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Abstract 

 

The aim of this study has been to try to see if there have occurred any changes within a 

specific population of young women, to highlight these young women’s tendencies within 

chosen criminal cases, violent tendencies that normally are apprehended as young men’s 

behaviours. This has been done with the help of existing statistic data. The methods I have 

used in my investigation, is that I have analyzed the existing statistic data to determine if there 

has been any escalations within some violent behaviours, performed by young women in the 

ages of 15-20, between the years 1997-2006. This has been done to distinguish if the 

tendencies within the chosen criminal cases have escalated uniformly. 

 My reason for this investigation is that normally society defines young men’s violent 

behaviours and neglects the violent tendencies that even some young women perform. The 

theoretical framework that I used was the term identity. I have used this term to help me with 

my analysis so that I could interpret the existing statistic data that I found and this term has 

been laid out as a platform in my analysis since we build up our own identity through 

different kinds of perspectives, where violence can be one of these perspectives.  

 

Key Words: Gender, Girls, Violence – Violent tendencies, Identity – identity creations, Sex, 

Equableness. 
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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Robert Sandberg samt passa på att tacka min 

sambo Janine Lindgren som läst igenom min uppsats och gett synpunkter på förändringar. 

Thorbjörn Andersson. 

 

 

 

 

 

”Jag glömde hatet, 

Men minns slagen. 

Slagen på min kropp rev upp såren, 

Såren som jag så länge förträngt. 

Jag försökte blunda, 

Men smärtan gick ej bort. 

Nu är jag stark och hel igen, 

Men bilderna av mitt forna jag, lever kvar där än.” 

© Andersson, Thorbjörn, 1995-04-16. 
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1  Inledning 

 

Under de senaste åren har media visat att våldet i eller utanför skolans arena ökat en aning hos 

ungdomar, framförallt hos unga män. Brutala och allt grövre våldshandlingar kan kanske ses 

som ett växande samhällsproblem. Exempel på detta hittar vi i den grova dödsmisshandeln på 

Riccardo Campogiani år 2007, där ett femtal unga män grovt misshandlade Campogiani så 

mycket att han senare avled av sina skador. Även våld utfört av ensamma gärningsmän tas 

upp i media. Ett exempel på detta är eleven Pekka-Eric Auvinen, som brutalt sköt ned åtta 

personer i en skola i Finland den 7 november år 2007, innan han sedan tog sitt eget liv. Det 

senare exemplet är ett fall som har liknats vid både massakrerna på Columbine High School 

den 20 april år 1999 och massakern på Virginia Tech den 16 april år 2007 i USA, där ett 

flertal elever och lärare brutalt sköts ned av gärningsmän som var unga män. Detta väcker en 

stor uppmärksamhet och oro för att något liknande skulle kunna inträffa också i Sverige. 

Betydelsen för skolklimatet är av stor vikt. BRÅ skriver i sin rapport att: ”Om elever inte litar 

på vuxna och därmed undviker att ty sig till dem när de har kunskap om problem minskar 

chansen att arbeta våldsförebyggande”.1 

 

En del hotbilder har riktats mot vissa skolor i Sverige, bland annat mot Slottsstadens skola i 

Malmö, där en 16-årig elev riktade ett hot mot skolan.2 År 2009 riktades även ett hot mot 

Kärrtorps gymnasium där en person senare greps.3 Även nu, år 2010, riktades ett hot om 

massaker mot KTH i Stockholm. Hotet hade kommit in redan under söndagen den 14 mars, 

men skolan beslöt att hålla öppet ändå under måndagen den 15 mars, dock under polisen 

övervakning.4 I alla dessa fall, så var det unga män som var inblandade i hotbilderna. Enligt 

min mening, så fokuserar media sig främst på unga män när det gäller våldsbrott. Detta skulle 

kunna bero på att: ”Synen på kvinnliga brottslingar är begränsad och präglad av 

könsrollstänkande. Kvinnan [ses som] bärare till liv, hon är modern som står för godheten. 

Kvinnlighet är därför oförenligt med brottsligt beteende”.5 Genom detta beteende så förbises 

det faktiska våld som utförs av unga kvinnor. Olagliga företeelser som rån/grovt rån, 

misshandel/grov misshandel, mord/dråp är grova våldshandlingar som varit välkända 

                                                 
1 Brå, Rapport 2009:6, s. 5. 
2 Sydsvenskan, 2005. 
3 Swednews, 2009. 
4 Dagens Nyheter, 2010. 
5 Kordon & Wetterqvist, 2006:7. 
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gärningar hos unga män och enligt BRÅ

även visat att även unga kvinnor börjat anamma en del våldsbeteenden. Dessa 

unga kvinnor som begår våldsbrott, går emot de normativa föreställningar som samhället har 

byggt upp kring kvinnligt beteende. Därmed skapar samhället könsskillnader och: 

6:s genomgångar av olika studier där unga personer 

tillfrågats om utsatthet för grövre skolvåld ”visar [dessa genomgångar] att det oftast är unga 

män i högstadiet som drabbas. Motsvarande mönster finns i det polisanmälda skolvåldet där 

de flesta våldshändelser rör unga män som såväl gärningspersoner som offer”.7 Men 

tendenser har 

”könsskillnad blir till genom att kontinuerligt ‘göras’ genom t.ex. skämt, klädsel och samtal 

där könen ges olika egenskaper och upprättas som åtskilda”.8 Det är med dessa egenskaper 

som jag ser olika på unga mäns och unga kvinnors beteenden, speciellt när det gäller 

våldsbeteenden, eftersom det inte går att särskilja de normativa regler som samhället 

frammanar utifrån sina marginaliseringar kring unga mäns och unga kvinnors handlingssätt. 

Med detta menar jag att det kan bli farligt när samhället och vi som blivande lärare inte tar de 

unga kvinnornas beteenden på allvar eller rent ut sagt försummar dem. Jämställdhetsplanen 

äger att: 

 

s

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan: 1. Främja 

jämställdhet mellan könen samt 2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden. 9 

a 

kningar inom utvalda våldsbrott som normalt normaliseras som brott utförda av unga män.  

 

                                                

 
Om samhället nu osynliggör det aggressiva beteendet som de unga kvinnorna utövar, oftast 

utanför skolans arena, så motverkar vi denna jämställdhetsplan och våldet kan fortgå i det 

oändliga. Jag tror att de unga kvinnornas utövande av ett allt grövre våld ses som en 

konsekvens av att samhället inte ser de unga kvinnornas våldstendenser som ett växande 

problem. I min undersökning diskuterar jag hur skolvåldet hos dessa unga kvinnor ser ut i 

skolan eller utanför skolans arena. Detta gör jag genom att undersöka befintlig brottsstatistik 

där jag studerar både dömda och misstänkta unga kvinnor för att se om det skett eventuell

ö

 

 
6 BRÅ= brottsförebyggande rådet. 
7 Nilzon, 2005:7 
8 Nordberg, 2 005:22. 
9 Sveriges Riksdag & Utbildningsdepartimentet, 2 §, Lag (1999:886). 
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Begreppet identitet kommer att ligga som en grund för min undersökning, detta för att 

människan oftast skapar sin egen identitet utifrån olika händelser, påverkningar, bakgrunder 

och värderingar i sitt liv. Våld kan vara en av dessa faktorer, det vill säga våld kan användas 

som en identitetsmarkör. Genom att utöva eller hota om att utöva våld kan det skapas en form 

av respekt som kan hjälpa de unga kvinnorna att uppnå eller behålla makt och kontroll. Jag 

försöker att få en förståelse för hur en formad identitet hos dessa unga kvinnor eventuellt kan 

påverka en brottslig bana. Författaren och docenten Oscar Pripp skriver att ”ett sätt att få syn 

på människor som objekt och subjekt är att studera hur de tilldelas/tilldelar sig både objektiva 

och subjektiva identiteter”.10 Min tolkning är att de unga kvinnornas våldsutövande kan 

tilldelas olika egenskaper, som gör att de blir mer respekterade i samhället, på så sätt 

tillfredställs de unga kvinnornas behov av att få synas och blir på så vis likaställda med de 

unga männen. De unga kvinnornas position i samhället stärks samtidigt som de blir 

synliggjorda. Vi har alla ett grundbehov som behöver tillfredställas. När något av dessa behov 

inte blir tillgodosett, kan vissa människor göra allt för att få bekräftelse för sin existens, sin 

plats i samhället, att ”få vara någon”. 

 

Nyckelord: Genus, Unga kvinnor, Unga män, Våld – Våldstendenser, Identitet – 

Identitetsskapande – Identitetsmarkör, Kön, Jämställdhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Pripp, 2001:25. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Dels är syftet, att undersöka hur vissa utvalda skolor 

hanterar eventuellt förekommande våld på sin skola samt hur de löser våldshändelser. Jag vill 

försöka få en bild av hur våldet ser ut på skolorna och hur sådana våldshändelser hanteras. 

Genom att göra detta önskar jag att jag kan få en bild av hur pass utbredd våldet verkligen är 

hos unga kvinnor och unga män. Jag har genomfört en enkätundersökning på sex olika skolor 

i Stockholms län. Senare gjordes även en komplettering till denna enkätundersökning, där jag 

tittat på ett flertal skolors hemsidor för att se hur deras verksamhetsplan mot motverkandet av 

våld ser ut. 

 

Den andra delen av syftet är undersöka våldsstatistik för att se om våld hos unga kvinnor som 

befinner sig i skolåldern, det vill säga i åldern 15-20 år, har ökat eller inte. Detta eftersom 

samhället oftast bara belyser hur unga mäns våldsbild ser ut. För att få fram ett mätbart 

siffertal, har jag undersökt befintlig brottsstatistik som hämtats från Brottsförebyggande rådets 

hemsida. I denna statistik undersöker jag unga kvinnor och unga män i åldrarna 15-20 år som 

blivit dömda eller misstänkta för våldsbrott mellan åren 1997-2006. Jag gör sedan en 

jämförelse med den totala populationen av unga kvinnor i samma åldersgrupp, som bott i 

Stockholms län under dessa årtal. Denna statistik jämförs med det år, där jag kan finna en 

markant ökning av antalet unga kvinnor som dömts för våldsbrott. Statistiken kring den totala 

populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år, under de åren 1997-2006 är hämtad från 

SCB11:s hemsida. 

 

1.2 Frågeställningar 

 När det gäller motverkandet av våld, där även mobbing eller annan form av kränkande 

behandling ingår, vad tar skolornas verksamhetsplaner upp eller inte? 

 Har det skett några markanta ökningar av våldsbrotten hos de unga kvinnorna? 

 Om ökningar skett, vilka våldsbrott ökar i sådana fall? 

 Finns det några avvikelser i våldsbrotten mellan unga kvinnor och unga män? Det vill 

säga, finns det något kön eller åldersgrupp som begår fler brott? 

 

 

                                                 
11 SCB = Statistiska Centralbyrån. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Jag har skickat ut en enkätundersökning till sex stycken olika skolor i Stockholms län, där jag 

skickat till gymnasieskolor och grundskolor. Detta har gjorts eftersom det är då som de unga 

kvinnorna och unga männen befinner sig i åldern 15-20 år, vilket är åldersgruppen som jag 

undersöker. Jag skickade enkäterna till två skolor i norra Stockholm, två i södra Stockholm 

samt två i Stockholms innerstad. Jag valde sex stycken olika skolor för att få en spridning på 

skolorna i olika regioner inom Stockholms län, detta för att skapa en bredd och se om svaren 

på enkätundersökningen skiljer sig från norra till södra Stockholm samt om det skiljer sig i 

Stockholms innerstad. Jag kompletterade enkätundersökningen, som tidigare nämnts, med att 

undersöka ett 15-tal andra olika skolors hemsidor för att se hur deras verksamhetsplan ser ut 

när det gäller motverkandet av våld på skolan och vilka åtgärdsplaner det finns för detta. 

 

De våldsbrott jag valt att undersöka är mord/dråp, misshandel/grov misshandel och rån/grovt 

rån, eftersom jag anser att dessa våldsbrott är något som samhället oftast normaliserar som 

beteenden utförda av unga män. De grupper jag undersöker är unga kvinnor och unga män i 

åldrarna 15-20 år, eftersom de då befinner sig i en skolålder, samt att det inte är förrän man 

fyllt 15 år som man blir straffmyndig. 

 

Jag tittar på våldsbrott för varje kön och ålder för varje år för sig mellan åren 1997-2006, detta 

för att skapa en bredd på min undersökning. Undersöks varje år under en 10-års period, anser 

jag att jag får en större spridning av hur våldsbilden ser ut hos unga kvinnor och unga män.  

 

Mitt fokus ligger främst på hur de unga kvinnornas beteenden inom olika våldsbrott ser ut i 

Stockholms län. Jag gör därför en begränsad jämförelse med de unga männens våldstendenser 

för att få en större bredd i min uppsats. 
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1.4 Disposition 

 

I det inledande kapitlet har jag en kortfattad bakgrund och information om mitt valda ämne. 

Därefter följer beskrivningar angående syfte och frågeställningar. 

 

I det nästkommande andra kapitlet behandlar jag mitt val av metod, där jag redovisar hur jag 

har genomfört min studie, samt etiska överväganden. 

 

I det tredje kapitlet behandlar jag tidigare forskning om unga kvinnors våldsbeteenden, som 

visar hur tidigare forskning har sett ut. 

 

I det fjärde kapitlet redovisar jag den teoretiska utgångspunkten, som jag använt mig av i min 

uppsats. 

 

I kapitel fem presenterar jag mitt empiriska underlag och redovisar de svar jag kommit fram 

till i min undersökning. Jag visar vad de undersökta skolornas hemsidor, tar upp eller inte tar 

upp, i sin verksamhetsplan när det gäller motverkandet av våld. Jag visar statistik, hämtad från 

Statistiska Centralbyrån, som visar den totala populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år 

som bott i Stockholms län mellan åren 1997-2006. Jag tar även upp våldsbrott under dessa 

årtal och inom dessa åldersgrupper, mellan könen och åldrarna. Denna statistik har hämtats 

från BRÅs hemsida. 

 

I det sjätte kapitlet kommer jag att föra en diskussion om mina resultat. Vad skolans 

verksamhetsplan tar upp, kring ämnet våld och motverkandet av detta. Jag nämner även det 

statistika materialet som jag har undersökt, som sedan kopplas samman med en diskussion 

kring om våldet ökat eller inte ökat. Jag nämner även den enkätundersökning som jag utförde. 

Slutligen så ger jag även förslag på vidare forskning i ämnet som jag har undersökt. 

 

Avslutningsvis har jag i det sjunde kapitlet en referenslista, som visar de tryckta och otryckta 

källor som jag använt mig av i min undersökning och tills sist har jag bifogat en bilaga av de 

enkätfrågor som jag ställde till sex utvalda skolor i Stockholms län där jag skickade enkäten 

till två skolor i norra Stockholm, två skolor i södra Stockholm samt till två skolor i 

Stockholms innerstad. 
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2  Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Våld – Ett sätt att skapa en identitet? 

 

Jag vågar hävda att historiskt sett har kvinnan alltid varit underställd mannen. Kvinnan har 

behandlats som det svagare könet och därmed också förväntats att rätta sig efter mannen. Han, 

mannen, är husets herre, stor och stark, någon som sliter hårt för brödfödan. Hon, kvinnan, är 

snäll, söt och svag, och ska stå för hushållet liksom barnapassningen. Författaren och 

historikern Cecilia Riving beskriver en annan kvinnlig sida i sin bok, där hon beskriver en 

kvinnlig karaktär från boken Jane Eyre, skriven av Charlotte Brontë år 1847. Där beskrivs en 

karaktär vid namn Berta Mason. Mason är en sinnesjuk kvinna, en mycket våldsam sådan som 

anses vara rent av djurisk i sitt beteende: ”Denna våldsamma kvinna stred mot 1800-talets 

kvinnliga ideal, hon bröt mot de kulturella normer som framhöll feminina egenskaper som 

mjukhet, ömhet, passivitet, lojalitet underkastelse”.12 Riving skriver vidare, att kvinnors och 

mäns våldsamhet kan tolkas på olika sätt och att ”våldet hängde samman med tidens 

kulturella föreställningar om kön och de förväntningar som låg i den påbjudna könsrollen”.13 

Jag tycker att detta historiska synsätt, bilden av den ”manlige” mannen och den ”kvinnliga” 

kvinnan, är något som till viss del finns kvar ännu i dagens samhälle. 

 

Både män och kvinnor måste leva upp till de normer som samhället sätter upp om hur de båda 

könen skall uppträda och bete sig, och inom ”kriminologin och maskulinitetsforskningen har 

alltså flera forskare framhållit ”våldsbrott” och ”våld” som ett sätt att konstruera maskulinitet, 

liksom olika maskuliniteters betydelse för våldsbrott”.14 Går någon emot dessa normer bryts 

de så kallade ”normaliseringarna” och därmed kan en kvinnas beteende uppfattas som ytterst 

konstigt, rent av galet, något som Riving också skriver är att ”unga kvinnors våldsamhet har 

infogats i moraliskt färgade tolkningsramar som inte gjorde någon klar åtskillnad mellan 

kvinnors personliga karaktärsegenskaper och det psykiskt sjuka beteendet”.15 Gränsen mellan 

aggressivitet och galenskap är extremt hårfin. På detta sätt hamnar den våldsamma kvinnan 

utanför samhällets normer om huruvida hon borde bete sig, dessutom negligerar samhället det 

faktiska våld som utförs av unga kvinnor. 

 
                                                 
12 Riving, 2005:88-89. 
13 Ibid:12. 
14 Petterson, 2003:140. 
15 Riving, 2005:94. 
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I och med tidens gång har den förlegade könssynen förändrats något. Samhället har börjat gå 

mot ett mer jämställt samhälle, men vi har fortfarande en lång väg kvar. Våldsproblematiken 

hos de båda könen är en stor fråga anser jag. Författaren och forskaren Marie Nordberg 

framhäver att när det gäller unga kvinnor så ”förväntas de att se ut och uppföra sig som 

”riktiga män”, bidra med ”ett manligt perspektiv” och vara kunniga i manligt kodade 

områden”.16 De unga kvinnorna skapar på så sätt en likartad identitet med de unga männen 

genom att utföra sådant våld som unga män utför. De unga kvinnorna använder våldet som en 

identitetsmarkör. I och med denna våldsmarkering skapas ett erkännande i samhället, som 

normalt förbises på grund av de marginaliseringar som samhället skapar. Behoven för de båda 

könen är dock likartade. Studenten Maria Gustavsson skriver att: ”Flickornas behov av 

erkännande kan kopplas samman med människan som en socialt responsiv varelse. Den 

socialt responsiva människan är en individ som lever tillsammans med och i närvaro av andra 

människor”.17 Detta kan tolkas som att när de unga kvinnorna utför likartade brott som de 

unga männen, kan dessa unga kvinnor bli mer jämbördiga med männen. Genom användandet 

av våld får de unga kvinnorna den uppmärksamhet och bekräftelse som de unga männen 

dessförinnan redan nått och fått, känslan att få ”vara någon”, att få synas och att få respekt. 

 

Då jag tittat på olika studier för våldsbeteenden, kan jag konstatera att dessa studier nästan 

uteslutande är gjorda utifrån hur unga mäns våldsbeteenden ser ut där ”kvinnor som utövare 

av brottslighet är inom den kriminologiska forskningen [är] ett relativt outforskat område […] 

Den orsak som kan sägas vara mest betydande […] är att kvinnors brottslighet inte ansetts 

vara intressant med hänvisning till de relativa skillnaderna i allvarlighetsgrad mellan kvinnors 

och mäns brottslighet”.18 Detta visar att studier som görs på unga kvinnor, görs utifrån de 

teorier som redan är baserat på hur de unga männen använder sig av våld som en 

identitetsmarkör. Om nu ”våld är så starkt associerat med maskulinitet, hur skall då flickors 

och kvinnors våld förstås och tolkas? I och med den starka associationen mellan våld och 

maskulinitet blir kvinnors våld genusteoretiskt mycket intressant”.19 Detta eftersom 

identifieringen av unga kvinnors beteenden görs efter de unga männens identitetsskapande 

processer. Nordberg menar att då ”definieras problemet utifrån en heterosexuellt förankrad, 

hegemonisk och normaliserad manlighetsdefinition”.20 När utgångspunkten bara kommer från 

                                                 
16 Norberg, 2005:11. 
17 Gustavsson, 2006:22. 
18 Marklund, 2003:267. 
19 Petterson, 2003:139. 
20 Norberg, 2005:13. 
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ett köns perspektiv, följer vi i samhället inte de jämställdhetslagar som vi egentligen borde 

följa. När vi enbart sätter fokus på det ena könet, så skapas en norm utifrån det dominerande 

könets perspektiv och utifrån detta köns normalisering. Just när det gäller våldssammanhang, 

ligger utgångspunkten utifrån unga mäns beteenden. Unga kvinnor anses därför som 

normbrytare när de begår brott. Den danska författaren och sociologen Cecilie K. Moesby - 

Johansen skriver att ”når piger begår vold, afviger de fra de eksisterende kvindelige normer i 

samfundet, der foreskriver, hvorledes piger bør opføre sig. Dermed afviger de fra den adfærd, 

de forventes af dem som piger”.21 Detta kan tolkas så att de unga kvinnorna, med sitt 

våldsbeteende, skapar en sorts identitetsmarkering för att bli synliga i samhället.  Därmed är 

de inte längre jämställda inom samhällets ramar och till följd av detta bryter samhället mot de 

föreskrivna lagarna om att behandla våra ungdomar på ett likvärdigt sätt. 

 

När det gäller våld, så utförs dessa handlingar, framförallt av unga män. Den amerikanske 

sociologen Michael Kimmel menar att: ”Våld, eller framför allt viljan och önskan att [få] 

slåss, är den mest påtagliga markeringen av manlighet. Framför allt handlar det om att 

markera vad man inte är […] För att bevisa detta skall man omutligen stå upp och slåss om så 

behövs, för att ingen ska få ”fel” intryck”.22 Om däremot en ung kvinna tar till våld, anses hon 

bryta mot de kriterier för hur hon skall uppföra sig utifrån samhällets normer. Alla människor 

har behov av att få vara i vara och verka i samhället, att få synas, att få ”vara någon”. 

Författaren, barnläkaren och fil. dr. i pedagogik Karin Utas-Carlsson kallar sådana 

grundbehov för HNT,23 som utgör sömn, föda och trygghet och att få bli tillfredställd. Om 

dessa basala behov störs så menar Utas-Carlson att människan inte längre kan tillfredsställa 

sitt grundbehov på grund av samhällets normer och lagar. Utan vi frångår dessa normer, vilket 

kan leda till djupt rotade konflikter och social oro. Individen kan känna sig hotad och till och 

med att gripa till våld för att få grundbehoven uppfyllda.24 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Moeseby-Johansen, 2004:51. 
22 Pettersson, 2003:139. 
23 HNT= Human Needs Theory. 
24 Utas-Carlsson, 2001. 
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3 Tidigare Forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning på det område som jag valt att 

undersöka. Kvinnors brottslighet är ett intressant ämne att undersöka då det gjorts en del 

undersökningar på hur och varför kvinnor begår brott, dock inte hur det ser ut rent statistiskt 

sett under en specifik tidsperiod, vilket jag gör i min uppsats. År 1999 gjorde BRÅ en rapport 

om Kvinnors brottslighet, Rapport 1999:15, som är en sammanställning av vetenskapliga 

undersökningar. I rapporten presenteras två huvudfrågor om varför kvinnor begår så mycket 

färre brott än män, och varför kvinnors brottslighet ökar. Analyserna i undersökningen är 

baserat delvis på empirisk data samt dels på genomgångar av olika teorier kring orsakerna till 

frågeställningarna. BRÅ skriver att det under de två senaste decennierna har det skett en 

tydlig ökning av antalet kvinnor som begår brott och att ökningarna har skett snabbare än för 

männen.  Rapporten är en övergripande kartläggning av kvinnors våldsbrottslighet i Sverige 

utifrån statistik över kvinnor misstänkta för brott sedan år 1975 i Sverige.  

 

Syftet med Rapport 1999:15 är att bringa reda i begreppet ”våldsbrottslighet” och få en grund 

för fortsatt diskussion om fenomenet och möjliggöra förebyggande åtgärder. Rapporten 

använder sig av statistik, precis som jag gör i min undersökning, då det är det bästa för 

ändamålet underlag för uppskattningar av den faktiska brottsligheten och dess utveckling, 

även om statistik kan visa sig vara bristfällig, dels då det finns mörkertal och skilda 

sannolikheter för att bli misstänkt för begångna brott, dels mellan olika brottstyper och samt 

att diskutera över tid, detta kan försvåra en analys av ämnet. Genom denna rapport har jag 

kunnat tolka och tyda de resultat som jag kom fram till i min undersökning. Resultaten har jag 

sedan kopplat till mina egna slutsatser och mina statistiska diagram som jag tagit fram via 

Brottsförebyggande Rådets hemsida. 

     

År 2007 gjorde BRÅ ytterligare sammanställningar av ungdomar och deras brottsutveckling i 

Sverige. Genom den officiella brottstatistiken mäts omfattningen på ungdomars brottslighet. 

Den nationella skolundersökningen som genomförs vartannat år sedan år 1995, utgör en viktig 

del i bedömningen av ungdomsbrottlighetens tillstånd i Sverige. Med rapporten Ungdomar 

och brott i Sveriges län 1995-2005, rapport 2007:30, försöker BRÅ fylla i en kunskapslucka 

ifråga om regionala skillnader, gällande ungdomsbrottsligheten i Sverige. Det övergripande 

syftet med denna rapport är, att utifrån Sveriges länsfördelning, jämföra omfattningen och 
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utvecklingen av andelen elever i årskurs nio som själva uppgett att de deltagit i, eller utsatts 

för olika typer av brott mellan åren 1995-2005. Ungdomars brottslighet väcker stort intresse i 

kriminalpolitiska debatter, därför besvarar denna rapport frågor som handlar om hur 

omfattande brottsligheten är och hur den har förändrats över tiden. Denna rapport synliggör 

även de brott som unga begår eller utsätts för. Vikten i avhandlingen ligger i att kartlägga just 

ungdomsbrottslighetens utveckling, vilket jag försökt koppla till de resultat jag fått genom att 

undersöka brottsstatistiken mellan åren 1997-2006. Statistiken i BRÅ:s rapport ligger på en 

nationell nivå och försöker att skapa en måttstock för hur ungdomsbrottsligheten varierar sig 

över landet. 

 

Frågorna som ställts i rapporten är bland annat vilka skillnader det finns på den nationella 

nivån av ungdomars brottslighet samt hur den framträder i olika län. Detta för att se om det 

går att identifiera län som genomgående visar högre nivåer av brottslighet än 

riksgenomsnittet, alltså för att tyda om det finns län som avviker från rikstrenden. Rapporten 

är av intresse för att se hur brottsstatistiken ser ut i riket och jag riktar in mig på Stockholms 

län. Denna rapport riktar även in sig på elever som går i årskurs nio, där eleverna är runt 14-

15 år gamla, där 15-åringarna är en åldersgrupp som ingår i min undersökning. I 

brottsförebyggande rådets rapport Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: 

Ungdomsbrottslighet (1997) är syftet att beskriva kunskapen om ungdomsbrottslighetens 

omfattning, struktur och utveckling. Där har frågorna legat på hur många unga som verkligen 

begår brott, vilka brott begår de och hur utvecklingen ser ut över tid. Fokus ligger på 

tidsperioden mellan åren 1990-2007 och undersökningarna avser främst tillgreppsbrott, 

skadegörelse och våldsbrott begångna av individer i åldrarna 15-20 år. Kunskaperna om 

våldsbrotten i denna rapport har varit till hjälp som en jämförelse till det statistiska 

datamaterialet som jag samlat in mellan åren 1997-2006 för dömda eller misstänkta unga 

kvinnor i samma åldersgrupp. Strukturen i denna rapport är lik strukturen som jag har i min 

undersökning. Rapporten redovisar ungdomsbrottslighetens omfattning och struktur och jag 

försöker i min undersökning, studera om det sker någon omfattning av våldsbrott, om det 

finns ökningar i våldsbrotten och om det då det går att skapa en struktur för hur dessa 

våldsbrott ser ut hos de unga kvinnorna och då göra en liten jämförelse till de unga männens 

utövande av dessa våldsbrott. 

 

Felipe Estrada, fil. dr. i kriminologi och Janne Flyghed, docent i kriminologi, har i boken Den 

svenska ungdomsbrottsligheten, sammanställt data för ungdomsbrottsligheten i Sverige, med 
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hjälp av en rad andra författare knutna till den kriminologiska institutionen på Stockholms 

universitet. Tanken med denna bok är att, ur ett bredare perspektiv skildra den svenska 

ungdomsbrottsligheten där författarna utifrån skilda perspektiv och metoder, ifrågasätter 

ungdomsbrottlighetens omfattning i Sverige ifråga om karaktär och utveckling, riskfaktorer 

orsaker och förklaringar med mera. En brist som nämns, är att avsaknaden av en mer specifik 

behandling av unga kvinnors brottslighet saknas. Även om deras brottslighet och utsatthet tas 

upp i flera av bidragen, saknas ett mer enhetligt genusperspektiv. Boken som är en antologi 

och innehåller femton kapitel, varav fjorton är indelade i tre block som vart och ett kretsar 

kring ett centralt tema beträffande den svenska ungdomsbrottsligheten. Tanken är att blocken 

ska komplettera varandra genom att de utifrån de olika perspektiven, materialet och 

metoderna, närma sig ett huvudtema. De olika sammanställningarna har varit en stor 

informationskälla som jag kunnat använda mig av i min undersökning, då jag kunnat koppla 

ihop bokens innehåll och resultat till min egen forskning och de resultat som jag nått. 

 

Flickor, brott och våld är en kandidatuppsats i samhällsvetenskap som gjordes år 2006 vid 

Örebro universitet av studenten Maria Gustavsson. Syftet med hennes undersökning är att 

finna förståelse varför flickor i grupp börjat anamma ett våldsammare och aggressivare 

beteende gentemot sin omvärld. Huvudfrågorna Gustavsson ställer sig är, bland annat, varför 

flickor tillsammans i grupp har blivit mer våldsamma och aggressiva, vad som kännetecknar 

ett tjejgäng som fenomen samt vad det våldsamma beteendet har för funktion hos flickorna. 

Forskningen är en kvalitativ forskningsuppsats där Gustavsson sammanställt material från sex 

stycken semistrukturerade djupintervjuer. Studien är genomförd i en storstad i Sverige, där 

problem kring ”tjejgäng” uppmärksammats mycket i media. Denna studie berör enbart flickor 

som deltagit i grupper som använt sig av våld med en viss jämförelse med pojkars 

användande av våld. Gustavssons uppsats kan kännas gles, detta på grund av att hon enbart 

byggt sin uppsats kring sex djupintervjuer. Dessa intervjuer kopplas sedan till sociologiska 

teorier av såväl professor Axel Honneths teori om erkännande, sociologen Johan Asplunds 

teori angående den socialt responsiva människan, professor Iris Marion Youngs teorier kring 

skillnader i flickor och pojkars sätt att agera och även professor Thomas Ziehe´s studier kring 

vilken förmåga ungdomar har att formas eller själva forma sin egen identitet och framtid. 
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4  Metod 
 

4.1 Metoddiskussion 

 

I min undersökning använder jag mig av en enkätundersökning, som jag skickat ut år 2007, 

både brevledes och via e-post. Enkätundersökningen skickades ut till sex stycken olika skolor 

i Stockholms län. Två enkätundersökningar skickades till skolor i södra Stockholm, två 

stycken till norra Stockholm och två stycken till Stockholms innerstad. Frågorna som ställdes 

i enkätundersökningen går att läsa i den bifogade bilagan. Det finns en svårighet med 

enkätundersökningar, då skolorna kanske inte ger de svar som eftersträvas eller att skolorna 

inte skickar några svar alls. Jag fick tyvärr inte så många svar som jag hade hoppats på och 

endast en av de sex stycken skolorna som jag skickade enkäter till, svarade på denna 

enkätundersökning. Därför kompletterade jag min enkätundersökning år 2010, med att söka 

upp information från ett 15-tal andra olika skolor i Stockholms län. Informationen hämtades 

från skolornas hemsidor, som fanns utlagda år 2010. I denna information undersköte jag 

skolans verksamhetsplan.25 Den formen av analys jag har använt mig av, i denna informations 

sökning, är en semantisk analys, där jag undersöker vilka ord som skolorna använder sig av i 

sin verksamhetsplan. Där jag undersöker vad dessa ord betyder samt vilka åtgärder skolorna 

har för att motverka våld, där även mobbing och annan form av kränkande behandling ingår. 

Detta görs för att se hur skolorna använder sig av ordet våld eller vilka ord andra ord de 

använder sig av och vad dessa ord betyder och vilka åtgärder skolorna har. 

 
I min undersökning kring statistiken, använder jag mig även av en kvantitativ 

dataundersökning, det vill säga sifferdata som kan fås när statistik sammanställs. Detta görs 

för att få fram ett mätbart siffertal, för att se om våldsbrotten hos de unga kvinnorna har ökat 

eller inte ökat. Utifrån denna befintliga brottsstatistik, som är hämtad från Brottsförebyggande 

Rådets hemsida, undersöker jag våldsbrott utförda av unga kvinnor och unga män i åldrarna 

15-20 år. Jag analyserar de dömda och misstänkta unga kvinnorna och unga männen för 

våldsbrott, mellan åren 1997-2006. För att avgränsa mig i min undersökning har jag valt 

våldsbrott som av samhället kan anses vara så kallade ”manliga” ungdomsbrott, så som 

mord/dråp, misshandel/grov misshandel och rån/grovt rån. 

                                                 
25 När det gäller verksamhetsplanen inom skolan, har vissa skolor även kallat detta för en likabehandlingsplan, 
men innehåller samma information som går att få i verksamhetsplanen hos de andra skolorna. Jag kommer bara 
att benämna allt som en verksamhetsplan, för att underlätta undersökningen. 
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Med hjälp av denna statistik undersöker jag sedan om det skett någon markant ökning av de 

unga kvinnornas våldsbeteenden. Jag jämför de dömda eller de misstänkta unga kvinnornas 

statistik med de unga männens i samma åldersgrupp och under samma årtal som nämns ovan. 

Jag har även tagit ut statistisk data från Statistiska Centralbyrån, för att visa den totala 

populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år i Stockholm län under 1996-2006. Detta för 

att få en bild av hur många unga kvinnor som verkligen begår brott. Jag använder mig av 

ordet ”markant ökning” i min text och med detta menar jag, där det går att se en större 

skillnad. Som till exempel: År 1997 dömdes 10 unga kvinnor för mord, men år 1998 ökade 

antalet och då dömdes istället 89 stycken unga kvinnor för samma brott. Detta tolkar jag som 

en stor skillnad, det vill säga en ”markant ökning”. 

 

När det gäller unga kvinnor och unga män som är dömda för brott har jag har hämtat statistik 

år för år. Jag har alltså hämtat statistik från Brottsförebyggande rådets hemsida, där jag har 

börjat med år 1997 och sedan valt ut de brott som jag undersöker. Därefter fortsätter jag att 

undersöka varje år för sig fram till år 2006, för att sedan sammanställa all statistisk data till ett 

enda diagram, för varje våldsbrott som jag undersöker. Detta gör jag för att skapa en tydligare 

och enklare bild över, hur statistiken ser ut totalt, för de utvalda brotten och mellan åren 1996-

2006.  

 

När det gäller unga kvinnor och unga män som är misstänkta för brott, inom samma 

åldersgrupp och under samma årtal, är dessa diagram sammanställda av Brottsförebyggande 

Rådet. Dessa diagram har jag använt mig av för att göra en jämförelse med antalet dömda 

unga kvinnor och unga män. 

 

Viktigt att betänka, när det gäller statistik för våldsbrott, är att dessa siffror inte är definitiva, 

det kan finnas ett stort mörkertal. Det här mörkertalet finns alltså inte representerade i 

statistiken. Det kan vara frågan om brott som inte är anmälda samt att det kan finnas anmälda 

personer som inte är dömda för något brott. När det gäller personer som är anmälda för brott, 

slår BRÅ ihop statistiken för olika åldrar samt olika våldsbrott. Misshandel och grov 

misshandel är sammanslagna, liksom rån och grovt rån samt mord, dråp och misshandel med 

dödlig utgång. 

 

Jag har även hämtat statistik från Statistiska Centralbyrån, detta för att visa den totala 

populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år, som bott i Stockholms län mellan åren 1997-
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2006. Detta görs, dels eftersom att det är inom dessa åldersgrupper och dessa årtal som jag 

undersöker samt för att kunna räkna ut ett procentuellt tal av hur många unga kvinnor som 

verkligen döms ett brott, under det år där jag kan finna en markant ökning, i jämförelse till 

den totala populationen av unga kvinnor boendes i Stockholms län under detta år. 

 

4.2 Material 

 

Jag sammanställde en enkätundersökning och skickade ut ett frågeformulär till sex olika 

skolor i Stockholms län. I enkäten ställdes ett antal frågor kring hur skolorna hanterade 

eventuellt våld på sin skola och vilka åtgärdsplaner som fanns. En svårighet med 

enkätundersökningar är att använda sig av just enkäter. Jag måste vara säker på att svaren i 

enkäten är uppriktigt ärliga. Ett annat problem är att enkäterna inte skickas  tillbaka, att 

personen, skolan, väljer att inte svara på enkätundersökningen alls, vilket kan bero på olika 

anledningar. Frågorna som ställdes i min enkätundersökning, var så kallade öppna frågor och 

gav inte några fasta svarsalternativ där de utfrågade gör en markering i form av ett kryss i en 

specifik ruta utefter vilken grad de håller med om påståendena eller inte. Fördelen med öppna 

frågor är att skolorna kan ge utförligare svar på mina frågor. Nackdelen är att skolorna, dels 

kanske inte ger så utförliga svar samt att en del skolor väljer att inte svara på några frågor alls  

i enkätundersökningen. 

 

Till denna enkätundersökning gjorde jag år 2010 en komplettering, då enkätundersökningen 

jag utförde år 2007, blev för smal, det vill säga att jag inte fick så många svar som jag hade 

hoppats på. Därför kompletterade jag enkätundersökningen med att undersöka ett 15-tal andra 

olika skolors hemsidor, detta för att se hur skolornas verksamhetsplan eller 

likabehandlingsplan ser ut, när det gäller att motverka våld, där även mobbing och annan form 

av kränkande behandling ingår. Materialet som jag hittat på skolornas hemsidor har 

sammanställts av mig, där jag tagit ut hur skolorna arbetar för att motverka våld. Jag för en 

diskussion kring vad skolorna tar upp och vad de inte tar upp, i sina verksamhetsplaner 

respektive likabehandlingsplaner. Jag har hämtat och bearbetat statistiskt material gällande 

dömda och misstänkta unga kvinnor och unga män i åldrarna 15-20 år, mellan åren 1997-

2006. Detta har gjorts för att kunna få ett mätbart siffertal, för att kunna se om det skett någon 

markant ökning i våldsbrotten hos de unga kvinnorna. Fokus har främst legat på unga 

kvinnor, för att se om deras våldsbrott har ökat eller inte. Det statistiska materialet är hämtat 

från Brottsförebyggande Rådets hemsida. 
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När det gäller personer dömda för brott, finns det ingen statistik som explicit visar unga mäns 

våldsbrott, utan jag har tittat på det totala antalet våldsbrott som begåtts mellan åren 1997-

2006. Därefter har jag dragit ifrån de unga kvinnornas antal från den totala mängden 

våldsbrott som unga kvinnor har dömts för. 

 

När det gäller statistiken över antalet misstänkta brott i Stockholms län, finns denna inte 

uppdelad på åldersgrupper. Dessutom är våldsbrotten hopslagna, som i exempelvis 

misshandel och grov misshandel, rån och grovt rån samt mord och dråp. Då kan det vara svårt 

att tyda vilket brott som begåtts och hur många som dömdes för just det brottet. Därför visar 

statistiken över anmälda brott en generell bild över hur det ser ut kommunvis i Stockholms 

län. 

 

Jag har använt mig av statistisk data hämtat från Statistiska Centralbyråns hemsida. Denna 

statistik används för att visa den totala populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år, som 

bott i Stockholms län mellan åren 1997-2006. Denna statistiska data kommer sedan att 

jämföras med de unga kvinnor som är dömda för ett brott, under varje undersökt våldsbrott. 

Där tar jag ut det årtal, under varje undersökt våldsbrott och varje åldersgrupp där det skett en 

markant ökning. Materialet från SCB är sammanslaget, det vill säga att jag slagit ihop 

åldersgrupperna, 15 år, 16 år, 17 år med varandra samt att åldern 18 år, 19 år och 20 år också 

sammanslagna. Detta har gjorts för att åldersgrupperna som undersöks i BRÅ:s statistik också 

är sammanslagna med varandra. Genom att göra på detta vis får jag en mer rättvis bild över 

hur det verkligen ser ut. 

 

4.3 Etiska överväganden 

 

I min enkätundersökning, som jag skickade ut till de olika skolorna i Stockholms län, gjorde 

jag klart och tydligt att svaren på frågorna som gjordes i undersökningen, skulle behandlas 

anonymt, där vare sig skolans - eller personernas namn skulle avslöjas i undersökningen. Jag 

har valt att anonymisera alla namn i min undersökning. Detta har gjorts för det inte ska gå att 

söka upp specifika ord som kan leda till just en specifik skola. Även om materialet som jag 

undersökt är offentliga handlingar, vill jag att de skolor som jag undersökt, ska få förbli 

anonyma i undersökningen. 
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5  Undersökningen 

 

5.1 Skolornas verksamhetsplan 

 

Enkätundersökningens svar kommer att diskuteras senare i kapitlet Resonerande tankar detta 

på grund av att svaren från denna undersökning inte blev så utförliga som jag hoppats på. När 

det gäller arbetet mot kränkande behandling, där både mobbning och våld ingår, handlar 

skolornas verksamhetsplan, eller som några andra skolor benämner som en 

likabehandlingsplan, om att skapa en jämställdhet mellan eleverna, oavsett kön eller ursprung. 

Vad säger då egentligen skolans verksamhetsplan och hur arbetar skolan för att motverka våld 

och annan form av kränkande behandling? I termen kränkande behandling inkluderas våld, 

även om ett fåtal skolor nämner den specifika termen våld, använder de flesta skolor sig av 

termen kränkande behandling. Detta kapitel är disponerat enligt följande. Jag kommer att visa 

vad de olika skolornas verksamhetsplan tar och upp eller inte tar upp och jag för en diskussion 

kring detta. 

 

Många av de skolors hemsidor som jag undersökt nämner att de utgår ifrån diskrimineringslag 

i sina verksamhetsplaner när det gäller motverkandet av mobbing och annan form av 

kränkande behandling, där även våld ingår. Denna diskrimineringslag ändrades den 1 januari 

2009 och ersatte alla andra lagar inom detta område, som till exempel lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Diskrimineringslagen 

behandlar diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna dock inte annan 

kränkande behandling.26 Varför denna lag inte gäller annan form av kränkande behandling är 

en fråga som skulle kunna diskuteras och ifrågasättas mer. Viktigt att nämna är dock att 

många skolor använder sig av denna diskrimineringslag i sina verksamhetsplaner. 

 

Det fanns enbart ett fåtal skolor som nämner den specifika termen våld i sin verksamhetsplan 

gällande motverkandet av våld. En av de skolor som undersökts har en klar och tydlig 

åtgärdsplan för att motverka våld i sin verksamhetsplan. Skolans viktigaste uppgift är att 

fortlöpande arbeta för att skapa ett öppet, positivt och solidariskt klimat. Alla i skolan skall 

känna en trygghet och en delaktighet, både under lektionstid som på raster. Skolan arbetar 

också med att ha två arbetsgrupper som jobbar mot våld och mobbning. Biträdande rektorn 

                                                 
26 www.notisum.se 
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och andra lärare från respektive skolor i området jobbar inom åk F-6 och åk 7-9. Dessa arbetar 

med att förebygga, motverka och undersöka förekomst av mobbning, kränkande behandling 

och våld. De genomför en enkätundersökning om förekomsten av våld och mobbning på 

höstterminen varje läsår. Resultaten i denna undersökning analyseras och skolan vidtar sedan, 

vid behov, lämpliga åtgärder. Skolan anordnar även temadagar som behandlar våld. Alla 

våldshandlingar som sker mellan elever sinsemellan eller mellan elever och vuxna, 

rapporteras skriftligen. Detta gäller även övriga situationer som bedöms som allvarliga, som 

till exempel hot om våld och trakasserier. Den eller de elever som blir vittne/n, ska skriva ner 

den aktuella händelsen och därefter lämna detta till skolledningen eller till skolans 

skolsköterska. 

 

Rektor och den aktuella arbetsgruppen mot våld och mobbning på denna skola, informeras om 

ärendet och meddelar de berörda elevernas föräldrar. Skolan som nämnts ovan, var väldigt 

tydlig med hur man arbetar för att motverka våld i sin verksamhetsplan. Skolan har ett stort 

samarbete med såväl Friends27 som föräldrar. Man uppmuntrar eleverna att hela tiden visa 

respekt för varandra och sedan för kontinuerliga samtal med eleverna kring skolsituationerna.  

Enligt skollagen, ska alla som verkar i skolan främja aktning och respekt och bemöda sig om 

att hindra att ”tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 

motverkas”.28 Mina tolkningar kring denna undersökta skola, är att de exemplariskt följer 

detta främjandet och de har många tillvägagångssätt för att motverka såväl våld som mobbing 

och annan form av kränkande behandling. 

 

En annan skola som undersöktes, som även denna nämnde termen våld i sin verksamhetsplan. 

Hade skolan nämnt att negativa handlingar, som att kränka individer genom att särbehandla, 

trakassera eller utöva våld i alla dess former. Detta var något som skolan arbetade starkt med 

för att motverka. Skolan skall vara befriad från våld, sexuella trakasserier och rasism, alla som 

bryter mot dessa regler polisanmäls. Skolan ser dock både den/de utsatta personen/personerna 

och den/de som utsätter andra, som individer i stort behov av hjälp och denna hjälp finns att 

tillgå på skolan. Den/de eleven/eleverna som känner sig utsatt/a för mobbning eller våld, kan 

kontakta vilken vuxen som helst på skolan. Andra elever som ser att någon blir utsatt ska göra 

                                                 
27 Friends = Friends arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och 
andra kränkningar. Skolan har alltid varit Friends huvudarena men sedan ett par år tillbaka har vi även etablerat 
oss inom idrottsrörelsen. Sedan hösten 2009 har vi dessutom börjat utbilda i förskolan. Målet är att hjälpa dessa 
att få igång ett långsiktigt och seriöst arbete mot mobbning. www.friends.se 
28 LPO 94:5. 

 23



likadant. Skolan ser även att föräldrar, som är oroliga för sina barn och känner att deras barn 

blir illa behandlad av någon i skolan, bör ta kontakt med skolan så fort som möjligt. Skolan 

jobbar med en arbetsgrupp mot mobbning och våld. Denna grupp startar genast arbetet med 

att utse två till tre personer som tar hand om uppdraget, gärna den aktuella 

klassföreståndaren/mentorerna. Även en representant från arbetsgruppen mot mobbning och 

våld ska delta på dessa möten. Inom denna gruppsamling leds enskilda samtal med de berörda 

eleverna. Syftet med det första samtalet är att klargöra för eleverna att de vuxna ska se till att 

våldet eller mobbningen upphör och de inblandade eleverna skall känna att de har skolans 

fullständiga stöd. Uppföljningssamtal hålls till dess att våldet eller mobbningen har slutat. 

Denna skola har en bra och utförlig åtgärdsplan när det gäller mobbing och våld. Det som jag 

tyckte saknades, var även ämnet annan form av kränkande behandling. Trotts det att mobbing 

och våld nämns, finns det fortfarande fler sätt att utföra kränkande behandling på. Skolan 

verkar heller inte ha något större samarbete med andra organisationer som till exempel 

Friends, vilket många andra skolor mer eller mindre verkar samarbeta med. Detta skulle 

kunna ifrågasättas, varför man väljer att inte arbeta med andra föreningar som aktivt arbetar 

för en trygg och vålds- och mobbningsfri skolgång. 

 

Några av de övriga skolorna som jag undersökt har inte termen våld specificerat i sina 

verksamhetsplaner, dock behöver detta inte innebära att de inte jobbar för att motverka detta. 

Några av de undersökta skolorna hade tagit sin verksamhetsplan från Utbildningsnämnden. 

När det gäller motverkandet av våld, mobbing och annan form av kränkande behandling säger 

utbildningsnämndens verksamhetsplan att det i skolan ska finnas ett ”forum för jämställdhet, 

mångfald och likabehandling. Enheterna [skall ge] stöd och inspiration i det lokala arbetet 

med jämställdhet, mångfald och likabehandling genom att erbjuda kompetensutveckling och 

tillfällen till erfarenhetsutbyte.29 För att skapa en trygg miljö nämner Utbildningsnämnden att 

skolorna ska sträva för att ha ett förebyggande arbete, krishantering och kriskommunikation 

samt uppföljning, utvärdering och lärande. Detta ska ligga till grund till att skapa en trygg 

miljö i skolan. 

 

Utbildningsnämnden nämner att skolans metoder och åtgärder, ska stärka arbetet mot 

diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling i stadens skolor. Till detta erbjuder 

nämnden en kompetensutveckling inom området. För att kunna bidra till en ökad säkerhet i 

                                                 
29 Utbildningsnämnden, bilaga 5, s. 17. 
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skolan rekommenderas en samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen, föräldrar och 

föreningar. Det som är bra med Utbildningsnämndens verksamhetsplan, är att den erbjuder 

många vägar att nå mål, kriterier och hanteringar kring motverkandet av mobbing och annan 

form av kränkande behandling. Vad den däremot inte tar upp är konkretiserande handlingar 

hur skolan skall göra för att åtgärda eventuella vålds- och mobbningsärenden eller andra 

kränkande behandlingar. Även om några av skolorna har använt sig av Utbildningsnämndens 

verksamhetsplan, har vissa skolor lagt till några egna punkter som var mer preciserade kring 

ämnet mobbing och annan form av kränkande behandling. Det kan exempelvis handla om att 

jobba med antimobbningsteam, där lärare, elever, skolledning och föräldrar är inblandade. 

Information om skolans verksamhetsplan kring motverkandet av mobbing och annan form av 

kränkande behandling skickas ut till både elever och föräldrar. En annan av skolorna jag 

tittade på, har specifika definitioner på vad som är mobbing eller kränkande behandling, för 

att vara extra tydlig. En annan undersökt skola hade som tillägg att man använde sig av 

trygghets- och trivselenkäter för att uppmärksamma klimatet på skolan. Nackdelen med detta 

är precis som med all enkätundersökning, att undersökningen inte ger så fullständiga svar som 

man hoppas på, eller att undersökningen inte ger några svar alls. 

 

En ytterligare skola, som speciellt väckte mitt intresse, var en skola, där de ser kränkningar 

som ett tecken på ej uppfyllda behov hos den person som kränker. Men kränkningen i sig är 

ingen problematik, utan det ses som ett tillfälle att lära sig och förstå. Skolan hanterar alla 

konflikter som kan uppstå i skolans vardag. De lägger mycket vikt vid att använda ett språk 

som tydliggör värderingar, där vuxna personer ska vara självklara auktoriteter, utan att behöva 

använda tvång, krav, eller hot om straff. Skolan arbetar efter NVC30:s principer: ”Based on 

the principles of non-violence - the natural state of compassion when no violence is present in 

the heart”.31 Detta genomsyrar mycket av skolans verksamhetsplan. Tanken med arbetet 

verkar vara mycket bra och skolan ger en bild av att arbeta mycket med frågor kring 

motverkandet av mobbning och annan form av kränkande behandling. Det finns emellertid 

inga konkreta åtgärder för hur skolan ska gå till väga för att förverkliga dessa åtgärder. I 

teorin verkar det självklart men det är svårare att verkställa det i praktiken. Jag ser det som en 

problematik, lite som att skolan har frågorna men inte svaren på hur eventuellt våld, mobbing 

eller annan form av kränkande behandlingar ska kunna lösas. 

 

                                                 
30 NVC = Nonviolent Communication. 
31 Center for Nonviolent Communication, www.cnvc.org. 
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Något annat som fångade min uppmärksamhet, var att ett par undersökta skolor inte hade 

någon som helst information kring sin verksamhetsplan nämnd på sin hemsida. Om en 

privatperson vill skaffa sig information kring denna, ska en e-post förfrågan skickas till skolan 

och sedan därefter ges svar på eventuella frågor. Bristen på denna information kan ifrågasättas 

och jag anser att det är en onödig väg att gå för att få tillgång till offentlig information. 

 

Skolornas olika åtgärder i sina verksamhetsplaner, gällande motverkandet av våld är, många 

och olika. Kanske visar det på en mångfald inom skolan, att de vill rikta in sig på något eget. 

Kanske är det så att de inte bryr sig alls, eller bara vill göra ”rätt” för sig och ta något 

färdigskrivet, eftersom alla skolor ”enligt den nya lagen om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan i 

sin verksamhet”.32 Oavsett anledning, är åtgärderna många. Jag finner dock en gemensam 

brist för alla skolornas åtgärdsplaner. Det saknas en specifik åtgärd för att unna främja unga 

kvinnors och unga mäns lika rätt och möjligheter i skolverksamheten. Detta kommer jag att 

diskutera mer senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 www.skolverket.se 
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5.2 Statistika undersökningar av våldsbrott 

 

Detta kapitel är disponerat enligt följande. Först visas statistik från Statistiska Centralbyrån, 

som visar den totala populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 år, som bott i Stockholms 

län, mellan åren 1997-2006. Detta material jämförs senare i kapitlet diskussion, med det årtal 

och det våldsbrott, där jag kan finna störst antal unga kvinnor, inom respektive åldergrupp 15-

17 år och 18-20 år, som blivit dömda för det undersökta våldsbrottet. För att kunna göra en 

korrekt bedömning av detta, har åldersgrupperna från SCB slagits ihop, detta för att 

åldersgrupperna i BRÅ:s statistik också är hopslaget. 

 

Därefter tas statistik upp för unga kvinnor och unga män som blivit dömda för mord och dråp 

och efter det visas statistik för unga kvinnor och unga män som är anmälda för samma brott. 

Dessa resultat jämförs senare med varandra för att se om det finns några skillnader i de unga 

kvinnor som dömts eller misstänkts för dessa brott. Sedan tar jag upp antalet unga kvinnor 

och unga män som blivit dömda och anmälda för misshandel, inklusive grov misshandel. 

Slutligen visas antalet unga kvinnor och unga män som blivit dömda och anmälda för rån, 

inklusive grovt rån. Även här görs en jämförelse mellan antalet unga kvinnor som är dömda 

för brott, med antalet unga kvinnor som är anmälda för samma brott. Jämförelsen mellan 

antalet dömda eller anmälda unga kvinnor görs för att se om jag hittar några trendbrott i 

våldsstatistiken. Jag vill se om det skett några ökningar eller inte, av antalet dömda unga 

kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27



5.3 Statistiskt diagram från Statistiska Centralbyrån 

 

Här presenteras det material som visar den totala populationen av unga kvinnor i åldern 15-20 

år som bott i Stockholms län mellan år 1997-2006. 

 
Tabell 1. Antalet unga kvinnor i åldern 15-20 år, bosatta i Stockholms län mellan år 1997-
2006. 
 

Antalet unga kvinnor i åldern 15-20 år, bosatta i Stockholms län mellan år 1997-2006. 
 

Årtal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

15 år 8719 8740 8944 9501 9909 10.272 10.997 11.398 12.297 12.072

16 år 8804 8790 8809 9065 9587 9966 10.319 11.067 11.475 12.414

17 år 9308 8883 8912 8899 9142 9672 10.012 10.363 11.128 11.574

18 år 8927 9456 9033 9018 9015 9255 9752 10.083 10.469 11.267

19 år 8739 9326 9866 9382 9353 9288 9469 9963 10.302 10.802

20 år 9488 9279 9740 10.326 9773 9569 9560 9674 10.097 10.673
Källa: www.scb.se 

 

Tabell 1 visar antalet unga kvinnor i åldern 15-20 år, bosatta i Stockholms län mellan åren 

1997-2006. Detta material kommer att användas som en jämförelse med statistiken gällande 

unga kvinnor i åldern 15-20 år som är dömda för våldsbrott i Stockholms län mellan åren 

1997-2006. Statistiken över populationen år för år kommer enbart att jämföras med det årtal 

där det dömts flest antal unga kvinnor, inom respektive våldsbrott som jag undersöker. Jag 

jämför antalet dömda unga kvinnor, under det årtalet som det dömts flest unga kvinnor i 

åldersgrupperna 15-17 år och 18-20 år. Sedan jämför jag dessa siffror med den totala 

populationen av unga kvinnor i dessa åldersgrupper, som bott i Stockholms län under det år 

som visar flest antal dömda unga kvinnor. Jag gör sedan en procentuell uträkning av detta. 

Detta görs för att få fram hur många unga kvinnor, procentuellt sett, i jämförelse med den 

totala populationen, under det år som undersöks, som verkligen dömts för det undersökta 

brottet. 
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5.4 Mord och dråp 

 

Figur 1. Antalet unga kvinnor och unga män dömda för mord och dråp i Stockholms län, år 

1997-2006. 
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Källa: Diagrammet bygger på statistik hämtad från BRÅ:s hemsida.  

 

Figur 1 visar antalet unga kvinnor och unga män som är dömda för mord och dråp i 

Stockholms län mellan åren 1997-2006. De unga männen är de som syns mest. Antalet dömda 

unga män i åldern 15-17 år och 18-20 år håller en jämn nivå, där det dömdes flest unga män i 

åldern 18-20 år under år 1997 och år 2004, där 16 unga män dömdes. Det är flest unga män i 

åldern 18-20 år som begår mord och dråp, även om de i åldern 15-20 år har relativt höga 

siffror även om antalet pendlar upp och ned något. 

 

De unga kvinnorna som är dömda för samma brott ökar inte något markant, utan håller en 

jämn nivå i åldern 15-17 år och 18-20 år. År 2006 är anmärkningsvärt år när det gäller de 

unga kvinnorna, där det i åldern 15-17 år dömdes fyra stycken och i åldern 18-20 år dömdes 

det sex stycken unga kvinnor. Detta år har flest unga kvinnor dömts i jämförelse med de andra 

årtalen. I övrig håller sig siffrorna för antalet unga kvinnorna dömda för mord och dråp ett 

lågt värde i åldern 15-17 år. I åldern 18-20 år har det enligt statistiken dömts fler unga kvinnor 

under vissa årtal, vilket kan tolkas att unga kvinnor i åldern 15-17 år inte begår mord eller 

dråp i lika stor utsträckning. 
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Tabell 2. Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för *fullbordat mord och dråp samt 

misshandel med dödlig utgång i Stockholms län, år 1997-2006. 

Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för fullbordat mord och dråp samt 
misshandel med dödlig utgång i Stockholms län, år 1997-2006. 

 

Årtal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal anmälda 
personer 13 23 26 27 28 38 30 30 37 31 

Därav 15-20 år 0 3 5 4 7 6 7 11 8 3 

15-20 år procent 0 13 19 15 25 16 23 37 22 10 

Därav kvinnor antal 3 2 4 4 2 3 2 4 4 5 

Kvinnor procent 23 9 15 15 7 8 7 13 11 16 
Källa: www.bra.se 

* Ordet fullbordat är en term som BRÅ använder sig av.  

 

Tabell 2 visar antalet unga kvinnor och unga män som är anmälda för mord och dråp samt 

misshandel med dödlig utgång i Stockholms län mellan åren 1997-2006. Den generella bilden 

av tabellen visar inga större antal anmälda brott utförda av unga kvinnor. När det gäller unga 

kvinnor anmälda för fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång, var år 

2006 det år som det anmäldes flest unga kvinnor, då fem personer anmäldes. I jämförelse med 

antalet dömda unga kvinnor för mord och dråp ser statistiken förr antalet anmälda ungefär 

likadan ut. I antalet unga kvinnor som är dömda för mord och dråp mellan åren 1997-2006, 

såg jag inga höga siffror, förutom under år 2006. I övrigt är det ett lågt antal unga kvinnor 

som är anmälda för dessa brott. Vad det låga antalet beror på är svårt att svara på. En 

eventuell sådan diskussion kring detta kommer att tas upp i avsnittet ”Resonerande tankar”. 
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5.5 Misshandel inklusive grov 

 

Figur 2. Antalet unga kvinnor och unga män dömda för misshandel i Stockholms län, år 

1997-2006. 
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Källa: Diagrammet bygger på statistik hämtad från BRÅ:s hemsida.  

 

Figur 2 visar antalet unga kvinnor och unga män som är dömda för misshandel i Stockholms 

län mellan åren 1997-2006. Unga män som dömts för misshandel, håller dessa en mer jämn 

nivå i åldern 15-17 år och 18-20 år mellan åren 1997-2006. I åldern 15-17 år dömdes det flest 

unga män år 2006, där 1286 stycken dömdes för misshandel. I åldern 18-20 dömdes samma 

år, 1058 stycken unga män. Även om det i åldern 18-20 år visar sig vara ett högt antal dömda 

unga män, är det i åldern 15-17 år som flest unga män har dömts för misshandel mellan 1997-

2006.  

 

Antalet unga kvinnor som är dömda för misshandel var som störst under år 2006, där 268 

unga kvinnor i åldern 15-17 år dömdes, och i åldern 18-20 år, dömdes det 155 stycken unga 

kvinnor under samma årtal. Mellan år 1999-2006 kan vi urskilja ett trendbrott i antalet dömda 

unga kvinnor i åldern 15-17 år som har en högre frekvens av antalet dömda än de i åldern 18-

20 år under dessa årtal. Vad detta trendbrott beror på är svårt att svara på, de små ökningarna 

är så pass små att de inte kan kallas för markanta ökningar. Misshandel skulle ändå kunna ses 

som en brottsföreteelse som många kvinnor och unga män döms oftare för i jämförelse med 

exempelvis mord och dråp, grov misshandel och grovt rån. 
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Figur 3. Antalet unga kvinnor och unga män dömda för grov misshandel i Stockholms län, år 

1997-2006. 
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Källa: Diagrammet bygger på statistik hämtad från BRÅ:s hemsida.  

 

Figur 3 visar antalet unga kvinnor och unga män som är dömda för grov misshandel i 

Stockholms län mellan åren 1997-2006. Unga män som dömts för grov misshandel är störst i 

åldern 18-20 år och under år 2006 var antalet dömda 188 stycken unga män. Det är även i 

denna åldersgrupp som det döms flest unga män även om de i åldern 15-17 år har ganska höga 

siffror. Antalet dömda pendlar upp och ned i de båda åldersgrupperna mellan årtalen 1997-

2006. 

 

Flest antal unga kvinnor dömda för samma brott finns i åldern 15-17 år, där det år 2006 

dömdes 11 stycken unga kvinnor. Det är även i denna åldersgrupp som det döms flest unga 

kvinnor, även om de i åldern 18-20 år inte skiljer så mycket. Flest unga kvinnor i åldern 18-20 

år dömdes år 2003, där sex stycken unga kvinnor dömdes. Det är inga markanta siffror vi ser 

hos de unga kvinnorna inom de båda åldersgrupperna. Vad det låga antalet, av de unga 

kvinnorna beror på, är svara att svara på. Grov misshandel verkar, utifrån statistiken inte vara 

en brottsföreteelse som unga kvinnor döms ofta för. Vilket kanske beror på domstolarna, det 

vill säg att unga kvinnor döms för misshandel men inte för grov misshandel. En eventuell 

sådan diskussion kommer jag dock att ta upp i kapitlet ”Resonerande tankar”. Men det jag kan 

se utifrån statistiken, är att det är de unga männen som dominerar i antalet dömda personer i 

denna kategori av våldsbrott i både åldern 18-20 år och 15-17 år. 
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Tabell 3. Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för misshandel inklusive grov i 

Stockholms län, år 1997-2006. 

Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för misshandel inkl. grov 
i Stockholms län, år 1997-2006. 

 

Årtal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal anmälda personer 2383 2595 2359 2588 2628 2829 2851 2851 3101 3251

Därav 15-20 år 670 658 581 642 701 690 687 749 793 882 

15-20 år procent 28 25 25 25 27 24 24 26 26 27 

Därav kvinnor antal 209 225 218 226 245 306 340 307 385 410 

Kvinnor procent 9 9 9 9 9 11 12 11 12 13 
Källa: www.bra.se 

 

Tabell 3 visar antalet unga kvinnor och unga män som är anmälda för misshandel inklusive 

grov i Stockholms län mellan åren 1997-2006. Tabellen visar att antalet anmälda unga 

kvinnor är som störst under år 2006, där 410 unga kvinnor var anmälda för misshandel 

inklusive grov misshandel. Under åren 1997-2005 håller sig antalet anmälda unga kvinnor, på 

en jämn nivå. Mellan år 1997-2001, håller sig antalet anmälda unga kvinnor över 200 stycken 

sedan ökar antalet anmälningar mellan åren 2002-2005, där siffrorna överstiger 300 anmälda 

unga kvinnor. 

 

I jämförelse med de unga kvinnorna i åldern 15-17 år och 18-20 år, som är dömda för både 

misshandel och grov misshandel, så skulle siffrorna hos de dömda unga kvinnorna, om man 

nu slog ihop dessa siffror, vara mycket större hos dessa unga kvinnor, än hos dem som anmäls 

för samma brott. Dock skulle detta inte ge en sanningsfull bild över det resultat som jag 

eftersträvar i min uppsats, eftersom jag även vill se om det sker ökningar inom någon specifik 

åldersgrupp hos de unga kvinnorna. 
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5.6 Rån inklusive grovt 

 

Figur 4. Antalet unga kvinnor och unga män dömda för rån i Stockholms län, år 1997-2006. 

Antalet unga kvinnor och unga män dömda för rån i 
Stockholms län, år 1997-2006.

3 2 5 12 2 12 11 8 15 15

148

0

154

248

186

228 230

185

229
247

4 4 1 1 6 4 5 12 5 9

108

0

164 173 169

245
218

187

240
219

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

År

A
nt

al

kvinnor 15-17 år män 15-17 år kvinnor 18-20 år män 18-20 år

 
Källa: Diagrammet bygger på statistik hämtad från BRÅ:s hemsida.  

 

Figur 4 visar antalet unga kvinnor och unga män som är dömda för rån i Stockholms län 

mellan åren 1997-2006. Antalet unga män dömda för rån pendlar något mellan år 1999-2006. 

Flest antal unga män dömda för rån, är i åldern 15-17 år, där det år 2000 dömdes 248 stycken 

unga män samt år 2006 där det dömdes det 247 stycken unga män. I åldern 18-20 år håller sig 

antalet dömda unga män sig mer på en jämn nivå med några toppar under år 2002, där 245 

stycken dömdes och år 2005, där det dömdes 240 stycken. Det är i åldern 15-17 år som det 

döms flest unga män i jämförelse med dem i åldern 18-20 år, även om marginalerna är ganska 

små. 

 

Antalet flest unga kvinnor som döms för rån, finns i åldern 15-17 år under år 2005 och år 

2006, där det dömdes 15 stycken unga kvinnor under båda årtalen. Men även mellan år 2000-

2004, finns ett litet trendbrott i antalet dömda unga kvinnor inom samma åldersgrupp. Även 

om antalet går upp och ned mellan dessa årtal, är det inom denna åldersgrupp som det döms 

flest unga kvinnor. I åldern 18-20 år, är antalet unga kvinnor som har dömts störst under år 

2004, där 12 stycken unga kvinnor dömdes och år 2006, där det dömdes nio stycken unga 

kvinnor. Annars håller sig antalet dömda unga kvinnor i denna åldersgrupp, en mer jämn nivå 

under årtalen. 
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Rån i likhet med misshandel, är det brott som har haft flest antal dömda unga kvinnor i 

åldrarna 15-17 år. Utifrån dessa statistiska datasiffror, kan rån ses som en brottsföreteelse, där 

flest unga kvinnor döms. Vad detta beror på är dock svårt att exakt svara på, men en teori 

kring detta, kommer att tas upp senare. 

 

Figur 5. Antalet unga kvinnor och unga män dömda för grovt rån i Stockholms län, år 1997-

2006. 
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Källa: Diagrammet bygger på statistik hämtad från BRÅ:s hemsida.  

 

Figur 5 visar antalet unga kvinnor och unga män som är dömda för grovt rån i Stockholms län 

mellan åren 1997-2006. Hos unga män i åldern 18-20 år finns de största skillnaderna år 2004, 

där det dömdes 23 stycken unga män och år 2006, där det dömdes 22 stycken unga män. Det 

är även i denna åldersgrupp som det dömts flest unga män under årtalen.  I åldern 15-17 år 

dömdes det flest unga män under år 1997, där 14 stycken unga män dömdes för grovt rån. I 

övrigt så pendlar antalet dömda unga män upp och ned mellan årtalen. 

 

När det gäller de unga kvinnorna, visar statistiken inga större markanta skillnader, i antalet 

unga kvinnor som dömts för grovt rån, vare sig i åldern 15-17 år eller också 18-20 år. Det 

årtal som utmärker sig mest för båda åldersgrupperna är år 1998, där det dömdes en ung 

kvinna i åldern 15-17 år och i åldern 18-20 år dömdes det två stycken unga kvinnor. Det är 

även i åldern 18-20 år som det dömts flest unga kvinnor mellan åren 1997-2006, även om 

antalet dömda inte visar några markanta siffror. 
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Tabell 4. Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för rån inklusive grovt i Stockholms 

län, år 1997-2006. 

Antalet unga kvinnor och unga män anmälda för rån inkl, grovt rån i Stockholms län,  
år 1997-2006. 

 

Årtal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal anmälda personer 273 297 305 457 380 544 504 528 566 531 

Därav 15-20 år 136 161 140 264 200 284 271 276 294 294 

15-20 år procent 50 54 46 58 53 52 54 52 52 55 

Därav kvinnor antal 15 16 8 19 7 22 25 23 31 20 

Kvinnor procent 5 5 3 4 2 4 5 4 5 4 
Källa: www.bra.se 

 

Tabell 4 visar antalet unga kvinnor och unga män som är anmälda för rån inklusive grovt rån i 

Stockholms län mellan åren 1997-2006. Det årtal som det anmäldes flest unga kvinnor, var år 

2005, där antalet anmälda var 31 stycken. Under de andra årtalen håller antalet anmälningar 

sig på en jämn nivå. Det är inga höga siffror som vi ser, utan anmälningarna pendlar upp och 

ned mellan årtalen. 

 

I jämförelse med antalet dömda personer totalt sett, är antalet anmälda unga kvinnor inte så 

stort, det finns ingen markant skillnad i antalet anmälningar per år. Varför rån inklusive grovt 

rån är lågt till antalet anmälda är svårt att exakt svara på. En tolkning som BRÅ gjort, sett 

utifrån ett historiskt perspektiv, är att ”ju grövre brottslighet desto större andel av brotten 

begås av män. Det finns därtill enligt kriminalstatistiken klara skillnader i vilka brottstyper 

flickor och pojkar begår”33. Detta är en tolkning som skulle kunna diskuteras mer framöver i 

en framtida forskning. Tittar vi dock på statistiken i en helhet, så kan vi tolka att det generellt 

sett är flest unga män i åldern 18-20 år, som begår de grövre våldsbrotten som grovt 

misshandel och grovt rån. 

 

 

 

 

                                                 
33 BRÅ, 2007(a):354. 
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6  Diskussion, slutsats och vidare forskning 

 

6.1 Diskussion 

 

Visst kan det vara svårt för oss som lärare innanför skolans arena att se det faktiska våld som 

våra ungdomar utför. Det sker en Indirekt aggressivitet som författaren, undervisaren och 

livscoachen Rachel Simmons beskriver: ”[gör det möjligt för] den aggressiva parten, 

mobbaren, att undvika en konfrontation med offret. Det är handlingar som sker i smyg vilket 

gör det möjligt för mobbaren eller våldsutövaren att få det att verka som om det inte alls 

funnits någon avsikt att såra”.34 Det är främst unga kvinnor som utför denna form av 

aggressivitet, men de utför även det som Simmons kallar för en Dold aggressivitet. Hon 

menar att det ”handlar inte bara om att inte bli upptäckt, utan till lika stor del om att se ut som 

om man aldrig skulle komma på tanken att bete sig illa mot någon”.35 Detta kan medföra att 

jag som lärare, kan få det svårare att upptäcka vad som är våld, mobbning eller annan form av 

kränkande behandling. Jag påpekar dock en nolltolerans gentemot alla negativa beteenden. 

Även om vi själva inte uppfattar ett beteende som kränkande eller stötande, kan andra 

människor ta illa upp. Som blivande lärare anser jag att vi måste markera att vi sett något och 

informera att vi ”håller ögonen” på de personer som kan verka utföra någon form av 

kränkande beteende.  

 

Enkätundersökningen gav inte de svar som jag letat efter. Jag fick inte heller så många svar 

som jag hade hoppats på. I den kompletterande undersökningen nämner de undersökta 

skolorna att de följer diskrimineringslagarna i sina verksamhetsplaner respektive 

likabehandlingsplaner. En del av skolorna har utförliga åtgärdsplaner för hur de gör för att 

motverka våld, mobbing och annan form av kränkande behandling. Andra har inte fullt så 

utförliga åtgärdsplaner och vissa har inga alls. Avsaknaden av hur skolorna arbetar med att 

aktivt arbeta med unga kvinnors och unga mäns lika rättigheter och möjligheter kan 

ifrågasättas då:  

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 

                                                 
34 Simmons, 2002:28. 
35 Ibid:30. 
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till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster.36 

 

Varför det finns en så stor skillnad i skolornas verksamhetsplan är svårt att svara på. Det är 

emellertid ett intressant ämne att undersöka närmare i en framtida forskning. Helhetsbilden av 

vad skolorna nämner på sina hemsidor är dock många och utförliga. Självfallet kan det alltid 

ifrågasättas om skolan verkligen följer det som de skrivit att de ska göra. 

 

När det gäller våld, mobbing och annan form av kränkande behandling, har dessa en negativ 

påverkan på en ung människas hälsa och utveckling. Speciellt allvarligt blir det när det 

förekommer i vardagssituationer som inte går att välja bort som ung människa, exempelvis 

när våld, mobbing eller annan kränkande behandling sker i hemmet eller i skolans miljö. 

Därför har det utformats lagar och regler, bland annat i ”LPO 94”, som alla vi lärare ska 

förhålla oss till. Även om det kan tänkas vara svårt eller rent av omöjligt att efterfölja ibland, 

bör vi lärare åtminstone eftersträva att följa dessa och vara vaksamma mot allt förekommande 

våld, mobbning, retning och så vidare. Nu menar jag inte att lärare ska gå runt som poliser 

och bevaka sina elever. De bör dock hålla vakt och titta om det skulle ske någon form av 

osämja. Det är allas vår uppgift att gripa in, fråga, visa att det finns någon som bryr sig om. På 

så sätt kanske vi kan få våra barn och våra elever att ta till ord istället för knytnävarna för att 

lösa eventuella dispyter. 

 

När det kommer till statistiken som jag undersökt, visar den inga markanta ökningar av våld 

utfört av unga kvinnor, vilket jag först trodde. Enligt statistiken så har misshandel och rån ett 

högre antal dömda unga kvinnor än inom de andra våldsbrotten. Inom misshandelsfallen är 

unga kvinnor i åldern 15-17 år, som dömts mest mellan åren 1997-2006. I jämförelse med den 

totala populationen av unga kvinnor i denna åldersgrupp, var det under år 2006, som det 

dömdes flest unga kvinnor, där 268 stycken unga kvinnor i åldern 15-17 år, dömdes för detta 

brott. Den totala populationen av unga kvinnor i denna åldersgrupp, under detta år, var 

sammanslaget, 36.060 stycken unga kvinnor, vilket i en procentsats visar att 0,76% av den 

totala populationen av unga kvinnor, boendes i Stockholms län under detta år, har dömts för 

detta brott, vilket inte är någon markant siffra. När det då gäller rån var det år 2005 och år 

2006, som hade högst antal dömda unga kvinnor i åldern 15-17 år, där 15 stycken unga 

kvinnor dömdes för detta brott. Ser vi till den  totala populationen av unga kvinnor i denna 

                                                 
36 LPO 94:6. 
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åldersgrupp under år 2005, fanns det 34.900 stycken unga kvinnor i åldern 15-17 år och år 

2006 var fanns det 36.060 stycken unga kvinnor, alla boendes i Stockholms län. Procentuellt 

var det både år 2005 och år 2006, 0.04% av den totala populationen av unga kvinnor, i åldern 

15-17 år som hade dömts för rån under år 2005 och år 2006. Dessa procentuella uträkningar 

visar att det inte skett några markanta ökningar som jag först trodde. 

 

6.2 Slutsats 

 

Enkätundersökningen och undersökningen kring vad skolornas verksamhetsplan säger i 

motverkandet kring våld, kan inte svara på om våldsbrotten hos de unga kvinnorna har ökat 

eller inte. Däremot ger skolornas verksamhetsplaner respektive likabehandlingsplaner, en bra 

bild över hur skolan jobbar för att kunna motverka våld, mobbing och annan form av 

kränkande behandling.  När det gäller om våldbrotten hos de unga kvinnorna har ökat eller 

inte, skriver Felipe Estrada att: ”De fullbordat dödliga våldsbrotten (mord, dråp och 

misshandel med dödlig utgång) förövade av unga 15-17 år har sedan början av 1980-talet 

varken blivit fler eller färre”.37 Enligt statistiken som jag undersökt, visar den att unga 

kvinnor som döms eller anmäls för grova misshandels-, grova rån-, mord- och dråpfall, 

minskar påtagligt. Estrada menar att: ”Pojkar [oftast] misstänks för skadegörelse, misshandel 

och olovlig körning [och] unga kvinnor för snatteri, bedrägeri och narkotikabrott”.38 Detta 

kan enligt mig tolkas som att allmänheten oftast förknippar förövarna av våld, med det 

manliga beteendet, och offren blir då oftast barn och kvinnor. Estrada skriver att ”kvinnor blir 

inte häktade i samma utsträckning som män, deras våldshandlingar visar sig oftast vara mer 

planerade än mäns samt presumtivt lindrigare i fråga om fysiska skador. Dessa fakta bygger 

på den traditionella synen på kvinnlighet och skapar en bas, där kvinnliga våldshandlingar 

särbehandlas”.39  

 

Kanske är det så att unga kvinnor inte döms lika hårt som unga män. Är det emellertid också 

så att unga kvinnor inte begår våldsbrott lika ofta som unga män? Författaren och historikern 

Eva Österberg och författaren och forskaren Marie Lindstedt-Cronberg beskriver att: ”Det har 

varit en seglivad tanke att fysiskt våld som fenomen är starkt genuskodat. Våldets utövare har 

traditionellt sett oftast varit män, antingen det skett i krigshandlingar eller i slagsmål 

                                                 
37 Estrada, 2001:363. 
38 Ibid:354. 
39 Kyrk, 2007:20. 
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övergrepp på hemmaplan. Kvinnor har däremot främst uppfattats som våldets offer: 

massakrerade, slagna eller våldtagna”.40 Det finns enligt mig, ett tydligt spår i vår historik där 

könsrollerna tilldelas olika egenskaper där vi skapar olika normativa föreställningar kring vad 

som är manliga eller kvinnliga beteenden, speciellt när det gäller ungdomsbrottslighet.  

 

När det gäller mord, dråp och grovt rån, har dessa brott ett lägre antal dömda och anmälda 

unga kvinnor och unga män, vad detta exakt kan bero på är svårt att svara på. En teori som 

BRÅ:s rapporter visar är att ”det [inom forskningen] har hävdats, att manligt och kvinnligt 

våld är av fundamentalt olika karaktär [där] mannen använder [våld] i stor utsträckning för att 

kontrollera sin omgivning och för att demonstrera sin manlighet […] När kvinnan tillgriper 

våld ser hon det snarast som ett misslyckande, hennes självkontroll har inte räckt till”.41 Detta 

kan tolkas att de unga kvinnornas aggressioner inte ses som att den är till för att skada, utan 

mer för att få utlopp för sina känslor, för att visa deras ilska och aggression. En annan 

tolkning av detta skulle kunna vara att misshandel och rån har en högre upptäcksrisk när det 

gäller våldsbrott. Med detta menar jag att det är lättare att upptäcka dessa brott.  

 

Mord och dråp däremot, är enligt mig, kanske svårare att upptäcka eller ens kunna bevisa, 

detta eftersom flera personer oftast är inblandade i dessa brott. Därmed kan det bli det svårt att 

fastställa exakt vem som utförde dådet och det kan hända att förövarna skyller på varandra. 

Om och i sådana fall när detta sker, försvårar det arbetet för domstolarna, vilket kan leda till 

att fallen istället läggs ned helt. När det gäller grov misshandel och grovt rån, kan en teori 

vara att domstolarna dömer de unga kvinnor lindrigare än de unga männen. De unga 

kvinnorna döms exempelvis bara för misshandel och inte för grov misshandel, liksom det kan 

vara att de döms för rån och inte för grovt rån. Detta är dock min hypotes och inget påstående. 

Men det är en hypotes som skulle kunna förklara det låga antalet unga kvinnor som är dömda 

eller anmälda för grov misshandel och grovt rån. När det gäller statistiken över antalet dömda 

unga kvinnor och unga män i jämförelse med anmälda unga kvinnor och unga män, ger den 

sistnämnda bara en begränsad möjlighet att studera olika brottstyper. Mörkertalet är stort och 

många brott kommer inte till rättsapparatens kännedom. Vad som anses vara ett brott kan 

dessutom tolkas olika.  

 

                                                 
40 Österberg & Lindstedt-Cronberg, 2005:8-9. 
41 BRÅ-rapport 1999:15, s.19. 
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Likaså kan det finnas en svårighet i att kunna tolka vilket brott som har begåtts, vem och hur 

många som begick just det brottet, samt i vilken ålder förövarna befann sig i när brottet 

utfördes. Detta på grund av att siffrorna i statistiken kring antalet unga kvinnor och män som 

varit anmälda för brott är hopslagna. Enligt BRÅ:s rapport är det ”ett jämt förlopp [mellan 

brotten], som till största delen skulle kunna förklaras av långsamt fortgående samhälls- och 

attitydförändringar”.42 Detta kan enligt mig tolkas så att de unga kvinnorna, i det stora hela,  

är underrepresenterade när det gäller att dömas för våldsbrott, vilket även statistiken påvisar. 

Däremot är de unga kvinnorna som är anmälda för våldsbrott fler än de har som döms för 

våldsbrott. 

 

Varför vissa unga begår fler brott än andra kan bero på många olika orsaker. Några av dessa 

orsaker menar Estrada, kan vara på grund av ”social eller ekonomisk utsatthet hos föräldrar, 

svaga sociala band som bristande föräldra- eller skolanknytning eller bristande ”övertygelse”, 

antilegalt inflytande från kamrater, samt slutligen en läggning som karakteriseras av 

risktagande, rastlöshet och impulsivitet”.43 Detta skulle kunna tolkas som att unga kvinnor 

söker sig, på grund av sin uppväxt och sina sociala förhållanden, till likasinnade personer som 

har samma intressen och samma bakgrund som de själva har. Detta i sin tur skulle kunna ha 

en koppling till de destruktiva och olagliga handlingarna som utförs, även om dessa 

handlingar inte sker så utbrett, vilket jag först trodde. 

 

Författaren och fil. dr. i psykologi Kjell R. Nilzon skriver att de ”samhällsfaktorer som styr 

våldet kan vara sociala och ekonomiska omständigheter som krymper människan och berövar 

henne möjligheten att bestämma över sitt eget liv, vilket [i sin tur] leder till hopplöshet och 

rädsla”.44 Kanske är det så att våldet har blivit allt mer synligare, framförallt i media. Rachel 

Simmons menar att: ”en vanlig bild av ungdomsbrottsligheten är att den ökar kraftigt, blir 

grövre och ständigt går ned i åldrarna”.45 Jag tycker dock inte alls att detta stämmer överens 

med den samlade bild som min undersökning har gett. En annan skillnad i brottsmönstret 

mellan könen är att unga kvinnors brottslighet i statistiken över misstänkta personer är mer 

samlad till ett fåtal brottstyper samt att en del av statistiken är hopslaga med varandra, vilket 

har lett till att statistiken varit svårtolkad. 

 

                                                 
42 Ibid:44. 
43 Estrada, 2001:93. 
44 Nilzon, 2005:8. 
45 Simmons, 2002:30. 
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Reaktionerna på ungdomsvåld är hög, kanske beror det som BRÅ:s rapport tar upp, att: 

”Ungdomen uppfattas ofta som bärare av framtiden, vilket gör att ungdomars brottslighet kan 

uppfattas som ett tecken på framtida sociala problem för såväl ungdomarna själva och för 

samhället”.46 Samtidigt har samhället och även skolelevernas uppväxtförhållanden, normer 

och alkohol- och drogvanor förändrats. Främlingskap, otrygghet, motsättningar, 

språkproblem, kulturkrockar och våldspåverkan har ökat. Detta tar massmedia också upp, 

genom att unga kvinnors våld börjat komma fram mer. Det gör samtidigt också att dessa 

våldstendenser uppmärksammas mer, och därför skapas en bild av att det sker i en större 

utsträckning mot vad det egentligen gör. BRÅ:s rapport menar att ökningarna skulle kunna 

ses utifrån ”de ökade insatserna mot [det] ungdomsvåld [som sker i Sverige]”.47  

 

Medias bevakning kring unga kvinnors och unga mäns våldstendenser är ett hett debattämne. 

Vi ser att det fortfarande finns stora skillnader i de unga kvinnornas och de unga männens 

våldstendenser. Detta rotar sig i det som nämnts tidigare, att det är i samhällets inlärda 

normativa föreställningar kring vad som är manliga respektive kvinnliga beteenden. Frågor 

som väcks är hur jag som lärare kan upptäcka våldet och hur jag kan förmedla en bild till 

mina elever om att våld inte löser allt? Media har en sådan enorm slagkraft när det gäller 

rapporteringar, därför är det av stor vikt att det som skrivs är objektivt. Media i sig är ingen 

säker källa och enligt mig så skrivs händelser som sker, oftast ”upp”. Med detta menar jag att 

media övertolkar den faktiska händelsen och mycket av detta för att sälja fler lösnummer. 

Media har emellertid, som nämnts tidigare, en enorm slagkraft och vi matas hela tiden av 

dessa texter och bilder.   

 

6.3 Resonerande tankar 

 

Den skolan som svarade på min enkätundersökning var en välbeställd skola i en västerförort. I 

denna skola svarade en lärare, att på dennes skola löste lärarna och skolledningen de 

eventuella våldsproblemen internt. Min egen teori är att många skolor tar hand om sina egna 

problem. Om många skolor, kanske löser sina problem internt, skulle detta leda till att ett stort 

antal av dessa skolbundna brott, aldrig kommer till rättsapparatens kännedom och därmed blir 

också mörkertalet stort. I BRÅ:s rapport skrivs det att det är ”svårt att utifrån den officiella 

                                                 
46 BRÅ-rapport 2007(a):350. 
47 BRÅ-rapport 2007(b):40.  
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statistiken beskriva omfattningen av och strukturen på den kvinnliga brottsligheten”.48 Jag 

tolkar att de eventuella interna lösningarna som görs av skolan, är på grund av att skolorna är 

rädda för att förlora elever som kommer till skolorna. Skolan skulle eventuellt kunna stämplas 

som bråkig och våldsam. Det här skulle kunna vara en anledning till varför skolan eventuellt 

löser sina våldsproblem internt. Om detta är verklighet och våldsbrotten inte kommer till 

kännedom i statistiken, faller ett stort antal brott bort och blir till mörkertal. 

 

De statistiska diagrammen däremot, har visat att de unga kvinnornas våldsbrott inte har ökat 

så markant, som jag först trodde. Visst kan jag se vissa trendbrott hos de unga kvinnorna, 

bland annat i misshandels- och i rånfall. Enligt Estrada framgår det dock att: ”Det skett en 

förändring i synen på de våldshändelser som sker i skolan och de reaktioner de bör mötas 

med”.49  Enligt min tolkning kan de ändrade förväntningarna på den unga kvinnans roll i 

samhället, därtill även de ändrade nöjes-, alkohol- och drogvanorna, kunna vara en bidragande 

faktor till att unga kvinnors våld har uppmärksammats mer än det egentligen har ökat. BRÅ 

skriver att: ”I större delen av västvärlden närmar sig mäns och kvinnors mönster varandra när 

det gäller exempelvis alkoholvanor”.50 De flesta våldsbrott som sker i vårt samhälle, när det 

gäller både unga kvinnor och unga män, sker våldsbrotten oftast utanför hemmen och utanför 

skolans arena.  

 

Estrada menar att det ”är ett välkänt faktum att antalet brott registrerade ungdomar ökat 

kraftigt under efterkrigsstigen […] Ungdomar är framtiden, vilket gör att deras brottslighet 

med viss rätt kan uppfattas som ett tecken på framtida sociala problem för såväl ungdomarna 

själva och samhället i stort sett”.51 Uppfattningarna om att ungdomarna bara blir värre och 

värre, har skapat konsekvenser för de åtgärder som görs mot ungdomsbrottsligheten i det stora 

hela. De finns dock åtgärdsplaner inom skolverksamheten och även om dessa varierar, finns 

det ändå ett stort intresse hos våra skolor att motverka all form av våld, mobbing eller annan 

kränkande behandling. 

 
 
 
 
 

                                                 
48 BRÅ-rapport 1999:15, s. 10. 
49 Estrada, 2001:388. 
50 Ibid:34. 
51 Ibid:25. 
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6.4  Vidare forskning 

 

Eftersom enkätundersökningen jag utförde, inte gav så utförliga svar som jag hade hoppats på 

skulle en djupdykning inom ämnet kunna vara av intresse för en vidare forskning. Det skulle 

exempelvis vara intressant att intervjua hur skolornas elever närmare i ämnet, för att se hur 

deras bild på våld ser ut. 

 

Jag har även i min uppsats, bara valt att titta närmare på vad som anses vara renodlade 

våldsbrott, något som jag anser, att av samhället oftast relateras till att bara inbegripa unga 

män. En vidare forskning skulle även kunna analysera andra typer av brott som unga kvinnor i 

åldrarna 15-20 år har blivit dömda eller anmälda för. Till exempel olaga hot, sexualbrott, 

narkotikabrott och så vidare. Vidare kan en eventuell forskning i ämnet även vara att 

undersöka begångna våldsbrott över en längre tidsperiod än den jag siktat in mig på.  

 

Dessutom har jag avgränsat mig till Stockholms län. Hur ser det ut i resten av landet? Kanske 

skulle en undersökning av flera län eller städer ge en större helhetsbild av unga kvinnors 

våldsbrott i Sverige? Skiljer sig brotten nämnvärt åt mellan våra län och vad beror det i 

sådana fall på och så vidare. Hur stort mörkertalet verkligen är och vad exakt kan detta 

egentligen bero på? Det är också en fråga som skulle kunna väckas, detta för att försöka skapa 

en mer sann bild över hur brottstatistiken verkligen ser ut.  

 

Det skulle även vara intressant att titta på om domstolarna verkligen dömer unga kvinnor till 

lägre straff än vad de egentligen borde ha gjort och i sådana fall ta reda på varför? 
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Bilagor 

 

Här nedan följer en bilaga på de frågor som ställdes till de olika skolorna i södra och norra 

Stockholm, samt i Stockholms innerstad. 

 

Bilaga. 

 

Svaren på dessa frågor kommer att handskas konfidentiellt och inga namn på vare sig 

skolor eller personer som svarar på dessa frågor kommer att nämnas i undersökningen. 

 

 

Fråga 1: Finns det några våldsbrott på er skola och hur ser då dessa våldsbrott ut? 

 

Fråga 2: Finns det någon grupp av personer som eventuellt begår fler brott än andra? 

 

Fråga 3: Vilken grupp i sådana fall? 

 

Fråga 4: Är det unga män eller unga kvinnor som utmärker sig mest, när det gäller 

eventuella våldsbrott? 

 

Fråga 5: Om det är någon könsgrupp som begår fler brott än den andra, varför tror ni att 

det är på det sättet? 

 

Fråga 6: Hur löser ni eventuella våldsbrott på er skola? 

 

Fråga 7: Vilka åtgärder har ni på er skola för att lösa våldsbrott? 


	Men minns slagen.

