggande arbetet. Tanken är att kommunen och Polisen presenterar sin bild av 

problemet vilket skall utgöra grunden för samverkansarbetet. Inom ramen för 

Angeredsmodellen har stadsdelsförvaltningen och Polisen även arbetat utifrån en gemensam 

lägesbild där man har inkluderat medborgarnas åsikter i lägesbilden för att öka deras 
involvering i samverkansarbetet (Polismyndigheten 2015a). 

Samverkan mellan olika myndigheter sker dock inte problemfritt. Susanna Johansson har i sin 

avhandling visat att den rådande komplexiteten i samverkan mellan olika myndigheter medför 

en osäkerhet för “idéer, praktiker och konsekvenser av praktiker” (Johansson 2011; s.218). 

Hon menar vidare att denna osäkerhet inom samverkansprojekt bidrar till att ett maktspel 

uppstår som i sin tur är svår att överblicka och förutse konsekvenserna av. På grund av 

komplexiteten och osäkerheten som råder, förklarar Johansson att det föreligger en viss risk för 

att samverkansprojekt motverkar helhetsperspektivet och att arbetet slutar med att en part 

vinner tolkningsföreträde (Johansson 2011; s.218-219). Patel (2013) har även studerat hur de 

två parterna, dvs. Polis och kommun, ser på sådana typer av samarbeten. Det har visat sig att 

huruvida polischefer betraktar dessa samarbeten som nödvändiga eller ej skiljer sig åt mycket. 

Vissa polischefer har betonat att dessa samverkansprojekt har spelat en stor roll i det 

brottsförebyggande arbetet, medan andra polischefer har betraktat sådana samverkansprojekt 

som onödiga. Det som har lyfts fram som det mest positiva är att samarbetet mellan polis och 

kommun har blivit mer strukturerat och att relationerna mellan polis och kommun har 
förbättrats (Patel 2013; s.11). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning och kunskapsläget, både nationellt och 

internationellt, som har bedrivits kring trafikbrottslighet och trafiknormer samt kring 

ungdomsgäng och ungdomskriminalitet. Den tidigare forskningen kring trafikbrottslighet på ett 

internationellt plan består av Reza Banakars forskning om trafikbrottslighet i Iran. Forskning i 

Sverige kring ungdomars trafikbeteende i Sverige består av antologin “Ungdomar och trafik - 

en omöjlig kombination”. Den svenska forskningen kring ungdomsgäng och kriminalitet består 

i sin tur av Ulrika Anderssons och Titti Mattssons forskning som presenterats i deras studie 
“Ungdomar i gäng - social- och straffrättsliga reaktioner”.   

3.1 Trafikbrottslighet i Iran 

Vårdslöst framförande av fordon är ett internationellt problem som förekommer i såväl Sverige 

som i resten av världen. Reza Banakar som är professor i rättssociologi vid Lunds universitet 

har studerat körvanor i Iran i sin studie Driving Culture in Iran: Law and Society on the Roads 

of the Islamic Republic. På grund av den rådande mångkulturalismen i Angered med variation 

vad gäller både kultur och normer, har vi valt att ta hjälp av Banakars studie i vår uppsats för att 

förstå och undersöka huruvida det kan föreligga en kulturell aspekt i upplevelsen av den 

olovliga körningen i Angered. Vi har därmed fokuserat på de teman i Banakars studie som 
berör kultur och normer ur ett trafikmässigt sammanhang. 

Banakar förklarar att Iran har stora problem med ett vårdslöst framförande av fordon. Han 

lyfter bland annat fram siffror från UNICEF som visar på att dödlighet i samband med kollision 

i trafiken är ett folkhälsoproblem i Iran (Banakar 2016; ss. 7-8). Den största problematiken 

gällande Irans trafikproblem enligt Banakar är körkulturen, fortkörningen och att man kör 

narkotikapåverkad. Myndigheterna i Iran har precis som i Sverige försökt motverka detta 

genom att rikta insatser mot den olovliga och vårdslösa körningen. Strängare lagar om 

bilbälten, upprättandet av fartkameror och höjda bötesavgifter är exempel på insatser som har 

riktats mot problemen med trafiken i Iran. Trots dessa insatser har problemen fortlöpt. Många 

av de som Banakar har intervjuat menar att lagarna har liten inverkan på körningen och att de 

endast straffar de ekonomiskt utsatta (ibid s.10). Detta står i motsats till Trygg i Angered där 
insatserna mot mopedåkningen har förbättrat situationen enligt trygghetsundersökningarna. 
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Banakar lyfter upp en betydelsefull faktor i trafikproblemen, nämligen att bilen betraktas som 

en maktfull kulturell artefakt. Denna anses representera mäns och kvinnors strävan efter frihet, 

makt, kontroll, status och identitet. Den påverkar enligt Banakar även attityder gentemot 

körning och gynnar föraren framför fotgängaren (Banakar & Fard 2016; s.50). Denna faktor har 

varit relevant för vår studie då status är ett återkommande begrepp i både den litteratur vi 

använt oss av, samt i de intervjuer som vi kommer att presentera i ett senare avsnitt. 

Majoriteten av de intervjuade i Banakars studie uppgav att iranier inte har en körkultur vilket 

kopplades till iraniers individualism som innebär att de kör för sig själva utan att de tar hänsyn 

till andra förare eller fotgängare. De som betraktade problemen från en förares synpunkt 
menade att fotgängare inte följde reglerna (ibid 43). En av intervjupersonerna nämner följande: 

   

”När jag kör så måste jag göra mitt bästa för att komma fram. Jag skulle aldrig komma 

någon vart om jag skulle börja vika mig för andra. Du kan inte följa trafikreglerna när 

alla andra strutar i de. Ingen respekterar dina rättigheter.” (Banakar 2016; s.45) 

 

På grund av den rådande regeringens svårighet att uppnå legitimitet, vilket beskrivs av Banakar 

som ett historiskt problem i Iran, råder det inte någon respekt för trafikreglerna varken från 

polis och stat eller medborgare i landet (Banakar & Fard 2016; ss. 56-57). En av 

intervjupersonerna uppger att lagen varken har någon effekt eller att den behandlar alla lika. 

Intervjupersonen berättar att om han skulle utsättas för legala problem skulle han först vända 

sig till de äldre i samhället, på grund av lagarnas och domstolarnas bristande effekt (ibid, ss.52-

53). Banakar lyfter fram intervjupersonernas misstro till den iranska regeringen, som historiskt 

sett haft legitimitetsproblem. I Angered har SDF Angered och Polisen haft liknande problem 

med tilltron till samhället. Detta utgör detta ett mål som SDF Angered arbetar utifrån, nämligen 

att stärka förtroendet hos invånarna för stadsdelsförvaltningen, Polisen och andra 

samhällsaktörer (Göteborgs stad 2016a). En bristande tilltro till rättssamhället är även ett 

problem som Rikskriminalpolisen lyfter i rapporten “En nationell översikt av kriminella 

nätverk med stor påverkan i lokalsamhället” där misstron mot samhället beskrivs som utbredd i 

Sveriges utsatta områden. Polisen anser vidare att de inte är välkomna in i dessa områden av 

invånarna då deras bilar i vissa fall har blivit angripna. (Rikskriminalpolisen 2014; s.13) I 
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rapporten diskuteras det även kring de kriminellas förmåga att stoppa social oro i området 

vilket vi tror ger de kriminella den legitimitet som rättssamhället inte lyckas uppnå. Vi ser en 

koppling mellan den problematik som förekommer i svenska utsatta områden och 

problematiken i Banakars studie där medborgare vänder sig till de “äldre” i samhället vid 
problem samhällsmedborgare emellan.  

3.2 Ungdomar i trafiken 

Mycket av den problematik som förekommer i Iran och som presenteras av Banakar finner vi 

även i svensk litteratur, däribland statusbegreppet bland ungdomar i trafiken. Redan 1987 

problematiserades ungdomar i trafiken i antologin “Ungdomar och trafik - en omöjlig 

kombination” där tio debattörer belyser problematiken i Sverige utifrån olika perspektiv. De 

perspektiv som man belyser är bland annat könsrollsperspektivet och statusperspektivet i 
trafiken. 

Redan i inledningen poängteras att levnadsålder är ett mått för social och psykologisk mognad 

samt att människan, framförallt unga, prövar och tänjer på gränser (Spolander 1987; s.8). 

Vidare belyser man att ett fordon inte endast är ett fortskaffningsmedel, utan även en symbol 

och ett tecken. I gamla filmer presenteras bilen och motorcykeln vid sidan av knytnävarna som 
ett redskap för att bevisa manlighet och mod (Bjurström 1987; s.41). 

Bilen liksom motorcykeln intar en central plats i ungdomskulturen (Bjurström 1987; s.34). 

Bjurström belyser bl.a. att ungdomskulturforskningen visar att såväl bilar som motorcyklar är 

ett element i en sammanhängande helhet av bl.a. klädsel, jargong, musik och andra symboliska 

attribut (ibid s.35). Han refererar till den amerikanska “motorcykelkulturen” som förknippas 

med rockmusik och motorcyklar. Skyddshjälm däremot tillhör inte denna kultur och förmedlar 

associationer som motsätter sig de ideal och värderingar som kopplas till kulturen. Sådana 

värderingar är exempelvis mod, djärvhet, spänning och fart, något som kan beskrivas som 
manliga associationer (ibid s.36). 

Statens väg- och transportforskningsinstitut genomförde år 2015 en undersökning om unga 

mopedisters beteenden i trafiken. Undersökningen utgick främst från föräldrarnas betydelse för 

ungdomars trafikbeteenden och hur föräldrarna kan bidra till ungdomars säkra framförande av 

mopeder. Trots att undersökningen främst var inriktad mot föräldrar till unga mopedister så 



 

 

  

23	  

 

23 

förser den läsaren med viktig information till hur vi kan förstå unga förares beteende. Forward, 

Gregersen, Nyberg, Stave och Henriksson som är författarna bakom undersökningen lyfter 

fram att korrelationen mellan “trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande 

hjälmanvändning” och mopedolyckor är starkt förknippade med varandra (Forward et al. 2015; 

s.9). Den bristande hjälmanvändningen kan å sin tur förstås som ett uttryck för en kultur där 

hjälmen motsätter sig kulturens ideal och värderingar (Bjurström 1987; s.36). Ur synpunkten att 

Hjällbo i Angered utgör ett utav Sveriges utsatta områden med sämre socioekonomiska 

förutsättningar jämfört med rikets snitt kan vi enligt Forwards m.fl. undersökning utgå ifrån att 

de socioekonomiska faktorerna påverkar ungdomarnas trafikbeteende (Forward et al. 2015; 

s.10). Forward m.fl. är dock inte ensamma i påståendet att socioekonomiska faktorer påverkar 

trafikbeteendet hos unga. De lyfter fram tidigare forskning som har visat på att faktorer som 

bostadsområde och inkomst å sin tur påverkar unga mopedisters villighet att utsätta sig själva 
för risk (Forward et al. 2015; s.22).  

3.3 Ungdomsgäng i förorten 

Reza Banakars studie fokuserar främst på framförandet av fordon i Iran och de kulturella 

aspekterna knutna till detta. Trots att studien bidrar med viktiga aspekter till vår uppsats 

handlar inte trafikproblemen i Angered primärt om vårdslöst framförande av fordon band 

vuxna, utan snarare bland barn och ungdomar. Mopedåkningen i sig är knuten till ungdomar då 

man redan från 15 års ålder får börja köra mopeder givet körkort/förarbevis beroende på klass 

(Transportstyrelsen 2016). Vi kan alltså betrakta barn, ungdomar och unga vuxna som personer 

i åldrarna 15-18. För att förstå problemen som förekommer i Angered har vi valt att ta hjälp av 
Anderssons och Mattssons studie med titeln “Ungdomar i gäng”.  

Andersson och Mattsson (2011) som har studerat ungdomar i gäng menar att nyckelorden 

“ungdomar”, “gäng” och “brottslighet” ofta nämns tillsammans. Samhället är även involverad i 

debatten och det är ett konstaterat fenomen att den äldre generationen blandar sig i vad 

ungdomarna gör och vad de borde göra (Anderssons & Mattssons 2011; s.22). Ungdomar i 

gäng är dock ett viktigt fenomen att undersöka och försöka förstå på grund av Anderssons och 
Mattssons slutsats att ungdomar begår brott i gäng (Andersson & Mattssons 2011; s.7). 
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Andersson och Mattssons förklarar att varken juridiken eller kriminologin har bidragit till en 

enhetligt definition på begreppet ungdomsgäng. Forskningen visar istället på ett samband 

mellan ett avvikande eller destruktivt beteende och gängets sammanhållning. Andersson och 

Mattsson lyfter fram att detta avvikande beteende och sammanhållningen är två faktorer inom 

ungdomsgäng som gemensamt förstärker varandra. Sammanhållningen i sin tur kan ha sitt 

ursprung från ett utanförskap. Detta upplevda utanförskap hos individerna i ungdomsgängen 

kan bidra till att skapa en stark kollektiv känsla av samhörighet, dvs. att utanförskapet utvecklas 

till en meningsfull kollektiv tillvaro (Andersson & Mattsson 2011; ss. 14-15). Hjällbo som 

ingår i de 55 problematiska områdena enligt Rikskriminalpolisens rapport kan i anslutning till 

forskningen kring ungdomsgäng förklara hur utanförskapet har utgjort en drivkraft i en 
eventuell sammanhållning mellan ungdomsgäng i Angered.  

Många samhällsvetenskapliga skolor har även studerat fenomenet med ungdomsgäng enligt 

Andersson och Mattsson. Vid en jämförelse mellan ungdomen idag, och ungdomen igår, vet vi 

att ungdomen idag har möjlighet till skillnad från tidigare generationer att skapa sin egen 

identitet i förhållande till bland annat kläder, musik etc. I sammanhanget kan även 

mopedåkningen i Angered utgöra en typ av identitet bland ungdomarna i Angered vilket även 

bekräftas i antologin av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Thomas 

Ziehe som har studerat fenomenet menar att ungdomar idag tack vare tillgången till media har 

lättare för att forma deras egna identiteter vilket bidrar till att ungdomar idag enligt honom är 

mer individualiserade och att de inte behöver ta hänsyn till några kollektiva traditioner i 
utformandet av deras identiteter (Andersson & Mattsson 2011; ss. 17-18). 

Utifrån Statens väg- och transportforskningsinstituts rapport om mopedisters beteenden i 

trafiken förklarade forskarna att socioekonomiska faktorer utgör faktorer som påverkar unga 

mopedisters beteenden. I anslutning till det påståendet visar Henrik Andershed, Anna-Karin 

Andershed och Kerstin Söderholm Carpelan, som är verksamma vid Socialstyrelsen, i deras 

forskning att i förståelsen för ungdomars kriminalitet bör vi betrakta ungdomens 

omkringliggande miljö (Andershed et al. 2010; s.29). De talar om risk- respektive 

skyddsfaktorer som kan påverka kriminellt beteende hos unga personer. Tidigare forskning 

lyfts fram som visar att ungdomar som genomför brott vanligtvis har blivit utsatta för flera 

riskfaktorer. Specifika riskfaktorer kan inte påvisas men författarna menar att familj, kamrater, 

lärare och andra kan ha en inverkan på de ungas inträde i en kriminell livsstil. Även 
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närsamhällets risker och möjligheter, samhällets struktur, funktion och normer utgör olika 

nivåer på riskfaktorer som kan påverka ungdomars eventuella kriminella beteende (Andershed 

et al. 2010; s.30). Detta föranleder således undersökning av ungdomars sociala miljö för att 

förstå kriminellt beteende hos unga. Däremot är det viktigt att lyfta det som 

kriminologiprofessorerna Per-Olof Wikströms och David Butterworths menar om risk- och 

skyddsfaktorers inverkan på eventuellt kriminellt beteende hos unga människor. Deras 

forskning behandlar hur korrelationen mellan olika typer av variabler kan förutse bland annat 

kriminellt beteende, men de menar att en korrelation mellan två typer av variabler inte 

nödvändigtvis påvisar ett orsakssambandsförhållande (Wikström & Butterworth 2006; s.5). Då 

vi har intresserat oss för Hjällbo som är både ett multikulturellt område och ett 

utanförskapsområde, så visar Wikströms och Butterworths forskning kring denna fråga på 

viktiga insikter i vårt arbete. Generellt sett förklaras det att personer med annat än svensk 

bakgrund brukar vara mer involverade i kriminalitet jämfört med majoritetsbefolkningen. Men, 

som Wikström och Butterworth poängterar flertalet gånger genom deras forskning, så innebär 

inte denna generella statistik att det råder ett orsaksförhållande mellan invandrare och 

kriminalitet (ibid s.72). De lyfter även Rutter och Gillers (1983) kommentarer om ämnet för 33 

år sedan, nämligen att de riskfaktorer som kopplas ihop till kriminellt beteende, gäller för såväl 

“vita amerikaner” som för afroamerikaner. Kommentaren berörde främst förhållandet i USA, 

men förklaras av Wikström och Butterworth att även gälla generellt sett (ibid s.73). De utgår 

istället från en regressionsanalys mellan dessa olika variabler och drar slutsatsen att en 

ungdoms sociala klass inte påverkar huruvida ungdomen genomför ett brott eller inte, utan att 

det snarare har en viss inverkan på vilken typ av brott som ungdomen genomför. Generellt sett 

utgör snarare kön och strukturella egenskaper betydande faktorer som kan förutse eventuellt 
kriminellt beteende (ibid s.88).  

3.4 Regelefterlevnad och social kontroll av unga 

I en rapport från Skatteverket (2004) beskrivs orsaker till att regler följs eller bryts. Man 

påpekar att normer styr handlingar och att människor undviker att utföra handlingar som inte är 

socialt accepterade. En annan aspekt som lyfts i rapporten är att normerna har utvecklats genom 

evolutionen och är således dels socialt inlärda men även biologiskt nedärvda. Detta har enligt 

rapporten betydelse för hur den sociala kontrollen inverkar på människors beteende. Rapporten 
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förklarar fenomenet på följande sätt: “De flesta människor följer regler, inte därför att de är 

rädda för att bli upptäckta och straffade, utan för att de anser det vara rätt och därför att 

andra gör det..” (Skatteverket 2005; s.6). Betydelsen av social kontroll betonas där samspelet 

mellan normer och kontroll utgör grunden för regelefterlevnad i rapporten, bl.a. genom detta 

citat: “Kontroll och straff gör att människor kan lita på att andra följer reglerna, då följer de 
reglerna själva också” (Skatteverket 2005; s.6). 

Inledningsvis presenterade vi Sarneckis resonemang kring social kontroll och de olika 

dimensioner som förekommer inom ramarna för begreppet kontroll. Ytterligare former av 

kontroll som Sarnecki talar om är den horisontella och den vertikala. Med vertikal kontroll 

avses den hierarkiska kontroll som går uppifrån ner. Sarneckis exempel på sådan kontroll är 

den som förekommer bland chefer och underordnade eller mellan vuxna och barn. Med 

horisontell kontroll menar Sarnecki den som förekommer bland jämlika, exempelvis jämnåriga 

kamrater (ibid ss. 348-349). Han menar att den vertikala kontrollen historiskt sett har 

försvagats, men att den horisontella kontrollen istället har förstärkts. Han menar att den 

horisontella kontrollen främjas av att ungdomar i vårt nuvarande samhälle utgörs av en grupp 

som varken tillhör vuxna eller barn. Skolsystemet förstärker gemenskapen inom denna grupp 

då de är födda samma år, går i samma klass och det skapas således en naturlig social enhet. 

Ungdomarnas identitet som grupp förstärks av fysiska attribut som ungdomsmode, men även 

genom musik och aktiviteter som kan anses som specifikt ungdomliga (Sarnecki; 349). En 

anledning till att den vertikala sociala kontrollen inte har någon inverkan på dagens ungdomar 

är för att samhällsstrukturen har ändrats sedan industrialismen. Sarnecki talar om jordbruks- 

och hantverkssamhället där utrymmet för social mobilitet var mycket begränsat. Den sociala 

kontrollen i samhället hade en förtryckande karaktär till skillnad från dagens samhälle där 

religionsfrihet, åsiktsfrihet och andra former av frihet är ett faktum. Detta har således genom 
urbaniseringen även gett ungdomar en frihet som inte fanns tidigare (ibid ss.535-354) 

Måns Svensson, rättssociologisk forskare vid Lunds universitet, har studerat 

efterlevnadskontroll där han likt Sarnecki beskriver att regelefterlevnad primärt inte ska tvingas 

fram, utan uppnås genom dialog, utbildning och ökad legitimitet (Svensson 2008; s.11). 

Svenssons avhandling är relevant till vår studie då han diskuterar regelefterlevnad samt hur den 

ska uppnås. Dialog och utbildning som Svensson nämner i sin avhandling är två metoder som 
SDF och Polisen har använt sig av inom ramarna för insatsen Trygg i Angered. 
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Medborgarlöftet från år 2015 innefattade bland annat dialog och information för 

pensionärsföreningar, föräldrar till gymnasieelever och för gymnasieelever under skoltid 

Svensson har vidare i sin avhandling studerat brottsförebyggande arbete som hänger samman 

med kontrollåtgärder vilka syftar till att påverka beteendet hos befolkningen för att bibehålla 

den sociala ordningen. Detta menar Svensson delvis handla om en allmän socialisations av 

samhällets medborgare vilket anknyter till normer och den sociala ordningen (ibid s.26). Vad 

gäller social kontroll har Svensson bland annat studerat normens förmåga att påverka bilförare i 

följande bestämmelser; hastighetsöverträdelse, bilbältesanvändning samt nykterhet i trafik. 

Hans resultat är att normerna och den sociala kontrollen skiljer sig åt påtagligt för de olika 

bestämmelserna. Han menar att det råder en stark social kontroll i nykterhet, medan det råder 

en svag social kontroll vad gäller hastighet. Hans forskningsfynd visar att hela samhället är 

engagerat i nykterhetsfrågan, men när det gäller bilbältesanvändning samt hastighet är det 

främst närstående som engagerar sig i den sociala kontrollen. Hans resultat visar även att 
kvinnor upplever en högre social kontroll i samtliga bestämmelser än män (ibid ss.181-182).  

Svenssons har även studerat omgivningsrepresentanter som en faktor till förares 

trafikbeteenden och social kontroll. Hans studie visar att de omgivningsrepresentanter som inte 

står i nära relation till respondenterna, som exempelvis ”grannar” och ”ytligt bekanta”, bedöms 

i högre utsträckning vila sina handlingsanvisningar på en värdeorienterad grund. Även mamma 

inkluderas här då hon bedöms i högre utsträckning vila sina handlingsanvisningar på en 

värdeorienterad grund, trots att hon har en närmare relation till respondenterna än grannar och 

ytliga bekanta. Svenssons analys tyder på att respondenterna upplever att mammans 

handlingsanvisningar är uppbyggda på omsorg i större utsträckning än någon av de andras 

omgivningsrepresentanternas handlingsanvisningar. Resultatet kan bero på uppfattningar om 

kön då det visar sig att det i hög utsträckning är män som bedömer mammans handlingsdirektiv 

som värdeorienterade. Kvinnorna i sin tur bedömer att deras partners handlingsanvisningar 

bygger på en verklig kunskap om trafiksäkerhet. Männen tror inte detta om sina partners i lika 

stor utsträckning Det visar sig även att både män och kvinnor i hög grad är mottagliga för 

påverkan från ”mamma”. Samtidigt är både män och kvinnor förhållandevis lite mottagliga för 

påverkan från ”grannar” och ”ytligt bekanta” vars handlingsanvisningar också anses vara 
värdeorienterade (ibid ss.185-186).  
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4. Teoretiska utgångspunkter för studien 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter som analys av insamlad empiri bygger på. 

De teoretiska utgångspunkterna som vi har utgått från består av Lawrence Cohens och Marcus 

Felsons Rutinaktivitetsteorin om brottsförebyggande arbete och hur brottsprevention kan 

uppnås. Vidare utgår analysen utifrån de teoretiska utgångspunkter som kan inhämtas från 

Matthias Baiers och Måns Svensson studie “Om normer” samt från James W Messerschmidt 
och Raewyn Connells bidrag till genusforskningen. 

4.1 Rutinaktivitetsteorin 

Inom kriminologin intresserar man sig bland annat för vilka premisser som kan bidra till 

antisocialt beteende. Rutinaktivitetsteorin är en teori som bidrar till en förklaring kring varför 

brott förekommer och inriktar sig på tillfällesstrukturen för brottslighet. Teorin utgår ifrån tre 

grundläggande förutsättningar för att brott ska ske; en motiverad förövare, ett lämpligt offer 

samt avsaknad av kapabla väktare. En motiverad förövare är i detta fall vem som helst som 

skulle kunna förmå sig att begå ett brott. Ett lämpligt objekt är en person eller ett föremål som 

den motiverade förövaren sannolikt skulle kunna förgripa sig på eller exempelvis stjäla. Vad 

gäller avsaknaden av kapabla väktare finns ett flertal aspekter. När man talar om kapabla 

väktare kan poliser eller säkerhetsvakter vara den yrkeskategori som associeras vid första 

anblick. Det visar sig dock att det sällan finns poliser på brottsplatsen vid pågående brott som 

kan förebygga brottet. Här aktualiseras istället grannar, anhöriga, vittnen eller markägare som 
utgör en kapabel väktare (Clarke & Felson 2004; ss. 2-3).  

Rutinaktivitetsteorin belyser att brottslighet är nära förknippat med vardagliga rutiner så som 

skola, arbete, fritidsaktiviteter, boendeliv etc. Här är tidsmässiga förhållanden relaterade till 

förekomsten av brottslighet kopplade till hela samhällsstrukturen och dess förändringar. Redan 

år 1979 benämnde Felson teorin för “the chemistry for crime”, vilket förklarar betydelsen av att 

alla faktorer måste sammanlöpa i tid och rum för att brott ska ske (Newburn 2007; ss. 286-287). 

Detta perspektiv innebär att vårt vardagliga liv skapar förutsättningar för brottslighet och att vi 

inte kan förvänta oss stora förändringar i omfattningen av brottslighet utan att det sker 

samhälleliga förändringar (Sarnecki 2015; s.104). Samtidigt är gärningspersonens 
brottsbenägenhet av stor vikt (Sarnecki 2014; s.246). 
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4.1.1 Social kontroll 

En annan aspekt på brottslighetens förekomst som enligt oss är nära relaterad till 

rutinaktivitetsteorin och som vi inte kan bortse ifrån är social kontroll. Även Sarnecki 

diskuterar rutinaktivitetsteorins nära koppling till social kontroll där han förklarar att punkt 1 

och 3, dvs en motiverad förövare och avsaknaden av kapabla väktare kan förklaras med 

begreppet kontroll. Han presenterar de olika dimensioner som förekommer inom ramarna för 

begreppet kontroll och presenterar vardagliga exempel på hur sådan kontroll kan se ut. Han 

menar att den sociala kontrollen påverkar mänskligt beteende, och att det räcker med att en 

individ är involverad i en aktivitet eller gemenskap och förblir därmed lojal mot de normer och 

värderingar som råder där. Detta kallas enligt Sarnecki för indirekt kontroll och är mer effektiv 

än den direkta kontrollen. Vad gäller direkt kontroll presenterar Sarnecki ett exempel där 

föräldrar inte förväntas ha en auktoritär roll över sina barn där order ges och barnen förväntas 

följa. Han menar på att ett samspel med barnen där tankar och känslor utbyts skapar förtroende 
och blir därmed en mer effektiv form av kontroll än den förstnämnda (Sarnecki ss. 347-348). 

4.1.2 Rationalitet och brottslighet 

Att utföra en brottslig handling kan vara kopplat till tillfälle, men Felson som har studerat 

tillfällesstrukturer för brott menar att handlingen i sig är ett aktivt val från gärningspersonens 

sida och att det på så sätt föreligger en viss rationalitet i brottsligheten. Felson argumenterar för 

att rutinaktivitetsteorin ska användas tillsammans med social kontrollteori och teorin om 

rationella val. Han menar att teorin om rationella val aktualiseras när gärningsmannen ställs 

mot valet att utföra en brottslig handling. Beslutet mellan vinst och förlust avgör 

gärningspersonens handling där vinsten kan utgöra status och förlust utgör risk för sanktion. 

Även Hirschi menar att både social kontrollteori och teorin om rationella val delar idéen om att 

brott förekommer vid avsaknad återhållsamhet (Clarke & Felson 2004; 338). Det finns därmed 

en individuell aspekt i brottsligheten och behovet av att uppnå status inom en viss grupp gör att 

teorin om rationella val aktualiseras. Vi kommer att koppla detta till det ständigt återkommande 
begreppet i vår studie, nämligen status.  

4.1.3 Rutinaktivitetsteorins relevans för denna uppsats 

En av anledningarna till att vi har valt att analysera våra resultat utifrån denna teori är för att vi 

anser att den är relevant. Precis som Newburn anser även vi att teorin både är lättförståelig och 
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bred, samt att den går att applicera på brottsprevention och på så sätt ge insikt i hur sådant 

brottsförebyggande arbete bör bedrivas. Vidare menar Newburn att teorin är en av de enklaste 

och mest flexibla inom kriminologin och att den kan användas på många olika sätt i många 

olika situationer, vilket ger forskaren ett stort handlingsutrymme (Newburn 2007; s.286). 

Teorin har även varit en utgångspunkt för flera brottspreventiva program enligt Sarnecki, vilket 
enligt oss återigen har en tydlig relevans till vårt studieområde (Sarnecki 2014; s.251).  

4.2 Normer 

Kriminalitet är ett komplext ämne som inte går att studera utifrån ett enda perspektiv. I denna 

uppsats har vi valt att, förutom inkludera tillfällesstrukturer för brottslighet, även intressera oss 

för rådande normer som bidrag till antisocialt beteende. I enlighet med Wikströms och 

Butterworths (2006) forskning, kan vi inte påstå att det råder ett orsaksförhållande mellan 

normer och eventuellt kriminellt beteende, utan att normerna snarare kan utgöra riskfaktorer för 

ungdomars eventuella kriminalitet. Vi anser att en viktig del kring normforskningen är 

normkritiken kring genus och kön, att dessa komponenter är en social konstruktion, vilket gör 
att vi även kommer att inkludera normer kring kön. 

4.2.1 Normer och brottsförebyggande arbete  

Definitionen av normer varierar inom olika användandeområden. Den allmänna uppfattningen 

ger uttryck för en definition medan rätten ger uttryck för en annan. En av definitionerna som 
Baier och Svensson (2009) nämner citeras nedan:  

 

“Regel eller princip eller förebild eller mönster varefter man i sitt handlande 

rättar sig eller bör rätta sig; rättesnöre; måttstock för bedömande eller 
värderande eller beräknande av något”.(Baier & Svensson 2009; s.34). 

 

Normer är ett verktyg som kan användas inom många olika discipliner och kan förklara både 

stabilitet och förändring. Vad som utmärker normer ytterligare är att de även kan användas på 

makro- och mikronivå (Baier & Svensson 2009; s.32) För att förstå normers funktion är det 
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även viktigt att beskriva rätten i samhället. Baier & Svensson (2009) definierar rätten som den 

samlade beskrivning av ett samhällssystem inom vilket lagar, övervakning och sanktioner 

spelar en stor roll (ibid s.20). I detta sammanhang kan vi se en koppling till 

Rutinaktivitetsteorins begrepp kapabla väktare som skulle kunna anta den övervakande rollen. 

Förutom personer som kan utgöra kapabla väktare, exempelvis grannar eller polis, utgör rätten 

enligt vår uppfattning en sanktionerande och övervakande roll, vilket vi ser som en förklaring 
till att människor inte begår brott trots att personen i fråga ges tillfälle till att begå brott.  

Genom att inkludera normbegreppet i studiet av rätten och samhället, vilket anvisar handlande, 

kan vi även få en bättre förståelse för förändring. Normer anvisar handlande vilket i vissa fall 

kan likställas med att normer som uppnår legitimitet efterlevs. När tillräckligt många 

människor handlar normativt kan vi räkna med vissa effekter och konsekvenser (ibid s.29). I 

denna uppsats har vi under skrivandets gång lärt oss att normer både kan bidra till allmänt 

accepterat beteende, men också stimulera antisocialt beteende vilket gör normer till mer 

komplext än vad man inledningsvis förväntar sig. Baier och Svensson betonar att man inte 

enbart behöver studera varför normer efterföljs, utan även varför de inte efterföljs. De menar att 

normer kan användas för att svara på frågor om bland annat kriminalitet (ibid s.30), vilket vi 
ämnar att göra.  

4.3 Genusteori utifrån ett kriminologiskt perspektiv 

Kriminologen James W. Messerschmidt har kritiserat kriminologin för att vara “könsblind”. 

Med detta menar han att de kriminologiska teorierna har huvudsakligen utvecklats av män i 

syfte att beskriva kriminellt beteende hos pojkar och män och att kriminologin därmed har 

ignorerat betydelsen av genus. Han anger som exempel att när det har förekommit en stor klyfta 

i genusskillnader gällande kriminalitet så har kriminologer ställt frågan “Varför begår inte 

kvinnor brott?” istället för “Varför är män överrepresenterade i brottsstatistiken?” 

(Messerschmidt 1993; s.1). Utifrån vår uppfattning förser rutinaktivitetsteorin oss med verktyg 

för att förstå hur exempelvis ett ökat antal väktare kan påverka den upplevda otryggheten, men 

i sammanhanget är det även viktigt att belysa genusaspekten för att förstå de könsskillnader 

som finns gällande den upplevda otryggheten i Angered. I sammanhanget kan Messerschmidts 

allmänna kritik mot kriminologin lyftas upp som förklaring då rutinaktivitetsteorin bland annat 
är skriven av män.  
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De intervjuade respondenterna har vidare bestått av både män och kvinnor vilket har föranlett 

oss att betrakta genusteori som ett givet inslag i analysen av upplevd trygghet bland 

Hjällboborna. Vi vill därför, utöver betydelsen av kapabla väktare, betona betydelsen av genus i 

upplevd trygghet. Genus och könsfrågor har också ökat i betydelse inom såväl kriminologin, 
rättssociologin som straffrätten i övrigt.  

4.3.1 Könsrollsteori 

Messerschmidt menar att trots att kriminologin har misslyckats med att beskriva kvinnors 

kriminalitet så innebär detta inte att kriminologin har lyckats med att på ett effektivt sätt 

förklara pojkar och mäns kriminalitet (1993; s15). Sarnecki (2014) har även kommenterat 

debatten om kön inom dels kriminologin och dels den feministiska forskningstraditionen då han 

bland annat lyfte upp Messerschmidts kritik mot kriminologin som “könsblind”. Inom denna 

gren av kriminologin har man enligt Sarnecki kritiserat uppfattningen om begreppet kön som 

någon biologiskt, som något som inte går att förändra. Han menar istället att de feministiska 

forskarna inom bland annat kriminologin, som exempelvis Messerschmidt, snarare betraktar 

kön som“...en social konstruktion som skapas i samspel med andra individer i vårt samhälle” 
(Sarnecki 2014; s.227). 

På grund av samhällets strävan efter att dela upp människor i två kön, män och kvinnor, trots 

att vissa individer inte definierar sig själva inom ramarna för respektive kön, menar de 

feministiska forskarna enligt Messerschmidt (1993) att dessa individer ofta är utsatta för 

förtryck och förföljelser (Sarnecki 2014; s.227). 

I sin kritik mot kriminologin lyfter Messerschmidt upp Parsons koncept om könsroller som 

utvecklades på 1940-talet och menar att den är särskilt viktigt då det var det första försöket att 

koppla ihop maskulinitet till könsbetingad kriminalitet. Parson menade att män och kvinnors 

könsroller delar in människor i familjer som bidrar till att stödja det sociala systemet i 

samhället. Familjen har då två roller, den ena instrumentella rollen som handlar om att uppnå 

mål och som berör förhållandet mellan familjen och hela samhället. Den andra rollen, den 

expressiva rollen, berör familjens interna strukturer och funktioner. Män genomför enligt 

Parson den instrumentella rollen och kvinnor den expressiva rollen. Barnen socialiseras sedan 

in i respektive könsroll, den maskulina som är den instrumentella rollen och den feminina som 

är den expressiva rollen. På så sätt menar Parson att samhället behåller sin stabilitet generation 
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efter generation. Parson argumenterade för att kvinnor är bäst passade för denna könsroll då det 

är de som föder och sköter om barnen, medan männen inte gör detta. Eftersom det är kvinnan 

som i Parsons mening utvecklar en närmare relation till barnen än mannen då mannen är ute för 

att försörja familjen, så kommer sonen till en början att bilda en feminin identitet i förhållande 

till hans mor. Pojken kommer dock att upptäcka att kvinnor är underlägsna män och att 

utveckla maskulin ångest, kompulsiv maskulinitet som Parson benämner det, vilket bland annat 

uttrycker sig genom aggressivitet, våld och en motvillighet att lyda auktoritet. Trots att 

Messerschmidt betraktar Parsons könsrollsteori som viktig i sammanhanget är kritiken hård 

mot teorin som han menar att innehåller seriösa brister (Messerschmidt 1993; ss.17-19). I 

sammanhanget lyfter Messerschmidt även upp Sutherlands (1942) förklaring till varför män i 

högre utsträckning begår brott än kvinnor. Hans förklaring var att pojkar uppfostras sedan ung 

ålder till att de måste vara tuffa och mindre övervakande än vad tjejer måste vara 
(Messerschmidt 2004; s.16).    

4.3.2 Könshierarkier 

Raewyn Connell har bidragit till genusforskningen genom studien “Masculinities” från år 1995 

där hon utvecklade teorin om hegemonisk maskulinitet. Connell förklarar att maskuliniteten ser 

upp till en viss hegemoni, som hon definierar som en historiskt föränderlig relation, som skiljer 

sig åt mellan olika kulturer och tidsepoker (Connell 1995; s.115). Bärarna av den hegemoniska 

maskuliniteten är enligt Connell alltid de mäktigaste männen, men de kan även vara 

idealiserade figurer. Den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal och som Connell nämner så 

behöver inte nödvändigtvis maktfulla individer utgöra idealet, utan de kan även befinna sig 

långt ifrån den hegemoniska maskuliniteten. I sammanhanget talar Connell om tre kategorier 

som män kan tillhöra. De män som tillhör de underordnade utgör fortfarande en del av den 

rådande maskuliniteten men betraktas inte som riktiga män. Connell förklarar att de 

homosexuella männen utgör som det främsta exemplet på de underordnade och att dessa 

tillskrivs feminina egenskaper som grund för förtrycket (ibid s.116-117). Den andra kategorin 

består av de delaktiga männen som ser upp till den hegemoniska maskulinitetens ideal, men 

som inte lever upp till idealet fullt ut. Slutligen finns kategorin marginaliserade män som enligt 

Connell inte ens betraktas som män på grund av faktorer som bland annat etnicitet (ibid s.117-
118). 
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Messerschmidt (2004) kommenterar Connells teorier kring hegemonisk maskulinitet och 

identifierar tre andra typer av maskuliniteter vilka är Complicit, Subordinated och 

Oppositional. Messerschmidt placerar dessa tre olika typer av maskuliniteter i 

skolsammanhang i sin förklaring av respektive maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten, 

som är en idealbild som inte alla män når upp till, utgörs enligt Messerschmidt av de häftiga 

killarna i skolan medan de vanliga killarna ingår i gruppen Complicit som utgör stöd för den 

hegemoniska maskuliniteten. Exempel på killar som ingår i gruppen Subordinated, det vill säga 

den maskulinitet som avviker från den hegemoniska maskuliniteten på grund av faktorer som 

klass, ålder och sexuella preferenser, är enligt Messerschmidt de homosexuella killarna och 

“nördarna”. Den oppositionella maskuliniteten, de som avfärdar den hegemoniska 

maskuliniteten, utgörs exempelvis av de killar som är för feminism (Messerschmidt 2004; 
s.43). 

Messerschmidt (2004) lyfter även upp Connells (1987) teorier om den feminina könshierarkin. 

Denna utgörs av samma kategorier som den maskulina könshierarkin med undantag för det som 

Messerschmidt benämner Emphasized femininity som är underordnad den hegemoniska 

maskuliniteten (2004, s.42). Ingrid Lander (2003), universitetslektor vid Stockholms 

universitet, benämner den idealiserade feminiteten som en normativ femininet. Den normativa 

feminiteten består då av historiska och kulturella förväntningar på hur en kvinna ska och bör 

vara (2003; s.14). Det feminina förklaras då enligt Lander vara förknippad med dygd, moral 

och moderskap (ibid s.20). Lander lyfter vidare upp att män som inte lever upp till den 

hegemoniska maskuliniteten tillskrivs feminina egenskaper vilket bidrar till att dessa män inte 

betraktas som män av andra män, medan kvinnan som avviker från den normativa feminiteten 

är “horan” som ingen kvinna i Landers mening vill vara (ibid ss. 20-21). Den normativa 

feminiteten är även starkt kopplad till sexualitet där bland annat samhället har krav på vad som 

utgör anständig klädsel, vilket bland annat uttrycks i domstolen då våldtäktsoffer kan 

ifrågasättas på grund av att de har haft utmanande klädsel och varit berusade (ibid s.20).  

4.3.3 Kritisk könsrollsteori 

Könsrollsforskningen har kritiserats av kritiska könsrollsforskare som bland annat Dahlström 

(1962), Holter (1973) och Liljeström (1968) som menade att könsrollen är problematisk för 

dessa män (Ungdomsstyrelsen 2013; s.10). De kritiska könsrollsforskaren menar, till skillnad 
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från Parson, att könsrollen snarare var problematisk än funktionell som Parson menade. 

Könsrollerna betraktas alltså som problematiska på grund av den anledning att kvinnor och 

män blir inlåsta i olika stereotyper som de tvingas agera utifrån. De kritiska könsrollsforskarna 

menade istället att det inte finns ett sätt att agera på som man eller kvinna, utan det finns flera 

sätt beroende på exempelvis olika kulturer (ibid s.11). Holmberg (1966) var en av de kritiska 

könsrollsforskarna som menade att mansrollen inte endast var till männens fördel utan att den 

även medförde negativa konsekvenser. Holmberg argumenterade för detta genom att hänvisa 

till statistik där det framgår att män exempelvis är överrepresenterade i brottsstatistiken, lider 
av stress och sjukdom samt dör generellt sett tidigare än kvinnor (ibid s.11).  

4.3.4 Radikalfeministisk patriarkatteori 

Lander (2003) förklarade att den normativa feminiteten med dess önskvärda egenskaper för 

kvinnan är starkt kopplat till kvinnans sexualitet, samt att den normativa feminiteten och 

emphasized femininity som Messerschmidt (2004) benämner det är underordnad den 

hegemoniska maskuliniteten. Ur radikalfeministisk patriarkatteori kan vi då förstå att männens 

makt, patriarkatet, som grunden till all social orättvisa och att mäns våld, har bidragit till att 

kvinnorna utgör den främst förtryckta gruppen (Ungdomsstyrelsen 2013; s.15). Det grövsta 

uttrycket för männens dominans över kvinnor ter sig i uttryck enligt Susan Brownmiller (1975) 

genom våldtäkten. Detta bidrar till ett hot om våldtäkt vilket i sin tur bidrar i Brownmillers 

mening till att män kan kontrollera sina fruar och döttrar, och givetvis till rädsla hos kvinnor att 

bli utsatta för våldtäkt (ibid s.16). Brownmillers (1975) argument att våldtäktsideologin bidrar 

till att kvinnor blir ansvariga för mäns sexualitet och bör därför klä sig anständigt för att inte 

provocera män till våldtäkt (ibid s.16). Detta visar då på tydliga kopplingar till Landers 

förklaring om den normativa feminiteten och dess förhållande till kvinnors sexualitet som 
kvinnorna själva får ansvara för.   
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5. Metod och material 

Nedan behandlas de vetenskapliga tillvägagångssätt som vi har använt oss utav för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Redogörelsen för detta sker genom beskrivning av de semistruktuerade 

intervjuer som vi har genomfört, analysmetoden, urvalsprocessen, validitet och reliabilitet samt 
etiska avväganden. 

5.1 Tillvägagångssätt 

För att genomföra en vetenskaplig studie behöver man ta hänsyn till olika frågor varav valet om 

deduktiv- eller induktiv datainsamling är ett utav dessa. En deduktiv ansats i insamlingen av 

data för en vetenskaplig studie innebär i Brymans (2011) mening att det är teorin som styr 

forskningen. Detta innebär i sin tur att man som forskare exempelvis studerar tidigare forskning 

inom ett visst område och skapar sig förväntningar och eventuella hypoteser, innan man ger sig 

ut och samlar in data. En deduktiv ansats är oftast vanligast för kvantitativ forskning. Den 

andra ansatsen, induktiv ansats, innebär å sin sida att teorin är ett resultat av forskningen 

(Bryman 2011; s.20). Den induktiva ansatsen utgör således det motsatta i förhållande till den 

deduktiva ansatsen där forskaren ger sig ut och insamlar empiri och sedan formulerar teorierna. 

Denna uppsats, som är av kvalitativ natur, utgår delvis från en induktiv ansats och delvis från 

en deduktiv ansats. Vi har med utgångspunkt från tidigare forskning beslutat oss för ett 

forskningsområde och formulerat hypoteser om genus- och statusbegreppet eventuella relevans 

för vårt forskningsområde. Vid insamling av empirin har vi dock varit öppna för ny fakta och 

andra infallsvinklar där en intervju i förstadiet med myndighetspersonerna (Sori Reif Abdali 

och Fredrik Lennartsson) bakom insatsen Trygg i Angered förde vårt arbete i en ny riktning 

jämfört med tidigare. Intervjun visade på ett behov av ny metod för att mäta upplevd trygghet, 

vilket i sin tur bidrog till en ny omformulerad forskningsfråga. Den insamlade empirin 

påverkade således valet av teoretiska utgångspunkter (rutinaktivitetsteorin, teorier om normer 
och genusteori) för analys av data. 
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5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Empirin samlades in genom att vi genomförde semistruktuerade intervjuer med tio personer 

som bor och har erfarenhet av hur boendesituationen ser ut i Hjällbo. Intervjuer överlag 

beskrivs enligt Denscombe (2009) som relevant att genomföra då forskaren är intresserad av 

personers åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kring ett fenomen (Denscombe 2009; 

s.232). Intervjuer lämpar sig därmed för datainsamling som är baserad på åsikter och som 

behöver forskas på djupet snarare än redovisas med enklare ord. Vi har utöver att ha genomfört 

semistruktuerade intervjuer med boenden i området, kontaktat myndighetspersoner med ett 

internt perspektiv som utifrån vår bedömning suttit på priviligierad information. Även här 

rekommenderar Denscombe intervju som datainsamlingsmetod vid kontakt med 

nyckelpersoner (ibid; s.233). På grund av vår forskningsfråga som ämnar till att undersöka 

komplexa fenomen som t.ex. identitet, tankar och känslor har datainsamling i form av 

intervjuer försett oss, enligt vår mening, med tillräcklig data för att öka vår förståelse för 

intervjupersonerna upplevda boendeotrygghet och hur den förhåller sig till den illegala 
mopedåkningen i området (ibid ss. 234-235).  

5.3 Analysmetod 

Bryman menar att den typen av data som många samhällsforskare vanligtvis är intresserade av 

är ofta ostrukturerad, vilket innebär att forskaren måste koda insamlad data för att begripa den 

(Bryman 2011; s.242). I vårt fall har detta faktum varit påtagligt då våra frågor har varit av 

delvis öppen karaktär vilket har genererat, vid en första anblick, väldigt abstrakta och generella 
svar.  

Kodningen av våra intervjuer har strukturerats utifrån begrepp som generell upplevelse, kön, 

ålder, civilstatus, kultur, föräldraskap, familj, bostadsområde, mopedåkning, mopedister samt 

status. Dessa koder har på ett systematiskt sätt använts i analysen av intervjuerna för att ge oss 

en helhetsbild över de tankar som presenterats av intervjupersonerna. Kodningen har även 

möjliggjort det för oss att kunna dra kopplingar mellan de olika intervjuerna. Detta har fungerat 

som ett paraply under vilket olika kategorier har samlats. Detta har underlättat analysen av den 

insamlade empirin eftersom intervjupersonernas svar varierade ju djupare vi kom in i intervjun. 
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Genom detta tillvägagångssätt kunde vi återvända till vår empiri för att upptäcka framväxande 

förklaringar i de olika intervjuerna. Vi fick även möjligheten att skapa övergripande rubriker 
under vilka generella slutsatser kunde samlas. 

Analysen av vår insamlade data påbörjades i sin tur redan vid transkriberingen och väldigt 

tidigt uppräckte vi att bl.a. status var ett ständigt återkommande begrepp som skulle komma att 

prioriteras och således bli ett nyckelbegrepp. Vi valde därför att reducera antalet koder och 

prioritera de koder som vi upptäckte var de mest markanta. När antalet koder reducerats valde 

vi dessutom att vända oss till tidigare presenterad forskning och teoretisk litteratur för att finna 

ett samband och/eller alternativa förklaringar till våra forskningsfynd (Denscombe 2009; 
ss.373-376). 

5.4 Urval och deltagare 

Det finns faktorer som påverkar urvalet av intervjupersoner. Det kan handla om tillgänglighet 

av deltagare, rimliga reseavstånd, tid och punktlighet. Det är även viktigt att veta något om sina 

intervjupersoner där personerna väljs med utgångspunkt i vilka de är och hur väl de stämmer 

överens med forskningstemat. I vårt urval har vi betraktat människors koppling till insatsen 

Trygg i Angered utifrån flera perspektiv. Inledningsvis valde vi att kontakta de 

myndighetspersoner som medverkat i initieringen av insatsen för att få en övergripande bild av 

verksamheten, dess visioner och mål samt resultat. Vi anser att det är mycket relevant att 

inkludera de yrkesmän som arbetar med insatsen i vår forskning eftersom det ger oss ett 

perspektiv på insatsen och därmed en klar bild av både mål, tillvägagångssätt och problematik. 

Vi har dessutom gjort ett noggrant urval av tio deltagare som bor i och har erfarenhet av 

stadsdelen Hjällbo, men som inte har medverkat i de trygghetsundersökningar som genomförts 

genom insatsen Trygg i Angered. Vi hoppas på att få skillnader i synpunkter och erfarenheter 

om området genom att ha valt ut både män och kvinnor, småbarnsföräldrar och personer utan 

barn, samt personer i varierande åldrar (Denscombe 2009; ss. 241-242). 

5.5 Validitet och reliabilitet 

För kvalitativ forskning är det enligt Denscombe (2009) av mycket stor betydelse att man 

verifierar forskningen. Begreppen i fråga, validitet och reliabilitet, berör olika delar av 
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verifieringen av forskningen. Validitet behandlar huruvida insamlad data är relevant för den 

undersökta forskningsfrågan medan reliabilitet hänvisar till tillförlitligheten i 

forskningsinstrumentet (Denscombe 2009; s.378). Men, för kvalitativ forskning betraktas inte 

trovärdigheten vara av lika stor betydelse som för kvantitativ forskning. Detta beror exempelvis 

på att reliabiliteten i vår studie är svår att mäta, då en forskare kan få olika svar från intervjuade 

respondenter och därigenom dra andra typer av slutsatser än vad vi gör (Denscombe 2009; 

s.379). I sammanhanget lyfter LeCompte och Goetz istället fram andra typer av begrepp som de 

anser är relevanta för kvalitativ forskning. Begreppen är extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet, varav intern validitet i deras mening tenderar att utgöra en 

styrka för kvalitativa forskningsfrågor. Extern reliabilitet innebär enligt LeCompte och Goetz 

hur väl man kan upprepa tillvägagångssättet, intern reliabilitet hur väl forskarna kommer 

överens i tolkningen av de observationer som görs, intern validitet om graden av 

överensstämmelse mellan observationerna och de slutsatser som genomförs och extern validitet 

berör graden av generalisering av de uppkomna resultaten (Bryman 2011; s.352). Då 

forskningsfrågan som ligger till grund för denna studie är en kvalitativ sådan och då 

tillvägagångssättet går att upprepa så betraktas den externa reliabiliteten som hög samt den 

interna validiteten som hög. Den externa validiteten betraktas dock som låg då resultaten från 

våra tio respondenter är svåra att generalisera till ett område med ca 50 000 invånare. Men, 

eftersom syftet med uppsatsen inte har varit att generalisera resultaten så betraktas inte den låga 

externa validiteten som ett större problem för uppsatsen. Vi menar istället att resultaten lyfter 

fram viktiga synpunkter och insikter för intressenter av olika slag, såsom myndigheter, Polisen 

och för forskare som vill bedriva ytterligare forskning eller tillämpa vidare insatser för att 
tackla otrygghetsproblemen i Hjällbo.  

5.6 Metod- och etikproblem 

Det har varit problematiskt att nå ut till boende då många av de personer vi har tillfrågat har 

haft språkliga barriärer eller en negativ syn på myndigheter och deras arbete. Detta innebär att 

många intervjupersoner har tackat nej till att vara en del av vår forskning trots att vi inte har 

någon koppling till SDF Angered eller Polisen. De intervjupersoner som vi har lyckats 

intervjua ingår i ett åldersspann mellan 21 och 50 år vilket innebär att vi enbart nått ut till 

myndiga personer. Här hade vi hoppats att få möjligheten att intervjua yngre personer som 
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möjligtvis hade kunnat ha ett annorlunda perspektiv på insatsen och sin upplevda trygghet och 

det arbete som gjorts. Här tror vi att verklighetssyn, ålder och mognad hade kunnat ha en stark 

inverkan på de data som hade samlats in om vi hade lyckats nå ut till omyndiga 

intervjupersoner. Åldern hade dock utgjort ytterligare ett metodproblem då vi hade behövt 
godkännande från vårdnadshavare. 

Enligt Denscombe ska samhällsforskare vidare vara etiska vid insamling av data, i 

analysprocessen och vid publicering av resultaten. Forskaren förväntas respektera deltagarnas 

rättigheter och värdighet där det är av stor vikt att se till att deltagarna inte lider någon skada 

genom medverkan i forskningsprojektet. Forskaren ska arbeta på ett ärligt sätt där deltagarnas 

integritet respekteras. Dessa principer klargör att deltagarnas deltagande ska vara helt frivilligt 

utan något som helst tvång (Denscombe 2009; s.193). Vi har utefter detta betonat frivilligt 

deltagande inför varje intervjutillfälle samt anonymiserat samtliga intervjupersoner på deras 
begäran. 
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6. Resultatredovisning av intervjuer 

I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin i form av intervjuer med tio personer som bor 

och har erfarenhet av hur boendesituationen ser ut i Hjällbo. Detta avsnitt kommer dessutom att 

utgöra en förberedande analys för att i nästa avsnitt övergå till den huvudsakliga analysen. Vi 

kommer att benämna intervjupersonerna som intervjuperson 1-10. Intervjuerna har bestått av 

18 frågor och fem huvudsakliga teman som vi har valt att benämna som bakgrundsinformation, 

trygghet, mopedåkning, insatsen och övrigt i vår intervjuguide. Vi kommer att särskilt 

intressera oss för två teman; trygghet och mopedåkning. Svaren från intervjuerna kommer att 

citeras och intervjuaren kommer att benämnas med studiestaven I medan intervjupersonerna 

benämns med bokstäverna IP följt av den siffra som de har tilldelats. Intervjuperson 1 kommer 

därför att benämnas med IP1. Intervjupersonernas bakgrund kommer även att presenteras kort 

för att belysa olika faktorers påverkan på upplevd otrygghet. Vi kommer att kategorisera och 

presentera svaren utifrån de boendes upplevelse av mopedåkningen, deras upplevelser av deras 

egna bostadsområde, hur unga män påverkar deras boendeotrygghet, individuella faktorer som 

har haft störst inverkan på de intervjuades svar samt hur intervjupersonerna uppfattar 

mopedåkningen. Kategorierna under individuella faktorer döper vi till kön, ålder samt 

föräldraskap och familj. De viktigaste svaren som är relevanta för forskningsfrågan kommer att 
belysas i resultatredovisningen. 

6.1 Intervjupersonernas upplevelse av mopedåkningen 

Vad gäller mopedåkningen upplevs det av intervjupersonerna främst som ett störande moment 

som skapar obehag för stunden, men som generellt sett inte uppfattas ha någon större inverkan 

på boendeotrygghet enligt intervjupersonerna. Majoriteten av intervjupersonerna upplever att 

mopedåkningen har förändrats till det bättre, men att den fortfarande förekommer trots 

medborgarlöftet och insatserna som gjorts mot den. De flesta intervjupersoner tolkar det som 

att de som åker moped är huvudsakligen killar i 13-16 års ålder och i ett fall upp till 
tjugoårsåldern. 

Intervjuperson 3 är en tjugoåttaårig kvinna som är småbarnsförälder och som har de senaste 

fem åren bott i Hjällbo. På frågan om vad som är det största problemet med mopedåkningen ur 
hennes synvinkel svarar hon på följande sätt: 
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IP3: Det är ju mest ungdomar, jag vet inte hur gamla de är. Men 14, 15. Inte mer än 16 

är de inte. Och de har ju inte hjälm heller. Jättemycket ljud./.../ De åker ju precis här 

utanför och det låter jättemycket in. Oftast är det på kvällarna och barnen hör så det är 

svårt att natta dem. Och jag tycker att det är obehagligt helt enkelt, det känns inte 
tryggt. 

I: Nej… 

IP3: De kanske inte skadar en, men det känns inte tryggt. Det är svårt att förklara. 

Den upplevda boendeotryggheten varierar bland intervjupersonerna. Intervjuperson 2 som är en 

tjugonioårig gift man med småbarn och som har bott i Hjällbo i 23 år, upplever inte 

mopedåkningen som ett moment av otrygghet, utan snarare som ett störande moment. Han 
uppger följande: 

IP2: Aaa men inte när det gället otrygghet utan när det gäller störning. 

I: Störning ja… 

IP2: Jag har haft crossar som har åkt förbi här eftersom det finns en slinga in i skogen 

som börjar från Hjällbo och ända till Olofstorp. Så de brukar åka där och det händer 
att de åker förbi här i hög hastighet och det låter som faaaan och då blir jag förbannad. 

I: Men du har inte haft någon rädsla? 

IP2: Nej för de kör inte inne i gårdarna. 

Intervjuperson 5 som är en fyrtiosjuårig kvinna upplever en ökad trygghet i hennes 

bostadsområde då det, enligt hennes uppfattning, för tre år sedan var mycket mer mopedåkning 

i området. Hon utvecklar sitt svar och berättar att tidigare samlades det många ungdomar vid en 

pizzeria i Hjällbo centrum vilket bidrog till hennes upplevda otrygghet i bostadsområdet. Hon 

berättar vidare att efter Polisen stängde ner pizzerian har ungdomarna slutat samlas där och det 

har därmed bidragit till en ökad upplevd trygghet i hennes mening. Intervjupersonen uppger 

dock att hennes upplevda trygghet inte påverkades av den illegala mopedåkningen, utan att det 
var främst dess oljud som var störande för henne. 
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Intervjuperson 1 är en tjugoettårig kvinna som bor i Hjällbo och som upplever att 

trygghetskänslan har generellt sett minskat i Göteborg sedan hon var ett barn. På frågan om hon 
känner sig trygg i Angered svarar hon följande: 

IP1: Mina föräldrar kunde låta mig vara ute till tio när det var många barn ute. Men nu 

efter klockan fem eller sex så är alla barn hemma och tryggheten påverkas när 

ungdomar går på gatorna som inte har annat för sig och som vill skapa bråk eller 
trubbel. 

Den allmänna uppfattningen om mopedåkningen som primärt ett störande moment och 

sekundärt en bidragande faktor till deras uppleva otrygghet delas av majoriteten av 

intervjupersonerna. Men, synen på de som framför mopederna, det vill säga de unga “killarna”, 

och den upplevda otryggheten i anslutning till dessa killar varierar ganska mycket beroende på 

olika faktorer, vilket kommer att belysas nedan. Intervjupersonerna har i anslutning till detta 

uppgett “killarna” som en bidragande faktor till deras upplevda otrygghet i Angered. Att det är 

just denna gruppen “killarna” som framför mopederna uppfattas av intervjupersonerna som en 

starkt bidragande faktor till deras upplevda otrygghet. Hur dessa killar påverkar deras upplevda 

otrygghet har vi identifierat som dels könsberoende och dels åldersberoende, det vill säga att 

intervjupersonernas kön och ålder avgör hur den här gruppen av killar påverkar deras upplevda 
otrygghet.  

6.2.1 Kön & ålder 

Beroende på kön har intervjupersonerna angett olika svar gällande deras upplevda otrygghet 

och vad det är som påverkas deras upplevda otrygghet. Intervjuperson 6 som är en tjugoettårig 

man och född och uppväxt i Hjällbo upplever att den illegala mopedåkningen i sig inte utgör en 

bidragande faktor till hans upplevda otrygghet, utan fruktar snarare för vad en eventuell 
konfrontation med mopedisterna skulle innebära. Han uttrycker följande: 

IP6: Ja, eftersom jag har oroat mig för att mina yngre syskon eller att mina föräldrar 

ska skadas av mopedisterna. De är ofta kriminella, hur ska vi prata med sådana 
människor om de skulle skada någon av oss? 
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Intervjuperson 10, en man med ursprung från Mellanöstern och som är femtio år gammal, gift 

och som har två barn, beskriver sin upplevda otrygghet i förhållande till mopedåkningen på 

liknande sätt som intervjuperson 6 ovan. Han upplever inte mopedåkningen som en fara för 

honom själv, utan snarare en risk för att hans barn ska råka illa ut. Han hyser en viss förståelse 

för ungdomarna som kör moped men han ogillar deras beteende. Han uppger till oss att om 

hans barn skulle råka illa ut skulle han bli tvungen att ta saken i egna händer och då vet han inte 

vad som skulle hända eftersom de ofta är kriminella och har många som skulle skydda dem. 

När vi frågar honom om varför han eventuellt skulle behöva ta lagen i egna händer, och inte 
låta Polisen sköta det så skrattar han till och frågar oss: 

IP10: Vad Polisen ska göra? Låsa in de 1-2 år ge de lite böter och låta de gå fria igen i 
staden? 

Vi intresserade oss för hans syn på Polisen och samhället och ställer följdfrågor: 

I: Hur menar du? Menar du att Polisen inte kan göra något vettigt? 

IP10: Ja, de har ingen makt i Sverige. I mitt hemland hade de låst in de unga 

kriminella, tagit deras mopeder, deras pengar och lärt dem en läxa. I Sverige har de 
kriminella för mycket frihet och Polisen för lite makt på grund av lagen. 

Intervjuperson 6 och 10 ovan som båda är av manligt kön delar liknande uppfattning om deras 

upplevda otrygghet i förhållande till mopedåkningen. Deras rädsla berör alltså en eventuell 

konfrontation med de unga mopedisterna som de anger som kriminella och som har tillgång till 

ett brett kontaktnät i området. I anslutning till deras svar om deras behov av eventuell 

konfrontation med de unga mopedisterna anger ingen att de skulle kontakta Polisen på grund av 
deras misstro mot rättssamhällets förmåga att “lära de en läxa”. 

Intervjupersonerna som är av kvinnligt kön upplever en annan typ av rädsla gentemot de unga 

mopedisterna. Medan männen fruktar den eventuella konfrontationen för om mopedisterna 

skulle ha skadat några av deras familjemedlemmar, så anger kvinnorna att de fruktar dels för 

sin egen säkerhet, och dels deras familjemedlemmars säkerhet. Faktorn som påverkar huruvida 

kvinnorna fruktar sin egen säkerhet eller sina familjemedlemmars har visat sig avgöras av 

ålder. Intervjuperson 5, den fyrtiosjuåriga kvinnan som presenterades tidigare, uppgav att hon 

snarare fruktade att hennes barn skulle råka illa ut till följd av mopedåkningen. Senare i 
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intervjun på frågan om vilken typ av kriminalitet i området som har påverkat hennes upplevda 

trygghet ändrar hon sin ståndpunkt och nämner att mopedåkningen har varit det värsta. Hon 
uttryckte det på följande sätt: 

IP5: Jag bryr mig inte om att de här ungdomarna skräpar ner, skriker och så. Men, just 

mopedåkningen var värst eftersom den kunde drabbas oss, vuxna som barn, som inte är 
kriminella. 

Intervjuperson 8, en fyrtioårig kvinna, upplever att mopedåkningen i sig inte är den 

huvudsakliga faktorn som bidrar till hennes upplevda otrygghet, utan snarare de som framför 
mopederna då hon uppfattar de som kriminella och att det inte går att resonera med dem. 

Intervjuperson 1, en tjugoettårig kvinna, upplever mopedåkningen som obehaglig för sin egen 

säkerhet då hon är rädd för att hon ska bli rånad av mopedisterna. Hon berättar vidare att hon 

fruktar för att hon ska bli utsatt för antastning av dessa “killar”. Hon uttrycker sig på följande 
sätt: 

IP1: Det är som jag har sagt innan, de här grupperna av killar. 

I: Och vad är det du är rädd för då? 

IP1: Eeeh, det är allt. Men mest antastning eftersom de har hoppat på min kompis 

verbalt när hon har haft kjol. /.../ Det är jobbigt när de kollar på en som att man är 
smuts. Och det är ju främst för att de har en så stark syn på kvinnor. 

IP1: Alltså det är för det mesta är killar. De brukar vara fler, alltså fem eller tio 
personer.               

I: Hur gamla är de då? 

IP1: Alltså de kan vara från 13-14 upp till tjugoårsåldern. Och så hänger de i klumpar 

och skämtar. Och blickarna de ger en är inte snälla blickar. Det är inte liksom att okej 

där går en person utan det är att hmmm där går en tjej. Jag brukar alltid vara rädd om 
mina grejer, om min väska. 

I: Åker de moped? 
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IP1: Aaa, på somrarna och nära folk, det är obehagligt och det går jättefort. 

I: Är det på gator där de har tillstånd att åka eller? 

IP1: Nej det är inne i gårdarna och på vägen från hållplatsen 

Hon avslutar hennes svar genom att förklara att hennes kompis som blivit utsatt för brott i 
dagsläget inte går hemifrån utan sin pojkvän. Hennes svar presenteras nedan: 

IP1: Hon blev ju nästan antastad om man säger så /.../ och nu har han blivit anmäld 
men hans kompisar bor fortfarande kvar, så hon kan inte gå ut utan sin pojkvän. 

En aspekt som lyfts i intervjusvaren som kommer från kvinnor är den sexuella. Det råder en 

viss rädsla för den sexuella utsattheten hos våra kvinnliga intervjupersoner. Intervjuperson 3, en 
tjugoåttaårig kvinna, uttrycker sin rädsla för att bli utsatt för sexuellt relaterade brott. 

IP3: Även Storås där vid hållplatsen känns otryggt eftersom det finns så mycket 
skog där. 

I: Vad är det du tänker på då som gör dig otrygg? 

IP3: Alltså det är väl mest killar och så. Om jag hade varit själv så hade det varit 

mer sexuellt, men om jag är med barnen så är det i och för sig kanske också det. 
Men det är väl lite mer gäng och så. /.../ 

Intervjuperson 4 uppger att hon upplever Hjällbo som en besvärlig plats att befinna sig på då 

hon känner sig iakttagen. Även om hon inte uttryckligen visar rädsla för att bli utsatt för 

sexuella övergrepp utläser vi utifrån hennes svar att hon har en sådan rädsla. Hennes svar 

citeras nedan: 

I: Men vadå känner du dig uttittad då? 

IP4: Alltså ja /.../ Vi säger om man kör dit med en fin bil, direkt det blir såhär...och man 

känner sig typ såhär eeeeh okej åh nej jag går nog inte av här, så känner jag mig 
uttittad. 

I: Vad är det du tror som får folk o titta på dig då? 
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IP4: Eller om du typ ser bra ut eller har fixat dig whatever så är det typ ett stort 

killgäng där och obviously kommer de kolla på dig. Ett stort blattegäng men alltså 
förstår du? Typ så. 

Intervjuperson 1 upplever att Polisens ökade närvaro till följd av insatsen Trygg i Angered har 
gjort henne tryggare om nätterna då hon är på väg hem från exempelvis krogen: 

IP1: Alltså jag känner mig trygg på det sättet att jag kan bo där men det är ju, speciellt 

när jag varit på krogen eller festat och jag är på väg hem och jag är själv, och jag är 

inte alltid nykter på det sättet, då känner jag en rädsla. /.../ Men nu känns det tryggare 
eftersom Polisen finns precis bakom min byggnad. 

I: Ja. 

IP1: Så om någonting händer så är de ändå här. 

I: Ja så är de ändå i närheten. 

IP1: Ja det är jättenära, det känns ännu bättre. 

De kvinnliga respondenterna upplever alltså till skillnad från de manliga intervjupersonerna att 

de var rädda för deras egna och deras familjemedlemmars säkerhet på grund av 

mopedåkningen. De manliga intervjupersonerna upplevde istället rädsla för den eventuella 

konfrontationen då de skulle behöva ta lagen i egna händer den dag som mopedåkningen har 

bidragit till olyckor med deras familjemedlemmar. Oavsett kön, delar intervjupersonerna 
uppfattningen om mopedisterna som unga kriminella killar som man inte kan resonera med.  

6.2.2 Föräldraskap och familj 

Föräldrar, barn och syskon i detta fall upplever en otrygghet inte endast gentemot sig själva 

men även gentemot sina nära och kära vad gäller den upplevda boendeotryggheten. Detta 

innebär att otryggheten breder ut sig på ett bredare plan än hos de intervjupersoner som inte har 
familjer eller ingår i en familj.  
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Det som får mopedåkningen att upplevas som otrygg är när de unga mopedisterna kör vårdslöst 

i bostadsområdet och runt gårdarna. Intervjuperson 3 menar att mopedåkningen sker runt 

gårdarna, aldrig i bostadsområdet, men att den bidrar till att hon inte känner sig trygg när 
hennes dotter cyklar i området. Hon svarar på följande sätt:  

I: Har du tänkt på det när barnen har varit ute? 

IP3: Ja alltså jag tycker de är farliga för de tittar inte sig för när de kör. Sen har jag 
inte sett dem här i gården men de kör ju så fort så det kan ske… 

I: Vad som helst? 

IP3: Vad som helst ja. Min dotter cyklar och när de åker förbi känns det inte som att de 
tänker på folket runtomkring.  

Föräldraskap bidrar alltså till ytterligare en aspekt som bidrar till den upplevda otryggheten. Ett 

exempel är intervjuperson 1 och intervjuperson 3, som båda är kvinnor, men där den 

förstnämnda är en ung kvinna utan barn, men intervjuperson 3 är en äldre kvinna med barn. 

Medan intervjuperson l endast fruktar sin egen säkerhet i förhållande till mopedåkningen, så 
fruktar intervjuperson 3 både sin egen och sina barns säkerhet i förhållande till mopedåkningen. 

6.3 Synen på det egna bostadsområdet 

Majoriteten av intervjupersoner upplever en högre trygghetskänsla i sitt område än i andra 

områden i Angered, trots att Hjällbo utgör en av de mer överrepresenterade bostadsområdena 
vad gäller kriminalitet i Angered. 

Intervjuperson 7 är en tjugosjuårig man som är uppväxt i Hjällbo berättar att han känner sig 

tryggare i Hjällbo än i centrala Göteborg, då han upplever att han får mer stöttning och trygghet 

bland andra boende i Hjällbo. Denna stöttning är av större betydelse för honom än exempelvis 
myndigheters stöd i svåra situationer. Hans svar presenteras nedan: 

I: Känner du dig trygg i Hjällbo? 

IP7: Ja, jag känner mig trygg i Hjällbo, jag känner mig till och med tryggare här än i 
centrum. 
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I: Centrala Göteborg? 

IP7: Ja. 

I: Varför känner du dig tryggare i Hjällbo än i centrala Göteborg? 

IP7: Jag är uppvuxen här. Jag känner alla som bor här, unga som gamla. Om någon 

skulle göra något mot mig så har jag flera killar som kommer att backa mig. I centrala 

Göteborg kan vem som helst komma fram och försöka råna mig, vem ska skydda mig 
då?  

I: Polisen? 

IP7: Haha, Polisen...Jag ska inte säga att Polisen inte gör något bra, för det gör dem. 
Men för oss, invandrarkillar, gör Polisen inget bra.  

I: Varför känner du så?  

IP7: Jag har blivit trakasserad flera gånger av Polisen tidigare då de har trott att jag 
är knarklangare.  

Intervjuperson 7 uppvisar en bristande tilltro till Polisens förmåga att lösa problemen med 
mopedåkning vilket inte är främmande för flera av intervjupersonerna. 

Intervjuperson 8 som har bott i Hjällbo sedan 15 år tillbaks avviker dock från majoriteten och 

uppvisar en negativ syn gentemot hennes bostadsområde. Hon anger att för tio år sedan hade 

hon inte velat flytta från Hjällbo, men att hon idag vill flytta. Orsaken till detta är kriminaliteten 

varav mopedåkningen utgör ur hennes synpunkt en del av denna kriminalitet, samt att Polisen 

enligt henne har tappat makt.  

6.4 Intervjupersonernas uppfattning om mopedåkning, mopedisterna och statusbegreppet 

Trots att vi inte hade några frågor rörande status i intervjuguiden kunde vi ändå se ett mönster i 

våra intervjuer där status var ett ständigt återkommande begrepp i flera av intervjuerna. 

Intervjupersonerna nedan ser status och rastlöshet som två sammanvävda komponenter som har 

en stark inverkan på mopedisternas körvanor. Nämnvärt är att samtliga intervjupersoner är 
män. 
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Intervjuperson 10, den femtioåriga mannen från Mellanöstern, uppger inte direkt i sitt svar att 

han sökte status i sitt eget framförande av fordon som ung, men han uppger följande: 

IP10: Jag vet inte, vi var väl unga och kunde inte tänka innan vi agerade. Sen så kör till 

och med de vuxna som galningar i mitt hemland, så det var vanligare där än här. Här 

finns ändå lagar och regler som följs av de flesta. Så jag förstår inte varför 
ungdomarna kör som de kör. 

Han utvecklar sina svar gällande sin uppfattning om de som framför mopederna och hänvisar 
till sitt hemland för att förklara sin syn på insatser som Trygg i Angered och mopedisterna: 

IP10: Det är klart att det är bra med insatser här, det finns stora problem. Men, det 

räcker inte, ungdomarna är uttråkade. Vi var också uttråkade i mitt hemland när vi 

körde runt med bilarna. Men, skillnaden är att vi inte höll på med knark och sådant. 

Men, om du tar ungdomar i Sverige som är invandrare, som är uttråkade och som inte 

kan få jobb, då är det klart att de kommer att börja sälja knark och åka moped som de 

gör de dagar de är uttråkade. Detta är inget som Polisen här kan lösa, det är 
politikerna i Stockholm 

Även intervjuperson 9, en tjugofemårig man, belyser rastlösheten hos de unga mopedisterna 
och ser det som en faktor till den vårdslösa mopedåkningen: 

IP9: De är väl uttråkade eller så är det för att visa upp sig för sina vänner. Det var 
exakt samma sak när jag var yngre. 

Intervjuperson 7 som är uppvuxen i Hjällbo erkänner likt intervjuperson 9 att han har kört 

vårdslöst en gång i tiden men att det inte kan jämföras med dagens, enligt honom, respektlösa 
mopedåkning. Hans förklaring till sitt eget tidigare beteende i trafiken förklarar han såhär: 

IP7: När vi åkte mopeder innan så hade vi respekt för de vuxna. Vi åkte inte i gårdarna 

som de gör idag. Jag erkänner, vi kunde köra som idioter ibland, men vi gjorde det 

aldrig bland barn. Och när vi skulle tävla med varandra så gjorde vi det på tomma 

gator där det inte fanns folk. 

I: Varför åkte ni vårdslöst? 
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IP7: Vi var unga. Vi hade inget bättre för oss. Det var dessutom coolt på vår tid att ha 

den snabbaste mopeden. Det var en statusgrej liksom. När man såg någon med en ny, 
trimmad moped så sade man alltid att den killen har pengar. 

Två återkommande faktorer i intervjupersonernas svar i deras uppfattning om mopedåkning var 
alltså rastlöshet och status, alltså ett behov för mopedisterna att visa upp sig för sina vänner. 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder en viss grad av enighet bland 

respondenterna gällande upplevd trygghet, då majoriteten känner sig trygga i deras eget 

bostadsområde, förutom en kvinna som vill flytta från hennes bostadsområde. Alla 

respondenter anger dock att det finns vissa aspekter i deras bostadsområden som påverkar den 

upplevda tryggheten negativt. Ett återkommande tema, som är gemensamt för både de manliga 

och kvinnliga intervjupersonerna, är “killarna”. Med killarna avses bland annat de unga killar 

som kör moped vårdslöst och de killar som samlas i olika torg. Rädslan för dessa killar ter sig i 

olika uttryck beroende på kön hos våra respondenter, då en man fruktade för att handskas med 

dessa killar som han menade var kriminella, medan en kvinna var rädd för sin egen säkerhet när 

hon är ute sent. Rädslan avseende mopedisterna ur de manliga intervjupersonernas perspektiv 

handlar alltså om en eventuell konfrontation med “killarna”. I anslutning till att de manliga 

intervjupersonerna har nämnt den eventuella konfrontationen har de dessutom angett att de inte 

skulle vända sig till Polisen på grund av deras missnöje med mopedisternas eventuella straff. 

De kvinnliga intervjupersonerna fruktade främst att de själva eller att deras familjemedlemmar 

skulle råka illa ut och har inte benämnt någon eventuell konfrontation där de tar lagen i egna 
händer i någon av intervjuerna. 

Till skillnad från trygghetsundersökningarnas resultat uppfattas mopedåkningen snarare av 

majoriteten som ett störande moment än en bidragande faktor till deras upplevda otrygghet. 

Avseende mopedåkningen fruktar de flesta av respondenterna att bli påkörda eller att 

familjemedlemmar till dem ska bli påkörda. Alla respondenter framhäver att “killarna” och de 

som framför mopederna är samma personer. Mopedåkningen uppfattas alltså primärt som ett 

störande moment och sekundärt som en bidragande faktor till otrygghet vid eventuell 
konfrontation med mopedisterna till följd av deras vårdslösa körande. 
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Polisens ökade närvaro till följd av insatsen Trygg i Angered tas emot med blandade känslor. 

En tjej som fruktar sin egen säkerhet på grund av “killarna” välkomnar deras ökade närvaro då 

hon menar att hon således har nära till skydd vid eventuellt övergrepp. De unga killar som vi 

har intervjuat hyser viss misstro gentemot Polisen på grund av bland annat tidigare negativ 

erfarenhet med Polisen. En äldre man menar snarare att Polisen saknar tillräckligt med makt 
och förklarar att han skulle föredra att ta lagen i egna händer på grund av “för lätta lagar”.  
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7. Analys av intervjuerna 

7.1 Kvinnornas upplevda otrygghet  

De kvinnliga intervjupersonernas upplevda otrygghet i anslutning till mopedåkningen handlade 

dels om rädsla för att själva bli utsatta för brott av mopedisterna och dels för att deras 

familjemedlemmar skulle bli utsatta för brott eller råka ut för olycka med mopedisterna. 

Intervjuperson 3 upplevde exempelvis främst en rädsla för hennes barns säkerhet på grund av 

mopedisterna, men anger att om hon vore ensam så skulle hon frukta för det eventuella sexuella 

våld som hon skulle kunna utsättas för av “killarna”. Kvinnornas fruktan för deras 

familjemedlemmar går i vår mening i linje med Parsons könsrollsteorier från 1940-talet där 

kvinnor antar den expressiva rollen. Det är alltså kvinnorna som tar hand om barnen enligt 

Parson och rädslan för barnen som intervjuperson 3 upplever menar vi går i linje med den 

expressiva rollen (Messerschmidt 2004; ss.17-18). Vi ser även en koppling till Svenssons 

avhandling där respondenterna upplever en ökad social kontroll av sina mammor i relation till 

andra omgivningsrepresentanter som faktor till respondenternas trafikbeteende. Detta kopplar 

han till att mammors handlingsanvisningar är uppbyggda på omsorg i större utsträckning än 

exempelvis grannars. Detta menar vi förhåller sig till ovan presenterade teori kring kvinnors 
vårdande roll.  

De kvinnliga intervjupersonerna var de enda av intervjupersonerna som var rädda för att bli 

utsatta för oprovocerat våld från mopedisterna. Det var främst hotet om våldtäkt som var det 

stora orosmolnet för två av våra kvinnliga intervjupersoner. I vår mening utgör kvinnorna de 

främsta offren i denna rådande situation då de dels anger en rädsla för att bli utsatta för brott 

och dels inte förser oss med någon lösning på detta hot, till skillnad från de manliga 

intervjupersonerna som var redo att ta till våld. Om detta betraktas ur radikalfeministisk 

patriarkatteori kan vi förstå rädslan som det problem som medföljer patriarkatet, dvs. männens 

makt. Det grövsta uttrycket för männens dominans över kvinnor ter sig i uttryck enligt Susan 

Brownmiller (1975) genom våldtäkten (Ungdomsstyrelsen 2013; s.16). Intervjuperson 1, som 

är en ung kvinna, försåg oss med svar som vi menar pekar på att hon utgör ett offer för detta 

våldtäktshot där hon bland annat anger att hon känner sig mer orolig när hon är på väg hem från 

krogen, lättklädd och inte är i ett nyktert tillstånd, det vill säga när hon är mer utsatt för ett 

eventuellt våldtäktsförsök. Vi ser en tydlig koppling till Brownmillers (1975) argument att 
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våldtäktsideologin bidrar till att kvinnor blir ansvariga för mäns sexualitet och bör därför klä 

sig anständigt för att inte provocera män till våldtäkt (ibid s.16). Tydliga kopplingar finns även 

till Landers (2003) beskrivning av kvinnorollen där kvinnor själva blir ansvariga för deras egna, 

och mäns sexualitet. Intervjuperson 1 berättade även om hennes kompis som har blivit verbalt 

antastad av “killarna” då hon bar kjol. Ur denna intervjupersons synvinkel blir hon enligt vår 

analys ansvarig för om hon skulle bli antastad av killarna, medan ”killarna” förblir ansvarsfria i 
sammanhanget.  

7.2 Männens upplevda otrygghet  

Till skillnad från de kvinnliga intervjupersonerna upplevde männen en annan typ av otrygghet i 

deras bostadsområde i förhållande till mopedåkningen. Den främsta egenskapen i deras 

upplevda otrygghet var att männen betraktade mopedåkningen som något som störde dem. Det 

som bidrog till deras upplevda otrygghet var snarare tanken om den eventuella konfrontationen 

med de som framförde mopederna, det vill säga “killarna”, som nämndes i samtliga intervjuer. 

Detta påvisar således två punkter ur en trygghetsaspekt, nämligen männens vilja att direkt 

konfrontera killarna vilket kvinnorna inte nämnde, samt synen på killarna som delades av de 
båda könen.  

Männens uttryckta vilja att konfrontera mopedisterna uttrycktes i samband med om 

mopedisterna skulle genom deras mopedåkning ha skadat deras familjemedlemmar. Denna 

skyddande och mer våldsbenägna roll kopplar vi till Parsons teorier från 1940-talet om 

könsroller. I detta fall ser vi tydliga kopplingar mellan den instrumentella rollen som Parsons 

beskriver den och intervjuperson 10 som är en femtioårig familjefar och berättar att han skulle 

konfrontera mopedisterna om de skulle komma att skada hans barn (Messerschmidt 2004; ss. 

17-18). Det som dock avviker från Parsons teorier är att samtliga män, oavsett ålder, uttryckte 

en vilja att ta till våld mot mopedisterna. Intervjuperson 6 som till skillnad från intervjuperson 

10 är tjugoettår gammal delar samma syn som intervjuperson 10, trots att han inte lever under 

samma familjeförhållanden. Ur Parsons synvinkel kan detta förstås som ett uttryck för hans 

ångest kring mansrollen, vilket i sin tur bidrar till vad han benämner kompulsiv maskulinitet. 

Detta tar sig i uttryck genom aggressivitet och våld, vilket intervjuperson 6 uppvisar som 

lösning på ett eventuellt problem med mopedisterna. Men, det som intresserar oss specifikt i 

detta sammanhang är att samtliga manliga intervjupersoner i vår uppsats uppvisar utifrån 
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Parons könsrollsteori ångest kring deras mansroll oavsett ålder (ibid s.18). Vi ser även 

kopplingar mellan de manliga intervjupersonernas svar om att ta till våld och Sutherlands 

(1942) förklaring till varför män i högre utsträckning begår brott än kvinnor (Messerschmidt 

2004; s.16; Ungdomsstyrelsen 2013; s.10). I de manliga intervjupersonernas svar ser vi tydliga 

drag på en uttryckt vilja att vara tuffa mot “killarna” vars beteende som samtliga 
intervjupersoner ogillar. 

Talcott Parsons teorier om män och kvinnors könsroller lanserades på 1940-talet och nutida 

genusforskare har bland annat riktat kritik mot hans teorier med argumentet att det var en annan 

tidsepok då och Messerschmidt (1993) har varit ännu hårdare i sin kritik mot Parsons teorier 

där han har exempelvis skrivit “Although Parsons’ work is seriously flawed, which we will 

consider further on, it is important because it was the first attempt to connect mascuilinty with 

the gendered nature of crime.” (Messerschmidt 1993; s.19). Trots att Parsons könsrollsteorier 

har bidragit med verktyg för oss att analysera resultaten menar vi likt Messerschmidt (1993) att 

det är viktigt att belysa kritisk könsrollsteori för att öka vår förståelse för intervjupersonernas 

svar. Då vi har identifierat att samtliga manliga intervjupersoner, oavsett ålder, uppvisade drag 

av kompulsiv maskulinitet, så betraktar vi likt de kritiska könsrollsforskarna Dahlström (1962), 

Holter (1973) och Liljeström (1968) att könsrollen är problematisk för dessa män 

(Ungdomsstyrelsen 2013; s.10). Problemen blir särskilt tydliga i detta fall där 

intervjupersonerna känner att de måste ta till våld för att lösa ett eventuellt problem med 

mopedisterna trots att samma intervjupersoner anger att mopedisterna är farliga, kriminella och 

har ett brett nätverk i området. Denna villighet att ta till våld för att lösa problem avspeglas 

vidare i statistiken där män exempelvis är överrepresenterade i brottsstatistiken och dör 

generellt sett tidigare än kvinnor (ibid s.11). Före detta statsminister Olof Palme (2001), tolkade 

detta som att den sociala pressen på mannen att hävda sig själv och att vara aggressiv leder till 

konsekvenser som kontaktsvårigheter och anpassningssvårigheter (ibid s.11). Tolkningen i vår 

mening är att den sociala pressen och samhällets förväntningar på mansrollen har bidragit till 

det som Parson kallar för kompulsiv maskulinitet, det vill säga ångest kring mansrollen och 

behov hos de manliga intervjupersonerna att uppvisa deras manlighet (Messerschmidt 2004; 
s.18). 

En ytterligare aspekt i sammanhanget är de manliga intervjupersonernas ovillighet att kontakta 

Polisen om en eventuell situation skulle uppstå med mopedisterna. Reza Banakar som 
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studerade trafiknormer i Iran identifierade ett liknande fenomen där en intervjuperson berättade 

att om han skulle hamna i legala problem skulle han först vända sig till de äldre i samhället på 

grund av rättssystemets bristande effekt (Banakar & Farad 2016; ss. 56-57). Banakar förklarade 

detta som ett uttryck för ett historiskt problem i Iran där regeringar har haft svårigheter att 

uppnå legitimitet. Att Sveriges regering saknar legitimitet kan inte påpekas, men att Polisen har 

haft legitimitetsproblem i de 55 utsatta områdena i Sverige är ett konstaterat faktum (Se 

Göteborgs stad 2016a; Rikskriminalpolisen 2014; s.13). Här ser vi dels en kulturell aspekt och 

dels en aspekt ur Sveriges utanförskapsområden. Ur en kulturell synvinkel kan intervjuperson 

10 anges som exempel då han var från Mellanöstern och ville ta lagen i egna händer om han 

skulle hamna i problem med mopedisterna, på grund av hans uttryckta misstro mot Polisens 

oförmåga att hantera kriminella. Vidare kan intervjuperson 10 och övriga manliga 

intervjupersoners svar betraktas som ett uttryck för den rådande situationen i Sveriges 
utanförskapsområden där Polisen har haft svårigheter att genomföra sitt arbete. 

7.3 Likheter och skillnader i upplevd trygghet i anslutning till mopedåkningen mellan 

män och kvinnor 

Den mest framträdande likheten mellan de manliga och kvinnliga intervjupersonerna är deras 

syn på mopedisterna. Synen om mopedisterna som unga kriminella män med brett nätverk i 

deras bostadsområde delas av samtliga intervjupersoner oavsett kön. Huruvida de unga 

mopedisterna är kriminella eller inte kan vi inte svara på, men den observerade uppfattningen 

kvarstår. Synen på mopedisterna som unga kriminella män bidrar därmed till olikheterna som 

vi har identifierat mellan männens och kvinnornas upplevda otrygghet. Våra kvinnliga 

intervjupersoner uppvisar en rädsla som är med bunden till familjen och som har en sexuell 

aspekt jämfört med den rädsla som männen uppvisar. Kvinnorna förser oss inte heller med 

någon lösning på hur de ska hantera denna rädsla, medan männen är rädda för vad en eventuell 

konfrontation skulle innebära och förser oss därigenom med en lösning på hur de ska handskas 

med problemet, nämligen genom våld. Att männen uttrycker en villighet för att konfrontera 

mopedisterna om något skulle ske innebär inte att de kommer att göra det, men vi tolkar det 

som att de vill leva upp till den idealiserade mansrollen, det vill säga den hegemoniska 

maskuliniteten som råder i samhället. Vi placerar därför in de manliga intervjupersonerna i 

Connells (1995; ss. 117-118) kategori delaktiga män och motsvarande Messerschmidts (2004; 
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s. 43) kategori complicit. Detta gör vi då männen stödjer synen om någon i bostadsområdet som 

dyker upp och löser problemet, i detta fall genom våld. Men, på grund av att de inte har samma 

breda sociala nätverk som de unga kriminella, som de uttrycker det, och saknar förmåga att 

hantera kriminella så kan de inte leva ut den idealiserade hegemoniska mansrollen. De 

kategoriseras således i vår mening in i kategorin delaktiga män motsvarande complicit. 

Konkreta exempel som pekar på att de män som vi har intervjuat utgör denna kategori i 
genushierarkin presenteras nedan: 

IP6: Ja, eftersom jag har oroat mig för att mina yngre syskon eller att mina föräldrar 

ska skadas av mopedisterna. De är ofta kriminella, hur ska vi prata med sådana 
människor om de skulle skada någon av oss? 

Även intervjuperson 10 uttrycker maktlöshet gentemot de unga mopedisterna där han upplevde 
det som att han måste ta lagen i egna händer om något skulle ske: 

IP10: Vad Polisen ska göra? Låsa in de 1-2 år ge de lite böter och låta de gå fria igen i 
staden? 

Intervjuperson 7 avvek dock från övriga manliga intervjupersoner då han framhävde att om 

någon skulle göra något mot honom så skulle han ha flera killar som skulle “backa” honom, 

vilket i vår mening på ett indirekt sätt uttrycker våld. Men, i anslutning till mopedisterna talar 

han inte om att ta till våld om de skulle orsaka någon olycka och han talar vidare om en ny 

generation mopedisterna som inte visar någon respekt för de som bor i omgivningen. Vidare 

uttrycker han en maktlöshet då han vistas i centrala Göteborg då han menar att han inte skulle 

ha någon som skulle backa honom där. Vi betraktar således inte att intervjuperson 7 utgör den 

idealiserade mansrollen och placerar även in honom i kategorierna delaktiga män och 
complicit. 

De kvinnliga intervjupersonernas svar betraktar vi vidare gå i linje med Messerschmidts (2004) 

teori om att feminitetshierarkin är överordnad övriga feminiteter, men underordnad hegemonisk 

maskulinitet (Messerschmidt 2004; s.42). Detta dels på grund av deras maktlöshet genomföra 

något mot mopedisterna och dels på grund av deras uppfattade utsatthet för våld från “killarna”. 

Att en kvinna skulle vilja ta till våld kommer dessutom att avvika från den normativa femininet 

som Lander (2003) beskriver om kvinnan som den med dygd, moral och moderskap (2003; 



 

 

  

58	  

 

58 

s.20). Att avvika från dessa feminina egenskaper skulle i sådana fall innebära att kvinnan 

avviker från den normativa feminiteten och placeras in i olika icke önskvärda kategorier i 
Landers (2003) mening.  

7.4 Tillfällesstrukturer till brottslighet  

7.4.1 Den (bristande) övervakande rollen 

Trots att ingen av intervjufrågorna belyste tillfällesstrukturer för brottslighet berörde vi ämnet 

genom att intervjupersonerna resonerade kring vad som kan bidra till den illegala och vårdslösa 

mopedåkningen som förekommer i Hjällbo. Inledningsvis talar alla intervjupersoner om att 

mopedåkningen förekommer och att de har bevittnat den, störts av den och att den i alla fall har 
lett till ett moment av oro eller störning. 

Vad gäller tillfällesstrukturen till brott har vi inte kunnat generera rena svar som antingen 

bekräftar att den övervakande rollen är bristande i området eller inte. Men vissa av de svar som 

vi har fått kan enligt vår uppfattning och analys tyda på att den tredje faktorn för att brott ska 

begås enligt rutinaktivitetsteorin, avsaknaden av kapabla väktare är bristfällig (Clarke & Felson 
2004; ss. 2-3) 

Intervjuperson 1 uppger att hennes föräldrar kunde låta henne leka på gården till klockan tio när 

hon var liten men att barn numera befinner sig i sin hemmiljö redan vid 18. Som tidigare nämnt 

kan vi inte konstatera att detta är en bidragande faktor till den kriminalitet som förekommer i 

området. Men, att föräldrar inte låter sina barn befinna sig på gatorna efter en viss tid tyder 

enligt vår uppfattning på att den övervakande rollen är bristfällande i området, och att föräldrar 

till småbarn är medvetna om detta då de sätter skarpa gränser för sina barns lek. Intervjuperson 

10 uppger mer direkt sitt missnöje med Polisens arbete och får oss att koppla detta till den 

bristfällande övervakande rollen i området. Han förklarar att han skulle ta till illegala medel för 

att tillrättavisa de ungdomar som framför mopederna på ett vårdslöst sätt om de skulle skada 

någon av hans familjemedlemmar. Intervjuperson 10 uppger även att han ställer sig 

misstänksam mot insatser så som trygg i Angered eftersom han anser att ungdomarna är 

uttråkade och kommer därmed att inleda en kriminell karriär som kan innefatta 

narkotikaförsäljning och illegal mopedåkning. Rutinaktivitetsteorin belyser inte 

sysselsättningsgrad eller rastlöshet som en faktor till kriminalitetens tillfällesstruktur, däremot 
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belyser Newburn brottslighetens koppling till vardagliga aktiviteter som motverkar att brott 

begås, så som skola och arbete (Newburn 2007; ss. 286-287). Enligt statistik från år 2014 är 

16,8% av de som bor i Hjällbo arbetslösa (Göteborgs stad 2014b). Vi menar att den kriminalitet 

som förekommer i Hjällbo kan betraktas som en följd av sysselsättningsgraden i området då de 

Hjällbobor som begår brott främst inte har någon annan sysselsättning som gör att de förs bort 

från brottstillfällen. Det går dock inte att bortse ifrån att brottstillfällen även kan uppstå på 

arbete, skola och andra sociala tillställningar. Vi ser även att de resterande 83,2 % som inte är 

arbetslösa har andra sysselsättningar så som arbete eller studier, samt att en andel av dessa 

personer med högst sannolikhet befinner sig på exempelvis arbetsplatsen under en viss tid på 

dygnet, vilket i vår mening skapar möjlighet till brottslighet då dessa människor inte är hemma 
och den övervakande rollen återigen är bristfällande. 

Intervjuperson 7 uppger att han har åkt moped som ung, även vårdslöst ibland, men att han till 

skillnad från dagens ungdomar hade respekt för vuxna. Detta kan enligt oss förstås utifrån två 

perspektiv. Det ena perspektivet är att vuxna möjligtvis hade en mer legitim övervakande roll 

på intervjupersonens tid som ungdom vilket utgjorde ett tillräckligt stort hot och sanktion för 

ungdomarna att begå brott. Detta bekräftas av Sarnecki som menar att urbaniseringen har 

förändrat den sociala kontrollen, från en vertikal kontroll till en horisontell kontroll. Detta 

innebär enligt Sarnecki att vuxna inte längre har en lika legitim roll i samhället, samt att det 

ungdomliga kollektivet och den horisontella social kontrollen förstärks, trots att det föreligger 

stark social kontroll inom gruppen. Det andra perspektivet är att dagens vuxna inte är 

intresserade av mopedåkningen och inte uppfattas som en kapabel väktare i de unga 

mopedisternas ögon vilket i sin tur leder till att brottsligheten fortlöper trots vuxnas närvaro i 
områdena.  

7.4.2 Den unga mopedisterna 

Vi har inte haft möjlighet att intervjua de ungdomar som kör vårdslöst och illegalt men vi har 

kunnat belysa denna aspekt i intervjuerna genom att tillfråga intervjupersonerna om varför de 

tror att ungdomarna kör på ett vårdslöst sätt. Ett ständigt återkommande begrepp har varit 

status. Som vi nämner i inledningen fokuserar rutinaktivitetsteorin på tillfällesstrukturerna till 

brottslighet, men det föreligger trots detta en rationalitet i brottsligheten som man inte kan 
bortse ifrån i analysen kring de motiverade gärningsmännen. 
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Inledningsvis talar vi om Felsons teori som belyser rationaliteten i brottslighet i kombination 

till tillfällesstrukturen. Detta innebär att trots att tillfälle till brottslighet ges är handlingen i sig 

ett rationellt val från gärningspersonens sida. Precis som vi har nämnt tidigare är den brottsliga 

handlingen ett beslut mellan vinst och förlust, där vinsten utgör status och förlusten utgör 

sanktion (Clarke & Felson 2004; 338). Varför de unga mopedisterna behöver status är en 

svårbesvarad fråga. I intervjuerna har vi återkommande fått höra att ungdomarna vill uppnå 

status, att de behöver status, och att status är grunden till att de framför fordon på ett vårdslöst 

sätt. Intervjuerna har inte kunnat besvara varför, men den litteratur som vi har läst och baserat 
vår tidigare forskning på har vi kunnat finna ett antal svar. 

Det vårdslösa framförandet av fordon är ett internationellt problem som har identifierats i Iran 

och som har studerats av Reza Banakar. Han lyfter en faktor till trafikproblemen i Iran som 

enligt oss har en betydande roll i problematiken, att fordonet betraktas som en maktfull 

kulturell artefakt. Detta innebär att förare av olika slag och i olika åldrar och kön strävar efter 

självständighet och status genom sitt framförande av fordon (Banakar & Fard 2016; s.50). 

Statusperspektivet nämns återigen i antologin “Ungdomar i Trafiken - en omöjlig kombination” 

och kompletteras av könsrollsperspektivet vilket är ett ytterligare perspektiv på problematiken. 

Spolander nämner inledningsvis att ungdomar tänjer på gränser och söker spänning (Spolander 

1987; s.8) och Bjurström poängterar att fordonet inte endast är ett fortskaffningsmedel men 

även en statussymbol. Vad gäller könsrollsperspektivet belyser Bjurström att motorcykeln 

framställdes som en symbol för manlighet och mod i gamla amerikanska filmer samt att 

motorcykeln intar en central plats i ungdomskulturen (Bjurström 1987; s.41). I intervjuerna 

uppger samtliga tio intervjupersoner att det är unga pojkar som framför mopederna på ett 

vårdslöst sätt vilket enligt oss till viss del bekräftar att tvåhjuliga fordon återspeglar mäns, eller 
i detta fallet, pojkars manlighet och mod. 

Samtliga intervjupersoner uppger att de som framför mopeder vårdslöst är pojkar i grupp. 

Anledningen till att ungdomar beter sig antisocialt i gäng- och gruppmiljöer förklaras av 

Andersson och Mattsson som menar att avvikande eller destruktivt beteende kan ha en positiv 

inverkan på gruppsammanhållningen. Gruppen kan även grunda sig i ett utanförskap vilket i 

detta fall bidrar till en stark kollektiv samvaro (Andersson & Mattsson 2011; ss. 14-15). 

Huruvida ungdomarna tillhör ett utanförskap kan vi inte besvara, men vi kan inte bortse ifrån 

att Hjällbo är ett utav Sveriges 55 utanförskapsområden. Vidare kan vi konstatera att deras 
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framförande av mopederna utgör ett antisocialt beteende vilket kan tyda på att pojkarna inte 

uppnår legitimitet på ett socialt accepterat sätt. För att återkoppla till könsrollsteori kan det 

handla om pojkar som inte lever upp till den maskulina normen, eller den hegemoniska 

maskuliniteten, och måste genom antisocialt beteende i kombination med tvåhjuliga fordon 

som enligt Banakar och Bjurström är en statussymbol samt en symbol för manlighet bevisa sin 

maskulinitet. I rapporten om unga mopedisters beteende i trafiken diskuteras risk- och 

skyddsfaktorer som kan bidra till brottslighet. De skyddsfaktorer som nämns är familj, 

kamrater, lärare och andra som kan ha en inverkan på unga mopedisters inträde i en kriminell 

livsstil (Andershed et al. 2010; s.30). Detta kan enligt vår uppfattning innebära att ungdomar 

inte lever upp till de normer som finns i samhället och på så sätt måste skapa nya identiteter 

genom antisocialt beteende. Det kan även innebära att de personer som ska utgöra en 

skyddande roll för ett inträde till en kriminell karriär faktiskt sanktionerar ungdomarna och 
bidrar till ytterligare antisocialt beteende. 
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8.0 Diskussion och slutsatser  

8.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera den upplevda tryggheten i anslutning till 

mopedåkningen i Angered hos tio personer som bor och som har erfarenhet av hur 

boendesituationen ser ut i Hjällbo. Vi har även ämnat få en förståelse för den problematik som 

råder i området. Vi valde att analysera våra resultat med hjälp av rutinaktivitetsteorin som 

belyser tillfällesstrukturer, normer som i viss mån förklarar handlande, samt genusteori som 

enligt oss i grund och botten är baserad på normer. Anledningen till att vi valde dessa teorier 

var för att vi såg ett tydligt samband mellan teorierna. Rutinaktivitetsteorin försåg oss med 

idéer kring varför brott skulle kunna begås i Hjällbo. I kombination med teorin om rationella 

val och Felsons teori om att tillfällesstrukturer bidrar till brott men att rationaliteten hos 

gärningspersonen avgör förstod vi att status utgjorde en viktig faktor i problematiken i Hjällbo. 

Med genusteori kunde vi komplettera rutinaktivitetsteorins “hur” med genusforskningens 

“varför” och se en koppling mellan brott, status och maskulinitet. För att knyta samman 

teorierna behövde vi även en förståelse för normer, hur de uppnår sin legitimitet, hur de 

markeras för människor samt vad som händer om man handlar utanför normernas ramar, vilket 

återigen återspeglade de unga mopedisterna. Teorierna försåg oss med kunskap kring de unga 

mopedisterna, men även en inblick i intervjupersonernas ställning till maskulinitets- samt 

femininitetsnormer. De tio intervjupersonerna har varit personer som inte har deltagit i 

trygghetsundersökningarna som har genomförts av ansvariga för insatsen Trygg i Angered. 

Genom att intervjua dessa respondenter har förhoppningen varit att undersöka hur den upplevda 

tryggheten hos dessa tio intervjupersoner står sig i förhållande till de goda resultat som insatsen 

har visat ur ett myndighetsperspektiv. Genom en kvalitativ ansats är även syftet att förse med 
underlag för hur arbetet mot ökad upplevd trygghet i Angered kan bedrivas.  

Det som har identifierats i uppsatsen är att handlingen vårdslös mopedåkning i bostadsområdet 

inte direkt uppfattas som ett trygghetsproblem, utan snarare ett störande moment för 

intervjupersonerna. Däremot visar vårt resultat att de ungdomsgäng som främst består av killar 

och som framför mopederna, befinner sig på gator och torg och bidrar till en upplevd otrygghet 

för majoriteten av intervjupersonerna. Den upplevda otryggheten skiljer sig dessutom åt 

beroende på faktorer som kön, ålder samt föräldraskap och familj. Den mest framträdande 
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faktorn som påverkade den upplevda otryggheten var kön. De kvinnliga intervjupersonerna 

upplevde dels en rädsla för att själva utsättas för brott av mopedisterna, eller “killarna” som de 

väljer att benämna dem, och dels för att deras familjemedlemmar skulle råka illa ut. Hur de 

kvinnliga intervjupersonerna upplevde mopedåkning i förhållande till deras upplevda trygghet 

har visat sig avgöras av faktorer som ålder och föräldraskap och familj. De äldre kvinnorna 

upplevde främst att mopedåkningen bidrog till deras upplevda otrygghet då de oroade sig för att 

deras barn skulle råka illa ut. Detta förklaras genom Parsons könsrollsteorier där kvinnan som 

utövar den expressiva rollen får en speciell relation till hennes barn. De yngre kvinnorna 

upplevde istället att de fruktade för sin egen säkerhet vilket ur ett radikalfeministisk 

patriarkatteori kan förstås som patriarkatets maktutövning. Detta har bidragit till att de yngre 

kvinnliga intervjupersonerna enligt vår analys upplever att de är ansvariga för männens 
sexualitet om de skulle exempelvis klä sig på ett visst sätt.  

De manliga intervjupersonerna upplevde liksom kvinnorna att mopedisterna bidrog till deras 

upplevda otrygghet, men till skillnad från de kvinnliga intervjupersonerna fruktade de inte för 

sin egen säkerhet, utan de fruktade för den dag då de skulle behöva konfrontera “killarna” vilka 

de betraktade som kriminella med ett brett nätverk i bostadsområdet. Männens villighet att 

utsätta sig för uppenbar risk förklaras bero på en faktor, åldern. De äldre männen var villiga att 

utsätta sig för risk om mopedisterna skulle skada deras barn vilket kan förklaras utifrån Parsons 

könsrollsteorier som ett uttryck för den instrumentella rollen som män tar sig an. De yngre 

männen utan barns villighet att utsätta sig för risk kan förstås i enlighet med Parsons teorier om 
kompulsiv maskulinitet vilket bland annat uttrycks genom aggressivitet och våld. 

Beträffande frågan om det finns någon annan typ av kriminalitet som bidrar till den upplevda 

otryggheten har intervjupersonerna lyft fram mindre brott som exempelvis nedskräpning. Det 

viktiga resultatet i detta sammanhang är enligt oss att det inte är de kriminella gärningarna i sig 

som bidrar till den upplevda otryggheten, utan det är snarare olika kringliggande faktorer som 

exempelvis fördomar hos respondenterna om de ungdomar som kör moped. I anslutning till den 

upplevda otryggheten som en följd av mopedåkningen är det därmed synen på killarna som 

framför mopederna som är den huvudsakliga orsaken som bidrar till den upplevda otryggheten. 

Samtliga intervjupersoner lyfter mopedisterna som unga kriminella män som tillhör samma 

gäng som genomför andra typer av brott i bostadsområdet. De fördomar mot mopedisterna som 

har lyfts av intervjupersonerna är våldsbrott, sexualbrott och att de kan skada anhöriga till 
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intervjupersonerna eller intervjupersonerna själva. Huruvida mopedisternas bild av situationen 

stämmer överens med den bild som intervjupersonerna målar upp kan vi inte bekräfta, men det 

är den generella uppfattning som har observerats. Vi ser tydliga kopplingar till Anderssons och 

Mattssons (2011) forskning där de förklarar att samhället är involverat i debatten om ungdomar 

och ungdomar i gäng, samt att det är ett konstaterat fenomen att den äldre generationen blandar 

i sig vad ungdomar gör och vad de borde göra (2011; s.22). Detta är särskilt tydligt då 
intervjupersonerna hade många åsikter och tankar om ungdomarna och deras beteende. 

8.2 Ett potentiellt startskott i problematiken i Hjällbo 

När vi påbörjade arbetet med denna uppsats kom vi i ett tidigt skede i kontakt med de 

myndighetspersoner, Fredrik och Sori, som dagligen arbetar med insatsen. Vi diskuterade det 

påbörjade arbetet för att förbättra levnadsstandarden för Hjällbobor och öka trivsel och 

trygghet. Vi diskuterade även problemen som bidrog till att de boende kände sig otrygga och 

vantrivdes i området. Ett ständigt återkommande begrepp i våra diskussioner var hög in- och 

utflyttning, vilket förefaller vara ett inledande problem som genererar ytterligare problem och 

som slutligen blossar ut i den situation som råder i Hjällbo idag. Den höga in- och utflyttningen 

kan ses som startskottet i denna situation då den inledningsvis inte tillåter de boende att 

utveckla kollektiva normer i området. Hjällbo är ett mångkulturellt område som präglas av 

många olika kulturer som för med sig både normer och attityder från andra delar av världen. 

Genom att de boende i första hand är väldigt olika på det normativa planet är det även en stor 

del som inte vill bo kvar på området vilket vi uppfattar som ett problem då man inte utvecklar 

sitt sociala nätverk i området eller skapar kollektiva uppfattningar om ett visst fenomen. Vi 

anser att detta inte endast problematiserar samhörighetskänslan bland de boende, utan även 

benägenheten att agera brottspreventivt. Rutinaktivitetsteorin talar för tre villkor för att brott 

ska begås, nämligen avsaknaden av kapabla väktare, en motiverad gärningsman samt ett 

lämpligt objekt att förgripa sig på. I Hjällbo bor drygt 7500 invånare där vi ser att alla som är 

tillräckligt gamla har möjlighet och potential att agera brottspreventivt men att svårigheterna 

med att adaptera sig i området även försvårar möjligheten att agera som en kapabel väktare. 

Den som bosätter sig i området för en kortare period och söker sig vidare till andra områden 

tror vi inte kommer att intressera sig för det lokala brottsförebyggande arbetet. Samtidigt visar 

intervjuerna på att det finns en stark lokal samhörighet bland de boende i Hjällbo och flera av 
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intervjupersonerna uppger att de är medvetna om att de känner till personer i området som kan 

anses ha en skyddande roll, vare sig det är familj eller inte. Dock är denna lokala samhörighet 

begränsad då den utifrån våra intervjuresultat förefaller begränsad, bunden till mindre områden 
och inkluderar få personer. 

8.3 Rationalitet och att vilja uppnå status 

Samtidigt är det viktigt att ifrågasätta vem som utgör offer i situationen i Hjällbo och vem som 

är gärningspersonen. Trots att vi har straffbestämmelser som i viss mån reglerar och 

sanktionerar beteende tror vi att människan är den främsta källan till sanktioner i samhället. 

Precis som Hydén och Hydén uppger markerar vi människor för andra vad som är och inte är 

allmänt accepterat och rätt beteende, samtidigt som vi uppmuntrar människor att handla rätt. 

Andershed (et. al) presenterar riskfaktorer som är kopplade till antisocialt beteende bland 

ungdomar och uppger faktorer så som familj, skola, samhällsstrukturen, samhällets möjligheter 

och risker samt slutligen normer. Frågan är om sanktioneringen som Hydén och Hydén uppger 

har en positiv inverkan på ungdomar som redan befinner sig utanför ramen för normerna i det 

samhälle de befinner sig i. En annan aspekt är huruvida sanktionen markerar vad som är 
rättfärdigt beteende, eller om det genererar ytterligande antisocialt och avvikande beteende. 

Andersson och Mattsson belyser avvikande beteende och dess koppling till gängets 

sammanhållning. Författarna menar att upplevt utanförskap bland ungdomar i gäng kan bidra 

till en känsla av kollektiv samhörighet vilket gör gängstrukturen till en meningsfull kollektiv 

tillvaro. Detta kan på så sätt tillsammans med sanktionen alstra gängmiljöer snarare än bidra till 

ett förväntat beteende. Ziehe belyser att utanförskapet inte motverkar utvecklingen av en 

identitet, utan att den snarare kan vara positiv för identitetsskapandet hos ungdomar. Han 

menar att dagens ungdomar inte behöver ta hänsyn till kollektiva traditioner i utformandet av 

deras identitet tack vare media. Detta leder till att de inte har ett behov av att följa den 

kollektiva normen och vara på ett sätt som är förväntat av omgivningen, och att det avvikande 

beteendet samt identitetsskapandet kan skapa en parallell samhörighet där ungdomar får den 

bekräftelse de behöver utav ett annat kollektiv. Detta bekräftas även av Sarnecki som talar om 

ungdomars förändrade status i samhället samt hur faktorer så som skola och ålder förstärker 
gruppens identitet.  
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Vad som gör ungdomarna som kör vårdslöst och illegalt till offer i denna situation kan anses 

vara faktumet att de faller offer för behovet av att uppnå status, och att de inte kan göra detta på 

en så kallad “normal” väg. Det kan handla om ungdomar som inte lever upp till normerna i 

samhället. Här aktualiseras rationaliteten i att begå brott, då ungdomarna utsätter sig själva för 

risken att bli sanktionerade och uppenbarligen värderar den lägre än den status de uppnår till 

följs av det begångna brottet. Samtidigt anser vi att det är av hög vikt att nämna att gruppen 

”ungdom” utgör en oerhört stor och komplex grupp, och vi tror att det kan vara svårt att 

definiera var en normativt korrekt ungdom faktiskt är. En norm som vi tror är av stor vikt i 

problematiken i Hjällbo är den tidigare nämnda maskulinitetsnormen som även kallas 

hegemonisk maskulinitet. Trots att vi inte har kunnat intervjua de unga mopedisterna kan vi 

utifrån intervjusvaren konstatera att problemgruppen utgörs av unga män i sin främsta 
utvecklingsperiod, tonåren.  

Vi menar att det är viktigt att belysa att ett långsiktigt brottsförebyggande arbete inte kan 

bedrivas utan en förståelse för gärningspersonerna på individnivå, vilket vi menar att vi har 

berört trots att vi inte har haft möjlighet att studera gärningspersonerna direkt i denna studie. Vi 

anser att Trygg i Angered har bedrivit ett fantastiskt arbete kring boendetrivsel vilket statistik 

från trygghetsmätningar bekräftar. Vi tror dock att SDF Angered och Polisen främst har 

fokuserat på tillfällesstrukturerna till brottslighet snarare än gärningspersonerna, deras ställning 

i samhället, deras relation till de normer som råder samt huruvida den illegala mopedåkningen 

är ett tecken på att ungdomarna inte kan leva upp till de förväntningar som samhället ställer 

mot ungdomarna. Precis som Måns Svensson anser vi att regelefterlevnad inte ska tvingas fram 

utan uppnås genom dialog, kunskap och legitimitet (Svensson 2008; s.11). Trots att SDF 

Angered och Polisen både har riktat insatser mot mopedåkningen som till viss del har tvingat 

regelefterlevnad, tror vi att fokus ska ligga på de utbildningsdagar som de har erbjudit. Vi tror 

även att ungdomarna behöver studeras på ett individuellt plan, samt att Polisen behöver 

utveckla en relation till ungdomarna och på så sätt uppnå legitimitet bland dem, för att 
insatserna ska bli långsiktigt effektiva. 

8.4 Vår reflektion kring uppsatsens generaliserbarhet 

Vad gäller uppsatsens generaliserbarhet, dvs. sannolikheten att våra forskningsfynd återfinns i 

andra fall (Denscombe 2009; s.382), menar vi att det är svårt att göra en prognos. Som vi 
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nämnde i metodavsnittet så betraktas den externa validiteten som låg för vår uppsats då det i 

vår mening är svårt att generalisera resultaten från tio respondenter till ett område där ca 50 000 

invånare bor. Vi är därmed medvetna om att intervjuantalet har varit lågt och att resultatet inte 

kan generaliseras utifrån enbart våra forskningsfynd. Vi är även medvetna om att de slutsatser 

som vi har kommit fram till inte kan appliceras på en hel population, men genom att inkludera 

andra källor har vi ämnat att sätta vårt forskningsområde i en större kontext (ibid s.383). Trots 

detta faktum menar vi att resultaten från denna uppsats kan vara av stor betydelse ur olika 

synvinklar. Vi finner tydliga kopplingar i vårt resultat till exempelvis Rikskriminalpolisens 

rapport från år 2014 om Sveriges utanförskapsområden med bland annat en misstro mot 

rättssamhället och dess förmågor. Men, med endast Rikskriminalpolisens rapport om 

utanförskapsområden som referens kan vi inte påstå att samma resultat hade genererats i ett 

annat svenskt utanförskapsområde, eller Angered för den delen. Men, vi ser ett tydligt 

underliggande mönster till våra svar, vilket vi bland annat tolkar som ett uttryck för 

boendesituationen i ett utanförskapsområde. På grund av detta menar vi att ur denna synvinkel 

med synen på rättssamhället att något liknande resultat kan genereras i andra svenska 
utanförskapsområden.  

Vad gäller oss som forskare har vi under uppsatsskrivandets gång varit medvetna om de bias 

som kan ha en inverkan på både intervjuerna och uppsatsens slutgiltiga resultat. Vi har således 

gjort vårt yttersta för att förbli objektiva både i genomförandet av intervjuerna samt under 

skrivandeprocessen. Vi kan emellertid inte bortse ifrån att en total objektivitet är omöjlig då vår 

insamlade data är en del av en tolkningsprocess (ibid s.383). Vad gäller våra ”jag” är vi 

medvetna om att vår identitet som forskare, våra övertygelser och privata värderingar är svåra 

att distansera sig ifrån, men vi har samtidigt gjort vårt yttersta för att isolera dessa från vår 

forskning och försöka bibehålla ett öppet sinne. Genom medvetenheten tror vi att vi har lyckats 
kontrollera våra vardagliga övertygelser (ibid s.384).  

8.5 Förslag till vidare forskning 

Under skrivandets gång har vi upptäckt flertalet studieområden som har varit nära kopplade till 

vårt studieområde. Det har varit en stor utmaning för oss att förhålla oss till det vi har valt att 

skriva om eftersom vi betraktar detta ämne som väldigt viktigt för den rättssociologiska 

forskningen. Vi anser främst att det är viktigt att inkludera mer genusvetenskap i den 
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rättssociologiska forskningen eftersom det har ett nära samband till rättssociologi. Därför anser 

vi att genus- och statusbegreppet behöver mer utrymme inom rättssociologi och bör forskas 

vidare. Som tidigare nämnt föreslår vi för framtida studenter och forskare att intressera sig för 

de ungdomar som begår brottslighet i dessa utanförskapsområden eftersom problematiken inte 
kan regleras om man inte gör det på ett individuellt plan.  

Vidare tror vi att SDF Angered och Polisen kan behöva en objektiv uppföljning av insatsen 

med fokus på det individuella perspektivet då man som forskare enligt oss kan ha en mer 

objektiv synvinkel än om man utför en uppföljning som myndighetsperson.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: 
1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du bott i Angered?  

3. Bor du eller har du bott i hjällbo?  

Trygghet:  

4. Känner du dig trygg i Angered?  

5. Känner du dig trygg i Hjällbo? 

6. Finns det något område i Angered du känner dig mest otrygg i?  

7. Finns det något område i Angered du känner dig mest trygg i? 

Mopedåkning: 

8. Har du lagt märke till den illegala mopedåkningen i området? 

9. Har den utgjort ett störande moment för dig? 

10. Upplever du att din trygghet i Angered påverkas av den illegala mopedåkningen? 

11. Om nej på fråga 10: Vilken kriminalitet har störst inverkan på din trygghet?  

12. Hur tycker du att mopedåkning har sett ut under de senaste åren?  

13. Har den ändrats eller förblir den detsamma?  

Övrigt:  

14. Har du något du vill tillägga? 


