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ABSTRAKT 
Andreoli, D. och Darabi, S. (2006) En sociologisk undersökning av hur bilden av 
ungdomskriminalitet konstrueras i stadsdelen Backa, Göteborg, Högskolan i Halmstad, 
Sektionen för Hälsa och Samhälle, Sociologi C, 40-60p, VT 2007 
 

 

 

Ungdomsbrottsligheten är idag ett välkänt samhällsproblem. Som samhällsmedlemmar i en 

stor stad som Göteborg stöter man på fenomenet i verkligheten eller i media. Syftet med 

denna uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur 

ungdomsbrottsligheten som fenomen konstrueras i samhället. 

Vi har utifrån vår insamlade empiri samt utifrån relevanta teorier valt att belysa hur 

ungdomskriminaliteten konstrueras utifrån skilda perspektiv i stadsdelen Backa i Göteborg. 

Ett avgränsat bostadsområde i en större stad där ungdomskriminaliteten har framställts som 

ett problem i media. Vi har valt att arbeta med en kvalitativ intervjumetod och genomfört våra 

intervjuer med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 

 

Analysen har skett genom att vi sammankopplat vår insamlade data och med hjälp av våra 

valda teorier analyserat vårt arbete. 

Vi pekar i uppsatsen på att den stigmatisering som kan ske på individnivå har en motsvarighet 

på samhällsnivå där hela stadsdelar pekas som mer problemtyngda och kriminella än andra. 

Detta drabbar samtliga som bor där. Upplevelserna av hur det är att bo eller arbeta i 

stadsdelen kan dock skilja sig från den mediala bilden. Det finns dock samtidigt en risk att 

denna påverkar de boendes egna uppfattningar om bostadsområdet. Vi tycker oss ha funnit 

stöd både för detta och för motsatsen, nämligen att dem som bor och verksamma i området 

har en annan bild av ungdomsbrottsligheten än media.    
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FÖRORD 
 

Vi har under hela vår studietid haft funderingar kring ungdomsbrottsligheten som fenomen 

och som ett av idag stort samhällsproblem. Vi insåg bägge att fenomenet var av sådant 

intresse för oss att vi valde att skriva om det i vår c – uppsatts. 

Vi känner nu efter att ha genomfört vår forskningsstudie inom ämnet att vi har en bredare och 

djupare förståelse och att det har varit mycket lärorikt och inspirerande att ha arbeta med 

ämnet. Intervjuerna som vi har genomfört har hjälpt oss att komma i kontakt med en 

verklighet som vi innan arbetets gång bara hade hört talats om genom media och litteratur. 

 

Vi vill här passa på att tacka de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Framför allt vill 

vi tacka de personer som ställde upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka Sandra Fara för den 

tid hon avsatt åt att läsa och ge förslag på ändringar vad det gäller vårt språk som ibland hade 

en tendens att bli obegripligt för icke akademiker. 

Avslutningsvis vill vi ge vår handledare på högskolan i Halmstad, Ove Svensson ett stort 

hjärtligt tack för all hjälp med idéer och feedback han bidragit med. 
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1 INLEDNING 
 

”På Hisingen är läget med ungdomskriminalitet akut. I höst sätts en extragrupp med poliser 

in för att främst jobba med ungdomar i Torslanda, Backa och Biskopsgården.  

Allt för att förhindra gängrekryteringen ”(Göteborgs Posten, 2006).  

 

Den bild av dessa tre bostadsområden som allmänheten här får uppmålad av media är 

synnerligen inte en positiv sådan. Snarare tenderar tankarna att gå till s.k. problem områden. 

Där det finns ungdoms gäng som ”drar runt”, områden där man bör vara försiktig eller t.o.m. 

undvika, om man inte vill råka ut för olyckligheter tills poliser rätt upp den dåliga situation 

som beskrivs. 

Bör man som människa enbart nöja sig med att läsa i tidningen för att få en uppfattning om 

den ungdomskriminalitet som finns i dessa områden, mer specifikt stadsdelen Backa som vi 

ska inrikta in oss på i vår forsknings undersökning?  

Skall man enbart förklara och försöka förstå den ungdomskriminalitet som finns genom 

medias urskiljande glasögon?  

Eller ska man kanske även ta i beaktning de alternativa uppfattningarna som finns.  

Media är inte alltid objektiva i sina framställningar av fenomenet ungdomskriminalitet enligt 

vår mening, och vi uppfattar snarare källor som media, som mer eller mindre subjektiva i sina 

skildringar.  

Vi vill därför genom detta arbete belysa ungdomskriminaliteten och då främst i området 

Backa, utifrån de perspektiv som vi tycker är viktiga nämligen ur människor som är bosatta 

och verksamma i områdets synvinkel. Vi vill alltså erbjuda er som läsare alternativa 

uppfattningar om området. 
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Vårt syfte kommer inte att behandla frågor där det gäller att fastställa vems bild av problemet 

som kan definieras som den ”sanna” bilden, och vidare så är våra roller som forskare inte att 

slå fast ”hur det verkligen är” utan snarare att skapa möjligheter till att se 

ungdomskriminaliteten i Backa på olika sätt, vi anser inte att det finns någon universell eller 

objektiv sanning om vårt forskningsämne.  

Vi vill genom detta arbete snarare erbjuda motbilder till dominerande ideal och förståelsen 

som finns om fenomenet, samt försöka inleda en öppen diskussion av den dominerande bild 

av ungdomskriminalitet i Backa som finns genom att visa dolda aspekter och erbjuda 

alternativa tolkningar.  

 

Syftet i detta arbete om ungdomskriminalitet är inte att undersöka fenomenets ursprung eller 

orsak, då vi i en mindre forskning som denna c-uppsats varken har tid eller resurser som 

räcker till. Syftet med hela vårt forsknings rapport är helt enkelt att undersöka hur bilden av 

ungdomskriminaliteten i Backa konstrueras, och hur denna påverkas av de olika åsikter som 

förekommer bland dem unga som bor och dem som är verksamma inom yrken som möter 

unga i området. 

Ungdomskriminalitet 

Boende 

Ungdomar Skola 

Lokala politiker 

Sociala 
myndigheter 

Aktörer i lokala 
ungdoms projekt 
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Vi vill klargöra att de resultat, svar och uppfattningar vi kommer att redogöra för i denna 

forskning om bilden av ungdomskriminalitet i Backa Göteborg är baserade på nio människors 

uppfattning. De deltagande respondenterna är boende eller på något annat sätt aktiva i denna 

stadsdel, de har alla en vardaglig ”rörelse” eller ”kontakt” i denna stadsdel dock rör det sig om 

enskilda individers uppfattning inte myndigheters perspektiv på detta, orsak till val av vissa 

aktörer i de lokala sociala myndigheterna samt skola är baserad på att de har en stor kontakt 

med människor som är boende och det kan innebära en annan belysning samt uppfattning av 

fenomenet som kan skiljas från boende som studerar eller kanske arbetar med något som inte 

innebär ett arbete med lokala frågor.  

Delar dessa nio respondenter medias bild av stadsdelen eller finns det motbilder? 

Vi anser att det är viktigt att belysa bilden samt uppfattningen om ungdomskriminaliteten i 

Backa utifrån från flera olika perspektiv för att kunna förstå den bättre för att kunna förebygga 

samt arbeta aktivt med och emot den.  

Om man väljer att bara redogöra för en bild som man utmålar som en universell sanning kan 

detta få katastrofala följder enligt vår mening.  

Vi ser det som vår uppgift att ifrågasätta och undersöka den bild av Backa som utmålas av 

svensk media på senare tid. 

 

Backa har det senaste året fått allt mer utrymme och uppmärksamhet bland huvudrubrikerna 

och löpsedlar bland de lokala och nationella medierna. Dock har det inte alltid varit positiv 

uppmärksamhet utan det har snarare målats upp en rätt negativ bild.  

Man har kunnat läsa i tidningar om kriminella ungdomsgäng, bilbränder och andra incidenter 

som påverkat oss läsare till att skapa oss en negativ tanke kring området. 

 

Det finns idag största Svenska storstäderna stadsdelar som mer eller mindre alla människor i 

detta land känner till.  

I Stockholm är förorten Rinkeby belägen, Malmö har Rosengård och i Göteborg finns 

Bergsjön, riks medier har målat upp dessa förorter som farliga, segregerade områden med hög 

kriminalitet där fattiga, laglösa, 2:a klassens medborgare bor.  

 

Vi är bekymrade för att all den negativa uppmärksamhet som Backa på senare tid har fått och 

vi tror att detta kan leda till att Backa blir uppfattat och utmålat som ännu en av de ökända 

förorterna som människor i Sverige har fördomar om, något som kan innebära radikala följder 

för de boende. Vi vill se om det enligt de verksamma aktörerna i området uppfattas så illa.  
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1.1 BEGREPPET UNGDOM OCH UNGDOMSBROTTSLINGEN 

 

Felipe Estrada och Janne Flyghed definierar ungdomsbrottslighet som ”den brottslighet som 

ungdomar begår”(Estrada & Flyghed, 2001).  

 Men hur ska eller kan man definiera en ungdom eller brottslighet? 

 

Ungdomsperioden kan avgränsas kulturellt, men den definition som oftast används är den 

officiella myndighetsåldern 18 år. Dock kan individer betraktas som ungdomar fram tills att 

de fyller 20 år och har rätt att köpa alkohol på systembolaget. Men vid 15 års ålder blir man 

straffmyndig, detta kan betraktas som en slags dubbelmoral. Man är då tillräckligt gammal för 

att straffas men får dock inte ta del av samhällets alla rättigheter. En problematik i 

bestämmandet av när en människa upphör att vara ungdom finns.  

I denna undersökning kommer vi dock att avgränsa ungdomar som personer i ålder 13-20 år. 

 

En extrem legalistisk definition av brottslighet är enligt föregående författare ”de brott som i 

laga ordning bevisas inför domstol kan definieras som brott”(Estrada & Flyghed, 2001). 

Detta innebär dock att de dold brottslighet inte existerar som brottslighet. Lagar samt brott 

ändras, det finns handlingar som idag inte är definierade som brott av polis samt 

rättsväsendet. Detta kan dock ändras över en natt genom en lag som definierar handlingen 

som olaglig.  

I denna undersökning kommer vi inte enbart att benämna ungdoms brottslighet som enbart 

den kända och definierade av rättsväsendet utan även den som respondenterna själva 

upplever, oanmäld som dold .    

 

1.1.1 VAD SÄGER STATISTIKEN?  
 

I Sverige genomför BRÅ(Brottsförebyggande rådet BRÅ) självdeklarationsundersökningar 

vartannat år. Den senaste gjorda, år 2003, visade att över 50 % av eleverna i årskurs nio under 

det 12 månaderna stulit något, 1995 låg den siffran på 66 % alltså kunde man se en ökning 

med 11 %. Stöld från någon affär eller skolan var vanligast. 

Andelen ungdomar som uppgav att de begått våld mot person låg på oförändrade ca 10 %  
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Under åldern 15-17 är det störst andel som begår brott. Den officiella kriminalstatistiken visar 

inte på någon ökning av ungdomsbrottsligheten. Antalet ungdomar (15–17 år) som misstänks 

för brott har minskat något jämfört med för tio år sedan.  

 

De flesta begår endast något enstaka brott medan några få fortsätter även i vuxen ålder. De 

flesta ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid. (BRÅ) År 2004 var antalet 

lagförda (se bilaga) i åldern 15-20 år enligt den officiella lagföringsstatistiken ca 24 300, en 

ökning på 5 % hade skett från föregående år. Men i ett längre tidsperspektiv kan man se en 

minskning med 33 % då siffran 1990 låg på 36 100 ungdomar.  

 

Av de lagförda ungdomarna år 2004 som fälldes i en domstol dömdes 866 av dem till fängelse 

som huvudpåföljd. I jämförelse med föregående år finns en ökning med 12 procent,. Antalet 

fängelsedömda ungdomar har ökat under 2000-talet men det har dock skett en minskning med 

ca 13 % sedan år 1990, då antalet fängelsedömda ungdomar uppgick till cirka 1 000 personer. 

Lagföringsstatistiken belyser bara en del av brottsligheten bland ungdomar (Brå)  

 

1.1.2 STATISTIK PÅ UNGDOMSBROTTSLIGHET I BACKA 
 
2003 greps 7 % av ungdomarna i Backa i åldern 13- 18 år för brott, 2004 greps 6 % alltså kan 

man se en minskning på 1 % på ett år. Denna siffra kan i vissa fall vara oroande men i 

jämförelse med andra stadsdelar får man en annan bild. Det rörs sig alltså inte om en ovanligt 

hög andel. 

 

2003 fanns det fyra andra stadsdelar som hade en högre andel ungdomar som hade blivit 

gripna för brott, denna siffra låg i Bergsjön på 16 %, Gunnared på 10 %, Lärjedalen på 10 %, 

Biskopsgården på 9 %. Stadsdelen Kärra - Rödbo hade lika hög andel (7 %) ungdomar som 

hade blivit gripna 2003 som Backa (Bilaga, tabell 3) 

 
1.1.3 BEFOLKNING I BACKA 
 
Backa är en av Göteborgs 21 stadsdelar och har ca 23 000 invånare utspridda i en blandad 

bebyggelse med både hyreshus, bostadsrättslägenheter och villor. I denna stadsdel bor det 

människor från Sverige som från många andra olika delar av världen. I Backa bor 

barnfamiljer, pensionärer som ungdomar, människor med olika ekonomisk standard, 

utbildning och bakgrund. En färgglad och mångkulturell stadsdel kan man tycka. 
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Backa är stadsdel som är nära till allt, både Göteborgs centrum, landsbygd och natur. I denna 

stadsdel finns det också tre köpcentrum, Brunnsbotorget, Selma Lagerlöfs Torg och 

Bäckebols köpcentrum så att det boende har allt de behöver nära till hands. Det är en stadsdel 

där människor bor, lever och arbetar.  

 

 

1.1.4 UNGDOMSSATSNING OCH PROJEKT I BACKA 

”Teen Dream”  
Teen Dream är en ungdoms satsning som riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år.  

Uppdraget och målet är att tillsammans med ungdomar på Hisingen skapa meningsfulla 

arrangemang och fritidsaktiviteter. En mötesplats som kallas ungdomshus i centrala Hisingen. 

Erbjuder en scen med fast ljud och ljus, IT-café, motorverkstad och en öppen yta där det finns 

möjligheter att spontanidrotta.  Hittills har ungdomarnas denna satsning resulterat i replokaler 

för ett 18 band, en digitalstudio i biskopsgården och en i Tuve, flera spelningar och diskon har 

anordnats.  

Ett IT-cafe finns vidare att tillgå i Kärra för ungdomarna som även erbjuds utbildningar inom 

olika data program.  

Denna satsning är finansierad av Göteborg stad Backa stadsdels förvaltning men är även ett 

resultat av olika stadsdelars samarbete.  

 

Gemenskapen Unga Ledare- GUL 
 
GUL är en grupp av unga ledare, projekt handlar om att utveckla unga individer i en ålder där 

dom är väldigt formbara. Göra dem till ledare inspirerar dem till positiva saker i livet. 

Ledarnas instruktioner är att behandla de unga deltagarna som de skulle behandla sina egna 

syskon för att barnen ska känna trygghet hos sina ledare. 

GUL-gruppen sammanbands av Västsvenska idrottsförbundet under ramen för 

Riksidrottsförbundets "unga ledare" satsning, men när projekt medlen tog slut var det några 

gamla deltagare som återupptog kontakten med varann och diskuterade hur man själva ville 

att framtiden skulle se ut, inte för sig själva utan för generationen som kommer efter. 

Man kom fram till att GUL vill finnas till hands då det finns behov att få fart på barn- och 
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ungdomsaktiviteter. Ledarna är från föreningslivet men också ungdomar från området. GUL:s 

mål är att sprida glädje och bygga broar mot det vuxna samhället 

 
1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
 
SYFTE 

Vårt intresse för ungdomskriminalitet har påverkat oss till att skriva om det i den här c- 

uppsatsen då vi tycker det är ett samhällsproblem som bör belysas till allra högsta grad då 

klimatet i vårt samhälle blir tuffare och tuffare. 

Vårt syfte med denna uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv ta reda på och skapa en 

förståelse för hur fenomenet ungdomsbrottslighet och bilden utav den ser ut och uppfattas av 

personer som arbetar nära inpå just ungdomarna i stadsdelen Backa i Göteborg.  

Vi valde att skriva om stadsdelen Backa då problemen med ungdomskriminaliteten i området 

vuxit sig större under senare tid, något som vi har fått insikt om genom framför allt media och 

dagspress. Vidare vill vi även ta reda på om bilden av problemet får hjälp att konstrueras och 

framställas av människor bosatta i området och av ungdomarna själva. Vi vill utifrån 

intervjuer och relevant litteratur belysa ungdomskriminaliteten i stadsdelen och skapa en 

djupare förståelse. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

• Hur ser bilden av ungdomskriminaliteten i stadsdelen Backa, Göteborg ut? 

• Har människor som bor alternativt arbetar i stadsdelen Backa samma bild av 

ungdomskriminaliteten? 
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1.3 AVGRÄNSNING 
Vi har i vårt uppsatsarbete valt att begränsa oss till ungdomskriminaliteten i stadsdelen Backa 

och målet har varit att få en förståelse för hur problemet ser ut enbart i detta område. Vi 

kommer alltså inte gå in och titta på hur andra områden ser ut nationellt. Vidare kommer vi 

inte att försöka förklara hur ungdomskriminaliteten uppstår utan vårt huvudsakliga syfte är att 

förklara hur den ser ut. Vidare kommer vi inte att behandla psykiska faktorer som kan bidra 

till problemet utan vi avgränsar oss under teoriavsnittet att endast förklara sociala faktorer 

som hör ihop med fenomenet ungdomskriminalitet. 

I denna undersökning kommer vi inte enbart att benämna ungdoms brottslighet som enbart 

den kända och definierade av rättsväsendet utan även den som respondenterna själva 

upplever, oanmäld som dold 

 

1.4 DISPOSITION 
Vi har valt att dela in uppsatsen i 6 huvudkapitel med underkapitel. I kapitel 1 behandlas 

bakgrund och problemställning, statistik samt disposition och avgränsning.  

Kapitel 2 redogör för våra tre valda teorier. I kapitel 3 tar vi upp vetenskapssyn, metod och 

urval.  

I kapitel 4 redogör i för vår empiri under tre olika analytiska underteman.  

Vi presenterar även intervjupersonerna närmare under samma kapitel. Kapitel 5 redogör för 

vår analys av uppsatsen då i form av två olika delar medan vi i det avslutande kapitlet 6 gör en 

sammanfattande reflektion kring undersökningens resultat och diskuterar helheten på ett mer 

öppet sätt. 
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2 TEORI 
 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de teorier vi har valt att arbeta med under 

uppsatsens gång och som hjälpt oss att tolka vårt insamlade material. 

 

2.1 SJÄLVBILD 
 
Annick Sjögren skriver i Ahmadis bok att de allra flesta barn som sedan några år föds i några 

av de stora städerna i Sverige besitter en tvåspråkig potential. I skolan kommer barn och 

ungdomar i kontakt med många olika kulturer. 

Den stora utmaningen enligt Sjögren är att omgivningen som barnomsorgen, skolan och andra 

samhällsinstitutioner som media, fritidsverksamhet och vården måste sätta tillit till dessa barn. 

Sjögren menar dock vidare i Ahmadis bok att man allt för ofta fokuserar på barn och 

ungdomars brister istället för deras resurser. De språk som många ungdomar talar flytande blir 

förbisedda och omgivningen lägger sin fokus på dessa individers bristfälliga svenska och 

deras förmodade förtrolighet med andra länders traditioner och ibland även andra religioner. 

Sjögren menar att ovanstående kan kännas ”besvärligt” för ett antal svenskar i ungdomarnas 

omgivning då dessa inte behärskar det svenska språket och de svenska koderna i samhället 

och ofta talar för högt och livligt, har svårt att ta ansvar för sina liv utan att dra in sina 

närmaste i beslutsprocessen osv.  

Identitetsbyggande är ett givande och ett tagande menar Sjögren. En identitet formas utifrån 

individens egenskaper och handlingar, men också i samspel med omgivningens uppfattning 

av personen och den ”spegelbild” som skickas tillbaka samt det mottagande personen ger den, 

människans syn på sig själv i relation till den omgivande världen utgör själva kärnan i 

identitetsbyggande och blir tidigt internaliserad. 

Av människor som gått igenom utvandring och invandringsprocessen och kanske upplevt 

flykt från krig osv. krävs det ett stort mentalt och psykologiskt arbete för att bygga upp en 

säker identitet i det nya landet. För dessa barn och ungdomar födda i Sverige men även för de 

flest med ett svenskt medborgarskap blir den gängse uppdelningen mellan ”svenskar” och 

”invandrare” ett stigmatiserande utanförskap. 

Sjögren menar vidare att man aldrig kan förklara en människas attityder och beteende enbart 

utifrån dess kultur, men i de fall man som utomstående har svårt att förstå en persons reaktion 
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kan det vara till nytta ställa sig frågan vilken roll kulturella faktorer kan spela i hennes sätt att 

handla.  

Människans syn på sig själv i relation till världen omkring utgör kärnan i personbegreppet. 

Det måste enligt Sjögren finnas en ”spänning” mellan två motsatta krafter för att man som 

människa skall kunna utvecklas, att uppleva sig som en helt oberoende enhet och ändå 

utveckla sig i relation med andra. Personbegreppet betecknar den internaliserade synen på 

jagets betydelse i relation till de andra, och motsvarar grunden för individens 

handlingsmöjligheter och känslouttryck. Världsbilden som skapas utifrån personbegreppet 

styr i sin tur de livsavgörande val som man gör i livet och det är vid dessa val som 

missförstånd och konfrontationer lätt kan uppstå menar Sjögren (Ahmadi, 2003). 

Många av de undersökningar som har gjorts om brottslighet bland ungdomar med utländsk 

bakgrund tyder på att dessa är något överrepresenterade i kriminalitetsstatistiken jämfört med 

den inhemska ungdomsbefolkningen. Den gängse slutsatsen som dras är att det finns vissa 

faktorer som särskilt främjar normalavvikelser hos ungdomar med utländsk bakgrund; att 

invandrarungdomar i större utsträckning har allvarligare sociala problem än de svenska 

ungdomarna. Bland dessa problem nämner man i Ahmadis bok att invandrare är mer utsatta 

för våld, att de har fler hälsoproblem, att de har svagare ställning på arbetsmarknaden och att 

de upplever diskriminering. 

Det finns dock enligt Ahmadi ytterligare faktorer som kan ligga bakom en stor del av 

invandrar ungdomars sociala avvikande handlingar och då även de brottsliga sådana och 

denna faktor kallar Ahmadi ”jag - uppfattningen”.  

Jag – uppfattningen kan enligt Ahmadi vara källan till många av de avvikande tolkningar av 

samhällsnormerna och därmed även till de handlingar som är förbjudna enligt dessa normer. 

Jag – uppfattningen ser olika ut beroende på vilken kulturell bakgrund man har, något som 

enligt Ahmadi gör att ungdomarna tolkar den sociala verkligheten på olika sätt. Våra 

handlingar och vårt förhållande till omgivningen bestäms till stor del av den uppfattningen 

som vi har om oss själva som individer. Det innebär att en individs sätt att förhålla sig till 

andra människor varierar beroende på om vi betraktar oss själva som självständiga och 

självförsörjande medlemmar av ett kollektiv, eller som personer som är integrerade delar av 

ett större samhälle. 

Kultur kan sägas ge uttryck åt gemensamma värderingar som är nödvändiga för att konstruera 

en bild av jaget i den utsträckning dessa värderingar rör jagets moraliska värld i relation till 

andra. När avståndet mellan den kultur som individen har införlivat och den dominerande 

kulturen i samhället är stort, finns det risk för att individens moraliska universum och hela 
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hennes värdesystem kollapsar, något som enligt Ahmadi leder till en förlust av individens inre 

integritet. Denna förlust menar Ahmadi är grunden till en identitetskris som kan leda till en 

större benägenhet att begå brott hos vissa invandrarungdomar.   

 

2.2 STÄMPLINGSTEORI 

 
Stämplingsteorin har i dagens läge förespråkare i både Sverige och USA. I korthet går teorin 

enligt Bergström 2006 ut på att man sätter etiketten ”kriminell” på någon och att etiketten är 

självuppfyllande. Individens självbild förändras och hans sociala möjligheter minskar 

avsevärt. En avvikarekarriär inleds som eventuellt kunde ha undvikits om etiketten kriminell 

aldrig använts. Stämplingsteorin har ofta lett till passivitet med tanken om att den är farlig och 

därför är det kanske bättre att ligga lågt?  

Bergström menar att även vår egen svenska socialstyrelse har lutat åt detta håll: ”Åtgärderna 

får inte vara sådana att de kan förstärka upplevelserna av att vara starkt avvikande – som 

”narkoman” eller ”kriminell”.1  

Det bör dock påpekas att stämplingsteorin inte är alldeles felaktig. Det finns enligt Bergström 

ett samband mellan tidig kontakt med kriminalvården och framtida kriminalitet. Det finns 

dock belägg som att stämplingsteorin skadar i vissa sammanhang och i vissa samhällsklasser, 

men det finns även forskning menar Bergström som visar att teorin ibland fungera 

avskräckande. Den största bristen i stämplingsteorin tycks vara att den inte klarar av att 

förklara brott som begicks före första gången individen åkte fast. Vissa unga kriminella har en 

lång kriminell karriär långt före dem blir ”stämplade” (Bergström, 2006).  

 
Giddens menar att många barn engagerar sig i aktiviteter som att exempelvis ”palla äpplen”, 

slå sönder fönsterrutor eller skolka från skolan. I välbärgade områden uppfattas sådana 

aktiviteter av föräldrar, lärare och polis som förhållandevis oskyldiga upptåg som helt enkelt 

hör till en ungdoms uppväxt. I fattigare områden däremot kan det å andra sidan tolkas som 

yttre tecken på kriminalitet eller ungdomsbrottslighet. När ett barn väl blivit etiketterat som 

avvikare, är han eller hon ”stämplad” som kriminell och kommer förmodligen av lärare eller 

presumtiva arbetsgivare att bli bemött som en opålitlig person. I båda fallen är handlingarna 

desamma menar Giddens, men omgivningen tillskriver dem olika innebörder. Giddens menar 

vidare att man inte tolkar avvikelser som egenskaper hos individer eller grupper utan som ett 
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”samspel” mellan avvikare och icke-avvikare. Enligt stämplingsteorin måste vi, för att kunna 

förstå avvikelsens natur, ta reda på varför vissa individer förses med en avvikande etikett eller 

stämpel. Giddens menar att de människor som står för lag och ordning eller som har 

tillräckligt med makt för att föreskriva för andra vilken moral de skall följa, utgör också de 

viktigaste stämplingskällorna. Vidare så är de etiketter som sätts på olika kategorier av 

avvikelser således ett uttryck för samhällets maktstruktur. I stort sätt menar Giddens att olika 

avvikelser definieras av de välbärgade för de fattiga, av män för kvinnor, av äldre individerna 

för de yngre samt av majoriteten för etniska minoriteter.  

 

Sociologen Howard Becker menar i Giddens bok 2003 att avvikande beteende är det beteende 

som människor etiketterar som avvikande. För Becker är det avvikande beteendet inte den 

avgörande faktorn bakom det faktum att någon blir ”avvikande”. Det handlar snarare enligt 

Becker i Giddens om de processer som är orelaterade till beteendet och som utövar ett stort 

inflytande på det faktum att en person stämplas som avvikare eller ej. En persons sätt att klä 

sig, sätt att tala, eller etniska bakgrund kan vara den avgörande faktorn som bestämmer om 

etiketten ”avvikande” kommer att tillämpas eller ej. 

Vidare menar Becker i Giddens att stämplingen inte bara påverkar hur andra människor 

uppfattar en viss individ utan även hur individen själv uppfattar sin självbild. 2  

 

Edwin Lemert kallar en individs första lagöverträdelse för en primär avvikelse, det kan 

exempelvis handla om en smärre trafikförseelse. I de flesta fall menar Lemert i Giddens bok 

att dessa handlingar förblir marginella när det gäller individens självbild – det skapas en 

process varigenom de avvikande handlingarna ”normaliseras”. I vissa fall menar Lemert äger 

inte denna normalisering rum och individen stämplas som kriminell eller avvikande. 

Lemert talar i Giddens bok även om en sekundär avvikelse där den sekundära avvikelsen 

beskriver de situationer där individen börjar acceptera stämplingen och på så sätt även 

uppfatta sig själv som en avvikare. Sker detta blir etiketten central menar Lemert för individen 

identitet och leder till en fortsättning samt en intensifiering av det avvikande beteendet.  

Handlingar som att exempelvis slå sönder en fönsterruta förblir på den primära avvikelse 

nivån, om ynglingen som utför gärningen uppfattas vara en person med ”god karaktär” som 

endast tillfälligtvis råkat gå över gränsen för det acceptabla. Om exempelvis polis och 

rättsväsendet har en mer straffande inställning menar Lemert att ovanstående handling kan 
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utgöra det första steget till en sekundär avvikelse. Detta att ”lära sig att bli avvikande” menar 

Lemert i Giddens tenderar att uppmuntras av just de organisationer som skall se till att 

avvikelser förhindras – ungdomsvårdsskolor, fängelser eller andra totala institutioner 

(Giddens, 2003) 

 

2.3 UNGDOMSKRIMINALITET 

 

Allmänhetens rädsla för kriminaliteten inriktas enligt Giddens ofta på stöld, inbrott, 

misshandel och våldtäkt, det vill säga huvudsakligen det gatuvåld som många anser vara 

förknippat med unga män från lägre sociala grupper. Giddens menar vidare att massmedias 

beskrivning av den ökande kriminaliteten ofta riktas in på det moraliska ”förfall” som 

ungdomen av idag ger prov på. Vandalisering, klotter, skolk, missbruk av olika slag sägs ofta 

vara tecken på ”släpphänthet” som samhället uppvisar. 

Att man sammankopplar kriminalitet med ungdomar är inget nytt menar Giddens och en rad 

sociologer som menar att ungdomars beteendemönster utgör en värdemätare på hur det helt 

enkelt är ställt i samhället. Den offentliga statistiken visar ofta på att kriminaliteten bland 

ungdomar är oproportionerligt hög, Giddens menar dock att man skall ta påståenden som 

sådana med en nypa salt. 

 

John Muncie menar i Giddens bok att en som han kallar det ”moralisk panik” beträffande 

ungdomskriminalitet inte behöver spegla samhället och verkligheten. Vidare så menar Muncie 

att en enskild isolerad händelse som inbegriper unga människor och brottslighet i symbolisk 

bemärkelse kan förvandlas till en ”barndomens kris” med krav på lag och ordning. 

Medan brottslighet innebär en lagöverträdelse, är ungdomskriminaliteten sällan förknippad 

med aktiviteter som i strikt bemärkelse utgör lagbrott menar Giddens. Ungdomars antisociala 

beteende, subkulturer och bristande konformitet kan betraktas som avvikande beteende men 

det utgör alltså i sak inte ett kriminellt beteende  

 

Brottslighet och ”manlighetskris” 

Giddens menar att brottslighet är ett könsbundet fenomen som återfinns i de stora städernas 

fattiga områden med unga män som huvudaktörer.  

En av förklaringarna enligt Giddens till att så många unga män börjar begå brott är att pojkar 

ofta är medlemmar av gäng och då redan från tidig ålder, och de kan ingå i en subkultur där 
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vissa former av lagöverträdelser tillhör livsstilen. När dessa gängmedlemmar väl har 

definierats som kriminella av myndigheterna, börjar de också att engagera sig mer i kriminella 

aktiviteter.  

Giddens menar att dessa subkulturer i grunden är maskulina till sin art och genomsyrade av 

maskulina värderingar som rör spänning, äventyr och kamratskap (Giddens, 2003) 

 

3. METOD 
Under kapitel tre kommer vi att presentera våra tillvägagångssätt vad det gäller insamling av 

data så som intervjuer, transkribering samt vår vetenskapssyn och redogöra för vår valda 

metod. 

 

3.1 VETENSKAPSSYN 
 

Vi har i vårt arbete valt att gå in med en vetenskaplig syn på våra insamlade data som kallas 

för en ”hermeneutisk” vetenskapssyn.  

Vårt mål med vår forskningsrapport är att på ett närmare sätt förstå hur 

ungdomskriminaliteten faktiskt ser ut i vårt valda område. Vi har valt att genomföra intervjuer 

genom ett kvalitativt datainsamlingssätt och vår uppgift är att genom det som sägs på 

intervjuerna få en förståelse för problemet genom våra respondenters ögon samt deras 

förståelse för ämnet. Då den hermeneutiska vetenskapen bedriver tolkningar av det förstående 

slaget anser vi att vår vetenskapssyn kan sägas vara inspirerat just av hermeneutiken och dess 

synsätt (Thuren, 2003) 

 

Ovanstående vetenskapssyn som vi har valt att låta oss inspireras av är vanligt förekommande 

bland humanvetenskapen och inom mer samhällsinriktade ämnen som sociologi, juridik och 

antropologi där det faktiskt är av vikt att man lever sig in i olika individers sätt att se på saker. 

 

Det finns dock en stark misstänksamhet mot hermeneutiken då många menar att 

hermeneutiska tolkningar kan vara allt för osäkra och istället borde ägnas åt att komma på 

hypoteser av olika slag istället för att fastställa data, vi är dock kritiska till denna kritik och 

har trots ovanstående valt att använda oss av hermeneutiken som redskap då den med sin 

betoning av igenkännande och förståelse öppnar möjligheter till kunskap som är stängda för 

andra vetenskapliga synsätt just då vi vill betona vikten av att människor ofta känner på olika 
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sätt och då det exempelvis genom enkät undersökningar m.m. kan vara svårt att få fram just 

känslor (Thuren, 2003) 

 

3.2 VAL AV METOD 

 

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt i vår C-uppsats då vi finner att den 

kvalitativa forskningen skapar förutsättningar för att ge en mer bredare och rikare beskrivning 

av hur olika människor ser och uppfattar sin verklighet.  

Vi anser vidare att det i vårt fall är lämpligast och mest passande att använda oss utav en 

kvalitativ metod då möjligheter till att utveckla och förstå svaren respektive frågor på ett 

situationsanpassat sätt.  

 

Den kvalitativa forskningen skapar förutsättningar för att ge en bredare och rikare beskrivning 

på samma gång som den visar känslighet för berörda individers idéer och innebörder, 

utvecklar empiriskt under byggda nya idéer och teorier och tillfredställer de praktiska 

utövarnas intressen (Alvesson & Deetz, 2000). 

 

Genom ett kvalitativt angreppssätt tror vi att vi kan etablera en kontakt till våra informanter 

där vi kan samtala och få svar på våra frågor på ett personligt sätt genom intervjuer.  

 Vårt mål att komma i kontakt med socialarbetare, boende och ungdomar boende i området 

som kan ge oss sin syn på problemet vi har valt att undersöka, nämligen 

ungdomsbrottsligheten i stadsdelen Backa, Göteborg. 

För de teoretiska infallsvinklarnas belysning och analysering kommer vi att utgå från olika 

teorier som vi anser vara användbara och som berör problemet. 

Vi ser inte ett kvantitativt angrepps sätt som adekvat för vår undersökning då 

frågeformulärsundersökningar kan uppfattas som ytliga och det kvantitativa materialet kan i 

vissa fall även vara skilt från vardagens praktik.  

 

 

 

 

3.3 INTERVJU SOM DATA INSAMLINGSMETOD 
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En intervju är enligt Kvale en scen på vilken kunskap byggs upp genom samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson. Samtalet i en forskningsintervju är inte något ömsesidigt 

samspel mellan två likställda parter utan det råder en bestämd maktasymmetri där intervjuaren 

definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor i 

intervjuförloppet (Kvale,1997). 

 

Vi skapade en intervjuguide (se bilaga) där de ämnen som låg till grund för vår undersökning 

angavs i den ordning som våra frågor togs upp under intervjun. Frågorna bestod utav frågor 

gällande hur respondenten själv uppfattar ungdomsbrottsligheten i stadsdelen Backa.  

Vår ambition när vi utformade intervjuguiden var att formulera frågorna på ett sådant sätt att 

de inte skulle uppfattas för invecklade och komplicerade då vi anser att det är av stor vikt att 

intervjuaren och respondenten förstår varandra och kan kommunicera på ett avslappnat sätt. 

 

Grunden för användningen av en kvalitativ forskningsintervju som metod har vi valt att utgå 

från då denna syftar till att erhålla kvalitativa beskrivningar av de intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka deras mening. 

En forskningsintervju är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema 

av ömsesidiga intressen, det är en specifik form av mänskligt samtal där kunskap utvecklas 

genom en dialog (Kvale, 1997). 

 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 

Vi har utifrån Kvales bok använt oss utav ”intervjuundersökningens sju stadier” nämligen att 

1. Tematisering: där vi har formulerat undersökningens syfte osv., 2. Planering: planlagt alla 

de sju stadier som vi här redogör för, 3. Intervju: Genomfört intervjuer med utav oss valda 

respondenter och med hjälp av en utav oss färdigställd intervjuguide, 4. Utskrift: Förberett 

intervjumaterial för analys, överfört materialet från talspråk till skriftspråk, 5. Analys: 

analyserat vår insamlade fakta, 6. Verifiering: Fastställt intervjuresultatens generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet, 7. Rapportering: Rapporterat resultatet av vår undersökning och våra 

använda metoder (Kvale, 1997). 
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När vi hade bestämt oss för vad vi skulle skriva vår c – uppsats om tog en av oss som är bosatt 

i stadsdelen Backa kontakt via telefon med högstadieskolan i området samt stadsdelsnämnden 

och socialkontoret för att boka intervjuer.  

Vi läste vidare det som gick att finna om området och ungdomsbrottsligheten på Internet och i 

tidningar, vi gick igenom statistik av olika slag för att sätta oss in i hur ungdomsbrottsligheten 

verkligen ser ut i området och för att få en djupare förståelse. Drygt en månad efter att vi först 

tagit kontakt med våra respondenter genomförde vi intervjuerna. 

 

Vi använde oss utav personliga intervjuer vilket innebar att de olika intervjuerna bestod utav 

oss två författare samt vår respondent. En fördel med just personliga intervjuer tycker vi var 

att samtalet var relativt lätt att kontrollera.  

Vi valde att utföra det som kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att vi 

använde oss utav en färdig lista med ämnen att behandla och frågor som vi sökte svar på. 

Dock märkte vi att vi ibland fick svar på en fråga som ledde in på en annan fråga som inte var 

aktuell för stunden men som ändå kom till användning i slutet.  Vid flera tillfällen kom vi 

tillbaka till ämnen och frågor vi redan behandlat något som vi såg som positivt då 

respondenten på så sätt utvecklade sina svar ytterligare. 

 

När det sedan gäller själva intervju tillfällena bokade vi intervjuerna på ett sådant sätt så att vi 

vid varje tillfälle hade ungefär två timmars tid på oss, i slutänden tog intervjuerna inte mer än 

en knapp timme att utföra. Det som vi tyckte var av vikt under själva intervjuerna var att våra 

respondenter skulle känna sig avslappnade och ges utrymme till att självständigt utveckla sina 

tankar och svar. 

 

Vi spelade in samtliga nio intervjuer på band med hjälp av en diktafon något som vi i 

efterhand tyckte blev aningen komplicerat då ljudet på bandinspelningen inte blev det bästa 

samt att vi under samtalets gång fick räcka över mikrofonen till respondenten då denne skulle 

svara på våra frågor.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, i ungdomarnas fall på deras skola 

och i de boendes fall i deras hem. 

 

 Då samtliga intervjuer var genomförda transkriberade vi banden på ett noggrant sätt och på så 

sätt försäkrade vi oss om att viktig empiri inte gick till spillo.  
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3.5 URVAL 
 

Eftersom ungdomskriminaliteten är ett känt fenomen i stadsdelen Backa valde vi att intervjua 

några av de personer som arbetar närmast problemet, och resultatet blev då att vi tog kontakt 

med och intervjuade en socialsekreterare, en volontär arbetare, en elevstödjare/skolvärd, tre 

ungdomar som själva är elever på högstadieskolan i fråga bosatta i stadsdelen, två personer 

bosatta i området som en av oss kände sedan tidigare då denne är bosatt i området samt en 

arbetsverksam man inom stadsdelsnämnden.  

Vi arbetade alltså inte med något slumpmässigt urval utav respondenter utan vi var väl 

medvetna redan från början av vårt uppsats arbete vilka typer av respondenter vi ville 

intervjua, vilket medförde att vi på ett strategiskt sätt kontaktade dem vi ansåg oss behöva för 

vårt arbete. 

 

Fördelarna med att använda sig av personer som är insatta i vårt valda forskningsområde som 

just socialsekreterare, volontärarbetare samt elevstödjare är och var att dessa inte var rädda att 

falla in i diskussionerna utifrån våra frågor då samtliga arbetar mycket nära inpå ungdomarna 

i området och alltså har en bred kunskap om ämnet.  

 

Vad det beträffar de intervjuade ungdomarna så tyckte vi att det var av stor vikt att även få ett 

intryck och en bild av de som lever mitt i fenomenet som ungdom av idag, givetvis är vi väl 

medvetna om att bilden och känslan av att vara en ungdom av idag kan skilja sig avsevärt 

beroende på en rad faktorer så som hemmiljöer, bostadsorter osv. men vi begränsade oss även 

här till att intervjua ungdomar bosatta i området Backa då det är den bilden vi vill belysa. 

 

Vi hade från början planlagt att även intervjua polis och media för att få en mer komplett bild 

av hur ungdomsbrottsligheten i området ser ut och konstrueras av olika institutioner men då 

polisen i området inte behagade att svara på vår förfrågan om intervju så var vi tvungna att 

eliminera dem som respondenter.  

Vad det beträffar media så var det även där svårt att komma i kontakt med ”rätt person” för 

uppdraget och vi valde att exkludera även dem då vi ansåg att vi fått deras bild rätt klar 

genom det vi läst om i tidningarna. Ingen av oss som skrivit denna uppsats var sedan tidigare 

bekant med någon av våra respondenter då förutom med en av de två boende som deltog i 

våra intervjuer. 
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3.6 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Vi hade när vi började skriva om ämnet ungdomsbrottslighet i stadsdelen Backa i Göteborg 

inte större förståelse än den vi fått genom att läsa Göteborgs lokala tidningar samt att se på 

nyheterna där det ibland talas om området.  

Trots att en av oss sedan en tid tillbaka är bosatt i området har ingen av oss på något sätt känt 

av problemet. Det bör dock sägas att efter vi satt igång vårt arbete nu allt oftare hör talas om 

problematiken i området, detta kan kanske förklaras genom att vi öppnat upp våra sinnen och 

blivit mer lyhörda. 

 

3.7 VALIDITET 
 

Med Validitet menar man just att om kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad, 

med andra ord kan man ställa sig frågan studerar vi verkligen det fenomen vi har utgett oss för 

att studera? Med andra ord studerar vi bilden av ungdomskriminaliteten sett ur olika personers 

synvinkel på det sätt som vi från början utgett för att göra och tolkar vi verkligen det vi avsett 

att tolka?  

Vi vill så här i efterhand hävda att vår uppsats utgörs av en hög validitet då vi anser att vi just 

studerat det vi från början avsåg att studera för att sedan tolka och analysera fram just det som 

var avsett från vår sida.  

Vidare så valde vi urval av respondenter och intervjumetod på ett sådant sätt så att 

undersökningen kom att belysa det som var vårt syfte att belysa medan analysen i slutänden 

formulerades på ett sätt som gav oss svar på det vi undersökte. 

 

3.8  ETIK 
En viktig punkt vid forskning är att tänka på de etiska aspekterna. Det är viktigt att man har 

ett samtycke från de informanter man använder sig utav i sin rapport samt att de är medvetna 

om syftet med undersökningen. Man skall alltså vara noggrann med att informera 

informanterna vilken roll de innehar i det hela. Vidare är det av stor vikt att man tänker på 

vilka konsekvenser den färdiga forsknings rapporten kan komma att få. Vi garanterar våra 

informanter i denna uppsats full anonymitet och har därför fingerat deras namn samt valt att 

inte redogöra för deras ålder, så att obehöriga ej skall kunna leta rätt på vilka dom är. Vidare 

är det för oss viktigt att vårt material så som inspelade band förvaras på ett säkert ställe samt 
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att man inte talar om sina informanter med andra personer än de inblandade i uppsats 

skrivandet. Det är även av stor vikt vid forsknings rapporter att man inte förvränger något av 

det informanterna säger vid intervjun, utan att man verkligen skriver ut ordagrant vad som 

sägs, detta är något vi har lagt stor tyngd på vid vårt skrivande. 

 
4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material, i form av våra nio kvalitativa 

intervjuer, efter det att vi har bearbetat och tolkat materialet. Vi har velat ta fram de mest 

intressanta och adekvata citaten hos informanterna som vi ansett i förhållande till kontexten, 

alltså till vårt ämne och tema.  

Vi har valt att göra en uppdelning i det empiriska materialet till ett kapitel som tar upp och 

belyser mer relevant de empiriska resultaten angående socialarbetarnas, de boendes, 

ungdomarnas egen bild samt den arbetsverksamma mannen inom stadsdelsnämndens bild av 

ungdomskriminaliteten i Backa. De tabeller vi valt att använda oss utav i vår uppsats redogörs 

för under kapitel 1 och får tala för sig själva. 

Vi inleder först med en kortare presentation utav våra informanter för att resultat redovisning 

då kan tendera till att bli lite mer personlig.  

 
4.1 PRESENTATION AV INFORMANTER 
 

SOCIALARBETARE 

Kön: Kvinna,  

Yrke/sysselsättning: Arbetar som social sekreterare. 

Utbildning: Beteende vetenskaplig universitets utbildning.  

Bor: Ej i Backa,  

Aktiv i Backa sedan: Sedan 1 år tillbaka 

Ursprung: Svensk 

 

SKOLVÄRD 

Kön: Man  

Yrke: Skolvärd vid en grundskola i Backa 

Utbildning: fritids pedagogisk utbildning.  

Bor: I Backa sedan ca 10 år tillbaka.  

Ursprung: Utländskt 
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ARBETSVERKSAM MAN INOM STADSDELSNÄMNDEN 

Kön: Man  

Yrke/sysselsättning: Lokal politiker,  

Utbildning: Beteende vetenskaplig universitets utbildning 

Bor: I Backa.  

Ursprung: Svensk 

 

BOENDE I OMRÅDET 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetslös 

Bor: I Backa sedan 10 år tillbaka 

Ursprung: Utländskt 

 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Högskola studerande 

Bor: I Backa sedan ca 12 år tillbaka 

Ursprung: Utländskt 

 

UNGDOM 

Kön: Man 

Sysselsättning: Studerande vid en högstadie skola i Backa.  

Bor : I Backa sedan 8 års tillbaka.  

Ursprung: Utländskt påbrå, svensk född. 

 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Studerande vid en högstadie skola i Backa. 

Bor: I Backa sedan födsel. 

Ursprung: svensk 

 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Studerande vid en högstadieskola i Backa. 

Bor: I Backa sedan födsel. 

Ursprung: Mixat utländskt påbrå. Svensk född 
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4.2 SOCIAL ARBETARNAS BILD 

 
Med anledning av att vi ville belysa bilden av ungdomskriminalitet utifrån en människa som 

är aktör i Backa genom sitt arbete och som har en stor kontakt med de boende där har vi valt 

att intervju ”Karin” som är social sekreterare, ”Karin” är ca 30 år och namnet. 

”Karin” som i verkligheten heter något annat har jobbat på Backas Stadsdels social kontor 

sedan cirka ett år tillbaka.  

”Karin” bor inte i denna stadsdel, hon är en aktör i Backa genom sitt arbete där hon har 

kontakt med människor som bor och är aktiva i Backa, hon har i grunden en 

beteendevetenskaplig universitets utbildning. 

 
4.2.1 UNGDOMSKRIMINALITET 
 

”Jag är inte mycket för det där att kategorisera in i ett fack att ungdoms 

kriminalitet är det eller det.” 

 

”Karin” uppfattar ordet ungdomskriminalitet som ett väldigt starkt ord, hon ser det som att 

ungdomar mår förmodligen på ett visst sätt och har det på ett visst sätt runt omkring sig som 

gör att de bli kriminella i vissa fall. 

 

”Men jag tänker inte ofta så på ungdomskriminaliteten. Alltså just att det 

är någonting som är befäst för mig utan det finns ungdomar som agerar på 

olika sätt beroende på omständigheter och på vad för liv de lever vart de 

lever sitt liv, hur de har växt upp, vad de kommer i kontakt med för 

människor runtomkring.  
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4.2.2 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
 
När vi sedan frågade ”Karin” om hon upplever du att det finns någon ungdoms kriminalitet i 

Backa menade ”Karin” att hon ser en problematik kring en del ungdomar i Backa vilket enligt 

henne också menar innebär att en del ungdomar är kriminella. 

 
”.. En del ungdomar är kriminella” 

 
Vi frågade ”Karin” om hennes uppfattning om ungdoms kriminalitet i Backa, hon upplevde 

det som framför allt när en del ungdomar kommer i gäng, och det blir ett gäng, en 

gruppmentalitet. ”Karin” berättade att när hon möter människor kan dom prata om ”sådan 

här” saker och hon kan känna att hon får väldigt gott gehör att personen inte ska umgås med 

dom eller dom men om de sedan blir ett gäng upplever hon att gänget får ett eget liv. 

 

”När det blir ett gäng, ett grupp tryck så är det som att gruppen lever sitt 

eget liv och då kan det ske saker som kanske inte hade skett om det inte 

hade varit den gruppen” 

 
Karin uppfattning om ungdoms kriminalitet i Backa bygger inte på information eller en bild 

förmedlad genom tidningar eller tv, hon väljer medvetet att inte läsa tidningar eller se på tv. 

Hon tycker att det är mycket skrämsel propaganda. 

 

”Jag är så medveten om hur media kan framställa saker och förstora upp 

saker så jag väljer att inte delta i det hela” 

 

Däremot får ”Karin” väldigt mycket information om hur det fungerar i Backa genom 

människor hon möter. Men det hon främst grundar sina tankar på om ungdomskriminalitet i 

Backa är hennes egen syn på människan, vad hon har för kunskaper om hur grupper 

fungerare. Karin är väldigt intresserad av sociologi och socialpsykologi och menar att om 

människor får höra tillräckligt mycket om att; 

 

”Backa är skit och ungdomarna där är så jävliga så blir det ju så, alltså så 

är det ju, så kan vi ju lika gärna visa att det verkligen är så. Inte så att 

människor tänker så medvetet men det kan ju bli så undermedvetet. 

Förmodligen får ju människor en identitet i det. Även om den identiteten är 

kanske mer kriminell så är den ju ändå en identitet.” 
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När vi sedan frågar om hon tycker att ungdomskriminalitet i Backa är högre än i andra 

stadsdelar i Göteborg upplever ”Karin” att det finns vissa stadsdelar som har jätte låg 

ungdomskriminalitet men även att det finns vissa som har högre är Backa.  

Dock menar ”Karin” att det inte nödvändigtvis beror på ungdomarna som bor i stadsdelen, då 

det kan under en period vara en jätte hög ungdomskriminalitet i en stadsdel men det bero på 

ungdomar som kommer från en annanstans. ”Karin” upplever det som en boll som drar runt 

och att olika stadsdelar kan vara på tapeten. 

 
”Så är det på något sätt nu att Massmedia och rykten och sånt går att nu är 

det Backa, nu är det mycket ungdoms kriminalitet då tror jag att det drar 

hit mycket också från andra stadsdelar” 

 

”Karin” skiljer även på årskull till årskull, samt hur bra man arbetar gentemot denna grupp 

från socialtjänst, polis och alla resurs teams sidor. Har man jobbat på bra med de yngre så att 

de inte hoppar på kan det visar sig att Backa blir helt blomstrande. 

 
”Att befästa att Backa har mycket ungdomskriminalitet… under en period 

just nu har det kanske varit så, nästa år det kanske inte så. Det har ju att 

göra med årskullarna. Då har dom ungarna som kanske har det lite jobbigt 

blivit lite äldre och kanske kommit ur det.” 

 

Vidare säger ”Karin” att Backa är väldigt stort område och att som händer här, är mer 

fokuserat på ett litet område.  

 

”Jag vet ju människor som bor i Backa som aldrig skulle säga att det är 

några problem, så att jag tror att det är farligt att börja säga att vi har hög 

ungdomskriminalitet i Backa.” 

 

 

 

 

4.2.3 UPPFATTNING OM ANDRAS BILD AV BACKA 
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Karin läser ju inte så mycket i tidningar sån hon vet ju inte hur mycket som står där. Hon tror 

att vissa kan tro att ungdomskriminaliteten i Backa är högre än i andra stadsdelar i Göteborg 

dock inte alla. Hon har även hört att vissa andra myndigheter har uttryckt att det är helt 

bedrövligt i Backa nu. 

 
”Jag tror att om det får pågå ett tag till men mycket artiklar i tidningarna 

så tror jag att det kan bli värre än vad det är nu i hur omgivningen ser på 

det” 

”Men att samtidigt säga det är så fruktansvärt i Backa med ungdoms 

kriminalitet det är att befästa på något vis. Och när vi befäster saker ibland 

så är det som det inte går att ändra. Jag tror att allting är liksom levande, 

det är inte statiskt.” 

 
4.3 UNGA BACKA BORS BILD 
 
Vi har valt att fingera de båda boendenas namn och kallar dem därför Maria och Anna, de är 

båda 19 år och högskolestudenter och har bott i området Backa sen mer än 10 år tillbaka. 

 
4.3.1 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
 

Maria: ”Det är mycket av en massa inbrott, massa rån, brända bilar, 

polisen är här dygnet runt, helikoptrar, polisbilar, skandic- bevakning bilar 

kör runt över allt”. 

Både Anna och Maria är bosatta i Backa och upplever att det finns stor ungdomskriminalitet i 

området, de menar båda två att situationen har förvärrats avsevärt de senaste åren, då olika 

ungdomsgäng som exempelvis 422 rekryterar ungdomar mellan 12-13 som så oftast är ”små 

bröder” till äldre kriminella att delta i verksamheter av olika slag. 

Anna: ”De blir ju bara äldre och äldre, och ju äldre de blir ju dummare 

blir de och gör de dummare saker. De har vuxit upp de känner sig mer 

överlägsna och mer starkare dom tror att de kan göra exakt vad som helst”  

Maria trodde i intervjun inte att ungdomskriminaliteten skulle vara högre i Backa än på andra 

orter runt om i Göteborg även om hon påpekade att problemet eskalerat i hennes 

bostadsområde och att det var mycket lugnare förr. Vidare menade Maria att ökningen av 

problemet förmodligen består i att många ungdomar inte går till skolan utan helt enkelt bara 
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driver omkring på gator och torg samt att det inte finns något för ungdomarna att göra som 

exempelvis fritidsgårdar och andra ungdomsaktiviteter vilket enligt Maria leder till att de bara 

”står och hänger” på olika platser i området. 

Anna menade att ungdomskriminaliteten enligt henne är högre i Backa än på andra orter, men 

att det inte framgår i så stor utsträckning i media osv. Anna sa vidare att Backa är ”hett” just 

nu om man jämför med andra förorter som numera är ”kalla” och det hela tiden händer saker i 

området. 

Anna: ”Ja, det är den. Det syns inte så mycket på nyheter eller i tidningar 

men det är bara för att det är under ytan. Och det jag ser, ser inte polisen 

och det ser inte andra. Utan det är mer att man uppmärksammar Angered, 

Hammarkullen eller Biskopsgården för att man är så van. Backa är relativt 

nytt”. 

Både Maria och Annas uppfattning bygger framför allt på incidenter de själva sett i området 

som exempelvis brända bilar, krossade fönsterrutor, ungdomar som slåss osv. Anna har vid ett 

flertal gånger själv larmat polis då ungdomar slagits utanför hennes bostad och stört 

allmänheten. 

Anna: ”Det var något gäng som brände upp Eriklunds skola två gånger, 

gjort inbrott där de stal datorerna som vi hade där när jag gick i 

mellanstadiet. Nu har de lagt ner den skolan för det var för många 

invandrare som gick där”. 

I intervjun sa både Anna och Maria att de trots allt som händer i området känner sig trygga då 

de har många bekanta i området men att de dock upplevde trygghetsgraden som högre under 

dag tid, då fler människor är i rörelse osv. 

Maria: ”Ja, jag känner mig trygg, men det är ju bara för att jag känner 

alla. Jag håller käft och håller mig på min sida de håller käft och håller sig 

på sin sida”. 

På vår fråga om hur kvinnorna trodde att andra uppfattar Backa, svarade Anna att enligt henne 

så uppfattar omgivningen Backa som mycket lugnare och bättre än vad det i realiteten är, 

mycket pga. av att det enligt hennes mening inte skrivs så mycket om vad som sker i området 

i press. 
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Maria hade en annan bild och menade att människor runt om kring ”hajjar till” på ett då icke 

positivt sätt när hon redogör för var hon bor.  

Vidare sa Maria att polisen inte vill komma till området när något hänt, detta påstående menar 

hon att hon med säkerhet vet då grannen enligt Maria har en polisradio i sitt hem och där 

grannen flera gånger hört anrop men ingen som åker till platsen. 

 

Maria: ”Ja, det märker man direkt.  - Bor du där?, där bor bara dåliga 

människor, White trash. Det är ghetto område”.  

”Då kan man ju se vilken uppfattning de har, polisen vill inte komma hit. 

Dom håller sig härifrån”.  

 

På vår fråga huruvida Backa uppmärksammas mer än andra orter i exempelvis media svarade 

Anna att hon inte upplevde fallet så medan Maria upplevde en motsatt bild och menade att 

man ofta skriver om området och speciellt i dagens läge då bilar vid flera olika tillfällen 

sprängts osv. Maria sa vidare att bilden av Backa brukar variera beroende på vilken tidning 

som skriver.  

Både Anna och Maria var eniga om att bilderna varierar från fall till fall, dock tyckte de att 

det mesta som skrivs om området är av negativt slag. 

 

4.4 TONÅRINGARNAS BILD 
Vi har valt att kalla ungdomarna i våra intervjuer för Marco, Sara och Malin. 

 

4.4.1 UNGDOMSKRIMINALITET 
När vi nu skall se till det empiriska material vi fått fram genom intervjuerna med ungdomarna 

som alla gick på Skälltorpsskolan och även bodde i området Backa får vi en rätt klar bild över 

hur deras bild upplevs av dem själva.  

Vad är ungdomskriminalitet och vad betyder den för ungdomarna av idag? När vi frågade 

ungdomarna om vad ungdomskriminalitet är, svarade de alla på ett liknande sätt och det 

framgick att bilden av vad fenomenet isig faktiskt är stämmer bra överens med den bild 

omgivningen delar, det rör sig om ungdomar som gör inbrott, tillhör olika gängverksamheter, 

misshandlar, rånar andra människor osv. 
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”Ja hm, folk i min ålder som liksom går runt i gäng och gör inbrott och 

olika grejer och sådana saker”. 

”Jag vet inte misshandel typ, och inbrott och våldtäkt och så”. 

”Det är liksom ungdoms gäng som gör kriminella saker, och liksom allt 

från typ inbrott, rån, alltså typ rånar folk, misshandlar folk. Ungdomsgäng 

som håller på med sådana saker det tänker jag på när jag hör ungdoms 

kriminalitet”. 

 

 

4.4.2 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att just undersöka hur bilden av ungdomskriminaliteten 

ser ut i området och stadsdelen Backa och när vi under intervjuerna med ungdomarna kom in 

på frågan om huruvida ungdomskriminaliteten fanns i stadsdelen Backa och hur den iså fall 

ser ut hade ungdomarna inte en klar delad bild av problemet utan uppfattade det i olika grad. 

Marco menade att det fanns ungdomskriminalitet men att det inte var så mycket utan endast 

”några som håller på runt omkring här”. 

Malin svarade att det fanns ungdomskriminalitet i området men att det var mest något man 

läste om i tidningarna, något som hon förövrigt tyckte kunde vara lite ”överdrivet”. Vidare 

svarade hon att det har hänt det mesta i området som exempelvis våldtäkter, dock någon 

enstaka gång, gängbråk som enligt respondenten var vanligt förekommande, samt bilbränder 

och inbrott. 

Sara sade att ungdomskriminaliteten fanns och var mycket hög i området, vidare menade 

respondenten att det i området finns många ”killgäng” och ”tjejgäng” men att en stor del av 

ungdomskriminaliteten består av ungdomar som gör inbrott och stjäl teknologiska saker som 

datorer och plasma tv. Sara sa vidare att ”tjejgängen” kunde uppfattas som värre och att det 

var svårt att få någon närmare kontakt med dem då de höll sig inom sitt gäng och bråkade 

med allt och alla. Killgängen däremot uppfattar respondenten som ”snällare”, några som 

enbart ”bråkar” om man bråkar med dem, annars håller de sig lugna. 
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Sara ”Dom gör ju typ inbrott och så här, tjuvar över allt där det finns en 

plasma tv eller data. De tar ju inte vanliga tv:s typ, över allt restauranger 

företag över allt” 

Vi frågade ungdomarna vad deras uppfattning om ungdomskriminaliteten i Backa bygger på? 

Hur har de skapat sig sin bild av problemet?  Även på denna fråga hade ungdomarna en delad 

mening, Marco menade att han bildat sig en mening om hur problemet ser ut genom det han 

hört från vänner och bekanta och alltså inte själv blivit utsatt medan Malin sade att vänner till 

henne råkat ut för incidenter som misshandel och våldtäkt i området. Sara sa att hon kände 

många i området och visste därför vad de som ägnade sig åt ungdomskriminella gärningar 

gjorde och inte gjorde. 

Sara ”Det är en del av mina kompisar som har råkat ut för det sådana 

grejer som jag vet om då, sen har man ju hört från andra vad som har hänt 

med deras kompisar och så. En kompis blev våldtagen och tre andra 

kompisar har typ blivit misshandlade och så”. 

När vi kom till ämnet om hur situationen upplevs i Backa av dem själva?, och frågade dem 

om de upplevde att problemet med ungdomskriminaliteten förvärrats, förbättrats eller att den 

sett lika dan ut under de 3 senaste åren ansåg både Sara och Marco att situationen förvärrats 

de tre senaste åren. Malin ansåg att situationen förvärrats lite medan Marco ansåg att 

upptrappningen av ungdomskriminaliteten var total och mycket värre än för tre år sedan. 

Marco som ansåg att situationen blivit värre sa att ”mer och mer saker händer i Backa” och 

han gav exempel där två 15 åriga flickor och en ung man blivit knivskurna veckan innan samt 

att bilstölder, inbrott på torget (systembolaget vid två tillfällen bara den senaste månaden), 

(parfymeriet samt kiosk som man nu tvingats placera inuti Hemköp för att kiosken skall få 

vara ifred), bilbränder och liknande saker inträffar hela tiden i området. 

 

Marco ”Det blir bara värre och värre hela tiden, jag tyckte ändå att Backa 

bra ställe förut, alltså det var ju mycket bättre än Hammarkullen och alla 

de där ställena, Angered och det här. Men nu tycker jag Backa har blivit 

likadant som Hammarkullen, Angered och Hjällbo liksom”.  

Vi frågade ungdomarna vad de själva trodde det kunde bero på att situationen förvärrats? där 

svarade Marco att han inte visste, medan Sara gav exempel som att det inte finns tillräckligt 
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med ungdomsgårdar i området och att ungdomarna därför inte vet vad de skall göra. Malin 

trodde att det kunde bero på att föräldrarna inte hade tillräckligt med ”koll” på sina barn.  

När vi sedan kom till ämnet trygghet och frågan där vi undrade om ungdomarna själva kände 

sig trygga i området och om inte så varför? Marco sade att han kände sig ”ganska” trygg, men 

att då han är medveten om att ”gäng” drar runt och slår folk utan anledning kan man känna sig 

otrygg speciellt när man är ensam, Malin svarade att hon kände sig trygg på dagarna men att 

det var annorlunda om hon exempelvis skulle gå hem från en kompis ensam på kvällen ”för 

då vet man aldrig”.  

Sara svarade att hon kände sig trygg i skolan där hon har sina kompisar och då skolan 

Skälltorp skolan är en ”bra” skola, hon kände sig även trygg med killarna i Backa, 

”killgängen” då hon känner dem och då de inte är sådana som gör tjejer något enligt hennes 

uppfattning om dem. Däremot känner Sara verkligen ingen trygghet vad det gäller tjejerna i 

området, då dessa ”garanterat” ger sig på en och ”muckar” och är kaxiga mot allt och alla.  

Sara sa vidare att tjejerna i tjejgängen tror att hon är rädd för dem men att även hon har 

kompisar, så om de vill ha bråk så skall de få det, problemet kan dock vara om man är själv 

och de dyker upp då det av naturliga skäl kan bli svårt att möta tio stycken ensam menar den 

kvinnliga respondenten. Malin sa vidare i intervjun att hon inte tror att någon känner sig 

riktigt trygg i området Backa, många säger att de inte är rädda menar hon men man vet aldrig 

när man går själv och vidare anser hon att hon på det sättet inte känner sig trygg i Backa samt 

att man egentligen inte skall behöva gå runt och oroa sig på kvällarna för risken att bli 

exempelvis misshandlad med det är sådant man får ta med i beräkningen när man bor i 

området menar hon. 

Malin ”Så nej, jag känner mig inte så trygg i Backa som jag vill göra. Man 

ska inte behöva gå runt och oroa sig på kvällen för att man ska bli 

misshandlad, men det är så i Backa” 

 

När vi frågade hur hög ungdomskriminaliteten såg ut att vara enligt dem jämfört med andra 

stadsdelar i Göteborg, menade Sara att Backa låg någon stans mittemellan på skalan medan 

Marco och Malin sa att de inte var insatta i ämnet och därför inte riktigt visste. 

Dock hade de alla tre uppfattningen om att omgivningen ”tror” att ungdomskriminaliteten är 

högre i Backa än i andra stadsdelar. Malin sa att hon själv hade själva blivit utsatt för brott då 

i form av person rån, hennes bild av Backa förändrades till mer negativ efter övergreppet. 
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Malin ”Backa är inte så bra som det låter eller som folk säger, det är väl 

det enda”. 

 

4.4.3 ANDRAS BILD AV BACKA 
När vi behandlade frågorna som rörde hur omgivningen uppfattar ungdomskriminaliteten och 

problemen i området menade Marco att man i media kanske överdriver saken ibland men att 

problemen mer och mer uppmärksammas jämfört med andra stadsdelar av då just 

kriminaliteten har ökat. 

Även Malin sa att hon tyckte att saken ibland kan överdrivas och att en hel del människor kan 

ha ”rätt fel” när de tycker att allt händer i Backa hela tiden något som inte alltid stämmer 

enligt respondenten. Saras svar på frågan gav en helt annan bild än ovanstående två 

respondenter, hon menade att det oftast är mycket värre i verkligheten än vad som skrivs i 

tidningar men att det för det mesta ges ”rätt bild” av området i media. 

Vidare trodde alla tre ungdomarna att omgivningen har fördomar mot området kanske för att 

det händer mycket och det sedan skrivs om det i media. 

 

Marco ”Alltså jag har kompisar som inte vill komma hit för att dom hört så 

mycket vad som hänt i Backa och så”. 

 

Vad det beträffar bilden som exempelvis myndigheterna målar upp menade Marco att den var 

”lagom” och inte så överdriven, samt att påverkan på ungdomarna i området inte är så stor i 

de flesta fall. Vidare så menade Marco att han delade samma syn som media, myndigheter 

osv. 

Malin tyckte däremot att bilden som målas upp av media och myndigheter är väldigt negativ 

och ibland missvisande då hon menade att vissa saker faktiskt kan vara bra i Backa.  

 
Malin ”En negativ bild tycker jag. För att de typ målar upp att det händer 
en massa grejer att det bara är dåligt i hela Backa, att det inte är något bra 
i Backa men det är det också” 

 
Malin sa vidare i intervjun att hon tror att ungdomarna ibland påverkas på ett negativt sätt av 

bilden som omvärlden målar upp då i form av fördomar om en som person för att man bor i 
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området. Malin tror personligen att ungdomarna som bor i området har en annan bild av 

verkligheten än den som media och myndigheter målar upp. 

 

Marco ”Om man berättar att man är från Backa så kommer alla tro att 

man typ är värsta tattaren eller någonting” 

 

Sara svarade på frågan om hur ungdomarna påverkas av omvärldens bild att ungdomarna i 

området ser mycket mer än vad omgivningen gör då polis osv. oftast kommer till området 

efter att något hänt medan ungdomarna själva ser och hör händelserna hela tiden. 

 

Sara ”För att vi ungdomar ser ju och hör och är ju liksom med om det, 

medan polisen och de kommer efter när allting typ hänt eller oftast då. Så 

de hinner ju inte se allting och de är ju inte jätte ofta ute på gatorna och går 

så här, vad jag tycker. Så de ser ju inte allting, så som vi ser”. 

 

 
 
 
4.5 ARBETSVERKSAM INOM STADSDELSNÄMNDENS BILD 
 

Vi valde att kalla den man vi intervjuat från stadsdelsnämnden för Anders, Anders är i den 

övre medelåldern och är verksam inom området som bland annat lokal politiker och som 

familjekurator inom stadsdelsnämnden. Anders har i botten en beteendevetenskaplig 

utbildning och bor själv i Backa området.  

 
4.5.1 UNGDOMSKRIMINALITET 
Anders bild av ungdomskriminalitet som fenomen var enkel och koncist, han menade att 

”ungdomskriminalitet helt enkelt är ungdomar som begår brott. 
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4.5.2 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
Vad det gäller ungdomskriminaliteten i vårt valda område, Backa menade Anders att 

ungdomar som begår brott, alltså problemet med ungdomskriminalitet i Backa finns men att 

bilden av den målats upp betydligt större än vad den egentligen i praktiken är, och då framför 

allt i offentliga sammanhang.  

När vi sedan frågade Anders vad hans uppfattning bygger på och hur man skapat sig sin bild 

av problemet svarade han att den var självupplevd, att han har sin egen bild av problemet som 

givetvis media och andra människor han kommit i kontakt med hjälpt till att påverka, dock 

poängterade Anders att han inte känner igen den bild som media framställer alla gånger. 

 

”Jag har ju min egen bild, sen pratar jag med folk som har sina bilder och 

sen läser jag i massmedia och jag ser att bilderna ser olika ut. Men jag 

känner inte igen Backa ungdomar i den bild som framstår i massmedia” 

 

Vi frågade vidare om Anders upplevde att ungdomskriminaliteten skulle vara högre i Backa 

än i andra stadsdelar i Göteborg, och på den frågan svarade han att han inte kunde svara på 

om det är så i verkligheten men att han själv slåss mot den motbilden som han själv upplever 

som fel, vidare menade han att om man ser till den bilden som ges kan man få uppfattningen 

att så är fallet men han själv menar att verkligheten förmodligen inte ser sådan ut. Anders sade 

vidare i intervjun att det finns en form av kriminalitet hos ungdomarna i Backa precis som på 

många andra ställen runt om i landet men att det förmodligen lagts lite mer fokus på just 

Backa. Fokusen i Backa har kanske ökat kraftigt menar Anders då projekt som ”Ung och 

trygg” startat upp i andra stökiga områden av Göteborg och helt enkelt ”stört” de ungdomarna 

och fått dem att flytta på sig till de områden där inga sådana projekt kunnat tänkas störa deras 

verksamhet.  

Anders menar vidare att området Backa från början är en segregerad stadsdel både på gott och 

ont, segregerad på det sättet att stadsdelen har en stor andel allmän nyttiga hyreslägenheter, så 

det är menar respondenten lättare att etablera sig i Backa jämfört med andra områden. 

 

När vi sedan kommer in på huruvida det finns ”ungdomsgäng” i Backa så svarade Anders att 

han inte själv stött på sådana gäng men att han hör från polis, sitt socialkontor samt från 

trygghetsvandrarna att de finns och de ofta stöter på ett antal ungdomar som samlar sig på 
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olika platser runt om i området. Vidare sa Anders att han inte kan svara på om de är just gäng 

av kriminella ungdomar eller om det bara råkar vara ungdomar som umgås.  

Anders tillägger i intervjun att han genom sitt yrke fått en beskrivning utav tjänstemän som 

menar att det finns en rekryterings bas i området utav ungdomar (”om man kan kalla dem 

gäng”) kopplade till kraftigare kriminella nätverk vilket är illa nog menar Anders. 

På vår fråga huruvida situationen om problemet med ungdomskriminaliteten förvärrats eller 

förbättrats i området de senaste tre åren menar Anders att det han själv hör och utifrån den 

diskussion och det uppslag de har inom förvaltningen så har det klart förvärrats. Personligen 

menar han dock att han inte har upplevt någon skillnad och att han personligen känner sig 

trygg i området, på sin höjd har han själv sett någon som drar iväg på en trimmad moped. 

 

”Jag går trygg till Selma Lagerlöfs torg och Brunnsbo torget, är inte rädd 

för att ta ut pengar på bankomaten eller röra mig fritt i butikerna” 

”Jag kan ibland se någon enstaka ungdom som drar iväg på en trimmad 

moppe”  

 

Vi frågar vad Anders i detta fall tror att försämringen i området beror på och där svarar han att 

det kan bero på att det finns ett fåtal tungt kriminella yngre vuxna ”eller till och med äldre” 

som på något sätt jobbar på att rekrytera en generation till, bland våra ungdomar. 

 

4.5.3 ANDRAS BILD AV BACKA 

När vi frågade Anders om hur han tror att andras bild ser ut av området Backa svarade han att 

an trodde att omvärlden förmodligen har olika bilder av Backa och dess problem med 

ungdomskriminaliteten, han sa vidare att det säkert finns många människor som har en bild av 

att det är ”väldigt tufft” i Backa då i form av hög kriminalitet, men att många andra har en 

mer ”sann” bild som menar att trots att det finns ”ungdomar som stökar till det” så finns det 

en väldigt stor andel väldigt fina ungdomar. 

 

”Vi har alltså ca 3500 ungdomar i åldern 13-25, och det är ett ytters fåtal 

som på något sätt har kriminell belastning eller finns med för åtgärder” 

 

Vidare menade Anders att bilden av ungdomskriminaliteten beror på var man hämtar sitt 

material. Anders sa vidare att man ibland hämtar information på fel ställe och att det finns en 
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typ av ”fel källa” då i form av att man definierar även primära delar av Backa till själva 

Backa.  

Backa är en femtedel av stadsdelen men enligt Anders så ”spiller” man ibland över problem 

till just Backa från någon annan del av stadsdelen. Ytterligare ett problem enligt Anders är att 

man i polisens termologi använder Backa som primär område med att omgivningen hör 

begreppet Backa som stadsdel. 

På vår fråga där vi undrade hur Anders tror att media och andra myndigheter målar upp en 

negativ/positiv bild av området svarade han att exempelvis media inte är intresserade av att 

skriva positiva bilder men hade de gjort det så tror han personligen att det hade kunnat vara 

användbart för hela Göteborg och andra samhällen då detta hade gett en ”skjuts framåt” 

genom att visa på andra ideal som hade varit eftersträvands värda. Vidare sa Anders att man 

idag visar det negativa vilket många ungdomar vill, det ser man enligt respondenten på en rad 

tv program där ungdomar blir synliggjorda och hamnar i pressen pga. exempelvis att de begått 

kriminella handlingar. 

När vi sedan frågade Anders huruvida han tror att Backas ungdomar påverkas negativt att 

omvärldens bild och presentation av området sade han att han trodde att de påverkas mycket 

negativt samt att det är synd att alla de otroligt fina ungdomar som faktiskt finns och gör bra 

ifrån sig inte uppmärksammas.  

Anders sa att han tror att man helt enkelt måste byta fokus och försöka sätta strålkastar ljusen 

på de goda exemplen istället för på de negativa. Vidare sade Anders att han tror att ungdomar 

som gärna vill ha en tillhörighet i en grupp önskar en tillhörighet i en grupp som har någon 

form av status, och då menar han, att för att få tillhöra en grupp som klingar positivt är att 

föredra framför att bli i hopföst i en kategori med beteendet kriminella. 

 

”Ja det tror jag, det kan ju inte vara gott att hela tiden få se att den 

kategorin man tillhör figurerar i massmedia utifrån ett negativt 

perspektiv” 

 

När vi frågar om hur människor som inte bor i området uppfattar situationen och vad de har 

för fördomar svarar Anders att han har hört om fördomar då han genom sitt arbete möter en 

rad ungdomar. Han tar upp ett exempel och talar om en grupp som utmärker och kallar sig för 

422 som står för deras postnummer i Backa, något som har fått andra människor att tycka illa 

om området då ryktet om 422 cirkulerar. 
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Tillsist frågade vi Anders om han själv blivit utsatt för någon ungdomskriminalitet i området 

och på den frågan var svarat nej, vidare sade han att han känner sig trygg i området. 

Det Anders till sist ville tillägga var frågan om varför det inte är någon som frågar om 

exempelvis de positiva resultaten bland de ungdomar som lämnar högstadiet i Backa? 

 

”Den här fokuseringen på just den här gruppen som får oförskämt mycket 

uppmärksamhet egentligen och så glömmer man bort alla de andra 

tusentals ungdomar vi har som sköter sig alldeles utmärkt” 

 

 
4.6 SKOLVÄRDENS BILD 
 
Håkan som vi har valt att kalla den intervjuade skolvärden är i medelåldern och arbetar vid en 

grundskola i Backa. Håkan har själv bott i området i ca 10 år och är utbildad fritidspedagog. 

 

4.6.1 UNGDOMSKRIMINALITET 
På frågan om vad ungdomskriminalitet är menade Håkan att det hela handlar om 

misslyckande i samhället, något som man skapat för att ha ”kontroll” över vissa ungdomar.  

”Det är hårda ord, men så känner jag ibland” 

 

4.6.2 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
När vi under intervjun behandlade frågan om ungdomskriminalitet i Backa och huruvida den 

existerar och ser ut sade Håkan att det finns kriminella ungdomar i området och att man 

numera pratar mycket om organiserade kriminella och att visst finns det ungdomar som gör 

brott ihop och impulsiva gärningar men man har numera fått allt som händer i området till att 

det skulle handla om organiserad brottslighet som är väldigt ”inne” att tala om just nu. Håkans 

bild av problemet säger han sig ha skapat då han bor och lever i Backa, han menar vidare att 

ungdomskriminaliteten i Backa är ett med Backa. 

 

”Ungdomskriminalitet i Backa är ett med Backa, den som förnekar det den 

bor inte här i Backa eller så bor man här och är helt blind för det” 
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Håkan talar vidare om sin roll som skolvärd där han representerar samhället i miniatyr och på 

så sätt ser och hör mycket då med tanke på att skolan har och har haft ungdomar som ingått i 

kriminalitet. 

Håkan sa vidare i intervjun att om man lever på ett ställe där det talas mycket om kriminalitet 

så kan det i vissa fall göra att ungdomar väljer att leva upp till de rykten som finns, och enligt 

Håkan kan det leda till en tävling exempelvis mellan ungdomar i olika stadsdelar. 

 

”Så det finns ungdomar som trivs jätte bra med att det snackas skit om 

Backa” 

 

På frågan om hur ungdomskriminaliteten ser ut i Backa svarade Håkan att den finns, något 

som han inte ansåg att man skall sticka under stolen med, men att det även finns vanliga unga 

människor som om de fått lite mer hjälp från samhället inte hamnat där de är idag.  

Håkan tanke är att om äldre ungdomar som inte har något boende, inte får några jobb och inte 

har någon inkomst gör så att de måste söka bidrag, och söker man bidrag så möts man enlig 

Håkan ofta av förnedring, och förnedring orkar man inte ta hur mycket som helst säger 

Håkan. Han tror att detta är en källa till problemet, och säger vidare att om någon dyker upp 

och erbjuder en förnedrad ungdom ”en kick” så är det självklart att man väljer att ta ”en kick” 

före förnedring. Håkan talar i intervjun om alla de föremål som samhället ”pumpar” ut som 

exempelvis plasma tv, mp3 spelare osv.  och menar att det är självklart att ungdomarna vill ha 

dessa materiella saker då de lever mitt i det och vill vara som alla andra något som kan vara 

svårt om man inte har ekonomi till att unna sig dessa saker. 

 

”Ibland tvingas de välja väg, och då snackar vi kanske om lite äldre 

ungdomar som inte har möjlighet att skaffa ett jobb och skaffa ett boende” 

”Det har med pengar att göra, det har med att klara sig att göra, ungdomar 

är ungdomar, samhället pumpar, det kommer ju ut så mycket grejer som 

alla villa ha” 

”Hur får man tag på sådana saker om man inte har pengar? Jo då skaffar 

man pengar och hur man skaffar pengar kan du nog räkna ut själv” 

 

Beträffande vår fråga huruvida det finns ungdomsgäng i Backa säger Håkan att det finns en 

massa gäng men att inte alla ungdomar som umgås i grupp begår brott. 
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4.6.3 ANDRAS BILD AV BACKA 
Håkan upplevde inte att ungdomskriminaliteten skulle vara högre i Backa än på andra orter, 

han menar att brottsligheten visserligen har ökat de senaste tre åren men att det även på senare 

tid lugnat ner sig.  

På frågan om hur media och andra myndigheter målar upp bilden av Backa menar Håkan att 

det finns många som målar upp Backa som ett ghetto liknande område exempelvis viss media 

som enligt Håkan själv ”svart målar” Backa för att kunna sälja mer lösnummer medan annan 

media kan visa upp de bra bilderna.  

Håkan tar upp och berättar för oss om tv4 lokal som valt att spela in ett reality program under 

ett års tid för att visa att Backa inte är så hemskt som många tror, något som Håkan 

uppskattar. 

Håkan tror vidare att ungdomarna i området påverkas mycket negativt av den svartmålning 

som förekommer.  

Vad det sedan gäller de fördomar som folk kan ha gentemot ungdomarna i Backa menar 

Håkan att många ungdomar inte vill tala om att de kommer från Backa just pga. den negativa 

klang det har, många får ”taskigt självförtroende och ser ner på sig själva för att de bor i 

Backa menar Håkan. 

Håkan säger sig själv känna sig mycket trygg i Backa och har inte själv blivit utsatt för några 

brott. 

 

”Jag trivs så bra här så jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon 

annanstans, under vilka som helst omständigheter, om det nu begås brott i 

Backa så är det utav få människor och de måste få hjälp både med det ena 

och det andra” 

 

På vår fråga om Håkan själv vill tillägga något svarar han att det mest primära är att 

förebygga brott genom att satsa på ungdomarna och de som arbetar med ungdomarna. Vidare 

säger han att man inte bör blunda för problematiken, utan att istället för att bygga upp 

anstalter runt om i landet lägga de pengarna på ungdomssatsning genom exempelvis bygge av 

ungdomsgårdar och satsning på idrottsföreningar och dylikt. Vidare säger Håkan att 

stadsdelsnämnden bör vara mer lyhörd för alternativa lösningar och att socialsekreterare har 

allt för stora ansvarsområden för att klara av sina uppgifter. 
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Håkan tycker också att man lägger för mycket ansvar på de unga och att beslutsfattande 

människor tycks ha glömt bort hur det är att vara ung, då osäkerhet kan vara inkörsporten till 

kriminalitet enligt respondenten. Håkan anser inte att samhället erbjuder ungdomarna 

tillräckliga möjligheter att komma ifrån kriminaliteten i form av arbeten, praktikplatser, 

bostäder osv.  

”När man har blivit straffad så är man helt utdömd av samhället” 

”Hur kan man tycka att 9:de klassare skall välja sin framtid när han inte 

ens vet vad han ätit till frukost samma morgon?” 

 
4.7 VOLONTÄR ARBETARENS BILD 
 

”Pedram” som vi kommer att kalla vår respondent är 25 år gammal och är själv uppvuxen i 

Backa. Han har tidigare varit anställd av Backa Stadsdel för diverse olika ungdoms projekt. 

Idag läser han på högskola och jobbar ideellt för ungdomarna och människorna i sin stadsdel.  

 
4.7.1 UNGDOMSKRIMINALITET 
 
Pedram upplever ungdomskriminalitet som väldigt tråkigt, onödigt och något som egentligen 
går att stävja. 
 

”Det går åt väldigt mycket resurser i from av pengar till när man kan få bukt på 
det med väldigt enkla metoder och på väldigt kort tid” 

 
4.7.2 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
 
”Pedram” menar att vi har skapat ungdomskriminalitet i Backa. Han upplever att det är frågan 

som ingen vill ta i eller diskutera, utan menar att frågan kommer upp på valår. 

”Pedram” upplever att ungdomskriminaliteten i Backa idag inte ser ut som den gjorde för 10-

15 år sedan. 

 

”Idag ser den lite annorlunda ut, idag så begår dom unga samma brott, 

samma typ av brott som de äldre, professionella. De får lära sig mycket 

snabbare, det de vuxna kan. Att stjäla en bil för 10 år sedan 15 år sen 

någonting man oftast gjorde när man var i 20 års ålder 18 års ålder, nu ska 

vi åka hem vi tar en bil på heden. Nu stjäl de bilar och motor cyklar när de 

är 12- 13- 14 sen rammar de en butik, netto till exempel, sen körde dom in i 

netto, jag tror inte att de tände på den gången. Men Skälltorpsskolan till 

exempel, där körde de in en bil och tände på, precis som riktiga bank 
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rånare gör också eller transport rånare för att dölja DNA bevis som finns i 

bilen. Så de är duktiga, de är kreativa.” 

 

Den bilden ”Pedram” har av ungdomskriminalitet i Backa är byggd på saker han själv sett, 

hört eller fått förmedlat via vänner och bekanta. Han menar att media vet en del också men att 

de boende som lever där vet om det innan massmedia. 

 
”Vi brukar själva vi som bor där och lever där vet ju om det innan 

massmedia. Så oftast brukar det vara så att jag får ett samtal, - du nu 

brinner det i en bil här borta, så får man gå bort och titta. Även om det en 

gång var vid typ halv tre, halv fyra på morgonen, - Det smäller ”Pedram” 

det brinner bilar på parkeringen, kan inte du komma hit och kolla vilka det 

är. Sen går man dit. Så vi vet ju ofta innan massmedia vet det. Eller om folk 

vet att det ska hända någonting så får man också få bukt på det, innan det 

händer. Det händer också emellan åt”. 

 

När vi frågar om ”Pedram” upplever att ungdomskriminaliteten är högre i Backa än i andra 

stadsdelar i Göteborg säger han att mörker talet i Backa är stort.   

 
”Det förkommer skott lossningar, människo- rov där man kidnappar folk 

och allt sådant. Utan att media, polis och vuxna vet om hur det är. Det är 

bara när man bor där man ser det eller om man känner dom som är 

aktiva” 

 
4.7.3  ANDRAS BILD AV BACKA 
 
 Vi frågade ”Pedram” om den uppfattning han tycker och tror att omvärlden har av 

ungdomskriminalitet i Backa upplever ”Pedram” att människor har en eller den bild media ger 

och den bild som boende i området ger till människor som inte bor i Backa.  

”Dom bildar sin uppfattning utifrån det tidningarna skriver, om dom inte 

bor så kan dom ju inte veta. Media förmedlar det som händer ungefär vart 

tionde gång, boende förmedlar en råare bild än den media ger” 
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Vidare frågade vi om ”Pedram” upplever att media eller myndigheter målar upp en negativ 

eller positiv bild av Backa.  

 

”Beroende på ens egna mål och syften med vad man vill komma fram till så 

målar man upp olika bilder” 

”Så det beror på vem man frågar i vilken situation man frågar.” 

  

”Pedram tar upp ett exempel där han varit på möte med beslutsfattare för ett flertal olika 

verksamheter där man varit väldigt försiktigt i uttryckande av oro för ungdomskriminalitet i 

Backa. 

”Jag var på möte med en chef från Väst trafik, jag var på möte med 

ytterligare någon chef för en annan verksamhet och ytterligare 

samordnare, chefer oftast beslutsfattare och när dom ser eller hör att man 

jobbar i Backa; - Ahja, det är lite oroligt där va ? Så ja, ur alla olika 

samhällsskikt om man säger så, har folk fördomar om hur det är i Backa 

just nu inte förra året utan just nu. För det uppdagas ganska så 

kontinuerligt” 
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5 ANALYS 
 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka olika människor bild av 

ungdomskriminalitet i stadsdelen Backa. 

Vi kommer att i detta kapitel analysera vår empiri, det vill säga det material vi fått fram 

genom våra intervjuer med ungdomarna och de boende i området och koppla det samman 

med våra valda teorier. Vi kommer alltså att beskriva den bild som ovanstående respondenter 

gett oss av problemet med ungdomskriminaliteten i Backa och försöka förstå den med hjälp 

av teori. 

 

5.1 UNGDOMSKRIMINALITET I BACKA 
 

Det vi kan konstatera av vår empiriska forsknings resultat är att ungdomskriminaliteten finns i 

Backa och upplevs på ett eller ett annat sätt av samtliga respondenter bosatta och verksamma i 

området. Det bör dock påpekas att ingen av våra respondenter nämnde ungdomar som faktiskt 

blivit dömda för begångna brott i området.  

Den empirin vi fick fram talade snarare om föreställningar och incidenter respondenterna var 

medvetna om sker i området, vi vill här poängtera att det enligt vår mening inte går att peka ut 

ungdomar som gäng osv. som kriminella innan vårt rättssystem gjort sitt och fastställt bevis 

för att respektive ungdomar gjort sig skyldiga till brott. 

Medan brottslighet innebär en lagöverträdelse, är ungdomskriminaliteten sällan förknippad 

med aktiviteter som i strikt bemärkelse utgör lagbrott menar Giddens i sin teori om 

ungdomskriminalitet. Ungdomars antisociala beteende, subkulturer och bristande konformitet 

kan betraktas som avvikande beteende men det utgör alltså i sak inte ett kriminellt beteende 

 

De samtliga nio respondenterna tycks dela liknande bilder av vad ungdomskriminalitet är och 

det framgick under intervjuerna att det enligt respondenternas sätt att se på det hela rör sig om 

ungdomar som stjäl bilar, gör andra typer av inbrott runt om i området, krossar fönsterrutor, 

misshandlar folk osv.  

Samtliga respondenter upplevde att det finns en ungdomskriminalitet i Backa, men bilden 

skiljde sig åt beroende på den tillfrågade respondenten och dennes roll i området. 
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Flera av respondenterna upplevde att den ungdomskriminalitet de ser och lever med är till stor 

del väldigt dold för polis och andra myndigheter, men att de som bor och lever i Backa ser 

den på ett mycket tydligare sätt. 

Några av respondenterna gav en mer detaljerad bild av ungdomskriminaliteten samt de olika 

brotten som begås i området. 

Dessa hade då en större insikt i den ungdomskriminalitet som finns i den berörda stadsdelen 

genom att de själva känt någon som blivit utsatt för våld eller varit vittne till något brott 

själva.  

Dock beskrev inte dessa respondenter att den ungdomskriminalitet det upplevt i Backa skiljer 

sig överlag i from av grövre brottslighet från ungdomskriminalitet i andra stadsdelar. 

Även här bör det påpekas att ingen respondent nämnde att de själva kände de kriminella 

ungdomarna utan att deras bild skapats främst genom att bekanta blivit utsatta för icke 

acceptabla handlingar av andra ungdomar.  

De respondenter som är bosatta i området och alltså inte jobbar i området utan endast bor och 

går i skola där var mellan 15-20 år, alltså i samma ålder som de kriminella ungdomarna 

beskrivs vara.  

De delar då samma vardag och kommer i kontakt med dessa människor genom bland annat 

skola då de kanske till och med går i samma klass som en ungdom med kriminell belastning. 

En av informanterna, ”Maria” berättade; 

 

”Det är mycket av en massa inbrott, massa rån, brända bilar, polisen är här dygnet 

runt, helikoptrar, polisbilar, skandic- bevakning bilar kör runt över allt” 

 

En annan ung respondent hade en vän som har blivit våldtagen och tre andra vänner som har 

blivit misshandlade. I deras liv och vardag är inte ungdomskriminalitet något som de läser om 

i tidningar eller ser på tv, utan något som de själva upplevt eller har vänner som gjort det. Det 

är inte då bara en bild, utan även deras vardag och helt enkelt deras verklighet. 

Dessa respondenter reflekterade inte över ungdomskriminaliteten som något avvikande utan 

mer som en del av stadsdelen. Den finns där, de ser den och lever med den till vardags. 
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Skolvärden och den ideellt socialt arbetande unga mannen kunde på samma sätt ge mer 

detaljerade bilder av den ungdomskriminalitet som finns i Backa som de ser och arbetar med 

och mot. Skolvärden som jobbar med ungdomar sa följande vid intervjun: 

”Ungdomskriminalitet i Backa är ett med Backa, den som förnekar det den bor inte här 

i Backa eller så bor man här och är helt blind för det” 

 

Volontär arbetaren gav detaljer på hur brott i detalj utförs av förövarna genom att han arbetar 

direkt med några av dessa människor. Pedram” berättade att han varit med om att bilar 

exploderar, rån begås och att människor kindnappas. 

Men även skolvärden ”Håkan” som volontär arbetaren ”pedram” upplevde inte och beskrev 

inte att ungdomskriminaliteten i Backa skiljde sig från andra stadsdelar, utan man upplevde 

det mera som ett socialt problem ett fenomen som de ville arbeta mot.  

 

Social sekreteraren och mannen som arbetade för stadsdels nämnden hade också klara bilder 

men dock inte lika detaljerade som ungdomarna själva. 

Ungdoms kriminalitet beskrevs av socialsekreteraren ”Karin” som att ungdomar mår 

förmodligen på ett visst sätt och har det på ett visst sätt runt omkring sig som gör att de bli 

kriminella i vissa fall.  

”Karin beskrev vidare att hon ser en viss en problematik kring en del ungdomar i Backa vilket 

enligt henne också innebär att en del ungdomar är kriminella. Hon upplevde det på samma 

sätt som de respondenter som hade större och närmare kontakt med människor i åldern 15-20 

år och förmedlade en bild av en bredare och större utspridd ungdomskriminalitet än de 

deltagande som icke hade denna närmare kontakt med dessa människor.  

Bilderna skiljde sig åt på grund av just detta.  

Social sekreteraren och mannen som är verksam i stadsdels nämnden delade inte denna 

uppfattning. Utan den bild som de såg och upplevde var inte av samma slag av 

ungdomskriminalitet som beskrivet ovan dels i analysen men även i empiri avsnittet. 

Men detta var ju även syftet med detta arbete, att påvisa att det finns olika bilder av 

ungdomskriminaliteten i Backa hos de människor som är boende eller på något annat vis är 

aktiva i detta område. 

framför allt när en del ungdomar kommer i gäng, och det blir ett gäng, en gruppmentalitet. 
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Vi har fått flera olika bilder och perspektiv uppmålade, detta visar att människor som bor eller 

på något annat sätt är aktiva i Backa har olika bilder av ungdomskriminalitet. Det betyder 

dock inte att de mer detaljerade och beskrivande bilderna är de ”enda” sanna och att de andra 

är mindre verklighets förankrad. Utan att människor hör, möter och kommer i kontakt med 

ungdomskriminalitet i olika utsträckningar och på skilda sätt.  

Människor har olika vardagsliv och verkligheter, vidare delar inte alla människor samma 

värderingar, normer eller ens uppfattning av vad som är brott, om man bortser från det lagen 

och staten definierar som brott. Det som inte heller är ett brott idag kan komma att vara det 

imorgon. Eller tvärtom upphöra att vara brottsligt klassificerat av lagen eller staten, men ändå 

vara brottsligt enligt vissa medborgares uppfattning.  

Giddens menar att många barn engagerar sig i aktiviteter som att exempelvis ”palla äpplen”, 

slå sönder fönsterrutor eller skolka från skolan. I välbärgade områden uppfattas sådana 

aktiviteter av föräldrar, lärare och polis som förhållandevis oskyldiga upptåg som helt enkelt 

hör till en ungdoms uppväxt. I fattigare områden däremot kan det å andra sidan tolkas som 

yttre tecken på kriminalitet eller ungdomsbrottslighet, alltså skiljer enligt Giddens även 

uppfattning om vad som är brott bland människor. 

Backa har i media utmålats som ett problem område där ungdomsgäng härjar, bilden av denna 

stadsdel blir då mörk.  

Om media förstorar och uppmålar ungdomskriminaliteten värre i den berörda stadsdelen än 

vad den egentligen är i verklighet kan detta innebära förödande konsekvenser för de 

människor som bor och lever där. Människor kan utsättas för fördomar enbart för att de lever 

och bor i en viss stadsdel.  

En viss klassificering och stämpling kan ske där man inte tar hänsyn och ser till individer utan 

enbart stadsdels bosättning. På detta sätt kan skillnader mellan människor skapas och klyftor 

kan förstärkas. Detta är även något som kan påverka de berörda individernas självbild på ett 

negativt sätt. Människor kan leva upp till de bilder som media har eller förmedlar om dem, 

negativa som positiva. Flera av respondenterna upplevde att det i idag finns fördomar om 

Backa. Samtidigt kan bortförklaringar och bagatelliseringar av problemet också ha negativa 

konsekvenser för området och de människor som lever, bor eller på något annat sätt är aktiva 

där.  

De resurser som behövs kanske då inte uppmärksammas och tilldelas, vilket innebär att 

problemet kan eskalera. Det problematiska med media vinklingar är att de är att de ändå är 

utförda av människor, alla människor är i en viss mån subjektiva och där med kan 

belysningen av fenomenet påverkas av detta. Sedan kan man även skildra 
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ungdomskriminalitetens i Backa utifrån flera olika perspektiv om man ska till exempel se till 

en faktor som ålder så skiljer nog upplevelsen och uppfattningen av ungdomskriminalitet 

mycket beroende på om väljer att skildra fenomenet utifrån ungdomars eller ålders 

pensionärers uppfattning. Icke fakta baserade premisser innebär även ett problem då man kan 

skildra detta fenomen genom en människans upplevelse men i teori handlar det då endast om 

människas upplevelse och inte en stadsdels. En människas eller en grupps upplevelser 

behöver nödvändigtvis inte vara representativt för en stadsdel. 

Om man ska se till Giddens ovan nämnda teori och se det i det moderna samhälle vi lever i 

kan det ”fattiga” samhället kanske liknas vid det områden där ungdomskriminalitet och 

ungdomsgäng finns. De mer ”rikare” områdena kan kanske liknas vid de bättre områdena utan 

större association till detta fenomen, utan där företeelser som pallning av äpplen och 

krossning av rutor istället liknas med barndoms bus och inte brott. 

 

I Giddens bok menar flera sociologer att ungdomars beteendemönster utgör en värdemätare 

på hur det är ställt i samhället, utifrån denna tes är då situationen allvarlig i stadsdelen, och då 

utifrån de bilder som vi fått förmedlade via några av respondenterna är situationen inte sådan 

att samhället endast skall och behöver jobba med ungdomarna utan kanske människornas 

vardag som bland annat då inbegriper de sociala och ekonomiska förhållandena. Man kan 

även tolka dessa människors situation som en dålig sådan. 
 
Människan är idag mindre socialt kontrollerad än vad hon var för några decennier sedan i 

praktiken, dock är fler handlingar idag klassade som brott men det finns ingen större social 

kontroll.  

Vår respondent som jobbar ideellt i Backa berättade att han bara på några år har sett en 

förändring kring ungdomskriminalitet och de beteenden som finns. Han upplever att 

ungdomar som är kriminella i Backa idag begår samma typ av brott som de äldre, 

professionella gjorde för 10-15 år sedan. Vidare menar han att ungdomarna lär sig mycket 

snabbare, det de vuxna kan.  

”Att stjäla en bil för 10 -15 år sedan var någonting man oftast gjorde när man var i 18 – 

20  års ålder, nu tänker ungdomar, ska vi åka hem så tar vi tar en bil på heden. Nu stjäl 

de bilar och motor cyklar när de är 12- 13- 14 sen rammar de en butik.” 
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Ungdomar har större ansvar över sina liv idag men tar samhället ansvar för dem i lika stor 

utsträckning som samhället bör göra, eller har ”tyglarna” släppts lösa då man anser sig ha 

skyddat medborgarna genom att klassa fler handlingar som brottsliga vilket vidare ska 

avskräcka människor från att utöva dem genom straff och O-acceptans? 

 

Respondenterna upplever problemet i olika hög grad men ett faktum som de alla beskriver är 

att, problemet finns i området och att det eskalerat under senare tid. Några av våra 

respondenter hade egna teorier om varför problemet eskalerat och menade att det kan bero på 

brist på sysselsättning för området Backas ungdomar vilket resulterar i att ungdomarna kanske 

sluter upp och ”står och hänger” i området i stället för att ägna sig åt aktiviteter som godkänns 

av samhället. Sara gav exempel som att det inte finns tillräckligt med ungdomsgårdar i 

området och att ungdomarna därför inte vet vad de skall göra. Malin trodde att problemet med 

att ungdomar ansluter sig till ungdomskriminalitet kunde bero på att föräldrarna inte hade 

tillräckligt med ”koll” på sina barn. 

I Sjögrens teori om ”självbild” talar man om att samhällets olika institutioner så som skola, 

barnomsorg osv. måste sätta sin tillit till ungdomarna så att ungdomar som exempelvis 

härstammar från andra kulturer får en chans att anpassa sig till de omständigheter som råder. 

 

Anthony Giddens menar att det i dagens läge inte är ovanligt att man sammankopplar 

kriminalitet med unga män då kriminaliteten enligt Giddens är ett könsbundet fenomen som 

återfinns i de stora städernas fattiga områden. 

Det vi tillskillnad från Giddens även kommit fram till med hjälp av våra respondenter är att 

problematiken i Backa inte bara består av gäng med unga män utan att det i området även 

finns ungdomsgäng bestående av unga kvinnor. Det man idag när man talar om 

ungdomskriminalitet ofta menar, är unga män som begår brott, och det handlar då om en dold 

föreställning man har om fenomenet. Det som dock ständigt uppdagas är att det förekommer 

allt mer flickor i sammanhanget precis som en av våra kvinnliga respondenter berättar här 

nedan: 

”Sara” berättar att hon uppfattar ”tjejgängen” som värre och att det var svårt att få någon 

närmare kontakt med dem då de höll sig inom sitt gäng och bråkade med allt och alla. 

Killgängen däremot uppfattade respondenten som ”snällare”, några som enbart ”bråkar” om 

man bråkar med dem, annars håller de sig lugna. 
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Det framgick under vårt arbete och under våra intervjuer att dagens materialism spelar en stor 

roll för ungdomarna av idag, då både för män och kvinnor och många av våra respondenter 

menade att har man inga pengar till att köpa sig de ”fina saker” som konsument samhället 

erbjuder ja, då får man skaffa sig det på egen hand. Skolvärden vi intervjuade talade även om 

den brist på hjälp från samhället till de som hamnat snett och menade att knappa ekonomiska 

resurser leder till att ungdomarna känner sig hopplösa och utanför i samhället. 

 

”Det har med pengar att göra, det har med att klara sig att göra, ungdomar är 

ungdomar, samhället pumpar, det kommer ju ut så mycket grejer som alla villa ha” 

 

5.1.1 OMGIVNINGENS BILD OCH STÄMPLINGS TEORI 
 

När vi ser till stämplingsteorin som vi tidigare i vår uppsats behandlat betyder den helt enkelt 

att när man etiketterar någon ”kriminell” blir det till en självuppfyllande faktor.  

Skolvärden ”Håkan” sa vid intervjun att många ungdomar försöker leva upp till det ryktet de 

har fått tilldelats sig av andra, det är enligt teorin alltså fullt möjligt att ungdomar i Backa 

faktiskt strävar efter att leva upp till de saker som exempelvis skrivs om dem i media sant 

eller falskt så blir det enligt Håkan till en slags utmaning och tävling för dem.  

 

Det finns enligt Bergström belägg som visar att former av stämplingsteori kan skada ett 

område mer än vad det gör nytta och kopplar man samman faktorer som anomi med dålig 

självbild kan man nog se hur sådan stämpling kan skada unga vilsna ungdomar bosatta i ett 

tufft storstadsklimat. Samtliga respondenter klargjorde under intervjuerna att de trodde att 

ungdomarna i området påverkas negativt av exempelvis medias sätt att framställa området. 

 

Vår respondent ”Maria” upplevda att människor runt om kring henne ”hajjar till” på ett då 

icke positivt sätt när hon redogör för var hon bor.  

 

”Bor du där?, där bor bara dåliga människor, White trash. Det är ghetto område” 

 

Vi vill nog hålla med Håkan om att stämpling av olika slag kan leda till att ungdomar helt 

enkelt väljer att leva upp till det som sägs om dem då uppmärksamhet av något slag kan 

upplevas som att man i alla fall symboliserar något för samhället även om det är negativt.  
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Sjögren menar i sin teori om självbilden att exempelvis möjligheter till tvåspråkighet och 

mångkulturalism är resurser som kan ge stor utdelning, men som kräver särskilda insatser för 

att kunna utvecklas. Erbjuds inte ungdomarna i Backa alternativa aktiviteter där de kan 

utveckla sina goda egenskaper och personliga resurser kan det sluta med att man väljer att 

leva upp till de dåliga egenskaper som utvecklas kanske i brist på just aktiviteter i ens liv. 

Socialsekreteraren ”Karin” menade; 

 

”Men jag tänker inte ofta så på ungdomskriminaliteten. Alltså just att det är någonting 

som är befäst för mig utan det finns ungdomar som agerar på olika sätt beroende på 

omständigheter och på vad för liv de lever vart de lever sitt liv, hur de har växt upp, vad 

de kommer i kontakt med för människor runtomkring. 

  

 Det bör dock tilläggas att det finns ungdomar som har en lång kriminell bakgrund redan 

innan den dagen de blir ”stämplade”.  

En identitet formas utifrån individens egenskaper och handlingar, men också i samspel med 

omgivningens uppfattning av personen och den ”spegelbild” som skickas tillbaka samt det 

mottagande personen ger den, människans syn på sig själv i relation till den omgivande 

världen utgör själva kärnan i identitetsbyggande och blir tidigt internaliserad  

 

Social sekreteraren Karin menade att om människor säger att Backa är skit och ungdomarna 

där är så jävliga så blir det så i verkligheten också. Ungdomarna kan då undermedvetet ”visa” 

att det är så som människor tror, dock menas det inte att detta sker medvetet, ”Karin” menade 

att människor får en identitet i det även om det är av en kriminell karaktär.  

 

Många av våra respondenter bland annat Maria och Anna nämnde i intervjun ett 

ungdomsgäng i området som kallar sig för 422, och som ägnar sig åt rekrytering av unga 

pojkar oftast då enligt respondenterna småbröder till redan befintliga medlemmar i 

ungdomsgänget.  

 

Det skrivs i massmedia om ungdomsgäng i Backa som ”härjar” runt vilket kan ge upphov till 

en negativ kriminell bild av de ungdomarna som är bosatta eller på något annat sätt aktiva i 

området. Bergströms stämplingsteori ger en bra bild i hur ungdomarna kan få en negativ och 

kriminell bild av sig själva för att senare ”leva upp” till detta. 
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Respondenten Marco berättade att han vänner bor i andra stadsdelar som inte vill komma till 

Backa då de hört negativa saker. 

 

”Alltså jag har kompisar som inte vill komma hit för att dom hört så mycket vad som 

hänt i Backa och så”. 

Vi är dock kritiska till Bergströms stämplingsteori, vi menar att den inte generellt går att 

tillämpa för att förklara och förstå ungdomskriminaliteten. Man måste ta i beaktning att 

ungdomar är enskilda individer och att man inte ska kategorisera dem i ett och samma fack 

eller mena att de delar samma beteende. 

Sjögren menar i sin teori om självbilden vidare att man aldrig kan förklara en människas 

attityder och beteende enbart utifrån dess kultur, men i de fall man som utomstående har svårt 

att förstå en persons reaktion kan det vara till nytta ställa sig frågan vilken roll kulturella 

faktorer kan spela i hennes sätt att handla.  

Våra handlingar och vårt förhållande till omgivningen bestäms till stor del av den 

uppfattningen som vi har om oss själva som individer. Det innebär att en individs sätt att 

förhålla sig till andra människor varierar beroende på om vi betraktar oss själva som 

självständiga och självförsörjande medlemmar av ett kollektiv, eller som personer som är 

integrerade delar av ett större samhälle. 

 

6 SAMMANFATTANDE SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNING 

 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta våra resultat och de svar vi fått på våra 

frågeställningar. 

 

”På Hisingen är läget med ungdomskriminalitet akut. I höst sätts en extragrupp med poliser 

in för att främst jobba med ungdomar i Torslanda, Backa och Biskopsgården.  

Allt för att förhindra gängrekryteringen. 
 
Med detta citat hämtat från Göteborgs Posten skrivet 17 augusti, 2006 började vi vår 

inledning. Vi var kritiska till den bild av ungdomskriminalitet som media målade upp av 

stadsdelen Backa i Göteborg och ville ta reda på människor bosatta och arbets- verksamma i 

området.  



 57 

Som sociologer tror vi inte på någon universell sanning utan att fenomen måste belysas från 

olika perspektiv. Därför valde vi att undersöka hur bilden av ungdoms kriminalitet såg ut hos 

de människorna som faktiskt är boende eller på något annat sätt aktörer i denna stadsdel. 

Delade de samma uppfattning som media eller fanns det motbilder?  

 

• Hur ser bilden av ungdomskriminaliteten i stadsdelen Backa, Göteborg ut? 

• Har människor som bor alternativt arbetar i stadsdelen Backa samma bild av 

ungdomskriminaliteten? 

 

Den empiri som vi fått fram genom våra kvalitativa intervjuer i detta arbete bekräftade till viss 

del medias bild, i vissa fall var den positivare i andra mörkare och dystrare. Vilket även 

verifierar vår teori om att svaret på en fråga skiljer beroende på respondent. Dock vill vi än en 

gång betona att det inte finns någon universell sanning om ungdomskriminalitet i Backa. Om 

man ser till den statistik vi redovisat tidigare i arbetet ser man att den kända 

ungdomskriminaliteten i denna stadsdel inte skiljer sig nämnvärt från andra stadsdelar i 

Göteborg.  

 

Det som vi dock fått förmedlat till oss via några av våra respondenter är att det helt klart finns 

en dold brottslighet, en brottslighet som boende i det aktuella område känner till men som 

omvärlden inte gör. Detta är nog ett fenomen som återkommer i de flesta stadsdelarna i 

Göteborg, gator eller mindre bostads område där ungdomskriminaliteten är mer koncentrerad. 

En bild eller kännedom av ungdomsgäng beskrivs även av flertalet av våra respondenter. 

Som svar på vår frågeställning kan man alltså konstatera att bilden enligt våra respondenter 

ser ut på ett liknande sätt och att ungdomskriminaliteten finns i området och speglar sig i 

ungdomar som ägnar sig åt att krossa rutor, göra bilinbrott, inbrott i butiker belägna i området 

samt stölder av elektronisk utrustning osv. samt att samtliga respondenter upplever fenomenet 

på ungefär samma sätt men att de alla ansåg att området är relativt tryggt framför allt på 

dagtid och ingen av dem talade om någon önskan om att flytta därifrån. Det som man däremot 

talade om var andras åsikter om området som något negativt, ingen av respondenterna 

antydde att andra människor ser Backa som ett positivt område att bo i. 

 
 
 
6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTIONER  
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I detta kapitel kommer vi att förhålla oss något ”friare” till vårt material. Vi kommer att 

kritiskt granska det egna valet av metod som de existerande sociala förhållandena och ge 

förslag på hur man kan aktualisera diskussionen om ungdomskriminalitet. Reflektionerna i 

detta kapitel kommer att vara mer personligt färgade.  

Det vi kommit fram till under arbetets gång är att samtliga av våra nio respondenter har en 

bild av hur ungdomskriminaliteten i Backa ser ut och deras bild på många punkter ser rätt lika 

ut. Vår personliga bild av området och ungdomskriminaliteten där har även förändrats i takt 

med arbetets gång. Från att vi från början skapat oss en bild utifrån det media förmedlar till att 

vi nu förstår att ungdomskriminaliteten finns i området men att människor faktiskt lever i 

området och accepterar den situation som råder. Vår ståndpunkt och slutgiltiga tanke om 

området är att området inte är värre än någon annan förort i Sverige samt att man innan man 

dömer ut områden och människor som bor i dem faktiskt måste ta reda på hur situationen ser 

ut. Vidare anser vi att de negativa bilder och uppfattningar andra människor har om området 

är baserade på falska fakta och rykten. Vi är även medvetna om att människor ibland väljer att 

försköna saker som står dem nära, dock tror vi att våra respondenter gett oss en uppriktig bild 

av området Backa och förhållit sig relativt neutrala till våra frågor. 

Att definiera människors uppfattningar om fenomen som vårt valda kan inte stå för en enda 

sanning och kan inte tala för en generell bild av någonting utan vi anser att en människas 

personliga uppfattning endast kan likna någon annans och alltså inte tala för en majoritet eller 

liknande. Det vi har kommit fram till genom vår analys av vårt resultat är att området Backa 

har problem med faktorer som ungdomskriminalitet men det tycks bland respondenterna inte 

råda någon uppfattning om att problemet skulle vara så mycket större än på någon annan ort i 

Göteborg.  

Det kan tyckas att källor som media målar ut bilder om området som kanske inte stämmer 

med det som människor i området faktiskt uppfattar i realiteten. 

De olika bilderna av ungdomskriminalitet vi fått beskrivna för oss i de kvalitativa intervjuerna 

har en sak gemensamt, de tyder på att ungdomskriminaliteten i Backa är klart förekommande.  

Vi vill påstå att den ”stämpling” som exempelvis media bidrar med genom att ge en 

problembild av fenomenet ungdomskriminalitet, kan leda till att ett helt område och alla som 

bor där stämplas och helt enkelt döms ut utan att någon egentlig fakta finns med i bilden. Vi 

vill nog även påstå att människors självbild kan bli problematisk om den ej baseras på fakta 

utan istället baseras på stämplingsbasis vilket i slutänden kan resultera i en självuppfyllande 

profetia. 
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Vi skulle gärna se att fler undersökningar genomfördes i Backa om ungdomskriminalitet det 

är inte av större intresse om undersökaren är en myndighet, institution eller privat person då vi 

välkomnar olika belysningar, förklaringar och förstålelser av fenomenet. Vi tror vidare att det 

kan gynna och aktualisera diskussionen, något som vi anser är viktigt.  

Ungdomskriminalitet vare sig den finns i Backa eller i någon annan stadsdel behöver 

diskuteras i samhället anser vi, och då inte enbart hos statliga myndigheter eller institutioner. 

Vi tror därför att det är av stor vikt att samtliga människor bosatta och delaktiga i vårt 

samhälle får en uppriktig bild av fenomenet och hur det faktiskt ser ut i realiteten men även 

hur det upplevs runt om i landet. Vi är kritiska till att människor formar sina bilder enbart 

utifrån exempelvis medias skildringar och rykten, därför tycker vi att det är enormt positivt att 

mer och mer förorter och dess boende uppmärksammas på ett positivt sätt i form av 

ungdomsprojekt osv. 

 

Det finns idag fler projekt i Backa, kommunala men även ideella, som är riktar sig till 

ungdomar för att erbjuda dessa människor något slag av fritidsaktivitet men även vägledning 

och stöd. Vi tycker att dessa projekt är väldigt effektiva men dock är resurserna knappa enligt 

de bilder vi fått uppmålade. Idag satsar den svenska staten på utbyggnad av anstalter och 

andra påföljder när man väl begått brott, vi tycker att man borde ta de medlen och satsa på 

skola och fritidsomsorg något som vi tror kan bidra till en minskad ungdoms kriminalitet 

långsiktigt.  

Dessa ungdomar är framtiden vuxna, vi måste erbjuda dessa människor möjligheter för att de 

ska ha en positiv syn på framtiden och känna att även de är en viktig del av samhället och inte 

endast en belastning som kostar staten pengar.  

Vi hoppas att vi genom detta arbete kan bidra till att människor blir mer medvetna om att de 

bilder de får förmedlade till sig via media, myndigheter och privat personer om 

ungdomskriminaliteten som finns i Backa inte är en universell sanning om detta fenomen, 

utan att det rör sig om subjektiva åsikter och bilder.  

Beskrivning av detta fenomen skiljer sig beroende på vem man frågar. Detta betyder dock inte 

att det ena bilden utesluter den andra, utan att människor har olika uppfattningar och 

erfarenheter beroende på bland annat i hur stor utsträckning de kommit i kontakt med detta 

fenomen.  

Vi vill bidra till att den diskussion som finns idag i så stor utsträckning så möjligt är och 

förblir mångsidig. Frågan om objektivitet är dock svår då alla i någon grad är subjektiva men 

genom flera subjektiva belysningar kan diskussionen blir objektiv. 



 60 

En annan önskad effekt är att man uppmärksammar detta mer och att detta i sin tur leder till 

större resurser för ungdomarna som bor och är verksamma i denna stadsdel. 

 

6.2 SJÄLV KRITIK 

Om vi nu kort ser till den själv kritik vi kommit fram till så vill vi poängtera att vi är väl 

medvetna om att den empiriska delen i vårt arbete är aningen svag samt att analysen på grund 

av detta är detsamma. Vi har dock utifrån den empiri vi fått ut av intervjuerna använt oss utav 

varje ord och mening för att på ett så klart och tydligt sätt kunna analysera våra fakta. Det vi 

kunde ha gjort annorlunda och så vi märker nu när uppsatsen är färdig skriven är att vi till 

nästa gång kommer att avancera vår intervjuguide för att på så sätt försäkra oss om att resultat 

delen bjuder på ett starkt material att analysera. Det vi så här i slutskedet känner, är att vårt 

skrivna material hade kunnat verifieras och utvecklats enormt mycket mer om antalet 

respondenter varit större. Detta är dock något vi avser att forska vidare i en kommande d – 

uppsats, då området intresserar oss om så ännu mer nu än i början av vårt arbete.  

Vidare vill vi poängtera att vårt val av ett kvalitativt förhållningssätt är något vi är mycket 

nöjda med. Genom våra kvalitativa intervjuer har vi fått målande, djupa beskrivningar av 

detta fenomen och uppfattningar om den. Vi har haft möjlighet att direkt samtala med de 

deltagande respondenterna i uppsats arbetet samt haft möjlighet att be dem utveckla vissa 

frågor, något som varit väldigt gynnande för uppsatsen. Denna uppsats syfte var mest lämpad 

att genomföras genom en kvalitativ metod, något vi inte tror att vi hade realiserat i samma 

stora utsträckning genom en kvantitativ metod. 
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 Intervju mall 1 
Sociala myndigheter, aktörer, skola 

1. Kön- kvinna/man 

2. Ålder  

3. Yrke 

4. Utbildning 

5. Hur länge har du varit verksam eller aktiv i Backa? 

      6.   Vart bor du (Backa?) Hur länge har du bott där  

7.  Beskriv vad ungdomskriminalitet är för dig. 

8. A. Upplever du att det finns någon ungdoms kriminalitet i Backa 

      B. Om ja, Vilken uppfattning har du om ungdomskriminaliteten i Backa. 

     C. Vad bygger din uppfattning på? Sådant du personligen upplevt, sett eller hört från         

familj, vänner, bekanta, eller fått förmedlat via radio, tv, tidningar?  

9. A. Upplever du att ungdomskriminaliteten är högre i Backa än i andra stadsdelar i 

Göteborg. 

     B. Om ja, vad tror du att detta beror på? 

10. Vilken uppfattning tycker du att omvärlden har av ungdomskriminalitet i Backa? 

11. A Upplever du att omvärlden tycker eller tror att ungdomskriminaliteten i Backa är 

högre än i andra stads delar? 

      B. Om ja, Vad tror du att detta beror på? 

12. A. Upplever du att media eller myndigheter målar upp en negativ eller positiv bild av 

Backa? 

      B. Om ja, vad tror du att detta beror på ? 

      C. Tror du att ungdomarna i Backa påverkas negativt av detta och då på vilket sätt? 

      d. Tycker du att Backas ungdoms kriminaliteten uppmärksammas mer än andra stads 

delars ?  

13. A. Upplever du att människor som inte bor i Backa har fördomar om området? 

      B. Om ja, Varför och hurudana 

      C. Om ja, på vilket sätt tycker du att ungdomar påverkas av den. 

14. Upplever du att det finns ungdomsgäng i Backa? 

15. A. Har du själv varit utsatt för eller delaktig i ungdomskriminaliteten i Backa 

       B. Om ja, berätta på vilket sätt. 

16. A. Känner du dig trygg i Backa, (hem, skola, stadsdelen i allmänhet) 
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           B. Om nej varför inte? 

17. A. Tycker du att ungdomskriminaliteten i Backa har förvärrats de senaste 3 åren, eller 

är situationen den samma, eller bättre  

      B. Vid försämring, vad tror du att det beror på ? 

     18. Något ytterligare du själv vill till lägga ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Intervjumall 2 

Elever 
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1. Kön- kvinna/man 

2. Ålder 

3. Påbrå/Härkomst- svenskt, blandat, utländskt 

4. B. Vart bor du (Backa ?) Hur länge har du bott där  

5. Beskriv vad ungdomskriminalitet är för dig. 

6. A. Upplever du att det finns någon ungdoms kriminalitet i Backa 

      B. Om ja, Vilken uppfattning har du om ungdomskriminaliteten i Backa 

       C. Vad bygger din uppfattning på? Sådant du personligen upplevt, sett eller hört från          

bekanta, eller fått förmedlat via radio, tv, tidningar?  

7. A. Tycker du att ungdomskriminaliteten i Backa har förvärrats de senaste 3 åren, eller 

är situationen den samma, eller är den förbättrad 

B. Om ja vad tror du att detta beror på? 

      8. A. Känner du dig trygg i Backa, (hem, skola, stadsdelen i allmänhet)  

          B. Om nej vad beror detta på? 

9. A. Upplever du att ungdomskriminaliteten är högre i Backa än i andra stadsdelar i 

Göteborg. 

     B. Om ja, vad tror du att detta beror på? 

10. Vilken uppfattning tycker du att omvärlden har av ungdomskriminalitet i Backa? 

11. Upplever du att ungdoms kriminaliteten i Backa uppmärksammas mycket än i andra 

stadsdelar? 

12.A Upplever du att omvärlden tycker eller tror att ungdomskriminaliteten i Backa är högre 

än i andra stads delar? 

      B. Om ja, Vad tror du att detta beror på? 

13.A. Upplever du att människor som inte bor i Backa har fördomar om området? 

    B. Om ja, Varför och hurudana 

14 A. Upplever du att media eller myndigheter målar upp en negativ eller positiv bild av 

Backa? 

    B. Om ja, vad tror du att detta beror på ? 

   C. Tycker du att ungdomar Backa påverkas negativt av detta och då på vilket sätt? 

15. A. Tror du att den bild media, skola, socialen myndigheter, polis, media har om 

ungdomskriminalitet i Backa skiljer från er ungdomarnas uppfattning och upplevelse av 

den. 

     B Om ja , varför tror du att den skiljer sig och på vilket sätt 
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16. Avslutningsvis finns det något ytterligare du vill berätta eller tillägga? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översikt Tabeller och Diagram 
 
Rättväsen 
Tabell 1: 
Redogör för den kända ungdoms brottslighet i samtliga stadsdelar i Göteborg under åren  
2003 och 2004.  
Antalet ungdomar som blev gripna för brott indelat i olika stadsdelarna samt procentuell andel 
i åldern 13-18 år jämfört med den egna stadsdelen som Göteborg stad över lag. 
 
Befolkning 
Diagram 3:  
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Visar andelen människor i olika åldrar i procent. Redogör för samtliga stadsdelar i 

Göteborg.  

Diagram 4 :  

Visar invånare antalet i Göteborg per stadsdelsnämnd under 2005. 

 

Ekonomi 

Diagram 5 : Medelinkomst 2003, redovisat för varje stadsdel i Göteborg. 

 

Utbildning 

Tabell 7 :Betygs fördelning i grundskolans årskurs 9 vårterminen 2005 i kommunala skolor, 
stadsdelsnämnder Göteborg 
Tabell 8: Utbildningsnivåer 2004, befolkning 20-64 år, stadsdelsnämnder. 
 
 
 
Källa: http://www.goteborg.se/statistiskarsbok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1 
Ungdomsbrottslighet 2003 och 2004, stadsdelsnämnder Göteborg 
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Diagram 3 
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Statistikgruppen
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Diagram 4 - Befolkning per stadsdelsnämnd 2005 
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Diagram 5 - Medelinkomst 2003, stadsdelsnämnder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7 
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Betygsfördelning i grundskolans årskurs 9 vårterminen 2005 i kommunala skolor, 

stadsdelsnämnder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8 
Utbildningsnivåer 2004, befolkning 20-64 år, stadsdelsnämnder 
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Tabell 9: Arbetsmarknad och näringsliv: 
Arbetssökande, öppet arbetslösa 31 oktober 2005, stadsdelsnämnder 
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