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Abstract  

Juvenile criminality has been widely discussed in the public debate. But what is there to do 

about a phenomenon like juvenile criminality in Sweden. Many studies have shown the 

potential of lowering juvenile criminality if different actors would collaborate. This research 

aims to explore preventive work and cooperation between different actors working with youth 

in risk of crime in Angered, with a focus on Hjällbo and Hammarkullen. The study is based 

on social and situational theory. Data was collected through qualitiative methods; six 

interviews were taken with various stakeholders and written reports were used from the local 

board of crime prevention i.e.”Styrgruppen för Tryggare Hjällbo”. The study shows that 

parents have an important role to play when it comes to prevention of juvenile delinquency. 

Other important actors are the school, the police, the social services and last but not least local 

voluntary workers. An obstacle to successful prevention is that the social services and many 

of the local actors that work with juvenile crime prevention have different ideas about which 

methods are best to use to prevent youth at risk of entering a criminal career. Privacy is 

another obstacle that complicates crime prevention for young people in the study area. These 

two obstacles work against the mechanisms that need to work in order to prevent young 

people from choosing a criminal career. 
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Förord 

Denna uppsats är avsedd att ge ytterligare kunskap om det brottsförebyggande arbetet mot 

unga i riskzon för kriminalitet. Vi vill tacka vår handledare Roddy Nilsson våra 

intervjupersoner som valde att ställa upp på att bli intervjuade. Vi vill även tacka våra kära 

familjer för allt stöd vi fått under skrivandet. Tack!  

Detta arbete tillägnar vi alla ungdomar i Angered men också alla legender i området som 

brinner för ungdomsfrågor och som lägger ner er värdefulla tid till att bygga människan i 

varenda av dessa ungdomar. Tack för er tilltro till dessa ungdomar. Viljan finns ofta hos 

ungdomarna men det är tron från vuxna som många gånger saknas. Tusen tack! 

Växjö i januari 2012 

Ebbe Jadama & Yannick Ondzié 
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1. Problemformulering 

1.1 Inledning 

Enligt en rapport från den europeiska organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) 1998 så kan Göteborg räknas bland Europas mest segregerade städer 

(Sernhede 2001). Vidare menar författaren att strukturella förändringar präglade Sverige 

under 1990-talet. Detta skedde i samband med den ekonomiska krisen som rådde då, fortsätter 

han. Samtidigt så blev arbetslöshet, fattigdom, marginalisering och bostadssegregation – med 

miljonprogrammen som huvudscen – det som skulle komma att inledda en ny era i det 

svenska samhället (ibid.). Arbetslöshet, fattigdom, marginalisering och bostadssegregation 

hör samman med det som betraktas som kärnområden inom s.k. storstadspolitik vars 

övergripande mål bland annat är att bryta den sociala, etniska och diskriminerande 

segregationen i storstadsregionerna och verka för jämlika levnadsförhållanden och jämställda 

levnadsvillkor för invånarna i storstäderna (Lindahl & Mattsson 2003).  

Enligt de sistnämnda författarnas studie som genomfördes inom 24 utsatta stadsdelar och 7 

kommuner däribland Göteborg, betraktas ”trygghet” som ett viktigt målområde i det 

brottsförebyggande arbetet (Lindahl & Mattsson 2003:6-7). Om vi som samhällsmedborgare 

inte känner oss trygga i exempelvis vårt bostadsområde, vad upplever vi då? Rädsla är med 

stor sannolikhet den känslan som en individ bär med sig då tryggheten saknas i ens tillvaro. 

Därmed kan det sägas att om hänsyn tas till den upplevda rädslan i samhället, kan det utan 

större svårighet argumenteras för ett behov av brottspreventiva insatser (Lab 2007).  

Lindahl & Mattsson (2003) visar på att de olika mekanismer som tillsammans medverkar i 

syftet att främja prevention mot kriminalitet inte bara har blivit fler - utan att betydelse av de 

brottsförebyggande frågorna gradvis har växt inom storstäderna. Som exempel nämns inte 

minst att de brottsförebyggande insatser som används i undersökningsområdena, däribland 

Göteborg, har ökat. Att insatser som används i förebyggande syfte mot kriminalitet har stigit i 

antal inom storstadsområden, innebär inte att det nödvändigtvis lett till en minskning av 

antalet kriminella handlingar inom storstäderna. Även om det har skapats forum inom vissa 

områden i Göteborg, där invånarna inom det egna bostadsområdet som exempelvis Hjällbo 

och Hammarkullen kan vara inblandade i det brottspreventiva arbetet (Lindahl & Mattsson 

2003).  
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Insatserna som används för att förebygga kriminalitet fokuserar på de sociala samt 

situationella aspekterna (Lindahl & Mattsson 2003). De sociala aspekter handlar om de 

insatser vars fokus ligger i att påverka individens motivation att begå brott det vill säga att 

dessa insatser har inverkan på individen som leder till att människan tappar sin motivation till 

att äga sig åt brott (Brå 1999). Eftersom intresset för att begå brott framför allt utvecklas i 

tidig ålder, är ungdomar samt barn den huvudsakliga målgruppen inom den situationella 

brottspreventionen (ibid.). De situationella aspekterna handlar om de åtgärderna som försvårar 

genomförandet av brott genom exempelvis bättre lås (Brå 1999). Utgångspunkten för den 

situationella brottspreventionen är att brott är ett rationellt beteende (ibid.). Det gäller därför 

att försöka hitta åtgärder som påverkar en potentiell brottsling att i en given situation låta bli 

att begå brott (Brå 1999). En djupgående definition av social- respektive situationell 

brottsprevention kommer längre fram i avsnittet som kommer att beröra de teoretiska 

perspektiven i detta arbete. 

Dock visar en granskning från Riksrevisionen (2010), som undersökte polisens 

brottsförebyggande arbete, att det finns en rad områden där det förebyggande arbete mot bl.a. 

ungdomskriminalitet kan bli bättre. Även om studien enbart fokuserar på polisens preventiva 

insatser mot kriminalitet, så visar den ändå på en förbättringspotential vad gäller 

brottsprevention.  En förklaring, enligt undersökningen, är att det finns relativt lite kunskap 

om vilka arbetsmetoder som är effektiva. Utöver det anses utbildning inom 

brottsförebyggande arbete också vara bristfällig, visar studien. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur det preventiva arbetet och samverkan mellan 

olika aktörer riktad mot unga i riskzon vad gäller kriminalitet ser ut i stadsdelsområdet 

Angered med Hjällbo och Hammarkullen i fokus. 

Frågeställningar 

 

 Vilka lokala brottsförebyggande insatser riktas mot unga i Hjällbo och 

Hammarkullen? 

 Vilka lokala aktörer är inblandade i det preventiva arbetet? 

 Hur ser samverkan ut aktörerna emellan? 

 Vilka svårigheter och hinder upplever de inblandade finnas vad gäller samverkan? 
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1.3 Centrala begrepp 

Brottsprevention  

Det ökade intresset för brottspreventiva frågor i Sverige har resulterat i åtskilliga 

publikationer som utifrån olika utgångspunkter tar upp frågan om hur brottsförebyggande ska 

definieras, menar Sarnecki (2004). Wikström (1994:20) definierar brottsprevention som 

”åtgärder som minskar individens benägenhet att begå brott eller som minskar förekomsten av 

kriminogena situationer”. I en publikation några år senare (1997) definierar Wikström 

tillsammans med Torstensson brottspreventionen på ett nytt sätt. I det hänseende skriver 

författarna att brottsprevention handlar om ”interventioner i mekanismer (åtgärder) som på 

kort eller lång sikt leder till att antalet brott minskar genom (1) att individens benägenhet att 

begå brott minskar eller (2) att förekomsten av situationer som bidrar till individens 

motivation att begå brott minskar” (Wikström och Torstensson 1997:18). En annan som har 

försökt bidra med en beskrivning av begreppet brottsprevention är Ekblom (1994:194) som 

beskriver brottsförebyggande som: ”interventioner i mekanismer som orsakar brottslighet”.  

Sahlin (2000) menar i sin granskning av brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen 

att vilka åtgärder som under olika epoker uppfattas som preventiva påverkas av den samtida 

diskursen. Till följd av förändringar av diskursen, fortsätter hon i sin granskning, sker en 

förskjutning av det preventiva begreppets betydelse till att omfatta nya mål som anses vara 

angelägna i det samtida samhället. 

 Lab (2007:19) ger följande definition av brottsprevention:”crime prevention entails any 

actions designed to reduce the actual level of crime and/or the perceived fear of crime”. Att 

rädslan för brott är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar många människors 

livssituation kan knappast ifrågasättas, som det framgår av Labs definition. Det kan emellertid 

diskuteras om åtgärder som minskar rädslan för brott logiskt kan inkluderas i en definition av 

brottsprevention, menar Sarnecki (2004).  Den föregående författaren beskriver preventiva 

brottsåtgärder som ”sådana åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten för brott 

och/eller reducerar skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott” (Sarnecki 2004:10). 

Vi tänker, i det här arbetet, använda brottsprevention enligt följande: åtgärder som minskar 

ungdomens tendens att begå brott samt de insatser som görs för att minska den unges 

möjlighet att begå brott. 
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Brott/brottslighet 

Enligt nationalencyklopedins hemsida (2011), som likställer brottslighet med kriminalitet, är 

brottslighet en ”sammanfattande term för begångna straffbelagda handlingar”.  

Hur kan begreppet brott beskrivas? I 1 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) beskrivs brott på följande 

sätt: ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet” (Svensk författningssamling 1964:163). 

Av denna formulering går det att läsa att brott inte existerar om det inte finns en lag som 

definierar en handling och stadgar straff för den som begår denna handling, hävdar Sarnecki 

(2004). Inom juridiken kallas detta för legalitetsprincipen (ibid.). ”Nullum crimen sine lege”, 

innebärande ”Inget brott utan lag” (Sarnecki 2004:7). Lagarna är ständigt föränderliga (ibid.). 

Därför, fortsätter författaren, kan handlingar som tidigare definierats som brott komma att 

avkriminaliseras och handlingar som tidigare inte var straffbelagda komma att bli det. Även 

brottens straffvärde kan förändras, tillägger forskaren. Dessa ständiga förändringar är 

kopplade till samhällsförändringar, som Sahlin (2000) påpekar. Man kan utgå ifrån att 

handlingar som beläggs med straff är sådana som uppfattas som icke önskvärda av de som har 

den lagstiftande makten i samhället (Sarnecki 2009).  

Vi vill uppmärksamma läsaren om att i fortsättning av det här arbetet kommer begreppen 

kriminalitet och brottslighet att användas som synonymer. 

Ungdom 

Enligt Estrada (1999) är begreppet ungdom inte lätt att förklara. Vidare gör författaren 

gällande att vad de flesta forskare verkar vara överens om är icke desto mindre att 

ungdomsperioden är en livsfas mellan barndom och vuxenhet som inte låter sig avgränsas 

endast åldersmässigt. Estrada (1999) talar om tre avgränsningar vad gäller ungdomen: 

fysiologisk/biologisk, känslomässig/psykologisk och sociala avgränsningar. 

Estrada (1999) tar upp den fysiologiska/biologiska avgränsningen av ungdomsperioden som 

enligt författaren innefattar den perioden då individen genomgår puberteten, vilket brukar 

inträffa vid 13-14 års ålder i de skandinaviska länderna. Under den 

känslomässiga/psykologiska utvecklingen, menar Estrada (1999) utvecklar individen sin 

självbild och identitet. Det torde börja vid 11 års ålder och avslutats troligen vid 20 års ålder 
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(ibid.). Vad gäller den sociala avgränsningen ses ungdomsperioden framförallt som den 

period där den unge frigör sig från sin familj och växer in i en gemenskap med jämnåriga 

(Estrada 1999). Väsentligt för detta, anser författaren, är att individen lämnat ungdomstidens 

ansvarsfria tider för att leva med det ansvarstagande som vuxenlivet för med sig. Som 

kriterium brukar anges att individen avslutat utbildningsfasen och etablerat sig på 

arbetsmarknaden (ibid.). Eftersom denna tid har förlängts, till följd av förlängd utbildningstid, 

menar många forskare att ungdomsperioden blivit allt längre, lägger författaren till. 

Det finns även två andra avgränsningar hävdar Estrada (1999): kulturella och officiella 

kriterier. Där det först nämnda kriteriet betyder att ungdomen agerar på ett visst sätt som 

avgränsar honom eller henne från vuxenlivet. Vad gäller officiella kriterier avses det nyss 

nämnda ålder där individen börjar betraktas som en vuxen i fråga om rättigheter och ansvar. 

Som exempel kan nämnas myndighetsåldern i Sverige som är 18 år och som till exempel ger 

individen rätt att delta i politiska val. Generellt avgränsas dock ungdomar till personer i åldern 

15-20 år (Estrada 1999). 

När vi använder begreppet ungdom i denna studie, så syftar vi på individer mellan 14-20 år 

gamla. 

Ungdomar i riskzon 

Med ungdomar i riskzon menas unga som riskerar att hamna i kriminalitet, organiserad 

brottslighet eller annan form av utanförskap, om han eller hon inte självmant byter bana eller 

får hjälp med sitt destruktiva beteende (Ung & Trygg 2010). Det kan vara ungdomar som 

antingen står på randen till en begynnande brottskarriär eller av olika anledningar lockas av 

den kriminella världen (Ung & Trygg 2010).  

Vi instämmer med den ovanangivna definitionen och därför kommer vi att använda oss, i 

denna studie, av samma innebörd av begreppet ungdomar i riskzon som Ung & Trygg (2010). 

Preventionsnivåer 

Den terminologi som används inom det brottspreventiva området är delvis hämtad från ett 

annat område där prevention använts i stor utsträckning sedan länge, nämligen från 

hälsovården (Sarnecki 2004). Här talas det om tre olika typer av prevention: primär, sekundär 

och tertiär. Den förstnämnda handlar om generella insatser mot brottslighet riktade mot hela 
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befolkningen (Lab 2007). Här rör det sig om åtgärder som sätts in för att begränsa utveckling 

av ett visst problem i framtiden (ibid.). Vad gäller kriminalitet kan detta göras genom t.ex. 

lagföring, upplysning etc. Enligt Lab (2007) riktas insatserna på den andra nivån mot 

specifika riskgrupper (som t.ex. unga i riskzon för att hamna i kriminalitet) samt på särskilda 

miljöer (som då man poliser gör en poliskontroll i ett kriminellt drabbat område). Därför har 

denna typ av insatser en mer förebyggande karaktär menar författaren. Den tredje 

preventionsnivån, menar Lab (2007) riktar sig till redan drabbade individer eller grupper. 

Denna preventions typ riktas mot t.ex. redan dömda ungdomar i syftet att minska risken för 

återfall i brott (ibid.).  

Värt är det att understryka för läsaren att både de sociala och situationella brottsåtgärderna 

kan tillämpas på varenda av de ovannämnda nivåerna. Dock är den sekundära nivån den som 

är mest relevant i denna studie. 
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1.4 Tidigare forskning 

I den mer globaliserade värld i vilken vi lever idag, anser vi det vara på sin plats att inte 

enbart fokusera på svensk nutida forskning utan även titta på forskning från andra länder för 

att kunna få en större inblick på ett problemområde som i vår studies fall: brottsförebyggande 

arbete mot ungdomskriminalitet. Förutom att den internationella forskningen hjälper oss att få 

en större inblick på vårt problemområde så är den också relevant utifrån en annan aspekt som 

kommer att exemplifieras härnäst: en ungdom i exempelvis Angered kan, via Youtube eller 

Google idag för att bara nämna några internetsidor, lättare få tillgång till information om hur 

ungdomar i till exempel Bronx tillskaffar sig vapen, rånarluva etc. och därigenom kan denne 

ungdom från Angered göra samma sak, vågar vi påstå. Gränserna länderna emellan har i 

princip suddats bort idag jämfört med hur det var för 20-30 år sedan, menar vi. Därför är 

forskning från andra länder relevant för denna studie som handlar om svenska ungdomar i en 

svensk förort som Angered faktiskt är. Dessutom menar Sarnecki (2004) att svensk forskning 

kring det området som behandlas i vår studie nästan är obefintlig det vill säga att det inte har 

gjorts så mycket svenska studier rörande brottsprevention.  

Internationellt sett anses brottsprevention ligga nära koncept rörande social rättvisa och social 

utveckling av unga människor. FN:s riktlinjer för prevention av ungdomsbrottslighet är ett 

viktigt internationellt instrument i det sammanhanget. Vad de nämnda riktlinjer beträffar så 

inkluderar ett framgångsrikt preventivt arbete mot ungdomsbrottslighet inte minst frågor 

relaterade till: brist på socioekonomisk samt kulturell rättvisa (där familjen bör stärkas som en 

brottspreventiv aktör), utbildning, sysselsättning och sjukvård (Juvenile justice panel 2010). 

Att därmed skapa gynnsamma förhållanden för en socialisation samt integration av ungdomar 

räknas som brottsprevention (ibid.). 

Kasey (1996) lyfter fram vikten av en ansats som försöker brottas med rötter till 

ungdomsbrottslighet snarare än att enbart brottas med själva den brottsliga händelsen. Med 

detta menar föregående författare att det finns en del kritik, i Australien, enligt vilken 

brottsprevention är ganska meningslöst och dömt att misslyckas om de grundläggande 

strukturella frågor som associeras med ungdomars alienation, dvs. känsla av utanförskap, som 

hög arbetslöshet förblir opåverkade. Enligt vår tolkning menar Kasey (1996)  att om man inte 

kan hantera ungdomarnas utanförskap blir det svårt att effektivt förebygga 

ungdomskriminalitet. Alltså är det först när ungdomarna börjar uppfattas som mer än ett 

problem och istället som en del av lösningen. Detta kan exempelvis åstadkommas genom att 
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öka deras inblandning i samhällslivet via t.ex. möjlighet till självförsörjning, bostad etc. Då 

kan brottsprevention förvandlas till en plattform via vilken en lyckad integration samt 

delaktighet av ungdomar i det lokala samhället kan säkerställas, istället för bara ett annat sätt 

genom vilken de kan manipuleras (Kasey 1996). 

Jeffrey (1998) diskuterar nackdelar vad gäller USA:s hårda strafflagar. Med det syftar han på 

att de hårda och långa fängelsestraff som riktas mot de unga brottslingar, inte påvisar leda till 

en nedåtgående tendens vad gäller ungdomsbrottslighet. På grund av det, anser författaren, 

har det förebyggande brottsarbetet kommit att växa fram som det alternativa 

tillvägagångssättet vad gäller prevention mot ungdomskriminalitet. Detta har skett utifrån två 

dimensioner: där den första ser lösning utifrån sociala åtgärder medan den andra ser det 

brottsförebyggande arbetet som ingående i det naturvetenskapliga och psykologiska 

forskningsområdet (Jeffrey 1998). Med det sagda menar Jeffrey (1998) att en revolution har 

skett i vårt tänkande om mänskligt beteende som ett resultat av utvecklingen inom neurologi, 

neurala kemi, farmakologi, och neuropsykiatri. Det finns numera avbildningstekniker, 

fortsätter han sitt resonemang, och mediciner för att diagnostisera och behandla 

hjärnrelaterade sjukdomar kopplade till beteende eller som han kallar det på engelska ”brain 

behavior disorders”, inklusive fysiska sjukdomar i hjärnan som kallas för psykiska störningar 

(Jeffrey 1998:3). Psykiska störningar har menar vi, en betydelse i sig. Dock anser vi det inte 

vara intressant utifrån vårt forskningsproblem. Detta på grund av att vår studie vill lägga 

fokus på de sociala aspekterna vad gäller det preventiva arbetet. Vi anser därför det sociala 

lösningsalternativet som Jeffrey (1998) relaterar till vara mer intressant för vårt arbete. Utifrån 

den sociala utvecklingsmodellen som det nyss berörda också kallas, diskuterar han det faktum 

att mer tonvikt i det brottsförebyggande arbetet riktad mot unga - som befinner sig i riskzon 

för att bli kriminella - bör läggas på den sociala omgivningen och mindre på den fysiska, 

biologiska aspekten.  

Vidare tillägger han enligt föregående modell att det är gruppen snarare än individen som 

fokus behöver riktas mot. Här menas att bland annat familjen, social klass, ålder, utbildning, 

fattigdom samt lokalsamhället spelar en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet 

(ibid.). Kopplingen mellan brist på utbildning och utvecklingen av ungdomsbrottslighet som 

nämns av Jeffrey (1998) stämmer väl överens med det Horton (1998) – en annan amerikansk 

forskare inom samma fält - berör. Bland annat skriver Horton (1998), genom att hänvisa till 

(Kotulak 1996), att 75 % av alla fängslade i USA har dålig utbildning och hamnar under 
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snittet för låg intelligenskvot (IQ). När man tittar närmare på deras bakgrund, fortsätter han, 

dyker gemensamma familjära mönster upp: de är barn från utsatta familjer som redan då de 

startade skolan låg efter utvecklingsmässigt dvs. intellektuellt i förhållande till andra barn. De 

kan varken skriva eller räkna grundläggande matte eftersom de gick på skolor i fattiga 

områden, fortsätter han, och därför inte fick tillräckligt med stöd som de hade behövt få. Den 

frustration som orsakas av denna bakgrundsproblematik hos ungdomen leder ofta till skolk, 

misslyckande i skolan, aggression samt våld (Kotulak 1996 i Horton 1998).  

Enligt Ellonen (2008) är det bara 10 % av de brott som ungdomar begår i Finland som 

upptäcks av myndigheterna. Vilket Ellonen menar är likt fallet i andra skandinaviska länder 

(därmed också Sverige). Denna osynlighet av de 90 % resterande brott gör det lokala 

förebyggande arbetet angelänget där skolan i synnerhet spelar en viktig roll (ibid.). Detta 

eftersom ungdomar spenderar över sin halva vakna tid i skolan där de exponeras för effekter 

av social interaktion som förekommer i den miljön, menar hon. 

Greenwood (2008) menar att brottsförebyggande arbete bland ungdomar bidrar till att 

förhindra uppkomsten av vuxna kriminella karriärer och därmed minskar brottspreventionen 

bördan för brott på dess offer och på samhället. De mest framgångsrika åtgärder, menar 

forskaren, är de som betonar familjens interaktion, troligen eftersom de fokuserar på att ge 

färdigheter åt de vuxna som är i bäst position för att uppfostra barnet. 

För de ryska forskare Lelekov och Kosheleva (2008) så är brott som begås av ungdomar de 

mest angelägna sociala problemen idag. Vidare menar de att ungdomsbrottslighet är lika 

utbrett som brottslighet i sig (Lelekov och Kosheleva 2008). Vi tolkar det som att författarna här 

gör en jämförelse mellan de brott som begås av äldre personer och de brott som ungdomarna 

begår, där de vill förklara att samhället inte bör nonchalera ungdomars avvikande – brottsliga - 

beteende redan i tidig ålder, under uppväxtens gång. Ungdomskriminalitet är ett problem som 

författarna menar, inte något samhälle har lyckats lösa helt. De skriver att ”källan till många 

brott som begås av ungdomar är bristen på ordentlig familjeuppfostran” (Lelekov och 

Kosheleva 2008:69). Vad deras forskning visar är att bland faktorer som kan hänvisas till 

förändringar i dynamik och struktur av ungdomsbrottslighet, kan familjedemografi räknas 

som den främsta orsaken. Med det syftar de på att allmänna sociala åtgärder kan vara ett 

effektivt redskap i det brottspreventiva arbetet mot ungdomsbrottslighet. De allmänna 

åtgärderna täcker ett brett spektrum av problem: från att ge arbete till både föräldrar och 
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ungdomar, höja levnadsförhållanden, till att tillhandahålla socialt skydd för socialt utsatta 

familjer (Lelekov och Kosheleva 2008). 

Det gemensamma för de ovannämnda studierna är att familjen, social klass, utbildning, 

fattigdom samt det lokala samhället kan representera antingen möjligheter eller hinder för 

ungdomar i förhållande till kriminalitet. Här menas att de nämnda faktorer antingen kan 

uppmuntra eller förhindra, utifrån källornas resonemang, ungdomar till att ägna sig åt brottslig 

verksamhet. Det som visas vara avgörande, enligt forskningen, är hur samhället och dess olika 

aktörer hanterar denna problematik vid framför allt dess uppkomst. 

 

     1.5 Hammarkullen och Hjällbo  

Hammarkullen 

Enligt Andersson & Jordan (2007) är Hammarkullen ett primärområde (primärområde är en 

beteckning på underområden inom stadsdelsnämndsområde i Göteborgs stad) i stadsdelen 

Hjällbo i nordöstra Göteborg, som tillhör stadsdelsområdet Angered. Hammarkullen, som 

bostadsområde, byggdes enligt föregående författare framför allt mellan åren 1968-1970 som 

ett led i miljonprogrammet. Göteborgs stads bostadsaktiebolag byggde 1400 lägenheter 

(ibid.). I slutet på 1990-talet revs eller minskades vissa huslängor och ersattes av småskalig 

bebyggelse för att skapa en öppnare miljö Andersson & Jordan (2007). Idag finns det ca 2200 

lägenheter kvar och samtliga är hyresrätter (ibid.).  

I Hammarkullen finns det goda förbindelser med lokaltrafiken (Andersson & Jordan 2007). 

Tre spårvagnslinjer trafikerar sträckan som tar ca 15 minuter in till Göteborgs centrum (ibid.). 

Hammarkullens centrum består av ett torg, här finns det ett fåtal affärer, frisersalong, 

bibliotek, Folkets Hus, bad, restaurang samt café (Andersson & Jordan 2007). I området finns 

det tre skolor: Bredfjällsskolan, Nytorpsskolan och Hammarkullsskolan (ibid.). Vidare skriver 

författarna att närmaste gymnasiet är Angeredsgymnasiet som ligger i Angereds centrum och 

närmaste universitet är Göteborgs universitet som ligger i centrum. Vad gäller 

utbildningsnivån i området Hammarkullen, hävdar Andersson & Jordan (2007), så är den låg: 

ca 55 % har som högst en tvåårig gymnasieutbildning och enbart 23 % eftergymnasial 

utbildning. Hammarkullen har kommit att bli en multietnisk samt multikulturell förort med 

7700 invånare som är fördelade på ett hundratal olika nationaliteter (ibid.). Av invånarna i 
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området består ca 61 % av människor med invandrarbakgrund, av vilka många har sitt 

ursprung i Irak, före detta Jugoslavien eller i Somalia (Andersson & Jordan 2007). Enligt 

samma källa har befolkningen förhållandevis låg medelålder, 30 % av invånarna är under 

tjugo år. Andelen ungdomar mellan 10-18 år är 14 % (ibid.).  

Vidare menar Andersson & Jordan (2007) att Hammarkullens bild överensstämmer med 

andra förortsområden av samma karaktär dvs. med många sociala problem, hög andel 

socialbidragstagare och en hög andel ungdomar gripna för brott. Ungdomar bosatta i 

Hammarkullen lever i en komplex miljö, enligt den ovannämnda källan, där deras relationer 

består av både vuxna samt unga människor med olika kulturer. Detta i sig, hävdar författarna, 

skapar konstellationer av en ovanlig etnisk blandning, på samma gång som de ofta har ett 

begränsat kontaktnät mot det övriga samhället. Den socioekonomiska situationen som finns i 

området ger upphov till ett stort socialt utanförskap, påstår Andersson & Jordan (2007). 

Vilket blir en del av den negativa identitet som förknippas med att komma från 

Hammarkullen (ibid.). Detta påverkar de som bor i Hammarkullen och förstärker för många 

ungdomar upplevelsen av utanförskap och brist på omvärldens respekt (Andersson & Jordan 

2007). 

Hjällbo  

Hjällbo ligger i nordöstra Göteborg, tar ca 15 minuter med tre spårvagnslinjer till och från 

Göteborgs centrum (Ungdomsstyrelsen 2008) . Det bor drygt 7000 invånare och en tredjedel 

av befolkningen är under 18 år (ibid.). Invånare med svensk bakgrund är en liten minoritet i 

Hjällbo, 95 % av de boende har utländsk ursprung dvs. de är födda utrikes eller i Sverige med 

minst en förälder född utomland, hävdar ungdomsstyrelsen (2008) i sin rapport. De flesta 

kommer från Mellanöstern, främst Irak, från Bosnien samt från Afrika, i första hand Somalia 

(ibid.). Enligt samma källa uppgår andelen utländska och svenska medborgare som är födda 

utomlands till knappt 61 %. De största språken i Hjällbo är arabiska, kurdiska, somaliska och 

bosniska tillägger ungdomsstyrelsen (2008) i sin rapport. Hjällbo ligger intill både Göta älv 

och stora grönområden, Lärjeån ringlar genom området (Ungdomsstyrelsen 2008). Områden 

som ligger nära Hjällbo är Hammarkullen, Kortedala och Angereds centrum (ibid.). 

Hjällbo byggdes precis som grannområdet Hammarkullen under perioden 1960 och 70- talen 

(Ungdomsstyrelsen 2008). Området består av flerbostadshus, många med tre eller fyra 

våningsplan (ibid.). Av alla invånare i Hjällbo så bor 95 % i hyresrätt och 5 % i villa/småhus i 
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utkanten av området. I området finns det två låg och mellanstadieskolor, en högstadieskola 

(Hjällboskolan) samt tio förskolor. I Hjällbocentrum finns det bland annat mataffärer, bank, 

post, saluhall, torghandel, frisörsalong och föreningslokaler, försäkringskassan, socialkontor, 

vårdcentral och tandvård (Ungdomsstyrelsen 2008). 

Ohälsotalet i Hjällbo är högt bland kvinnorna 45,5 % och många individer har långvarigt 

försörjningsstöd (14 % bland alla boende oavsett ålder), hävdar ungdomsstyrelsen (2008).  

Hjällbo är ett område där förhållandevis få kvinnor har någon starkare koppling till 

arbetsmarknaden, enbart 34 % enligt Ungdomsstyrelsens (2008) uträkning. Samma 

undersökning visar att antalet studerande kvinnor i åldern 20-25 år är 40 % och motsvarande 

andel män 26 %. Vilket ligger nära genomsnittet för samtliga 20-25 åringar i riket som är 30 

%. Det är avsevärt fler yngre kvinnor som har barn, 30 % av kvinnorna i åldern 20-25 år i 

Hjällbo har fött barn jämfört med 10 % i övriga delar av Göteborg (ibid.). Bland ungdomarna 

i Hjällbo saknar 37 % gymnasiebehörighet (ibid.). Detta innebär att det är 63 % som har 

gymnasiebehörighet och utav dessa är det 26 % som inte är behöriga till högskolan. Enligt 

samma undersökning är det 34 % av ungdomar mellan 20-25 år i Hjällbo som varken arbetar 

eller studerar (Ungdomsstyrelsen 2008). 

1.6 Brottsförebyggande arbete i Göteborg  

Göteborg och dess brottsförebyggande arbete 

Göteborg är Sveriges näst största stad med omkring 475 000 invånare. Staden har en tradition 

som industri- och handelsstad, men under senare år har även antalet kunskapsintensiva företag 

blivit fler (Lindahl & Mattsson 2003). Precis som i landets andra två storstäder det vill säga 

Stockholm och Malmö, fortsätter föregående källa, är antalet anmälda brott högt i Göteborg. 

Under år 2002 anmäldes cirka 20 200 brott per 100 000 invånare, jämfört med 13 700 i riket 

(Lindahl & Mattsson 2003). Största avvikelsen är bilbrottsligheten där det i Göteborg anmäls 

fler brott än i de andra två storstäderna (ibid.). Dessutom, visar den nyss nämnda 

undersökningen att nästan en fjärdedel av de anmälda brotten i Göteborg utgörs av bilbrott. 

Totalt anmäldes cirka 4 700 bilbrott per 100 0000 invånare, vilket kan jämföras med omkring 

3 400 i Stockholm och 4 000 i Malmö. Brottsnivåerna, såväl som brottstyperna, skiljer sig 

dock åt mellan kommunens stadsdelar (Lindahl & Mattsson 2003). 
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När det kommer till Brottsförebyggande arbete är det värt att nämna att det i Göteborg finns 

ett övergripande centralt brottsförebyggande råd, Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg 

(Lindahl & Mattsson 2003). Längre fram kommer Tryggare och Mänskligare Göteborg att 

presenteras för läsaren. Dessutom finns det lokala råd i 19 av stadens 21 stadsdelar (ibid.). Det 

centrala rådet som bildades år 2001 har åtta ledamöter som träffas cirka fem gånger per år, 

enligt Lindahl & Mattsson (2003). Samtliga ledamöter i rådet har chefsbefogenheter i sina 

respektive verksamheter (ibid.). Från kommunen medverkar kommunstyrelsens ordförande 

och vice ordförande, därutöver deltar länspolismästaren, kriminalvårdsdirektören, chefen för 

mångfaldsenheten, regionchefen för Bris, en representant för fastighetsägarna och en 

gemensam representant för Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola (Lindahl 

& Mattsson 2003). Dessa åtta personer utgör Göteborgskansliet vars fem konkreta 

inriktningsmål är: fysisk miljö, barn, ungdom, skola, kulturer i dialog/mötesplatser, forskning, 

kunskapsförmedling och utbildning samt opinionsbildning (Lindahl & Mattsson 2003). 

Generellt är stadsbyggnadsfrågor ett viktigt verktyg i Göteborg ur ett trygghets- och 

brottsförebyggande perspektiv (Lindahl & Mattsson 2003). På Göteborgs kansli arbetar en 

arkitekt på halvtid (ibid.). Arkitekten har bland annat arrangerat trygghetsvandringar 

tillsammans med boende i olika bostadsområden, menar Lindahl & Mattsson (2003). Då har 

boende i olika åldrar och av olika kön fått ge sin syn på hur de upplever vissa platser när det 

är mörkt, fortsätter den nyssnämnda rapporten. De otrygga platserna har sedan dokumenterats 

och vandringarna har resulterat i en trygghetsguide som kan användas vid planering av 

bostadsområden (ibid.). Kansliet har också samverkansträffar tillsammans med 

Stadsbyggnadskontoret och polisen för att skapa förutsättningar för dem att ta del av 

varandras kunskaper (Lindahl & Mattsson 2003). Ett viktigt redskap i det brottsförebyggande 

är skapande och upprätthållande av trygghetskänsla hos människor (Lab 2007).  

Tryggare med Unga för Gemenskapen i Göteborg (T.U.G.G) är ett projekt som ägde rum i 

Göteborg i början av 2000-talet i syfte att lyfta fram och diskutera hur det är att vara ung i 

Göteborg ur ett trygghetsperspektiv (Lindahl & Mattsson 2003). Bakgrunden till projektet i 

fråga är en trygghetsundersökning som gjordes bland ungdomar i Göteborg, vilket resulterade 

då i ett tre dagar långt öppet forum, detta enligt föregående författare. Under de dagarna fick 

ungdomarna möjlighet att kommunicera genom bild, form, teater och musik (ibid.). Främst är 

det fem teman som genomsyrade T.U.G.G: media, dess roll och ansvar, fördomars orsaker 
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och botemedel, stolthet, självkänsla och sammanhang, staden, den fysiska tillgängligheten, 

ansvar makt och resurser (Lindahl & Mattsson 2003). 

Som det står högre upp så är Tryggare och Mänskligare Göteborg det centrala 

brottsförebyggande rådet som bär det övergripande ansvaret för brottsförebyggande arbetet i 

staden. Tryggare och Mänskligare Göteborg kommer att presenteras för läsare i det 

kommande stycket.  

Tryggare och Mänskligare Göteborg 

Tryggare och Mänskligare Göteborg bildades år 2001 och hette från början Trygg och Säker 

stad. Senare under samma år byttes namnet till Tryggare och Mänskligare Göteborg 

(Gustafsson & Hollari 2005). Namnet, menar Gustafsson & Hollari (2005), uttrycker avsikten 

att organisationen ska arbeta brett med trygghetsfrågor och att detta arbete ska ske över 

förvaltningsgränserna. Målet är att skapa en öppen stad där alla göteborgare känner sig trygga 

att röra sig var de vill, när de vill (ibid.).  Tryggare och Mänskligare Göteborg, menar 

Gustafsson & Hollari (2005), utgörs av ett brottsförebyggande råd som stöds av ett kansli. 

Tanken är att rådet ska vara litet men bestå av inflytelserika personer som bidrar till att ge 

frågorna tyngd. Göteborgs lokala råd består i dag av åtta representanter från 

kommunstyrelsen, kriminalvården, polisen, mångfaldsenheten, fastighetsägarna i samverkan, 

BRIS samt universitet och högskola (ibid.).  

Enligt Gustafsson & Hollari (2005) finns det i Göteborg brottsförebyggande samordnare i de 

flesta stadsdelar. Dessutom finns ofta folkhälsosamordnare och drogförebyggande 

samordnare med vilka kansliet i Tryggare och Mänskligare Göteborg har ett kontinuerligt och 

nära samarbete (ibid.). Bland annat sitter representanter från kansliet i stadsdelarnas lokala 

brottsförebyggande råd (ibid.). Tryggare och Mänskligare Göteborg försöker, menar 

Gustafsson & Hollari (2005), också stimulera och stärka det lokala arbetet genom 

utbildningar, försöksverksamhet och genom att lyfta fram goda exempel från andra delar av 

landet. I likhet med de andra storstädernas centrala råd, fortsätter den föregående rapporten, 

fokuserar rådet i Göteborg på barn och ungdom och på samverkan. Men, visar samma rapport, 

till skillnad från de andra centrala råden arbetar Tryggare och Mänskligare Göteborg i hög 

grad också med att få ett socialt och situationellt tänkande att gå hand i hand. Man menar att 

situationell prevention är att skapa mötesplatser av olika slag för att därigenom främja 

mänskliga relationer (Gustafsson & Hollari 2005). Primärt verkar det brottsförebyggande 
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rådet för att bygga mänskligt, trivsamt och överblickbart där den förväntade effekten blir 

brottsförebyggande (ibid.). En annan viktig uppgift är att genom medierna lyfta fram goda 

exempel och tillhandahålla fakta (Gustafsson & Hollari 2005). 

Ung & Trygg i Göteborg och Mölndal 

Ung & Trygg verkar för att underlätta och stödja samverkan kring Göteborgs och Mölndals 

ungdomar som vi bedömer vara i riskzonen för mer ihållande utanförskap (Ung & Trygg i 

Göteborg 2010). Enligt föregående källa är Ung och Tryggs främsta arenor: grund- och 

gymnasieskolan, socialtjänsten och polisen. Stadsdelarnas fritidsverksamheter, bostadssektorn 

och föreningslivet har en viktig roll inom Ung & Trygg. Vid starten var Ung & Trygg 

verksam i de fyra stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen där 

Hjällbo och Hammarkullen då ingick – ofta beskrivna som segregerade stadsdelar med en 

social problematik (ibid.). Åren 2006 och 2007 har samarbetet utvidgats till att gälla hela 

Göteborg och Mölndal, menar Ung och Trygg (2010). Initiativet till att driva 

utvecklingsfrågor inom Ung & Trygg kommer antingen från samverkansparterna eller från 

Ung & Tryggs kansligrupp (Ung och Trygg 2010). Ung & Tryggs främsta verktyg ligger i att 

få till stånd dialog mellan de olika parterna (ibid.). Genom olika typer av mötesformer, visar 

Ung och Trygg (2010), startas ett arbete som ligger till grund för handlingsplaner för hur 

ungdomssamarbete ska bedrivas. Parterna ansvarar sedan för uppföljningen av dessa planer 

(ibid.). 

Trygghetsarbete i undersökningsområden Hjällbo och Hammarkullen 

Angered är en stadsdel i Norra Göteborg. Sedan 1 januari 2011 består stadsdelen av Gunnared 

och Lärjedalen, enligt Göteborgsstads (2011) officiella hemsida på internet. Den senaste 

undersökning som vi har kunnat hitta relaterad till förebyggande arbete mot 

ungdomskriminalitet i Hjällbo och Hammarkullen härstammar från 2003. Undersökningen 

visar att Lärjedalen, som då var en egen stadsdel, var ett område med en förhållandevis 

komplex problembild (Lindahl & Mattsson 2003). Ett område där bland annat Hammarkullen 

och Hjällbo ingick (ibid.). I varje område fanns det verksamma folkhälsoråd, områdesgrupper 

och/eller trygghetsgrupper (Lindahl & Mattsson 2003). Samma rapport visar på att det också 

existerar ett lokalt brottsförebyggande råd i stadsdelen. För att nå de mål som det lokala rådet 

hade upprättat utvecklades, menar rapporten, av stadsdelen ett system med åtgärdsplaner. 

Varje område fick i uppdrag att utifrån den aktuella problembilden analysera situationen och 



 

16 

 

sätta upp mätbara mål på kort och lång sikt (Lindahl & Mattsson 2003). Vad som 

åtgärdsplanerna bestod av var åtta delar som områdesgrupperna skulle ta ställning till för 

varje brottstyp: situationsanalys, mätbara mål på kort sikt (1 år), mätbara mål på lång sikt (3 

år), målgrupper, åtgärder, indikatorer på måluppfyllelse, nätverk/kontakter och vem eller vilka 

som är ansvariga, visar undersökningen . Sedan, menar man i rapporten, skulle en kopia på 

åtgärdsplanen lämnas till samordnaren för det lokala brottsförebyggande rådet i stadsdelen, 

som fick i uppdrag att se till att ansvariga inom respektive område skulle följa upp 

verksamheten. Det har dock, visat sig vara svårt att få uppföljningen av åtgärdsplanerna att 

fungera fullt ut. Det pågår därför en diskussion om de ska förenklas för att få ett större 

gensvar från områdesgrupperna (Lindahl & Mattsson 2003).  
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2. Teori 

Sedan mitten av 1990-talet har indelning av brottsförebyggande åtgärder och insatser i social 

respektive situationell brottsprevention varit accepterad inom det brottspreventiva arbetet 

riktad mot ungdomsbrottslighet i Sverige (Ds 1996:59).  

Först kommer en vetenskaplig teoretisk ansats att tas upp. Därefter presenteras de teorierna 

som vi utgår ifrån i denna studie. 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Inledningsvis ska de ontologiska antagandena beskrivas kortfattat i relation till de sociala 

problemet ungdomskriminalitet. Vad som kan sägas om ontologiska antaganden är att det 

handlar om existensen i sig. Generellt är ontologin uppdelad mellan den fysiska världen 

(naturen, materiella ting) och den sociala världen som rymmer frågor rörande institutioner, 

handlingar samt relationer (Sahlin i Meeuwisse & Swärd 2006). Enligt den objektivistiska 

ontologin, som vi väljer att utgå ifrån i vår studie, så finns ett socialt problem såsom 

ungdomskriminalitet oavsett om någon känner till det eller inte. Det har, menas det, 

ontologiskt objektivistiska egenskaper (Sahlin i Meeuwisse & Swärd 2006). För att hävda att 

kunskap kan vara objektiv och nära den verklighet som beskrivs - det vill säga 

ungdomsbrottslighet så måste man utgå ifrån att det existerar oavsett vad vi vet och om vi 

känner till dem (Bryman 2011). 

Vidare ska kunskapsteoretisk, också kallad epistemologisk ansats, diskuteras i förhållande till 

det brottsförebyggande arbetet riktat mot ungdomskriminalitet. Realistisk epistemologi även 

känd som kunskapsrealism bygger på det epistemologiska antagandet om att det är möjligt att 

uppnå kunskap om sociala fenomen (Sahlin i Meeuwisse & Swärd 2006). Sociala lösningar 

som i vårt fall, preventiva insatser mot ungdomskriminalitet, kan med utgångspunkt i 

kunskapsrealismen förklaras genom en identifiering av de krafter samt mekanismer dvs. 

insatser som inte direkt är synliga eller som man inte kan ta på. Exempelvis så kan en 

förening eller en fritidsgård bidra till en förklaring av det brottsförebyggande arbete riktad 

mot ungdomar. Alltså är inte byggnaden där en fritidsgård är belägen i sig tillräcklig för att 

anses vara en social lösning mot ungdomskriminalitet. Utan de aktiviteter som äger rum inom 

ramen för denna fritidsgård är det huvudsakliga. Dessa krafter samt mekanismer antas därmed 

ha en objektiv existens.  
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Som motsats till kunskapsrealismen står konstruktivismen vars företrädare ifrågasätter 

möjlighet till objektiv kunskap (Sahlin i Meeuwisse & Swärd 2006). De hävdar att all 

kunskap är socialt konstruerad och därför aldrig kan avspegla sitt föremål på ett objektivt sätt 

(Sahlin i Meeuwisse & Swärd 2006). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention omfattar åtgärder som syftar till att minska individens 

möjligheter att begå brott. Den situationella brottspreventionen tar fasta på konkreta 

omständigheter under vilka människor lever, verkar och fattar beslut (Brå 1999). Istället för 

att försöka förändra benägenheten det vill säga motivation eller inspiration att begå brott, 

koncentrerar man sig på de situationer som leder människan till brottsliga handlingar (ibid.). 

En situation kan i högre eller lägre grad utgöra ett brottstillfälle (Brå 1999). Dels kan 

situationen innebära en frestelse att begå brott, dels kan den leda till social motsättning, som 

bl.a. kan utlösa våldshandlingar (ibid.).  

Situationell brottsprevention innebär därmed de åtgärderna som minskar antalet situationer 

som kan resultera i brottslighet (Sarnecki 2004). Det kan handla om situationer där det lätt 

uppstår konflikter mellan personer exempelvis i en krogkö, som i sin tur kan leda till våld och 

andra brottsliga handlingar (Sarnecki 2004). Enligt den nyss nämnde författare handlar ett 

synsätt inom situationell brottsprevention om att individer väger den potentiella vinsten av en 

brottslig handling mot svårigheterna och riskerna (ibid.). Brott antas alltså till viss del vara 

resultat av rationellt beslutsfattande, inte minst i fråga om stölder (Sarnecki 2004). Ändrade 

förutsättningar antas kunna påverka sannolikheten för att brott ska begås (ibid.). 

 De situationella åtgärderna kan omfatta planläggning, förvaltning och användning av det 

omedelbara närområdet så systematiskt och permanent som möjligt (Clarke 1997). Här kan 

det röra sig om olika slags tekniska åtgärder som syftar till att försvåra tillgängligheten till 

stöldbegärliga varor exempelvis hänglås med kod, men även olika typer av 

bevakningsinsatser på ställen där det finns större risk att brott begås exempelvis i en 

elektronisk affär (Sarnecki 2009). Med andra ord, enligt vår tolkning av föregående 

resonemang, så syftar den situationella brottsprevention på den fysiska miljön. Förhoppningen 

är, som Bretzer (2004) menar, att allmänheten kommer att uppleva en tryggare miljö, 

samtidigt som dessa insatser ska leda till att färre tillgrepp äger rum. 
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Social brottsprevention 

Social prevention utgörs av åtgärder som vidtas i syfte att minska individens benägenhet att 

begå brott. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder som syftar till att öka självkontrollen 

(och därmed förmågan att motstå frestelser och provokationer) alternativt stärka de sociala 

banden till samhället (Kasey 1996; Greenwood 2008). Ju starkare de banden är, desto mindre 

är risken att välja en kriminell karriär (ibid.). Det är värt att tillägga att åtgärderna i fråga 

fokuserar på barn och ungdomar, eftersom brottsbenägenheten vanligtvis utvecklas i tidig 

ålder (Kasey 1996).  Två saker som man med social prevention vill bygga upp hos människor 

är dels den egna självkontrollen, dels banden till det konventionella samhället (Brå 1999:24).  

Självkontroll innebär förmåga att motstå frestelser och provokationer (ibid.). Personer med 

låg självkontroll beskrivs som ”här-och-nu-orienterade” (Brå 1999:24) dvs. de har svårt att 

planera sitt handlande och i förväg se konsekvenserna av det. Man lockas, menar den aktuella  

rapporten, av kortsiktiga vinster, t.ex. spänning – vinster som just brott och annat avvikande 

beteende kan ge. Insatser för stärkt självkontroll måste riktas direkt till unga individer, men 

helst också involvera deras föräldrar och/eller andra vårdnadshavare visar Brå (1999). Vidare 

beskrivs ”band till det konventionella samhället” som människans bindningar till de normer, 

värderingar och allmänt accepterade aktiviteter som vardagslivet är uppbyggt kring (Brå 

1999:25). Åtgärder för att stärka banden till det konventionella samhället kan gälla barn och 

ungdomar (Brå 1999). Samma rapport menar på att skolan och fritids kan därför i många fall 

vara lämpliga arenor för sådana insatser. Skolförberedande insatser kan vara meningsfulla, 

särskilt för barn i utsatta områden (Brå 1999). Effektivt kan också vara insatser för att 

motverka skolk och ett bra utbud av fritidsaktiviteter (ibid.).  

Den sociala preventionen mot brottet måste utformas utifrån ungdomens egna behov 

(Sarnecki 2004). Den åtgärd som sätts in ska riktas mot de risk- och skyddsfaktorer som kan 

påverkas och skräddarsys efter individen. Här kan det handla om både strukturella åtgärder, 

som sociala insatser i socialt utsatta stadsdelar, och individuella åtgärder, som olika former av 

utbildning och behandling vars syfte är en förbättring av den unge och dennes familjs 

möjlighet att fungera i samhället (Sarnecki 2009). För den unge spelar, utifrån detta 

perspektiv, familjen samt föräldrarna en central roll då dessa har störst inflytande över 

barnens sociala utveckling. Därför torde specifika insatser riktas mot barn som i tidig ålder 

antingen uppvisar problembeteenden eller vars föräldrar har särskilt svårt att klara av sin 

fostrande roll (Ds 1996:59).  
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Vad gäller social och situationell prevention mot ungdomsbrottslighet kan avslutningsvis 

sägas att det inte handlar om två fullständigt motsatta angreppssätt (Brå-rapport 1999).  
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3. Metod 

Vår strävan i undersökningen har varit att samla in det data som skall ligga till grund för vårt 

resultat. Av den anledningen valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetod och i 

denna metod ingår även kvalitativa intervjuer. Vad dessa innebär kommer att beskrivas för 

läsaren i nästa stycke. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Att samla in kvalitativa data ord kan kallas för en öppen metod. Detta innebär att 

undersökaren lite så möjligt ska försöka styra informationen denne samlar in. Det är den man 

pratar med som ska uttrycka sig på sitt sätt och med egna ord. På så vis styr undersökaren 

enbart i liten utsträckning t.ex. det som ska tas upp under intervjun och hur detta ska 

behandlas (Jacobsen 2007).    

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningen lägger tyngden på ord och hur människor 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. I en kvalitativ forskning är det vad deltagarna 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt som är det centrala. Med kvalitativ metod kommer 

man åt sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig direkt utan blir mer 

tydlig med tidens gång. Denna metod är flexibel då det går att anpassa efter situationen och 

hur undersökningen utvecklar sig. 

Att arbeta med kvalitativa insamlingsmetoder innebär att man försöker sätta sig in i 

forskningsproblematiken i mötet med intervjupersoner. Detta för att kunna förstå olika 

fenomen, analysera ord eller upplevelser, hur respondenterna eller informanterna förklarar 

olika moment under den direkta dialogen (Bryman 2011). Därför ligger fokus i denna 

undersökning på intervjupersonernas tankegångar utifrån syftet. Av denna anledning förs 

därför inte några anteckningar mer än stödpunkter under intervjun. Detta på grund av att det 

kanske skulle ha en negativ påverkan dvs. störa både intervjuare samt den som blir intervjuad. 

Önskan från intervjuarnas sida är att skapa en flexibel intervjusituation, där intervjun kan röra 

sig i olika riktningar. Kvalitativ intervjumetod tillåter variation i frågornas upplägg och 

utformning. Intervjuare kan om det behövs ändra ordningsföljd eller för den delen ställa nya 

följdfrågor på den intervjuades svar. Detta ger mer plats till fördjupning (Bryman 2011). 

Vidare menar föregående författare att detta kommer att ställa krav på intervjuare att följa 

upp, utveckla nya frågeställningar och påvisa eventuella bristande följaktigheter i det som den 
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intervjuade säger. Här menas, att man exempelvis i en intervjusituation kan utifrån en 

följdfråga få svar som går emot själva huvudfrågan. På så sätt motsäger det respondentens 

eller informantens grundsvar men också intervjuarens huvudfråga (ibid.). Av den anledningen 

bör intervjuarna vara extra uppmärksamma på de svaren de får. På samma gång som data 

samlas in så inleds analysen. Denna interaktion mellan insamling och analys av data benämns 

som analytisk induktion eller induktiv ansats (Bryman 2011). 

Den induktiva ansatsen menar Bryman (2011) hänger samman med kvalitativ analys av data.  

Utifrån den nämnda ansatsen valde intervjuarna att inte styras av någon bestämd idé dvs. att 

inte ha några glasögon som inverkar på hur utfallet ska se ut. Bryman (2011) hävdar i det 

hänseende att man med utgångspunkt i analytisk induktion inleder med en frågeställning och 

fortsätter sedan med insamling av data. Ifall man under datainsamlingen skulle stötta på något 

som inte stämmer överens med syftet så kan man omformulera syftet så att avvikande data 

kan uteslutas innan man därefter kan fortsätta med datainsamlingen. 

3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

En kvalitativ intervjuundersökning dvs. den öppna intervjun som metod utmärks av att den 

som undersöker samt den som blir undersökt samtalar om ett tema. Data som kommer fram är 

ord, meningar och berättelser. Vanligtvis utförs intervjun genom ett personligt möte men kan 

också göras via telefon. På så vis etableras en relation och ett samspel mellan 

intervjupersonen och intervjuaren. Parterna samtalar om olika saker och under tiden 

dokumenterar - skriftligen, med hjälp av bandspelare eller båda delarna - undersökaren vad 

intervjupersonen säger (Jacobsen 2007). Författaren menar vidare att den öppna intervjun 

många gånger till en viss grad är strukturerad dvs. prestrukturerade, vilket innebär att man i 

förväg exempelvis bestämmer vilka olika teman man ska fokusera på. Prestrukturering 

medför ofta att vissa aspekter av intervjun belyses, men detta behöver inte påverka graden av 

öppenhet. 

Prestrukturerade intervjuer användes, vilket innebär att en intervjuguide framställdes. Enligt 

Bryman (2011) innebär en prestrukturerad intervjumetod att man varken använder sig av helt 

öppen intervju metod eller slutna svarsalternativ dvs. man ligger mittemellan någonstans. 

Detta innebär, enligt föregående författare, följande: forskaren har i en prestrukturerad 

intervju en lista på specifika teman som skall beröras, vilket ofta kallas för en intervjuguide. 

Den som blir intervjuad har stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt (ibid.). Vidare 
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menar författaren att frågorna inte behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden. 

Anledningen till att prestrukturerade intervjuer valdes är att detta ansågs vara det mest 

lämpliga alternativet för att kunna samla information, samt försöka tolka verkligheten utifrån 

den information som insamlats. Detta med förhoppning att tolkningen skulle ha ett värde i sig. 

Alltså att tolkningen av den insamlade data skulle vara till hjälp för att syfte med 

undersökningen skulle kunna uppnås. För att göra intervjusituationen lättare för intervjuarna 

och för respondenterna respektive informanterna formulerades ihop ett antal frågor.  

Den problematiken som finns kring analysering av kvalitativ data är en aspekt som ofta 

diskuteras i kvalitativ undersökningsmetod (Bryman 2011). Här menar den nyss nämnda 

författaren att det finns få etablerade samt generella accepterade metoder vid analysering av 

kvalitativa undersökningar. Utifrån denna studies syfte är den ovannämnda metoden det mest 

passande tillvägagångssättet för att kunna få svar på våra frågeställningar. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av en bandspelare (mobiltelefon). Anledningen till detta är först och 

främst för att denna studies författare var bekanta med denna metod sedan tidigare och för det 

andra på grund av att under bearbetningsprocessen har det varit till stor hjälp att kunna spola 

tillbaka när det har varit något som var otydligt. Efter materialinsamlingen transkriberades 

och sammanställdes alla intervjuer och detta innebar en stor mängd data att gå igenom. 

3.3 Urval, avgränsning, genomförande samt etiska aspekter 

Urval 

Urvalet bestod av sex personer två poliser, en fritidsledare (Mixgården), en skolpersonal från 

Hjällboskolan, två medarbetare en från Aktiva föräldrar i Hjällbo och en medarbetare från 

organisationen Social coaching. Val av respondenter samt informanter har skett genom vårt 

kontaktnät i Göteborg framför allt i stadsdelen Angered, med andra ord har vi använt oss av 

ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). En vanlig förekommande skillnad mellan respondent 

och informant är följande: ligger fokus på intervjupersonens egna subjektiva värderingar och 

tankar då kallas intervjupersonen för respondent. Om intresset däremot ligger på fakta kring 

någon händelse då kallas den som svarar på intervjun för informant. Med tanke på studiens 

syfte kommer både begreppen respondenter och informanter att användas för att beskriva 

intervjupersonerna. Värt är det att tilläggas att flera av de som har intervjuats i denna studie 

har varit både respondenter och informanter. Även om mesta av undersökningen har grundats 

på resultat från de genomförda intervjuer, så har också i viss mån verksamhetsberättelse från 
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det lokala brottsförebyggande rådet - det vill säga Styrgruppen för Tryggare Hjällbo - använts 

vilket har varit relevant för undersökningen.  

Avgränsning 

Brottsförebyggande arbetet är ett stort område och det finns mycket att skriva om. Eftersom 

allt inte kommer att rymmas i denna uppsats har en avgränsning varit nödvändig. Av denna 

anledning lades fokus på hur det brottspreventiva arbetet ser ut lokalt i stadsdelen Angered i 

Göteborg med Hjällbo och Hammarkullen i fokus. Det arbete som kommer att beskrivas i 

uppsatsen gäller därför inte Göteborg generellt. 

Genomförande 

Den första som gjordes var att upprätta en tidsplan för att kunna få en överblick över de saker 

som skulle göras under denna period dvs. under undersökningens gång.  Sedan formulerades 

en intervjuguide. I samband med detta kontaktade författarna bakom denna studie, sina 

kontakter i Göteborg för att få tag på respondenter samt informanter som kunde tänkas ställa 

upp på en intervju. Förvånande nog gick detta relativt smidigt och alla intervjuer kunde bokas. 

När tidsplanen upprättats och intervjuerna bokats in, inleddes sökning av litteratur veckan 

efter. Detta gjordes på Linnéuniversitetsbiblioteket genom de olika databaserna som fanns 

tillgängliga, med hjälp av olika sökord. Efter att ha samlat in tillräckligt med litteratur delades 

dessa mellan studenter bakom denna studie. Litteraturen fick läsas på egen hand och relevanta 

saker skrevs ner som sedan sammanställdes. 

Efter läsning samt sammanställning av litteraturen, påbörjades skrivandet av det som hade 

införskaffats. När detta var färdigt, reste undersökningens författare till Göteborg för att 

genomföra intervjuerna. Då alla intervjuer var klara, påbörjades bearbetning av intervjuerna 

och sammanställning av dessa. Därefter påbörjades skrivandet av de resterande delarna som 

var kvar av uppsatsen dvs. resultat, analys samt avslutande diskussion. 

Etiska aspekter 

Denna studies etiska tankegångar har utgått ifrån Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011). 

Detta eftersom de etiska avgörandena är aktuella under hela forsningsprocessen och etiska 

aspekter ska finnas med under hela forskningsprocessen. Det finns fyra huvudkrav som faller 
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under det så kallade individskyddskravet: informationskrav, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). 

Informationskravet: Här handlar det om att respondenterna samt informanterna ger sitt 

samtycke till att delta i studien. I samband med intervjuerna informerades respondenterna och 

informanter om att de inte var tvungna att delta utan att det var frivilligt att medverka. 

Intervjupersonerna blev också informerade om studiens huvudsyfte samt dess frågeställning 

samt att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst och att det inte kommer att 

innebära några konsekvenser. Respondenterna och informanterna blev också upplysta om att 

resultatet endast kommer att användas i denna studie dvs. en kandidatuppsats vid 

Linneuniversitetets institution för socialt arbetet i Växjö.  

Samtyckekravet: innefattar att respondenterna och informanterna när som har rätt att avbryta 

sin medverkan i studien utan negativa konsekvenser och detta blev de informerade om i 

inledningen av intervjuerna, i och med detta har kravet på samtycke uppfyllts.  

Konfidentialitetskravet: handlar om offentlighet samt sekretess. Här har respondenterna samt 

informanterna blivit informerade om att inga uppgifter som skulle kunna avslöja deras 

identitet redovisas och fiktiva namn används i uppsatsen. Dock kan det inte garanteras 

fullständig anonymitet till respondenterna och informanterna. Här menas t.ex. Om A arbetar 

inom polisen och väljer att ställa upp på en intervju så kan inte vi garantera att B inom samma 

organisation eller inom annan verksamhet som samverkar med polisen inte upptäcker vem A 

är. För att försvåra identifieringen av respondenterna samt informanterna redovisas därför inte 

känsliga uppgifter så som namn, adress och telefonnummer. De inspelningar som har gjorts 

har varit i samband med intervjuerna och tillhörande utskrifter har enbart behandlats av oss. 

De kommer också att förvaras på sådant sätt att inga andra personer som inte har behörighet 

till materialet skall kunna komma åt dem. Då undersökningen är avslutad kommer alla 

intervjuer samt alla transkriberingar att raderas för att inte hamna i fel händer.  

Nyttjandekravet: innebär att uppgifter om enskilda individer endast får användas för 

uppsatsens ändamål (Bryman 2011). Respondenterna samt informanterna har av den 

anledningen blivit informerade om att det enbart kommer vara till denna uppsats som 

uppgifterna kommer användas samt enbart hanteras av författarna till denna studie.  

Sammanfattningsvis menar Kvale (1997) att som forskare bör man besitta en viss känsla av 
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känslighet för att kunna identifiera en etisk fråga samt ansvar så att de känner sig förpliktade 

att handla på lämpligt sätt. 

Bryman (2011) nämner validitet vilket handlar om att mäta det som behöver mätas, d.v.s. att 

undersökningsupplägget stämmer överens med den problemställning man vill undersöka. Det 

är viktigt att undersökningen är pålitlig och trovärdig vilket han benämner som reliabilitet. 

Genom att använda oss av en intervjuguide (se bilaga) som stöd har en god validitet uppnåtts. 

Vad gäller reliabiliteten har inspelning av intervjuerna gjort att kravet på reliabiliteten har 

uppfyllts. 

3.4 Arbetsfördelning 

Under uppsatsskrivandet gjordes ett försök att skriva alla delar tillsammans dock blev det att 

en av oss fick skriva lite mer emellanåt, vilket anses vara fullt normal på den här nivån då det 

har varit två personer som har gjort denna undersökning. Om en skrev så fick den andre agera 

som observatör dvs. komma med feedback samt leta efter relevant information utifrån den 

litteratur som insamlats. De delar som delades upp var sökning av litteratur. Läsning av 

litteratur gjordes av var för sig och sedan sammanställdes det var och en hade kommit fram 

till. Intervjuerna delades upp mellan författarna till denna undersökning som var och en fick 

ansvara för en del. När den ena intervjuade fick den andra anteckna ner tankar som dök upp 

men också hjälpa intervjuaren ifall denne hade glömt ställa någon viktig fråga eller följdfråga. 

Intervjuer har gjorts tillsammans, dock turades intervjuarna om med att ställa frågor. 

Bearbetningen av intervjuerna delades också upp. Detta enbart för att spara dyrbar tid. Dock 

sammanställdes resultatet av intervjuerna gemensamt och likaså de resterande delar av 

uppsatsen.  
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4. Resultat och analys 

Härnäst ska redovisas för läsaren, resultatet av denna studie vars syfte har varit att kartlägga 

hur det preventiva arbetet och samverkan mellan olika aktörer riktad mot unga i riskzon vad 

gäller kriminalitet ser ut i stadsdelsområdet Angered med Hjällbo och Hammarkullen i fokus. 

Grunden till resultat är intervjuer som har genomförts i det hänseende. Sammanlagt har sex 

stycken intervjuer ägt rum vars intervjupersoner har varit enligt följande: två poliser, en 

fritidsledare (Mixgården), en skolpersonal från Hjällboskolan, två medarbetare från en 

frivillig organisation vardera nämligen en från Aktiva föräldrar i Hjällbo respektive en 

medarbetare från organisationen Social coaching (en frivillig organisation som bland annat är 

verksam inom Göteborgsområdet i syftet att brottas mot den negativa bilden som allmänheten 

bär om förorter). Därutöver har även verksamhetsberättelser från det lokala 

brottsförebyggande rådet i Hjällbo använts, för att besvara studiens frågeställningar.   

4.1 Resultat 

Vilka är de lokala aktörer som är involverade i det preventiva brottsarbetet 

inom undersökningsområdena? 

Under studiens gång har vi kommit i kontakt med olika personer vars vardag präglas av 

kontakt med ungdomar i syftet att förebygga brott. Dessa människor, som accepterade att bli 

våra intervjupersoner, representerar olika organisationer, föreningar och institutioner som var 

och en på sitt sätt agerar generellt inom Hjällbo och/eller Hammarkullen. En del av dessa 

lokala aktörer arbetar ideellt dvs. det handlar om frivilliga organisationer, medan andra utgörs 

av tjänstemän som är heltidsanställda antingen av staten eller också kommunen för att utföra 

det arbetet de gör. Dessa kommunala respektive ideella organisationer och/eller föreningar 

verkar med ungdomar och för ungdomar, menar våra intervjupersoner, i syftet att hindra 

förekomsten av kriminella karriärer bland ungdomar. De lokala aktörer som är respondenter 

samt informanter är följande: Aktiva Föräldrar i Hjällbo, Hjällboskolan, Områdespolisen, 

Social coaching och sist men inte minst Mixgården i Hammarkullen. Vidare kommer var och 

en av dessa att presenteras i alfabetisk ordning. 

Aktiva Föräldrar i Hjällbo: Här handlar det om en ideell förening existerande i Hjällbo. 

Enligt vår intervjuperson, som vi väljer att kalla Amina, så startade denna förening för 3 år 

sedan. Detta i samband med de oroligheter som rådde i Hjällbo med stenkastning mot polis 
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och spårvagnar 2009.  

Ett ”orosmöte” ägde rum i Hjällboskolan på initiativ av tolv somaliska mammor. Dessa 

mammor brukade, berättade Amina för oss, vandra i området varje onsdag eftersom de inte 

ville att deras barn skulle hamna fel. Efter det första mötet blev det ett möte till med skolan, 

socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten, bostadsbolagen samt Trygghetsgruppen som är 

nattvandrare i området:  

”första mötet var med rektorn på skolan, socialtjänsten och trygghetsgruppen. Och 

trygghetsgruppen visade oss en källare som ungdomarna fixat i ordning som ett vardagsrum. 

Här brukar ungdomarna hänga för att dricka, röka på sa trygghetsgruppen, och vi tänkte vad 

är detta för ett konstigt ställe?  Ja, här brukar många ungdomar hänga och knarka. Alla 

föräldrar blev chockade, ah är det här de brukar vara? det är livsfarligt inte bara för 

ungdomarna själva utan för hela byggnaden. Inte nog med att det var nere i en källare så hade 

de gjort hål i någon vägg och där kröp de in för att gömma sig för att ingen ska hitta dem”. 

Den här trista upptäckten var alltså den avgörande händelse som ledde till starten för Aktiva 

Föräldrar i Hjällbo, förklarade intervjupersonen för oss. Föräldrarna som är aktiva inom 

föreningen i fråga är av olika nationaliteter: turkar, libaneser, palestinier, bosnier, somalier, 

kurder, marockaner etc. berättar Amina för oss. 

Hjällboskolan: En högstadieskola för årskurs sex till nio med elever i åldrarna 12-15 år, enligt 

vår intervjuperson som vi väljer att kalla Pierre. Respondenten är mer verksam i en 

fritidslokal som finns i skolan. 

Mixgården: är en fritidsgård belägen i Hammarkullen. Sveriges kanske bästa fritidsgård har 

flera studier visat (Andersson & Jordan 2007). Här finns det två olika grupper berättar 

respondenten nämligen Big Mix (16-20 år) och Mini Mix (12-15 år). 

Områdespolis: den lokala polisenheten för Hjällbo och Hammarkullen med, vid 

intervjutillfällen, sex stycken verksamma poliser. 

Social coaching: Social coaching beskrivs av respondenten som en organisation eller ett 

företag där medarbetarna ”jobbar mycket med kvalificerat kontaktmannaskap, olika sorters 

event och förebyggande (arbete)”. Personen tillägger att Social coaching försöker höja olika 

områden runtom i Sverige, på ett positivt sätt. 
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Tryggare Hjällbo: Enligt Hjällbo Bostadens verksamhetsberättelse (2010) står det enligt 

följande: ”I samband med att områdespolisen etablerades i Hjällbo/Hammarkullen valde 

Hjällbo Bostaden att avsluta trygghetsgruppens verksamhet i Hjällbo den sista mars 2010. En 

stor del av bolagets trygghetsarbete sker inom Styrgruppen för en tryggare Hjällbo. 

Styrgruppen består av representanter från bland annat Hjällbo Bostaden, 

Stadsdelsförvaltningen Lärjedalen (SDF), Göteborgs Lokaler, Lokalförsörjningsförvaltningen 

samt områdespolisen”. Tryggare Hjällbo är alltså det lokala brottsförebyggande rådet. 

Den ovananförda presentationen av de lokala brottsförebyggande aktörerna verksamma i 

undersökningsområdena Hjällbo och Hammarkullen, vid tiden för denna studie, kommer 

härnäst att följas av de existerande insatserna riktade mot unga i riskzon för kriminalitet på 

dessa två områden. 

De lokala brottsförebyggande insatserna i Hjällbo och Hammarkullen 

De lokala insatserna i studiens undersökningsområden är, i likhet med 

organisationer/föreningar, flera och deras sätt att jobba med ungdomar i riskzon för 

brottslighet skiljer sig de emellan. Detta trots att deras målgrupp är densamma det vill säga 

ungdomar i riskzon för kriminalitet. 

Relation  

Våra respondenter nämner skapandet av relation med och till ungdomarna man jobbar med 

som en viktig väg att närma sig ungdomar och få inblick på hur deras liv, deras vardag kan se 

ut:  

”allt vårt arbete går ut på att skapa en så stark relation till ungen som möjligt, så att vi kan få 

en inblick på hur familjesituationen ser ut. Om det dyker upp något problem, så kan man 

jobba efter det. Så att inte ungdomen ska känna att den skäms eller att den inte vågar yttra sig 

om vissa saker och så vidare […] och som vi alla vet, de flesta av oss från Hjällbo, vi kommer 

från utlandet. Vi har invandrarbakgrund. Invandrare brukar inte dela med sig av sina problem 

till vem som helst […] hur ska du skapa det där förtroende om du säger att det ska finnas en 

distans? Då kommer du aldrig få fram alla problem. ” (Social coaching).  

Även polisen nämner relation till de ungdomarna som de stöter på i sitt arbete – de unga i 

riskzon som polisen försöker hjälpa att inte välja kriminalitet som ett levnadssätt – som en 
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avgörande faktor för att nå framgång i arbetet med dessa unga människor: ”Det har varit 

väldigt viktigt att få en relation till dem också” (Områdespolisen Hjällbo/Hammrkullen). 

Mentorer och coacher används inom Social coaching för att arbeta med ungdomarna. Regler 

samt ömsesidig respekt det vill säga att den vuxne är beredd att lyssna på ungdomen och öka 

hans delaktighet i beslut som gäller hans liv, hans tillvaro och i mångt och mycket hans 

framtid samtidigt som ungdomen ska lära sig med tid, efter att relationen har skapats med 

mentorn och coachen, att det finns vissa gränser som ungdomen inte tillåts att överskrida. 

Genom exempelvis vandringar/promenader inom bostadsområdena i Hjällbo så visar man för 

ungdomar att de är iakttagna och sedda och på såsätt är de samtidigt icke anonyma och det 

leder till att de inte på samma sätt vågar stöka till det inom området (områdespolisen och 

Aktiva Föräldrar i Hjällbo). Detta gör ungdomen medveten för konsekvenser av hans 

handlingar, vilka för många kan vara en känsla av skam som hela ens familj kan drabbas av.  

Skolan samt fritidsgården (Mixgården) 

Skolan i detta fall Hjällboskolan och den lokala fritidsgården i Hammarkullen s.k. Mixgården 

spelar avgörande roller i prevention mot ungdomsbrottslighet, visar våra intervjuer. Som 

Ellonen (2008) visar kan skolan spela en avgörande roll för ungdomen positiv eller negativ i 

relation till kriminalitet; detta eftersom ungdomar spenderar över deras halva vakna tid i 

skolan där de exponeras för effekter av social interaktion som förekommer i den miljön, 

menar hon. Ungdomsledaren från Mixgården nämner följande angående skolans betydelse 

och status i Hammarkullen:  

”Jag tycker att skolan är ens andra hem och i Hammarkullen har vi inga bra skolor […] Det 

finns inget ansvar från lärare till rektor. De är rädda för att ta tag i problem som finns. Han 

eller hon ville hantera konflikt som finns de är rädda. Och det är fel, blir man rädd för eleven 

då kan eleven käka upp dig”. 

Detta stämmer väl överens med de flesta andra intervjuer inte minst den med medarbetaren 

från Social coaching. Där diskuterar individen vikten av mer skolpersonal som bör anställas 

för att underlätta lärarnas arbetsbörda samt kunna prata med ungdomarna exempelvis ute i 

korridoren och på så sätt få de att mer synliggöras:  
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”Man måste ha andra redskap på skolan […] som kan gå runt och iaktta de här problemen, 

drar den här ungen åt sidan och få ungen att känna att det finns personer som ser mig när jag 

far illa”. 

Intervjupersonen från Hjällboskolan säger följande i det hänseende: 

”Åren 1999-2004 hade vi 5-6 fritidsledare och 1 skolvärd. Nu är vi bara 2 skolvärdar och 2 

fritidsledare på 300 elever […] Jag tror på att anställda mer personal som ska synas runt om 

och prata med ungdomar och mer läxhjälp på skolan, det tror jag är lösningen”.  

Ovannämnda stämmer väl med följande citat där respondenten resonerar kring vikten att 

förbättra miljön inom skolan – genom att underlätta lärarens arbetsbörda - för att ge 

ungdomen som behöver extra stöd att få det: 

”Det är omöjligt att lägga alla de här uppgifterna på en lärare. För en lärare är det omöjligt att 

ha tid för den här ungen som kan behöva extra stöd för att komma rätt. Det är ofta ungar som 

behöver denna uppmärksamhet. Vad ska en lärare göra med alla andra elever som är 

skötsamma?” 

Föräldrar 

Föräldrarna är, som skolan, viktiga i det preventiva arbetet såsom respondenten från Aktiva 

föräldrar i Hjällbo nämner då hon relaterar till en händelse där Hjällbo-ungdomar påverkades 

via sms från unga bosatta i andra bostadsområden att sätta bränder i soptippar samt att de ska 

göra det svårt för polisen att utföra sitt arbete. Här hade föräldrar mycket att säga till om då de 

fick information om det: 

”Ni kanske har hört om händelsen då ungdomarna kastade sten mot polisen. Detta på grund av 

att våra ungdomar fick sms från andra ungdomar utifrån och detta påverkade våra ungdomar 

här Hjällbo. I sms:et stod det att de ska stå emot polisen, brandkåren och ambulansen […]. Vi 

föräldrar, vi accepterar inte detta och därför tänkte vi att vi ska vara ute för att förhindra detta, 

eftersom detta är vårat område, våra barn som gör såna saker och detta kommer från någon 

annanstans som ska påverka våra barn. Och detta accepterar inte vi föräldrar. Därför tänkte vi 

engagera oss. När vi känner att det kommer ske oroligheter eller stökiga saker så ringer vi till 

varandra och är ute och vandrar. Och en gång var ute och vandrade till kl 3 på natten. Och den 

som ser sitt barn ute drar han eller hon i örat och tar hem de eller så ringer vi till varandra”. 
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Medarbetaren från Mixgården rankar föräldrar högst i det brottsförebyggande arbete. På 

frågan om vad medarbetaren tycker påverkar ungdomar att hamna eller inte i kriminalitet, så 

svarar vår intervjuperson enligt följande: 

”Tycker jag att det är familjen, har inte familjen ansvar, kontroll över sina barn är det kört då 

tappar allt. Det är nummer 1”.  

Respondenten från Social Coaching tar upp föräldrars ansvar som personen anser vara en 

viktig aspekt att ta hänsyn till i det brottsförebyggande arbete med ungdomar i 

undersökningsområdet:  

”[Ungdomar] får ta väldigt mycket skit för vad de säger, hur de är… men det kommer ofta 

från deras föräldrar […]. Jag tror att föräldrarna har en väldigt stor roll i det hela”.  

Medarbetaren från Social Coaching tar också upp föräldrarnas svårighet att hålla kolla på alla 

sina barn då föräldrar generellt har många barn inom undersökningsområdet: 

”I de här områdena, har föräldrarna många barn. Det blir svårt att jogga efter en unge när du 

har 4-5 andra barn du ska ha hand om”. 

Det nyss sagda bekräftas av citat nedan, som illustrerar behovet till förstärkning av 

föräldrarna i sin roll inom hemmet, som en välkommen och kanske till och med en välbehövd 

insats i syftet att förebygga ungdomskriminalitet:  

”Föräldrarna har många gånger spelat ut sin roll alltså. En kille som är 13 år, det är han som 

styr hemma. Pappa har inget att säga till dem. Det är 13 åringen som bestämmer. Och det är ju 

fel. Där var det liksom viktigt att […] stärka föräldrarollen liksom, att det faktiskt är de som 

bestämmer hemma. Det är inte Muhammed eller så” (områdespolis Hjällbo Hammarkullen). 

Intervjupersonen från Hjällboskolan menar på att situationen i hemmet samt utanförskap 

spelar en avgörande roll för ungdomen ifall denne väljer en kriminell bana eller inte: ”Först 

beror det på hur situationen är hemma. Många har svårt att komma in i systemet”.  

Vilket inte minst bekräftas av respondenten från Social Coaching som säger följande: 

” [Ungdomarna har det tufft] ekonomiskt och föräldrar som är deprimerade, som kommer från 

ett annat land, som har inte kommit in i samhället”.  
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Detta liknar vad som tas upp av respondenten från Mixgården: 

”I Hammarkullen är det lite svårt faktiskt. Vi har t.ex. bostadsbolaget som är privat och alla 

mår dåligt av det. Det påverkar också ungdomar när man ser deras mamma och pappa mår 

dåligt av att inget byts ut i lägenheten när något går sönder ingen fixar nått. Det påverkar 

också deras barn”. 

Samverkan aktörerna emellan 

Samverkan upplevs fungera ganska bra av våra respondenter, mellan den organisation som de 

är verksamma i och de runtomkrig som behövs i syftet att arbeta preventivt mot 

ungdomsbrottslighet: ”Vi samarbetar mycket med föreningar t.ex. Lärje Angered och 

Gunnilse, vi följer upp och kollar hur de tränar och kanske pratar lite med tränarna” 

(Hjällboskolan). 

Detta till trots visar deras svar på en hel del förbättringspotential i det hänseende, vilket 

kommer att relateras kring i följande avsnitt. Samverkan sker i första hand mellan polisen, 

skolan, Socialtjänsten och till viss del fritidsgården (Mixgården). De frivilliga organisationer, 

påpekade polismannen som intervjuades av oss, är de med vilka samverkan har haft svårt att 

riktigt lyfta. Hans önskan, då intervjun ägde rum, var att kunna förbättra samverkan mellan 

områdespolisen och de frivilliga/ideella föreningarna. Lite mer om de svårigheter som 

upplevts av våra respondenter vad gäller samverkan med andra lokala aktörer kommer i nästa 

stycke. 

De upplevda svårigheterna eller hinder vad gäller samverkan  

Sekretess är en återkommande problematik som står i vägen mellan olika aktörer. Här väljer 

vi att plocka ut den upplevda problematiken mellan Mixgården och socialtjänsten. 

”När vi ringer till socialen och vill anmäla en sak då tackar de bara för sig och vi får inte vara 

med längre.  Jag tycker att detta är fel eftersom man vill gärna veta vad som händer med dem, 

hur har ni löst problemet, behöver ni något från oss och så vidare. Det saknas en dialog 

mellan oss. Vi har ingen möjlighet till uppföljning och ringer vi, då säger de bara tyvärr vi 

kan inte säga något eftersom vi har sekretess och så vidare. Sekretessen är ett problem 

eftersom det gör att det inte blir någon kontakt mellan oss och detta tycker jag är fel. Det är 

inte bara socialen som har sekretess utan alla myndigheter har det, de kanske berättar 20 % 
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eller så skickar de bollen bara vidare till nästa plan”. 

Även skillnaden på synen vad gäller varandras profession lyfts fram som ett hinder. Från 

Social coachings sida berör man också Socialtjänsten som en aktör vars samverkan med har 

varit problematisk. Varför? Av den anledningen att medarbetarna från Social coaching kanske 

saknar relevant utbildning, enligt Socialtjänstens sätt att se på saken. Vilket intervjupersonen 

inte gillar. Han menar på att det finns en utbildning som de inom Social coaching har, som 

dessa personer från Socialtjänsten aldrig kommer att ha, nämligen livserfarenhet från tuffa 

levnadsförhållanden, från uppväxten i förorten dvs. en uppväxt präglad av utanförskap:  

”Vi har också en utbildning som de aldrig kan läsa sig till. Det finns inte en möjlighet att de 

kan plugga sig till det […] Den utbildningen vi har fått gå, den kan man inte läsa sig till. 

Ingen högskola, inget universitet. Så det är också en utbildning i sig: det är livets skola. Det är 

exakt samma resa som de här ungdomarna gått igenom. Det har inte dem [från universitets 

värld] fått göra. Att komma därifrån och du vet vad som krävs, för att du ska kunna ta dig 

därifrån, för att komma in i samhället, skaffa dig ett jobb, bra rykte. Den utbildningen, var får 

man den ifrån?”.  

4.2 Analys 

Denna studies syfte har varit en kartläggning av hur det preventiva arbetet och samverkan 

mellan olika aktörer riktade mot unga i riskzon vad gäller kriminalitet ser ut i 

stadsdelsområdet Angered med Hjällbo och Hammarkullen i fokus. 

Social och situationell brottsprevention i undersökningsområdet 

Enligt vår förståelse av Lab (2007) är social brottsprevention den lämpliga vägen att gå om 

man effektivt vill förebygga ungdomsbrottslighet. Detta eftersom den sociala brottsprevention 

riktar fokus på de bakomliggande orsakerna som leder till att en ung individ väljer att 

inledningsvis begå brott för att, genom tiden och åren, leda till en utveckling som förknippas 

med kriminell karriär (ibid.).  Vi kan, med resultatet av vår undersökning som grund, nämna 

social prevention som det lösningsalternativ som mest återkommer i diskussion om 

prevention av ungdomsbrottslighet. Social brottsprevention kan sägas rikta sig direkt på de 

faktorer som genom omgivning (familj, vänner etc.), ökar risken för en ung människa att vara 

inblandad i kriminalitet. Familjen, bostadsmiljö, skolan och de vuxna runtomkring utgör 
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tillsammans tunga faktorer som kan bromsa om inte stoppa kriminalitet med dess handlingar, 

i en ungdoms tillvaro. Att stärka föräldrarollen, visar våra intervjuer, är ett effektivt sätt att 

arbeta preventivt mot ungdomskriminalitet. 

Det går dock inte enbart att förlita sig på att förebygga ungdomskriminalitet genom sociala 

åtgärder utan de situationella åtgärderna kan också användas för att hitta en förståelse kring 

ungdomskriminalitet och därigenom tillvägagångssättet för att förebygga de kriminella 

handlingarna bland ungdomarna i vårt samhälle. Enligt Clarke (1997) handlar situationell 

brottsprevention om alla de åtgärder vars syfte är att minska individens – och därmed också 

ungdomens – möjligheter att begå brott. Den situationella brottsprevention har dessvärre inte 

så stor påverkan på de preventiva insatserna mot ungdomskriminalitet inom vårt 

undersökningsområde, visar vår studie. Detta till trots, visar inte minst svar från 

områdespolisen, på att det finns situationer där de situationella åtgärderna har varit 

nödvändiga då de har påverkat resultat positivt i det brottsförebyggande arbetet mot 

ungdomskriminalitet i Hjällbo och Hammarkullen. 

Vidare kommer familjens betydelse att lyftas fram genom att länka samman resultat i vår 

studie med tidigare forskning. 

Familjen i det brottsförebyggande arbetet inom Hjällbo och Hammarkullen  

Som det har illustrerats i resultatavsnittet så är familjen central i det preventiva arbetet riktad 

mot unga i riskzon för kriminalitet inom Hjällbo/Hammarkullen: segregerade bostadsområden 

dvs. områden som är socioekonomiskt svaga med låg utbildning samt hög arbetslöshet bland 

ungdomar (Andersson & Jordan 2007; Ungdomsstyrelsen 2008). Dessa missgynnande 

faktorer som lågutbildning och brist på sysselsättning representerar hör samman med FN:s 

riktlinjer som via Juvenile justice panel (2010) gör gällande att framgångsrikt förebyggande 

arbete riktad mot ungdomar går nödvändigtvis via skapandet av gynnsamma 

levnadsförhållanden. Livsvillkoren för dessa ungdomar inkluderar i många fall också 

föräldrarnas (Greenwood 2008). Därmed är det viktigt att betona föräldrarnas integration som 

en del av prevention mot ungdomskriminalitet i Angered generellt men i synnerhet inom 

Hjällbo/Hammarkullen. Föräldrarnas integration går i första hand via sysselsättning och 

bostad. Därför hör det hemma i detta sammanhang att nämna en nödvändig satsning på en rad 

åtgärder som täcker ett brett spektrum av sociala åtgärder, som ett starkt verktyg i det 

brottsförebyggande arbete mot ungdomskriminalitet. De sociala åtgärder som tas upp i 

meningen innan, kan handla om allmänna insatser som berör ett vidsträckt landskap av sociala 
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problem: från att ge arbete till både föräldrar och ungdomar, höja levnadsförhållanden inom 

marginaliserade bostadsområden, till att tillhandahålla socialt skydd för socialt utsatta familjer 

(Lelekov och Kosheleva 2008). Föräldrarna bör i och med detta ges möjlighet att integreras i 

samhället via inte minst arbete.  

Skillnaden mellan organisationer vad gäller synen på kompetens i brottsprevention  

Det har diskuterats en hel del kring förhållande mellan teori och praktik vad gäller 

brottsprevention (Sarnecki 2004). Forskare, som står för de teoretiska kunskaperna om 

brottslighetens orsaker och därigenom kan bidra till att skapa grunden för kunskapsbaserad 

brottsprevention, är mer inriktade på den interna akademiska debatten än på eventuella 

praktiska konsekvenser av deras forskning därute bland ungdomar, på fält (ibid.). Likaså 

tycks de som arbetar direkt med brottsprevention ofta vara mer inställda på att lösa akuta 

problem, utifrån intuitiva uppfattningar om vad som fungerar och vad som inte fungerar, än 

att vända sig till forskningen för vägledning (Sarnecki 2004).  Förhållandet mellan akademisk 

och icke akademisk kompetens, visar vårt resultat, kan likställas med relation eller kanske 

snarare brist på relation mellan å ena sidan socialtjänsten å andra sidan de lokala 

brottsförebyggande aktörerna som verkar lokalt inom Hjällbo och Hammarkullen.  

När Socialtjänsten som vår intervjuperson från Social Coaching tar upp, betraktar ideell eller 

privata lokala aktörers medarbetare som inte tillräckligt lämpade att utföra ett visst uppdrag i 

syftet att förebygga brott bland ungdomar, vad kan det bero på? Det kan ha att göra med det 

som togs upp ovan här dvs. att socialtjänsten mer förlitar sig på forskning från experter inom 

området brottsprevention. Vilket i sin tur kan göra att de betraktar allt som har med intuition, 

magkänsla eller livserfarenhet som inte stark kompetens nog för att göra nytta bland unga. 

Samtidigt som man från de ideella och andra privata aktörer som lokalt jobbar med ungdomar 

inom undersökningsområden t.ex. Mixgården eller Social Coaching gärna vill lyfta fram 

livserfarenhet som en lika viktig kompetens i det preventiva arbetet bland unga, som den 

akademiska utbildningen och forskningen från universitet.  

Dessa två disparata syner behöver inte vara varandras motsatser. Det skulle kunna vara 

värdefullt att företrädare för dessa respektive synsätten har en mer öppen syn på varandras 

kompetens.  Och på detta sätt kan det leda till att de mer kompletterar varandra. Vilket skulle 

bara ge en vinnare i slutändan: nämligen ungdomen, som i Hjällbo eller Hammarkullen håller 

på att tappa fotfästet och ge sig in i kriminalitet. Ungdomen i fråga skulle kunna då få mer 
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stöd och således hamna rätt igen. Sida vid sida med det nyss sagda står frågan rörande 

sekretess, som våra intervjuer nämner. Socialtjänsten är beroende av lagen. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till varför de inte berättar något för fritidsgården. Detta trots att de 

sistnämnda är de som har sett till att en viss ungdomsproblematik hamnat hos socialtjänsten 

och på så sätt öppnat vägen för att kunna utreda denna ungdoms situation. 
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5. Avslutande diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Genom att använda oss av kvalitativ metod med prestrukturerade frågor upplevde vi att 

undersökningen fungerade bra, då våra respondenter och informanter hade flera års erfarenhet 

inom sitt arbetsområde och vi fick, därigenom en hel del värdefull material. Detta hjälpte oss 

att besvara våra frågeställningar. Båda författare till denna studie har tidigare varit bosatta i 

Göteborg och en utav dem kommer ifrån undersökningsområdet. Detta underlättade i valet av 

respondenter och informanter. Här har människor som intervjuarna känt på ett eller annat sätt 

sedan tidigare tipsat om lämpliga personer. Dessa personer hade inte undersökarna träffat 

någon gång tidigare. Undersökarna tog då kontakt med dessa personer innan intervjuerna till 

slut kunde äga rum.  

Att författarna kommer ifrån Göteborgsområdet har inte påverkat denna studie på ett negativt 

sätt utan enbart positivt. Intervjutiden för alla intervjuer som var mellan 60-90 minuter långa 

gjorde att intervjun flöt på i lagom takt och varje fråga fick det utrymme som behövdes. En 

positiv aspekt i det hela var att alla intervjupersonerna var väldigt öppna av sig. Med det 

menar vi att samtalet flöt på. När vi skulle intervjua polisen blev vi först överraskade av att 

det kom två poliser trots att vi hade bokat tid med enbart en av dem. Dessutom skedde 

intervjun på ett kafé. Och trots att vi satt alla fyra, två poliser och två intervjuare, i ett hörn för 

oss själva, upplevde vi situation som distraherande då det gick folk runtomkring och vissa av 

dem vinkade eller rentav kom ett flertal gånger och skakade hand med dessa poliser som är 

välkända i området.  

Vid ett annat tillfälle höll vi på att hamna i ett svårt läge, då vi skulle intervjua en medarbetare 

från Mixgården. Här hade det brustit i kommunikation. Detta insåg vi när vi var framme. 

Ungdomsledaren hade en aktivitet med en grupp ungdomar på den tiden då det var tänkt att vi 

skulle ha vår intervju. Visst lyckades vi lösa situationen och intervjun ägde rum som planerat 

men vi blev ganska oroliga just när vi insåg att intervjupersonen hade något annat på gång. 

Materialet visar på att ungdomarnas delaktighet och möjlighet att vara med och påverka sin 

egen framtid är faktorer som spelar en väsentlig roll vad gäller prevention mot 

ungdomsbrottslighet, men som ofta glöms bort av de vuxna. Detta kommer fram genom 

intervjuer gjorda med vuxna personer som arbetar med unga i syftet att förebygga brott. Men 
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vad materialet inte kan säga är vad ungdomarna själva tänker rörande sin tillvaro, om rösterna 

från unga människor bosatta i Hjällbo & Hammarkullen vad gäller deras syn på hur 

ungdomskriminalitet skulle kunna förebyggas inom deras bostadsområden. Det nyss nämnda 

beror på att vi under denna undersökning har valt att inte intervjua några ungdomar. Vi har 

försökt att säkra reliabiliteten och upplever inte att undersökningen påverkats av vårt sätt att 

genomföra intervjuerna.  Vad gäller validiteten anser vi att vi har fått svar på de frågor som 

behövde ställas för att uppnå vårt syfte. I vår sammanställning av resultatet upplever vi att 

detta har skett på ett korrekt sätt och vårt val att spela in intervjuerna var till stor nytta.  

5.2 Resultatdiskussion 

Vi har goda skäl att tycka att syftet med denna studie samt de frågeställningar som vi har 

bedömt nödvändiga att hitta svar på, under det här arbetets gång, har besvarats. Härnäst 

kommer en diskussion föras kring det resultat som är ifrån de genomförda intervjuerna samt 

dokumentanalys från det lokala brottsförebyggande rådet. 

Syfte med denna studie har varit en kartläggning av det förebyggande arbetet och samverkan 

mellan olika aktörer riktade mot unga i riskzon vad gäller kriminalitet ser ut i 

stadsdelsområdet Angered med Hjällbo och Hammarkullen i fokus. Vad resultatet av vår 

kartläggning visar är att kriminalitet i första hand inte är något man föds med utan 

omständigheterna i ens liv, i ens tillvaro spelar en stor roll för ifall en ungdom väljer att bli 

kriminell eller inte. Därmed, visar inte minst svar från våra intervjupersoner, är en 

förstärkning av föräldrarollen betydelsefull i prevention av ungdomskriminalitet. Skolan, 

polisen, Socialtjänsten och sist men inte minst de frivilliga aktörerna med lokalförankring är 

essentiella i det lokala brottsförebyggande arbetet, visar våra intervjuer. Dock, tillägger våra 

intervjupersoner, upplevs det hinder för att kunna samverka i vissa avseenden även om den 

upplevs som allmänt fungerande.  

Synen på kunskap och dess betydelse bedöms av de vi har intervjuat som ett hinder vad gäller 

samverkan mellan framför allt lokala aktörer och Socialtjänsten. Även om representanter från 

områdespolisen menar att de också behöver förbättra sin samverkan med de lokala och ideella 

föreningarna verksamma i Hjällbo och Hammarkullen. Förutom den nyss nämnda pekas även 

sekretess ut som en försvårande faktor mellan ungdomsarbetare som lokalt arbetar 

brottsförebyggande och de som jobbar med myndighetsutövning som exempelvis 

Socialtjänsten. Vilket inte kan tyckas främja uppföljning av ungdomens situation och 
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därigenom individens möjlighet till utveckling. Detta kan inte gynna de mekanismer som 

behöver vara aktiva för att hindra ungdomen från att välja en kriminell karriär. 

Att synen på utbildningen och dess betydelse för det preventiva arbetet mot 

ungdomskriminalitet skiljer sig mellan Socialtjänsten och minst en av de lokala aktörerna 

framstår av resultatet i avsnittet innan. Den akademiska utbildningen nämns ofta som ett 

viktigt redskap i det brottsförebyggande arbetet då man gärna vill betona vikten av väl 

etablerade metoder som hittar sin grund i forskning från den akademiska världen s.k. 

expertisen. Metoden i all ära men livserfarenhet från exempelvis människor uppväxta i 

miljöer där brottslighet är störst förankrad, bör också betraktas som ett viktigt verktyg med 

hjälp av vilket det preventiva arbetet riktad mot unga i riskzon vad gäller kriminalitet, bättre 

kan nå de förväntade resultaten. Ungdomarna ser ofta upp till sina förebilder vars den 

gemensamma nämnaren med ungdomen inte minst kan vara uppväxten i liknande 

levnadsförhållanden präglad av utanförskap, fattigdom och en känsla av otillräcklighet, som 

våra intervjuer visar. 

Skolans förmåga att förmedla kunskap och hantera ungdomen sida vid sida med föräldrarollen 

är betydelsefulla om man vill få en ung människa att hålla sig borta från kriminalitet, som 

våra intervjuer visar. I det hänseende tar Gottfredson (2004) upp sammankopplingen mellan 

de timmarna som ungdomen tillbringar i skolmiljö och de efterföljande timmarna. I sin studie 

visar forskaren på att närvaro eller inblandning av en vuxen i den unges tid både i skolan och 

efteråt, påverkar risken att utveckla avvikande beteende kopplade till brottslighet eller 

tvärtom. Alltså är det angeläget att se till att ungdomen inte lämnas åt sitt eget öde ifall 

föräldrarna exempelvis är på jobbet, utan att samhället också hjälper till att understödja 

familjen i uppfostran av ungdomen eller åtminstone kan det vara positivt att vuxna finns med 

i den unges liv även efter skoltimmarna. Med det menas att ungdomen synliggörs och känner 

sig delaktig i något meningsfullt i sitt eget liv, under vägledning av en vuxen människa. På så 

sätt, visar alltså Gottfredson (2004), kan man minska risken för ungdomen att hamna i 

brottslighet. 

5.3. Slutsats 

Växer det verkligen inget träd i öknen? Enligt vår studie så gör det inte det, åtminstone inte 

för ungdomnarna i Hjällbo/Hammarkullen. Vad som menas med det nyss sagda är att ingen 

ung människa hamnar i kriminalitet av ren slump, för det finns ofta omständigheter 
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runtomkring som leder den unge Angelo, 16 år, till att välja kriminalitet som tillflykt: brist på 

uppmärksamhet i hemmet, inget eller för lite stöd i skolan, brist på sysselsättning eller 

meningsfulla aktiviteter under fritiden är några orsaker som kan nämnas. Men vad gör vi, den 

vuxna världen, för att rädda unga i vårt samhälle från att söka erkännande, meningsfullhet och 

acceptans i kriminella kretsar? Välmedvetna om att Angered i allmänhet och 

Hjällbo/Hammarkullen i synnerhet inte behöver representera hela Sverige, så finns det 

anledning från vår sida att uttrycka vårt bekymmer, över att samhället verkar se på utan att 

kunna eller vilja agera för att bryta denna negativa spiral i vilken ungdomarna i exempelvis 

Angered hamnar.  

Det utanförskap, den fattigdom och den bristen på erkännande och möjlighet till delaktighet i 

samhällslivet från ungdomarna kan alla vi, vuxna människor i Sverige, ha anledning att känna 

oss skyldiga till. Varför? Ett skäl kan vara att föräldrar inte lär sina ungdomar att närma sig 

varandra. Till exempel skulle föräldrar i Askim, ett förmöget område i Göteborg, lära sina 

ungar att närma sig ungdomar i exempelvis Angered och kanske på så sätt upptäcka att de alla 

är människor och de inte skiljer sig från varandra. För att nå dit kanske mer utbildning av 

föräldrarna kring betydelsen av mångfald i vårt samhälle och mer acceptans av personer från 

andra områden och kulturer än den egna vara nyckeln dit. Ungdomarnas röst behöver höras 

mer, som våra intervjuer visar. Ungdomsarbetare skulle vinna på att vara mer uppmärksamma 

på vad de ungdomar som de arbetar med har att säga, och få dem att mer kunna påverka sin 

egen tillvaro, istället för att besluta över dem. Därför att vi tror inte på att någon som helst 

ungdom i vilket samhälle som helst är dömd att misslyckas att integrera samhället. Anledning 

till det nyss nämnda är vi inte anser att det är viljan att förändra sina liv som brister hos 

ungdomar utan det som fattas är tron, från den vuxna världen, på Angelo som kanske har 

rånat eller misshandlat en klasskamrat. ”Errare humanum es” från det latinska ordspråket ”att 

fela är mänskligt” hittar sitt sammanhang här. Alltså om Angelo trots hans misshandel av sin 

klasskamrat blir betrodd av en vuxna som lyfter hans starka sidor samt bekräftar dem, istället 

för att döma ut ungdomen trots dennes fel. Då finns det anledning att vara optimistisk till att 

denna ungdom som Angelo är så småningom kan bejaka det positiva och förkasta det negativa 

som kriminalitet kan förknippas med. Så nej, det växer inget träd i öknen! 
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7. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för befattning och vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Hur länge har du jobbat inom ungdomsroteln (polisen)/skolan? 

 
3. Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till kriminalitet? 

 

4. Vad är det för kriminella handlingar som dessa ungdomar utför? 

 

5. Hur arbetar ni i Hammarkullen och Hjällbo med brottsprevention riktad mot unga i 

riskzon? 

 

6. Känner ni er nöjda med insatser från er organisation? 

a. Om inte, vad skulle ni vilja göra annorlunda? 

 

7. Vad gör ni (vi menar inom polisen) konkret för att förebygga kriminalitet bland unga i 

riskzon? 

 

8. Hur går det till i processen av det brottspreventiva ungdomsarbetet mellan 

socialtjänsten, föräldrar, polis eller andra lokala aktörer? 

 

9. Vilken roll anser du, föräldrarna och skolan ha i det preventiva arbetet mot 

ungdomskriminalitet?  

 

10. Hur viktigt anser du föräldrarnas roll vara i det brottspreventiva arbetet? Hur verkar ni 

för att göra föräldrarna mer delaktiga i det arbetet? 

 

11. Sätter ni några mål när det gäller att förebygga kriminalitet bland unga och i så fall 

hur? 

 

12. Vilka prioriteringar gör ni (polisen/skolan osv.) när det gäller att förebygga 

ungdomskriminalitet? 

 

13. Vad tycker du, polisen/skolan saknar för att bli än mer effektiv i det preventiva arbetet 

mot ungdomsbrottslighet i Hammarkullen och Hjällbo? 

 

14. Vad vill du lägga till om det preventiva arbetet mot ungdomskriminalitet i Hjällbo och 

Hammarkullen? 

 

15. Vilken funktion fyller polisen i det preventiva arbete bland unga som bedöms infinna 

sig i riskzon vad gäller kriminalitet? 
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16. Förekommer det samverkan mellan närpolisen och andra lokala aktörer rörande 

ungdomskriminalitet? 

 

17.  Om svar ”JA” på föregående fråga, vad anser du vara viktig vad gäller samverkan 

mellan närpolis och andra lokala aktörer för att uppnå ett gott resultat? 

 

18. Vilka är era mål då ni strävar efter att nå en god verksamhet när det gäller 

ungdomskriminalitet i Hjällbo och Hammarkullen? 

 

19. Hur arbetar polisen/skolan/fritidsgården för att skapa trygghet i ert närområde och 

förebygga kriminalitet bland unga i Hjällbo och Hammarkullen? 

 

20. Gör ni någon utvärdering av ert arbete, vem gör det? Och hur ofta gör ni det? 

– Hur använder ni er av utvärderingarna? 

 

21. Hur formas en fungerande samverkan mellan polis och andra aktörer t.ex. skola och 

frivilliga organisationer när det gäller ungdomskriminalitet? 

 

22. Anser ni er har tillräckligt med resurs för att arbeta med unga som befinner sig i 

riskzon vad gäller kriminalitet? 

– Vad saknas, vad skulle ni behöva ytterligare? 

 

23. Hur ser samarbetet med annan lokal aktör ut rörande ungdomar i riskzon vad gäller 

brottslighet? 

 

24.  Vilka möjliga hinder, svårigheter kan det finnas mellan närpolis och annan lokal aktör 

i samverkan vad gäller det förebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet? (vi tänker 

på sekretesslagen bl. annat). 

 

25.  Hur skulle samverkan kunna förbättras mellan polisen och andra lokala aktörer?  

– Vad kan förbättras vad gäller den samverkan? 

 

 

26.  Är det något du vill tillägga vad gäller samverkan i det brottsförebyggande arbete 

riktad mot unga i riskzon? 

 


