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Abstract
This dissertation employs network analysis in the study of crime. This methodological approach is the
common factor in the three studies included in the dissertation. The overall objective is to see what the
network analytical approach has to offer to the study of different aspects of crime. The data employed
in the analyses comprise offences registered by the Stockholm police that have also been tied to a sus-
pect. In the study of supporter violence, this data is supplemented with information on offences for
which persons have been convicted.

The first study focuses on supporters whom the police regard as particularly prone to violence. The
criminal networks of these supporters are studied for the years 1994-1997. The supporters are also
compared with their known co-offenders. The study shows that a large proportion of the crimes com-
mitted by the supporter group are violent offences. For the most part, the supporters’ are involved in
loose-knit criminal networks and in general their co-offenders are more criminally active than they are
themselves. Certain of the supporters appear to constitute links between the supporter group and more
serious criminals active in the Stockholm area. The second study examines the ethnic composition of
networks of youths suspected of violent offences during 1995, as well as the persons against whom
these young people commit their offences. The study shows that the registered violent crime commit-
ted by youths in Stockholm is characterised by ethnic heterogeneity. The conclusion is that whom
these youths commit crimes with and against respectively is primarily decided by factors other than
the youths’ ethnic background. The third study focuses on gender factors relating to networks of
youths suspected of violent offences during the course of 1995. The study compares the structure of
the registered violent offending of girls and boys respectively. The study is based on the theoretical
assumption that acts of violence may constitute an opportunity to construct gender. The study shows
that apart from previously established differences in the levels of violent activity presented by girls
and boys respectively, the structure of their violent offending is strikingly similar. A further conclu-
sion is that the violent crime of girls and boys is characterised by sexual homogeneity. This is seen as
indicating that gender construction by means of violent crime primarily takes place between boys and
other boys and between girls and other girls. The assertion of superiority that violence involves is thus
most often directed at persons of the same sex, girls primarily attempt to assert superiority over other
girls, and boys over other boys.

The dissertation also contends that as a method, network analysis has made several important contri-
butions to the study of the research questions. In all three pieces of research, network analysis has
made possible important insights into the phenomena under study, which would not have been identi-
fied had alternative methodological approaches been employed.
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Förord

Hur ska jag  nu kunna tacka alla människor som är en del av detta? Det är natur-
ligtvis omöjligt att efter drygt fem års tid kunna nämna alla som är värda ett
tack, därför måste jag begränsa mig.

Inledningsvis vill jag tacka alla seminariedeltagare vid de otaliga seminarier jag
haft på avhandlingens olika delar under åren. Seminarierna har varit många, och
mycket givande! Jag vill dessutom tacka de olika kommentatorerna speciellt:
Dave Shannon, som kommenterat flera gånger, och dessutom står för översätt-
ningen av den engelska sammanfattningen. Yvonne Svanström som både kom-
menterade vid slutseminariet av avhandlingen och dessutom därefter läste och
kommenterande genusundersökningen i omarbetad form. Och slutligen Felipe
Estrada, som gav mycket givande kommentarer på etnicitetsundersökningen.
Sedan vill jag tacka alla arbetskamrater för trivseln under alla dessa år. Det har
varit oerhört viktigt för mig att jag har känt mig hemma på institutionen under
min doktorandtid, och till detta har ni alla bidragit!

Sedan vill jag givetvis tacka mina handledare. Jerzy Sarnecki, som varit med
ända från början, och Leif Lenke, som kom in ungefär halvvägs. Jerzy har alltid
ställt upp, för så väl snabba frågor som längre diskussioner kring vad jag skrivit.
Leif har bland annat bidragit med viktiga synpunkter för avhandlingens begrip-
ligheten. I klartext, Leif har talat om för mig vad man inte förstår om man inte är
insatt i nätverksanalys!

Jag vill dessutom tacka Jerzy för att han vid många av de kritiska lägen som
uppstått, så småningom ordnat min försörjning. Det kan tyckas självklart, sär-
skilt med de regler som gäller idag om rätt till fyra års finansiering av ”rent” av-
handlingsarbete. För mig har dock detta inte varit någon självklarhet. Gång efter
annan har det in i det sista varit oklart om det ens har funnits en kortare tids för-
sörjning för mig. I dessa lägen har du Jerzy, för det första uttryckt ditt fulla stöd
och förtröstan om att det ska ordna sig, för det andra tillslut också ordnat det!
Detta har, trots det osäkra läget, givit mig en stor trygghet, vilket jag tror är en
förutsättning för att en god forskarutbildning. Men osäkerheten kring finansie-
ring har även inneburit ett problem. Eftersom ”finansieringen” av min forskarut-
bildning lösts allt eftersom, har mitt avhandlingsarbete blivit tämligen splittrad.
Någon övergripande plan har egentligen inte funnits förens frammåt slutet.
Ibland, när jag ser på arbeten av andra doktorander som haft möjligheten att för-
djupa sig inom ett område, kan jag känna en viss avund. Samtidigt har jag fått
förmånen att få göra många olika saker, och det kanske inte är så dumt det hel-



7

ler. I slutskedet fick jag dock en doktorandtjänst, vilket både underlättade min
situation och möjliggjorde genusundersökningen.

Ovan nämnda situation innebär att det finns ett antal olika finansiärer som skall
omnämnas och tackas. Dessa är, förutom Kriminologiska institutionen, Nordisk
Samarbejdsråd for Kriminologi, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet, Inrikesdepartementet samt Barn- och ungdomsdelegationen.

Jag vill även tacka min mamma, Gisela Linder, för att hon i den tidsbegränsade
slutruschen tog sig tid att korrekturläsa hela avhandlingen. Alla fel som kvarstår
är givetvis jag själv ansvarig för. Dessutom skall Antonia Ribbing ha ett stort
tack för allt hennes kodningsarbete i samband med etnicitetsundersökningen.

Sedan vill jag tacka Jenny Karlsson och Lotta Pettersson för den mycket givande
veckan på Ellen Keys Strand, och även Ellen Keys stiftelse för att vi fick var
där. Det var en strålande vecka fylld med diskussioner, och era synpunkter på
min teoretiska del i genusundersökningen var mycket värdefulla. I samma anda,
diskussionsandan, vill jag även tacka de studenter jag haft. Ni har många gånger
givit mig nya idéer och tankar. I detta sammanhang vill jag dessutom tacka Eva
Tiby och Ingrid Lander Jag har undervisat tillsammans med er många gånger,
och ni har alltid utgjort ett ”pedagogiskt bollplank”. Många, långa och givande
har de varit, alla våra diskussioner om undervisningen, pedagogik och syftet
med undervisning.

Sedan skall jag dessutom  på uppmaning tacka Kristina Granqvist. Du har
mycket tidigt under mitt avhandlingsarbete annonserat att du vill bli avtackad i
min avhandling eftersom det, enligt egen utsago, troligen är en av få möjlighet
du har att bli avtackad i en bok. Nu är det så att jag har stor anledning att tacka
dig ändå, alldels oavsett begäran. Du är en av mina bästa vänner, och du har un-
der hela tiden fungerat som bollplank, ”avreageringsbunker”, ett ständigt humor-
flöde och stöd. Ditt uttryck ”det är du värd” har värmt mig många gånger. Tack
också Elisabeth för ”cybernärvaro” och många givande diskussioner.

Avslutningsvis vill jag tacka min familj och min släkt. För allt ert stöd! Och så
självklart min dotter Iris, och mina syskonbarn Oscar och Ebba, för att ni finns
och har spridit ljusglimtar över mitt liv, även vid de mest stressade och pressade
tidpunkter.

Stockholm 2002-02-28
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Undersökningarnas utgångspunkter

Introduktion

Det gemensamma för undersökningarna i denna avhandling är att nätverksana-
lytisk metod används vid studiet av brottslighet. Nätverksanalys bygger på anta-
gandet att det mellan aktörer, i detta fall personer misstänkta för brott, finns re-
lationer, och att dessa relationer har betydelse för aktörerna. Detta antagande
ligger även till grund för många kriminologiska teorier, såsom Sutherlands teori
om differentiella associationer (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992) och oli-
ka delkultursteorier (exempelvis Cloward & Ohlin 1960; Cohen 1955; Miller
1958). Förhoppningen är att nätverksanalys som metod ska kunna tillföra värde-
full kunskap om vilka relationer som finns mellan personer som begått brott
samt vilka dessa begår brott mot, hur strukturen hos dessa relationer ser ut samt
vilka eventuella slutsatser om brottsligheten som kan dras utifrån detta.

I avhandlingen ingår tre undersökningar. I den första undersökningen studeras
brottslighet hos de personer som av supporterpolisen1 i Stockholm bedömts vara
de mest våldsbenägna supportrarna till de tre största idrottsklubbarna i Stock-
holm. Gruppens registrerade brottslighet studeras, likaså deras kända medbrotts-
lingars registrerade brottslighet. I den andra studien analyseras hur nätverk av
ungdomar, misstänkta för våldsbrott i Stockholm under 1995, är sammansatt
utifrån en etnisk aspekt. Undersökningen omfattar även offren för dessa brott.
Den tredje undersökningen utgår från samma material som etnicitets-
undersökningen, men där studeras genusfrågor istället för etnicitet. För enkel-
hetens skull kommer dessa undersökningar att kallas ”huliganundersökningen”,
”etnicitetsundersökningen” respektive ”genusundersökningen”.

Syftet med avhandlingen är alltså delat. Dels finns det syften kopplat till var och
en av de tre studier som ingår, dels finns ett övergripande syfte att på olika mate-
rial och utifrån olika frågeställningar använda nätverksanalys för att se vad me-
toden tillför samt dess begränsningar. I detta inledningskapitel ges en intro-
duktion till nätverksanalys samt en beskrivning av utgångspunkterna för under-
sökningarna. Därefter följer de tre undersökningarna och i det avslutande kapit-
                                        
1 Supporterpolisen i Stockholm är en grupp av poliser vid Länskriminalens utredningsrotel. De har till
uppgift att kartlägga problematiska supportrar till idrottsklubbar, samt arbeta för ökad säkerhet vid
idrottsevenemang. Hösten 1997 bestod supporterpolisen i Stockholm av fyra personer. Förutom en
chef med ansvar för hela verksamheten fanns en ansvarig polis för var och en av de största Stock-
holmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. För en närmare beskrivning av supporterpolisens
arbete hänvisas till Länskriminalens utredningsrotel (1996) och du Rées Nordenstad (1998).
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let diskuteras det övergripande syftet, vad nätverksanalys som metod tillför,
samt dess begränsningar.

Nätverksanalysens bakgrund

Inledning

Data som förekommer inom den kvantitativa samhällsvetenskapliga forskningen
kan huvudsakligen delas in i två kategorier. Dessa är attributdata och relations-
data. Då attributdata används tilldelas undersökningsenheterna (exempelvis per-
soner eller bostadsområden) olika egenskaper (attribut), vilka kan vara till ex-
empel attityder eller beteenden hos en person eller andel socialhjälpstagare i ett
bostadsområde. Relationsdata (nätverksdata) byggs istället upp av kontakter,
möten och andra typer av relationer mellan undersökningsenheterna, som i detta
fall brukar benämnas aktörer. Dessa data är inte egenskaper hos aktören utan
egenskaper hos system av aktörer (Scott 1997, s. 2-3). När sedan dessa sy-
stem/nätverk analyseras kan aktörerna tilldelas olika egenskaper (exempelvis en
central position i nätverket), vilket då blir en typ av attributdata. Dessa attribut,
eller egenskaper, utgår dock ifrån relationsdata. Goldenberg (1997, s. 170-169)
menar att nätverksperspektivet inom sociologin utgår ifrån att samhället inte är
oorganiserat, eller är på väg att bli så, utan att vid förändring ersätts en sorts
band med ett annat. Tidigare var ordningen relaterad till platsen för att i modern
tid övergå till gemensamma intressen som bas. Det framtida samhället kommer
att vara relationellt, inte territoriellt. Nätverksperspektivet studerar alltså struktu-
rer av exempelvis människor, inte kategorier. I föreliggande undersökningar
analyseras datamaterialet  både genom nätverksanalys och den mer konventio-
nella variabelanalysen. Grunden för studierna och datamaterialen är dock nät-
verksanalys och relationsdata.

Trots att attributdata och relationsdata skiljer sig åt vad gäller analysmetoderna
finns det inga större skillnader vid datainsamlingen. Både vid insamling av attri-
butdata och relationsdata används exempelvis intervjuer, enkäter och olika re-
gister. Detta gör att en del av de metodproblem som förekommer är gemen-
samma. Det finns dock vissa specifika problem för relationsdata (Scott 1997,
s. 3, 39). De som är relevanta för denna avhandling kommer kortfattat att redo-
göras för under avsnittet som beskriver de olika datamaterialen. Inledningsvis
ges en kort bakgrund till utvecklingen av nätverksanalysen.
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Nätverksanalysens uppkomst

Inom nätverksanalysen finns enligt Scott (1997) tre huvudinriktningar. Dessa
tycks till viss del, åtminstone inledningsvis, ha uppstått parallellt utan vetskap
om varandra. Nedanstående avsnitt bygger, om inget annat anges, på Scotts
genomgång av nätverksanalysens framväxt (Scott 1997, kapitel 2). Andra be-
skrivningar av nätverksanalysens bakgrund ges av bland andra Aresik-Ram och
Elf (1997, s. 11-13), Borell och Johansson (1996, s. 9-11) samt Wasserman och
Faust (1997, s. 10-17). Dessa skiljer sig huvudsakligen från Scotts beskrivning
genom att de delar in nätverksanalysen i två huvudinriktningar, en socialpsyko-
logisk och en socialantropologisk. Den socialpsykologiska inriktningen kan i
Scotts genomgång sägas motsvara den första och den andra av nedan beskrivna
inriktningar, medan den socialantropologiska motsvarar den tredje. De författare
som de övriga hänvisar till finns med även i Scotts beskrivning. Då Scotts
genomgång är utförligare än de övrigas har denna använts i detta arbete. De re-
ferenser Scott hänvisar till återfinns i fotnoterna.2

Den första inriktningen som Scott beskriver är sociometri och grafisk teori, vil-
ket började utvecklas under 1920-30 - talen.  Det var inom denna tradition som
sociogram började användas. Moreno3 menade att genom att konstruera socio-
gram kan ledare och isolerade aktörer identifieras. Han är särskilt känd för be-
greppet ”sociometrisk stjärna”, vilket innebär en aktör som väljs ofta och/eller
av många i ett nätverk. En sådan aktör innehar en position som innebär stor po-
pularitet och/eller ledarskap.

Så småningom introducerade Cartwright och Harary4 begreppet riktade grafer
samt att länkar mellan aktörer kan ha olika laddningar. I en riktad graf är län-
karna mellan aktörer riktade i den bemärkelsen att en aktör kan ha en form av
kontakt eller relation med en annan aktör utan att denne behöver ha samma typ
av relation med den första aktören. Exempelvis kan Tina ha en relation till Maria
genom att hon anser att Maria är hennes bästa vän. Maria däremot kanske tycker
att Tina är jobbig och enbart hänger sig på. Tina och Maria definierar i detta ex-
empel uppenbarligen inte sin relation på samma sätt. I riktade grafer kan man
särskilja olika aktörers relationer. Att länkar har olika laddning innebär alltså att
en relation kan vara exempelvis positiv eller negativ. Tina skulle i ovan nämnda
exempel ha en positiv laddning i sin relation till Maria, medan Marias relation
till Tina skulle vara negativ.

                                        
2 Även fortsättningsvis kommer indirekta referenser att läggas i fotnötterna, som service åt läsaren.
3 Moreno, J. Who shall survive? Beacon Press, New York. 1934
4 Cartwright, D. & Harary, F. Structural balance: a Generalisation of Heider´s Theory Psychological
Review 63. 1956
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Införandet av riktade grafer och laddade länkar gjorde att nätverksanalysen när-
made sig en mer sociologisk inriktning. Denna tradition inom nätverksanalysen
är sammankopplad med teorier kring smitta5, spridning eller diffusion. Dessa
behandlade till en början medicinska spörsmål, men så småningom även frågor
kring överföring av idéer, information, skvaller och liknande. Numera finns det
en mängd olika studier om överföring av socialt beteende. Några exempel är
överföring av attityder, spridning av narkotikamissbruk samt utbildningsaspira-
tioner (Burt 1992; Borell & Johansson 1996, s. 32-33). Beijerots (1975) smitto-
teorier kring överföring av narkotikamissbruk kan anföras som ett svenskt ex-
empel på dessa tankegångar.

Den andra inriktningen av nätverksanalysen tog sin början under
1930-40 - talen, huvudsakligen vid Harvarduniversitetet, och koncentrerade sig
på att undersöka olika formeringar inom de mellanmänskliga nätverken. Dessa
formeringar benämns som klickar, kluster eller block. Till denna inriktning hör
den numera välkända undersökningen av Hawthorne (se exempelvis Landsber-
ger 1968; Urwick & Bech 1948), där effekten av förändrade arbetsförhållanden i
en fabrik undersöktes.6 I denna undersökning användes sociogram för att illu-
strera strukturen hos de informella kontakterna mellan arbetarna. Informationen
samlades in genom deltagande observation och detta är troligen den första un-
dersökningen som använde sociogram för att studera observerade faktiska rela-
tioner.

Warner7 undersökte Newburyport, en mindre stad i New England, vilken han
kallade “Yankee City”. Han kom fram till att det i staden förekom olika under-
grupper såsom familjer och kyrkliga församlingar, men att det utöver dessa även
fanns ”klickar”. Dessa ”klickar” var intima grupper (ej släkt) med från två upp
till trettio, eller fler, medlemmar. Begreppet beskriver en speciell form av infor-
mella mellanmänskliga relationer.  Davis8 med medarbetare, kolleger till War-
ner, vidareutvecklade sedan dessa tankegångar. Det nyskapande i deras forsk-
ning var att de undersökte den informella stukturen hos klickarna. De menade att

                                        
5 Från engelskans ”contagion”.
6 Denna undersökning brukar i metodologiska sammanhang refereras till som exempel på
”undersökningseffekten”, eftersom alla förändringar (vad de än bestod i) resulterade i förbättringar av
effektiviteten i arbetet. Slutsatsen som forskarna drog var att enbart det faktum att arbetarna fick upp-
märksamhet och upplevde intresse från arbetsgivaren gjorde att arbetet blev effektivare.
7 Warner, W. L. & Lunt, P. S. The social life of a modern community, Yale University Press. New
Haven. 1941; Warner, W. L. & Lunt, P. S. The staus system of a modern community, Yale University
Press. New Haven. 1942
8 Davis, A. & Gardner, B. B. & Gardner M. R. Deep south, University of Chicago Press. Chicago.
1941
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det fanns tre olika nivåer i en klick. Först de som umgås mest och närmast -
själva kärnan. Dessa betraktas i detta sammanhang som högstatusmedlemmar i
nätverket. Därutöver finns de som umgås tillsammans med dem från kärnan,
men som aldrig själva träffas som en grupp. Till sist finns de som endast umgås
sporadiskt med gruppen. Denna undersökning resulterade i ett antal strukturella
teser kring kontakterna mellan olika klickar. Davis med flera argumenterade
bland annat för att lågstatusmedlemmar (någon från de lägre nivåerna) endast
kunde kontakta högstatusmedlemmar från en annan klick via högstatusmedlem-
marna i den egna klicken.

Den tredje traditionen inom nätverksforskning berör begreppen totala och par-
tiella nätverk. Denna inriktning startade inom en liten grupp av socialantropolo-
giska forskare vid Manchester University under 1950-talet. Deras forskning re-
sulterade i att nätverksforskningen tog en ny inriktning. Istället för att koncent-
rera sig på integration och sammanhållning fokuserade de på konflikt och för-
ändring.

Mitchell9 beskriver begreppet ”ett samhälles totala nätverk” ungefär som den
generella, ständigt förgrenande, uppsättning länkar som spänner inom och bor-
tom gränsen för ett närsamhälle eller en organisation10. Han menar dock att i den
praktiska forskningen är det alltid nödvändigt att välja ut en särskild aspekt av
det totala nätverket att undersöka. Dessa olika aspekter kallar Mitchell för parti-
ella nätverk. De partiella nätverken kan väljas ut på två olika grunder; antingen
utifrån personer vilket gör att man på så sätt får fram egocentrerade nätverk, el-
ler utifrån helheten där man väljer en särskild aspekt av det totala nätverket, ex-
empelvis släktskaps-, vänskaps- eller arbetsrelationer, politiska bindningar eller
för den delen gemensam brottslighet.

Mitchell ansåg även att dessa mellanmänskliga nätverk kunde analyseras utifrån
ett antal begrepp som beskriver egenskaper hos dem, däribland intensitet, var-
aktighet och ömsesidighet. Med begreppet densitet avser han nätverkets full-
ständighet, det vill säga i vilken grad alla teoretiskt möjliga relationer faktiskt
föreligger. Om samtliga teoretiskt möjliga relationer i nätverket förekommer så
har alla aktörer direktkontakt med varandra. ”Nåbarheten” i ett nätverk beskriver
Mitchell som hur enkelt det är för alla personer i ett nätverk att kontakta var-

                                        
9 Mitchell, J. C. ”The concept and use of social networks” In Mitchell, J. C. (red.) Social networks in
urban situations, Manchester University Press. Manchester. 1969
10 Begreppet är tämligen abstrakt. Detta är ett försök till översättning av mig från Scotts (1997, s. 31)
text, vilken på engelska är ”Mitchell goes on to conceptualize the ‘total network’ of a society as ‘the
general ever-ramifying, ever-reticulating set of linkages that stretches within and beyond the confines
of any community or organisation’.”
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andra. Detta i sin tur har betydelse för exempelvis hur lätt det är för skvaller att
sprida sig genom nätverket. I nätverk med hög densitet är det lätt för de olika
aktörerna att nå varandra, varför även nåbarheten är hög. Andra betydelsefulla
forskare inom denna inriktning är Barnes11 och Bott12.

Socialantropologerna i Manchester ägnade sig främst åt egocentrerade nätverk
inom en viss grupp eller ett visst område, och genombrottet för att studera nät-
verk som inriktar sig på mer globala sociala sammanhang skedde istället vid
Harvard. Nyckelelementen i detta genombrott var två matematiska framsteg, och
vad som förenade de olika forskarna inom området var nätverksanalysen som
metod och inte deras teoretiska utgångspunkter. I detta sammanhang finns enligt
Scott två klassiska studier. Dessa är Granovetters13 ”Getting a job” från 1974
och Lees14 ”The search for an abortionist” som publicerades 1969.

Granovetter introducerade i sin undersökning det numera välkända begreppet
”the strength of weak ties”. Han visar i denna undersökning att den viktigaste
källan för att få information om ett ledigt arbete var inte de nära relationerna,
utan arbetet eller arbetsrelaterade kontakter. Dessa var sällan nära vänner eller
släktingar och tillhörde ofta en annan yrkeskategori. Granovetter menar att det är
genom relativt svaga bindningar, med mindre frekvent kontakt, som ny och an-
norlunda information blir tillgänglig.

Lee undersökte hur kvinnor fann en illegal abortör. Intressant med denna under-
sökning är bland annat att hon, för att finna sin undersökningspopulation, an-
vände en teknik som var lik den de undersökta kvinnorna själva använde för att
finna en abortör. Lee använde sig av befintliga nätverk i sin omgivning för att få
fram sina respondenter. Detta benämns i metodsammanhang som ”snöbolls-
urval”, och utgår alltså från ett nätverksperspektiv15. Resultatet av undersök-
ningen visade att den viktigaste kanalen för att finna en abortör var vänner i
samma ålder och av samma kön.

Enligt Scott (1997, s. 37-38) anser vissa forskare att social nätverksanalys erbju-
der basen för en ny teori om social struktur. De anser att det är möjligt att avan-
cera från användandet av formella begrepp till formella teorier. Vissa går längre

                                        
11 Barnes, J. ”Class and communittees in a Norwegian Parrish”, Human Relations 7, s. 39-58. 1954
12 Bott, E. ”Urban families: Conjugal roles and social networks”, Human Relations 8, s. 345-383. 1955
13 Granovetter, M. Getting a job, Harvard University Press, Cambridge. 1974
14 Lee, N. H. The search for an abortionist, University of Chicago Press, Chicago. 1969
15 Vilket naturligtvis inte innebär att de som använder sig av denna urvalsteknik behöver utgå från ett
nätverksperspektiv i sin undersökning. Tvärtom har troligen majoriteten av dessa undersökningar ing-
en som helst beröring med ett nätverksperspektiv för övrigt.
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och säger att nätverksanalys redan utgör viktig sociologisk teori. Särskilt infly-
telserika i det avseendet har utbytesteorierna16 (exchange theories) varit, vilka
associeras med ett vidare ”transaktions”-perspektiv, samt ”rational choice”-
teorier17. Scott anser dock att nätverksanalys är en speciell uppsättning av meto-
der och inte en speciell teoretisk inriktning. I mina undersökningar har den an-
vänts på detta vis. Nätverksanalysen ska alltså i detta sammanhang betraktas
som en metod för att analysera brottslighet. De teoretiska utgångspunkterna lig-
ger i kriminologiska teorier där nätverksanalysens grundantagande om beroende
relationer mellan aktörer är applicerbara. Nedan redogörs för dessa tankegångar.

Eftersom det är relativt ovanligt att nätverksanalys används i kriminologiska un-
dersökningar, kommer jag inledningsvis att ge en kortfattad beskrivning av hur
grundantaganden inom nätverksanalys hänger samman med grundantaganden
inom kriminologisk teori. Genomgången inleds med en mer generell beskrivning
av större kriminologiska perspektiv för att sedan övergå till de mer specifika
kopplingarna mellan kamrater, medbrottslingar och nätverksteori. Det ges även
några exempel på kriminologiska undersökningar som utgått från ett nätverks-
analytiskt tankesätt. Därefter beskrivs hur nätverksanalys används i mina under-
sökningarna och avslutningsvis för jag ett kortfattat resonemang kring hur nät-
verkans struktur kan ha betydelse för brottsligheten. I bilaga 1 återfinns dessut-
om en kortfattad beskrivning av några exempel på svensk nätverksforskning
utanför kriminologin.

Kriminologiska teorier och nätverksanalys

Detta avsnitt innehåller en generell genomgång av större kriminologiska teorier
och i vilken grad dessa har kopplingar till nätverksanalytiskt tänkande. Teori-
genomgången ger inte anspråk på att vara uttömmande. De kriminologiska teo-
rier som kommer att beröras i detta avsnitt är Chicagoskolan, Sutherlands diffe-
rentiella associationsteori, Sykes och Matzas teori om neutraliseringsmeka-
nismer, strainteorier, subkulturteorier, kontrollteorier, stämplingsperspektivet,

                                        
16 Inom utbytesteorier ses interaktioner mellan personer som en form av byteshandel. Den bakomlig-
gande tanken är att om en person exempelvis hjälper en annan person med något är det inte av ren
godhet, altruism, utan personen får något i utbyte för detta. Vad personen tjänar på det hela kan givet-
vis vara en gentjänst, men det kan även röra sig om att man får bättre självförtroende av att kunna visa
sig kunnig. En relation mellan två personer antas inte kunna fortgå om inte insatser och utkomster av
relationen blir relativt jämnt fördelade mellan parterna (Se exempelvis Brown, 1986, kapitel 2).
17 Utgångspunkten i teorier kring ”rational choice” är att människor är fria att välja hur de handlar och
att de gör detta val genom att väga fördelar mot nackdelar. Vissa skillnader finns i hur stor frihet män-
niskan i en given situation anses ha, men grundtanken är att människan har fria valmöjligheter. En
närmare beskrivning av dessa teorier med utgångspunkt i användning inom kriminologi ges av Eins-
tadter och Henry (1995, kapitel 3).
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konfliktteori samt feministiska perspektiv. För en mer ingående jämförelse mel-
lan vissa av teorierna och nätverksanalys se Sarnecki (2001). Jag kommer i ned-
anstående genomgång att använda mig av begreppen positiva och negativa nät-
verk. Med positiva nätverk avser jag nätverk som antas verka avhållande på
brottsligheten och med negativa nätverk de som antas verkar brottsfrämjande.

Av stor relevans för ett nätverksperspektiv är den så kallade Chicagoskolan18.
Denna teoretiska inriktning uppstod under början av 1900-talet och förkastade
de tidigare dominerande individförklaringarna till brottslighet och brottsligt be-
teende. Istället sågs staden som en brottsgenererande miljö, och då framför allt
slumområden (Shaw & McKay 1972). Bakgrunden till denna slutsats låg i upp-
täckten att trots stora omflyttningar av personer och grupper som bodde i slum-
områdena, exempelvis olika etniska grupper, var brottsligheten fortsatt hög i
dessa områden. Samtidigt minskade brottsligheten hos de etniska minoriteter
som flyttade från områdena. Detta gjorde att Shaw och McKay drog slutsatsen
att det inte var individen, utan karaktären på området, som var orsaken till
brottsligheten. De identifierade orsakerna var dels att det i dessa områden, bland
annat på grund av stora omflyttningar, rådde vad de kallade ”social desorganisa-
tion”19, dels att unga i dessa områden i högre grad kom i kontakt med brottsliga
personer och genom dessa lärde sig brottsligt beteende. Förklaringarna byggde
alltså på en kombination av brist på kontroll och inlärningsmekanismer. Dessa
två utgångspunkter för förklaring av brottslighet kan båda sägas ha starka be-
röringspunkter med nätverksanalysen. Den sociala desorganisationen kan på sätt
och vis beskrivas som att de sociala nätverken i området slogs sönder, vilket
gjorde att kontrollen minskade. Den andra utgångspunkten, att brottsligt bete-
ende lärs in av personer i omgivningen som är kriminella har än högre koppling
till nätverksanalys. Detta är dessutom starkare knutet till den typ av nätverk som
studeras i dessa undersökningar, nämligen nätverk av medbrottslingar.

En annan teori, med nära beröringspunkt till Chicagoskolan, är Sutherlands
(Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992; se även Cressey 1964) differentiella
associationsteori. Sutherland menar att brottsligt beteende, liksom annat beteen-
de, är inlärt av personer i omgivningen. En person blir brottslig om associationer
till förmån för brottsligt beteende överväger associationer till konformt beteen-

                                        
18 I denna avhandling gör jag en snäv indelning av vad som hänförs till Chicagoskolan. Till Chica-
goskolan kan även exempelvis Sutherlands differentiella associationsteori och olika subkulturteorier
räknas. Jag har dock valt att endast räkna dem som var verksamma i just Chicago till Chicagoskolan.
19 Betydelsen av social desorganisation i detta sammanhang är att området karaktäriseras av flera olika,
sinsemellan motsatta, värdesystem och normsystem (Shaw & McKay 1972, s. 170ff samt 315ff).
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de. 20 Differentiella associationer kan variera i frekvens, varaktighet, prioritet och
intensitet. Högst prioritet anses allmänt det som lärs in i barndomen ha, vilket
gäller oavsett om inlärningen gäller beteenden för eller emot brottslighet. Inten-
sitet är inte specifikt definierat men rör sådant som prestigen hos källan till in-
lärningen och emotionella reaktioner relaterade till associationen. Enligt detta
synsätt får personer i den unges sociala nätverk, inte minst kamrater, betydelse
för om en person blir brottslig eller inte. Denna utgångspunkt är uppenbart för-
enlig med nätverksanalys och brottsliga nätverk.21

En annan viktig teoretisk inriktning inom kriminologin är strainteori (Agnew
1992, 1995 & 1999; Merton 1938). Om Chicagoskolan påtalade stadens bety-
delse för brottsligheten så uppmärksammade Merton (1983) själva samhällssy-
stemets brottsgenererande effekter. Han menade att den amerikanska drömmen
var orsak till det amerikanska samhällets brottslighet. I samhället finns kulturella
gemensamma mål om ekonomisk framgång. Människors möjligheter att uppnå
dessa mål är dock mycket ojämnt fördelade. Denna diskrepans mellan mål och
medel ger upphov till ”strain”, frustrationer. Denna frustrerade situation kan per-
sonen lösa bland annat genom att begå brott.

Agnew (1992 & 1999) har sedan utvecklat Mertons strainteori i vad han kallar
”general strain theory”. Han menar att blockerade ekonomiska framgångar bara
är en typ av strain. Andra former av strain är upplevelser av förlust av positiva
värden, exempelvis att en förälder eller vän dör, och att utsättas för negativa
händelser, så som mobbning, diskriminering eller brott. Agnew menar även att
det viktiga är vad en person anser sig kunna uppnå samt att utfallet (av fram-
gångar) upplevs som rättvist. Han diskuterar vad han kallar ”stressade områ-
den”. Detta är områden där nivån av strain hos de som bor i området är hög, ex-
empelvis slumområden. Dessa områden anses även skapa strain eftersom ande-
len stressade individer är hög, och därför är även risken för att träffa på en fru-
strerad potentiell gärningsman högre, och således är även utsattheten för brott
högre (vilket ju i sin tur ökade på frustrationen hos de utsatta). Agnew (1995)
för även ett resonemang kring ”general strain theorys” möjligheter att förklara

                                        
20 Sutherland använder sig av en universell eller ”deterministisk” laghypotes (Molander 1992, s. 154) i
sin teori. Den innebär att man sätter upp villkoret alltid: om A så B. Sutherland menar att om associa-
tionerna i favör för olagligt beteende överväger så kommer personen att begå brott. I annat fall är det
inte en teori enligt Sutherland (1942, s. 86). Därav den bestämda formuleringen i min text att personen
blir brottslig.
21 Teorin om differentiella associationer har dock kritiserats bland annat för att det anses mycket svårt,
för att inte säga omöjligt, att vare sig verifiera eller falsifiera (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992,
s. 97). Vid de försök som gjorts har endast delar av teorin testats och huvudsakligen då brottsliga asso-
ciationer (Sarnecki 1983).
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dels skillnader mellan kvinnor och män i brottsligt beteende, dels varför kvinnor
begår brott.

Mertons strainteori kan inte sägas ha nätverksteoretiska tankegångar inbyggt i
sig på annat sätt än att personer i systemet relaterar sig till andra, både som jäm-
förelse och genom överföring av idén om den amerikanska drömmen. Agnews
utveckling av teorin har däremot fler beröringspunkter med nätverksanalys. Ef-
tersom strain enligt Agnew kan skapas av att en person utsätts för brottslighet,
och ett ökat antal brottslingar i ens omgivning ökar risken för detta, kan de soci-
ala nätverket kring individen sägas ha betydelse för en persons frustrationsnivå.
Alltså, om en persons sociala nätverk, och de nätverk som finns i personens när-
het, innehåller en stor andel brottsliga personer ökar risken för upplevelse av
strain. Att ingå i ett brottsligt nätverk kan alltså sägas öka risken för att en per-
son upplever strain. Forskning visar även att många av dem som begår brott
också själva i hög grad är utsatta för brottslighet (Fattah 1993a).

Ur Chicagoskolan och strainteori har en mängd subkulturs- eller delkultursteori-
er uppstått. Ett exempel är Clowards och Ohlins teori (1960) differential oppor-
tunity. Dessa anser, liksom Merton, att blockering av mål genererar strain som
kan leda till brottslighet. Samtidigt har de influerats av Chicagoskolan i den be-
märkelsen att de anser att vilken typ av brottsling en person blir beror på dennes
omgivning, har en person exempelvis professionella tjuvar i sin närhet så lär sig
denne att bli tjuv. Ett annat exempel på en subkulturteoretiker är Miller (1958)
som menar att miljön i underklassen utgör en subkultur för brottslighet. Miller
ägnar mycket tid åt kamratgruppen och ungdomarnas (pojkarnas) umgänge. Det
är bland dessa pojkar som den brottsliga subkulturen inom underklassen frodas.
Nätverksanalys är i allra högsta grad förenligt med dessa tankegångar. Exem-
pelvis menar Sarnecki att just kamratstödet i gruppen (nätverket) är den vikti-
gaste faktorn vid överföring av brottsligt beteende. Han anser att ”(s)train kan
mycket väl ha olika effekt beroende på om en individ är bunden till ett nätverk
bestående av andra i samma situation, har andra typer av kontakter eller är soci-
alt isolerad” (2001, s. 12, min översättning).

Sykes och Matza (1957) har utifrån Sutherlands idéer om att brottsligt beteende
är inlärt utvecklat en teori om neutraliseringsmekanismer. De ifrågasätter rele-
vansen av brottsliga subkulturer (subkultur i betydelsen en grupp där andra nor-
mer gäller än i det omgivande samhället). De anför fyra argument mot före-
komsten av subkulturer. För det första borde en sådan subkultur innebära att den
som begår brott (och tillhör subkulturen) inte känner någon skuld eller ånger in-
för sina handlingar. Sykes och Matza pekar dock på att det är väl underbyggt att
många brottslingar faktiskt känner skuld och ånger för sina handlingar. För det
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andra har det visat sig att brottslingar många gånger beundrar och respekterar
laglydiga personer. De betraktar inte dessa som omoraliska, vilket de rimligen
borde göra om deras normsystem var ett annat än det omgivande samhällets. För
det tredje drar brottslingar en skarp linje mellan vilka som kan och inte kan bli
offer. Stöld och andra brott mot exempelvis den egna gruppen eller vänner ac-
cepteras inte, vilket tyder på att brott i sig inte är ett accepterat beteende. För det
fjärde menar Sykes och Matza att det är tveksamt om brottslingar verkligen är
helt immuna mot kraven på konformitet. I en senare artikel (Sykes & Matza
1961) utvecklar de dessa argument genom att påtala att de värden och normer
som vissa forskare förknippar med brottsligt beteende, så som sökande efter
spänning, förakt för ”hederligt hårt arbete” samt tuffhet och aggressivitet som
bevis på maskulinitet, ingalunda är värderingar som är förbehållna en brottslig
subkultur. Sykes och Matza menar tvärtom att detta är värderingar som är vitt
spridda i hela den amerikanska kulturen.22 Dessutom anser de att den domine-
rande kulturens (medelklassens) homogenitet överskattas i dessa sammanhang.

Om då även de som begår brott egentligen tycker att detta beteende är felaktigt,
hur kan de då ändå begå dessa handlingar frågar sig Sykes och Matza (1957).
Svaret på detta menar de ligger i att brottslingen utvecklar vad de kallar för neut-
raliseringsmekanismer. Dessa mekanismer innebär förnekande av ansvar, förne-
kande av skada, förnekande av offer, fördömande av den som fördömer och åbe-
ropande av en högre lojalitet. Sykes och Matza sammanfattar dem i ett antal fra-
ser: ”Jag menade det inte”, ”Jag skadade egentligen ingen”, ”De förtjänade det”,
”Alla är emot mig” och ”Jag gjorde det inte för min egen skull” (s. 669, min
översättning). Dessa neutraliseringsmekanismer förbereder den unge för brott-
lighet och möjliggör avvikandet från konformt beteende. Sykes och Matza me-
nar att dessa neutraliseringsmekanismer utgör en viktig komponent i Sutherlands
associationer för brottsligt beteende. Det är genom att lära sig dessa tekniker
som den unge blir brottslig, inte genom att lära sig värderingar som är motsatta
från dominerande grupper i samhället. Om det förekommer denna typ av inlär-
ning av neutraliseringsmekanismer sker detta sannolikt inom kamratgruppen och
genom kontakt med personer som begår brott. Denna teoretiska inriktning har
alltså, liksom Sutherlands inlärningsteori, tydliga beröringspunkter med ett nät-
verksanalytiskt tänkande.

Chicagoskolan och dess resonemang kring social desorganisation har enligt
Lilly, Cullen och Ball (1995, s. 80) gett inspiration till ännu en kriminologisk
teoritradition, de så kallade kontrollteorierna. Kontrollteorier brukar sägas vända
på frågan, istället för att fråga varför personer begår brott så ställer de frågan

                                        
22 Viss reservation vad gäller relevansen för Sverige kan i detta sammanhang vara på sin plats.
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varför folk inte begår brott. Varför beter sig personer konformt? Forskare inom
detta teorikomplex har hävdat att orsaken till brottslighet ligger i svaga sociala
band så som avsaknad av nära relationer till föräldrar och vänner (Hirschi 1969),
låg självkontroll på grund av brister i uppfostran (Gottfredsson & Hirschi 1990),
skild uppfostran mellan flickor och pojkar, där flickor kontrolleras mer än pojkar
i patriarkala familjestrukturer23 (Hagan 1988; Hagan, Gillis & Simpson 1990)
och misslyckad personlig och social kontroll (Reiss 1951). Avsaknaden av star-
ka sociala nätverk anses alltså minska kontrollen över den unge (samtliga teorier
handlar om ungdomsbrott) vilket leder till ökat brottsligt beteende. Teorierna
säger dock inte särskilt mycket om vilken betydelse brottsliga nätverk har. Hir-
schi (1969) menar dock att brottsliga kamrater inte har någon avgörande bety-
delse för att en person begår brott, vilket diskuteras mer ingående längre fram i
avhandlingen. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att sociala nätverk i
och för sig har betydelse för brottsligheten enligt kontrollteorier, men att den typ
av nätverk som granskas i denna avhandling inte anses vara av någon större be-
tydelse.

Ett annat centralt kriminologiskt perspektiv är det så kallade stämplingsperspek-
tivet. Företrädarna för detta perspektiv vände sig mot kontrollteoriernas anta-
gande om gemensamma normer och menade istället att vad som betraktas som
brottsligt är socialt konstruerat. Vad som anses var en brottslig handling varierar
mellan tidsperioder, samhällen och situationer. Brott är alltså inte av naturen gi-
vet. Stämplingsteoretikerna menade även att ingripanden mot någon som begått
brott resulterade i att personen stämplades som brottsling. Detta i sin tur gjorde
dels att personen behandlades som en brottsling av omgivningen, dels att perso-
nen själv började betrakta sig som brottsling. Av särskild ondo var institutionali-
sering och då i synnerhet fängelse. Fängelser och ungdomsvårdsskolor ansågs
vara ”brottsskolor” där de som placerades på dessa endast lärde sig att begå mer
brott (Lilly, Cullen & Ball 1995, s. 111, 115). Begreppet ”outsider”, som an-
vänds av Becker (1963), kan sägas beskriva någon som står utanför de konven-
tionella social nätverken. Men som tidigare konstaterats fokuserar inte denna
avhandling på så kallade positiva nätverk, utan istället på negativa, brottsliga
nätverk. Relevant för brottsliga nätverk kan dock vara att de som av det omgi-
vande samhället betraktas som annorlunda och inte tillhörande istället söker sig
till varandra. På så sätt kan brottsliga nätverk uppstå genom stämplingsproces-
ser. Antagandet om att fängelser och ungdomsvårdsanstalter (så kallade § 12
hem) skulle vara ”brottsskolor” där fortsatt brottsligt beteende lärs in av de in-
tagna är dock i allra högsta grad förknippat med nätverksanalytiska tankegångar.
Sarnecki (2001) har även studerat detta utifrån ett nätverksperspektiv.

                                        
23 Som förklaring till deras skilda nivå av brottslighet.
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Även företrädare för det så kallade konfliktperspektivet anser att brott utgör en
social konstruktion. Företrädarna för detta perspektiv menar att det är den som
har makt i samhället som bestämmer vad som är att betrakta som brott och vem
som kan straffas (se exempelvis Chambliss & Seidman 1982; Chambliss 1976;
Sellin 1938; Turk 1966). Ett exempel på detta är ekonomisk brottslighet, där vis-
sa forskare menar att stora företag begår avsevärd brottslighet, men på grund av
sin starka ställning i samhället undgår rättsliga sanktioner till följd av detta (se
exempelvis Sutherland 1949).

Chambliss och Seidman (1982, s. 6-8) menar att det finns tre myter om lagen
och lagstiftningen. Dessa är konsensusmyten, den normativa myten samt dator-
myten. Konsensusmyten innebär en föreställning om att både den skrivna och
den informella lagen avspeglar samhällets värdebas och att kring denna värdebas
råder konsensus. Detta är alltså ett av antagandena som ligger till grund för kon-
trollteorierna. Den normativa myten innebär en föreställning om att den före-
skrivna lagen också efterlevs av dem som är satta att upprätthålla densamma,
alltså poliser, domare, socialarbetare med flera. Slutligen menar Chambliss och
Seidman att datormyten innebär en föreställning om att lagen och dessa upprätt-
hållare fungerar som opersonliga datorer ”infoga fakta, infoga rådande lagstift-
ning, och ut kommer ‘rätt’ beslut” (s. 6, min översättning). Enligt denna inställ-
ning skulle felbedömningar, korruption och andra problem inom rättssystemet
inte existera. Som framgår av Chambliss och Seidmans ordval, att kalla dessa
föreställningar för myter, anser de inte att detta är en korrekt beskrivning av
verkligheten.

Turk (1966) bygger vidare på stämplingsperspektivets ståndpunkt att vem som
blir föremål för kriminalisering och repression, samt kommer att betraktas som
kriminell, inte är synonymt med att personen deltar i brottsligt beteende. Istället
är detta slutresultatet av en mängd olika processer och selektionsmekanismer.
Turk har utvecklat en teori om kriminalisering (till skillnad från om  kriminellt
beteende) utifrån ett konfliktperspektiv. I fokus för teorin är de processer som
leder fram till att ena parten i en konflikt definieras som kriminell.

Perspektivet kan sägas ha beröringspunkter med nätverksanalys genom att makt
delvis konstitueras av de nätverk en person har och kan utnyttja till sin fördel.
Samtidigt innebär konfliktperspektivets analysnivå, strukturella maktförhållan-
den i samhället, att dess direkta relevans för de nätverk som studeras i dessa un-
dersökningar är begränsad. En relativt modern teori som kan kategoriseras till
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perspektivet24 tar dock upp betydelsen av nätverk. Det är Sampson och Wilson
(1995; se även Hagan 1994; Wilson 1987) som i sitt försök att förklara de pro-
cesser som utarmar de svarta slumområdena i USA bland annat menar att en or-
sak till den höga brottsnivån i områdena är att de utflyttningsprocesser (både av
mer resursstarka människor och av samhällsinrättningar) som sker, slår sönder
de sociala nätverken i områdena. Enligt denna teori betraktas alltså positiva so-
ciala nätverk såsom brottsavhållande (ett antagande som i och för sig kan anses
höra hemma bland kontrollteoretikerna). I slumområdena råder alltså social des-
organisation, vilket som tidigare nämnt var ett genomgående inslag i de teoretis-
ka resonemang som fördes redan av den tidiga Chicagoskolan. Hagan (1994)
hävdar även att det i dessa utslagna områden skapas en kriminell ekonomi. För
en sådan ekonomi, med droghandel och annan brottslig verksamhet, har brottsli-
ga nätverk givetvis en stor betydelse.

Avslutningsvis skall nämnas att ovan beskrivna teorier starkt kritiserats från fe-
ministiskt perspektiv, bland annat för att var genusblinda, det är endast poj-
kars/mäns brottslighet som förklaras och skillnader mellan flickor och pojkar
(som ju är avsevärda vad gäller brottsligt beteende) diskuteras, med några få un-
dantag, inte alls (se exempelvis Gelsthorpe & Moore 1999; Leonard 1982; Mes-
serschmidt 1993, 1997, 2000a, 2000b; Naffine 1987, 1995 & 1997; Smart 1977;
Stanko 1998). En för nätverksanalytisk intressant utveckling inom det feminis-
tiska perspektivet är teorier kring maskuliniteter och feminiteter som förklaring-
ar till skillnader mellan kvinnors och mäns brottslighet. Dessa tar sin utgångs-
punkt i konstruktionen av genus. Connell (1995), Segal (1997) och West och
Fenstermaker (1995) och flera med dem, menar att vad som på engelska kallas
”doing gender” i praktiken innebär ”doing difference”, att göra skillnad. Detta
betyder att maskulinitet framför allt handlar om att inte vara feminin. Maskuli-
nitet förknippas i stor utsträckning med att vara överordnad, särskilt kvinnor. I
denna process att bekräfta och befästa sin (maskulina) överordning kan exem-
pelvis beteenden som aggressivitet och våldsamhet inrymmas. Men för att vara
maskulin ska en man inte bara vara överordnad kvinnor utan, kanske framför
allt, även andra män. Om en man inte har möjlighet att bekräfta sin maskulinitet
genom exempelvis hög utbildning och ett bra jobb får andra metoder tillämpas
för att befästa överordningen. Detta kommer att diskuteras mer ingående i sam-

                                        
24 Varför teorin kan klassificeras till detta teorikomplex är för att man bland annat fokuserar på makt-
havarnas ovilja att tillföra ekonomiska och sociala resurser till utsatta områden. På så sätt kan alltså de
med makt (exempelvis lokalpolitiker) lite tillspetsat sägas använda denna till att ”bestämma” att ett
områden har en fortsatt mycket hög brottslighet. Hagan (1994) påtalar även att den politiska inställ-
ningen, att så stora skillnader som möjligt mellan människor genererar starkast ekonomisk utveckling i
ett samhälle, leder till förödande konsekvenser i dessa fattiga områden, bland annat med avseende på
brottsligheten.
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band med genusundersökningen. Agnew (1999) menar exempelvis att framför
allt etniska minoriteter i fattiga områden har begränsade möjligheter att uppnå
maskulin status genom utbildning och karriär. Brottslighet och aggressivitet kan
då bli ett alternativt sätt att hävda sin status och på så sätt framstå som maskulin.

Dessa sociala konstruktioner av genusrelationer sker, utifrån en strukturell un-
derordning av kvinnor, i interaktion med personer i det omgivande samhället,
såväl kvinnor som män. Av betydelse för vad som betraktas som maskulint och
feminint är alltså beroende av den sociala kontexten. På så sätt kan exempelvis
nätverk av män som begår brott i ett område få betydelse eftersom kontakten
med, och upplevelsen av, dessa nätverk gör att innehållet i att vara maskulin, att
ha status, kan förskjutas mot brottsligt beteende. Även definitionen av vad som
är feminint påverkas av denna typ av brottsliga nätverk. Dels genom dess rela-
tion till vad som är maskulint (alltså icke feminint), dels genom att det givetvis
även förekommer flickor som begår brott i dessa nätverk.

I vid bemärkelse kan alltså sägas att alla de här uppräknade kriminologiska teo-
rierna har beröringspunkter med antingen negativa eller positiva sociala nätverk.
Samtidigt kan det konstateras att för vissa av teoriernas utgångspunkter, så som
Sutherlands differentiella associationsteori, Chicagoskolan och olika subkultur-
teorier, är brottsliga nätverk av avgörande betydelse. Jag kommer i nästa avsnitt
att exemplifiera beröringspunkterna mellan några av dessa teorier och nätverks-
analytiska tankegångar mer ingående.

Kamraters betydelse

Inom kriminologin diskuteras emellanåt vilken betydelse kamrater har för
brottsligheten, och då särskilt brottsliga kamraters inverkan. Utöver redan
nämnda teorier kan även senare forskning kring gäng i de amerikanska städerna
anses utgå ifrån antagandet att kamrater har betydelse för en persons brottslighet
(se exempelvis Huff 1990; Klein 1995; Spergel 1995). Dessutom, menar Sar-
necki (1982, s. 14-15 & 1995), att det finns anledning att anta att tillhörighet till
en ungdomsgrupp betyder mer för ungdomar idag än tidigare. Några av de skäl
han anger för detta är att ungdomar idag har mer fritid och därmed mer tid till
umgänge sinsemellan samt att urbaniseringen medfört att det är betydligt enklare
för ungdomar att träffas idag. Huvudskälet är dock att ungdomar i dagens sam-
hälle står utanför arbetsmarkanden och därför är lämnade åt sig själva.

Som tidigare nämnts begås många ungdomsbrott i grupp. Detta gäller i särskilt
hög grad för de allra yngsta gärningsmännen (Sveri 1960, s. 108 ff). Vad som
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dock har ifrågasatts är vilket som kommer först, brottsligheten eller brottsliga
kamrater. Är det brottsbenägna personer som söker sig till varandra eller är det
kontakten med brottsliga kamrater som gör att en person börjar begå brott?

Hirschi (1969, s. 159) menar att det huvudsakligen är frågan om att likasinnade
söker sig till varandra.25 Även Olofsson (1971, 1973) är av denna uppfattning.
Visserligen var de av Olofsson undersökta pojkarna, vilka umgicks i ”gäng”,
mer brottsliga än övriga, men Olofsson anser att detta beror på att ungdomar
med problem söker sig till varandra, inte att de påverkas av varandra. De pro-
blem dessa pojkar hade var enligt Olofsson istället orsakade av störningar under
tidig barndom. Sarnecki (1982, s. 29) påpekar dock att Olofsson bygger sina
slutsatser på studier där de undersökta ungdomarna redan registrerats för brott,
och menar att ”(d)et måste anses vanskligt att utifrån undersökningar gjorda på
ett så sent stadium uttala slutsatser om ungdomarnas tidiga barndom”.

I en senare studie har Brendgren och Vitaro (1998) undersökt kamraters och för-
äldrars betydelse för brottsligt beteende. De utgår ifrån en modell som de har
hämtat från Kaplan där brist på nära relation till föräldrar antas ge upphov till
dåligt självförtroende hos den unge, vilket i sin tur skulle motivera den unge till
att söka sig till brottsliga kamrater som en kompensation för bristen i stöd från
föräldrarna. De antar dock att den unge endast söker sig till brottsliga kamrater,
istället för till mer konventionella kamrater, om den unge antingen själv visat en
tendens till brottsligt beteende och därför söker sig till andra likasinnade, eller
om den unge blir ratad av de flesta av sina jämnåriga skolkamrater och därför
inte har tillgång till mer konventionella kamrater. De testade sina hypoteser på
en grupp skolungdomar som fyllde i ett omfattande frågeformulär dels vid 12 års
ålder, dels vid 13 års ålder. Resultatet visade att lågt föräldrastöd vid 12 års ålder
var associerat med umgänge med brottsliga kamrater i 13 års ålder, men (som
antaget) inte genom direkt påverkan utan indirekt genom låg självkänsla. Det
visade sig även att det var de som ratades av sina jämnåriga kamrater som vid 13
års ålder umgicks med brottsliga kamrater och inte övriga med lågt självförtro-
ende. Hypotesen om att de med en egen tendens till brottsligt beteende vid 12
års ålder sökte sig till likasinnade fick inte stöd i materialet. Brendgren och Vita-
rio skriver att ”om unga upplever en dålig relation till sina föräldrar och en till
detta relaterad minskning av självförtroendet, behöver de uppenbarligen inte
själva vara brottsliga för att ansluta sig till brottsliga kamrater” (1998, s. 252,
min översättning). I denna undersökning får alltså hypotesen att det är likasinna-

                                        
25 Påpekas bör dock att Hirschi endast undersöker pojkars brottslighet. Flickor ingick i studien men
deras svar användes inte vid analysen.
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de som söker sig till varandra inte stöd. Hypoteserna testades för flickor och
pojkar separat och inga könsskillnader uppmättes.

Även Ring (1999 & 2000) har studerat relevansen av social kontroll respektive
brottsliga kamrater. Detta gjordes på ett material av självrapporterad brottslighet
på två riksrepresentativa urval (1995 och 1997) av niondeklassare i Sverige. Re-
sultatet av undersökningen ger stöd för att både kontrollfaktorer och brottsliga
kamrater har betydelse för en persons brottsliga beteende. Starkast samband med
brott visar det som Ring kallar för antilegalt kamratinflytande samt Hirschis be-
grepp ”belief”. Med ”belief” menas att personen anser att det är viktigt att följa
samhällets regler. Detta gällde både för flickor och pojkar. Eftersom det är fråga
om tvärsnittsundersökningar är det inte möjligt att uttala sig om kausalitetsord-
ningen. I detta sammanhang är det dock viktigt att framhålla att teorier kring
kamraters betydelse får starkare stöd i undersökningen än kontrollteorier.

Ofta testas teorier om brottslighet på ungdomar, men en nyligen genomförd stu-
die har granskat kontrollteoriers och inlärningsteoriers relevans för brottsligt
beteende bland personer dömda för grövre brott (Alarid, Burton & Cullen 2000).
Särskild fokus låg vid att studera om dessa teorier hade relevans både för kvin-
nor och män. Båda perspektiven fick stöd i undersökningen. Starkast stöd fick
inlärningsteoretiska antaganden. Både kvinnors och mäns brottslighet kunde
delvis förklaras av kontroll- respektive inlärningsteorier. Kontrollteorier utgjor-
de en starkare förklaringsfaktor för kvinnor än för män medan inlärningsteorier
förklarade mäns och kvinnors brottslighet lika bra. Sambanden var dock gene-
rellt ganska modesta, som så ofta inom samhällsvetenskap.

Det finns alltså två uppfattningar om hur förhållandet att brottsliga ungdomar
umgås med varandra ska tolkas. Hauge (1971) menar att vi får acceptera att nå-
gon entydig tolkning inte kan göras. Det förekommer både att brottsliga perso-
ner söker sig till varandra och att brottsliga kamrater påverkar en persons egen
brottslighet. Det ska också påpekas att denna diskussion kring selektivt kamrat-
val kontra kamratinfluenser inte enbart pågår kring kamraters betydelse för
brottslighet, utan även för andra ungdomsbeteenden så  som rökning, träning
och andra hälsobeteenden (se exempelvis Engels & Knibbe 1997). För de under-
sökningar som redovisas i denna avhandling är det dock av mindre betydelse
vilket som kommer först, brottsligheten eller de brottsliga kamraterna. Etnici-
tetsundersökningen samt genusundersökningen omfattar ett år och huliganun-
dersökningen sträcker sig över fyra år. Alla tre bearbetas som tvärsnittsunder-
sökningar. Det väsentliga här blir således inte vad som är den ursprungliga orsa-
ken till att personen börjar begå brott. Undersökningarna grundar sig istället på
antagandet att jämnåriga kamrater påverkar en persons brottslighet. Denna på-
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verkan kan givetvis ske genom ”rekrytering” till brottslighet, men även genom
interaktionseffekter som uppstår då grupper med mer brottsmotiverade ungdo-
mar umgås.

Medbrottslingars betydelse

Vissa forskare har framhållit att medbrottslingar är viktiga för uppkomsten av
brottslighet. Bland dessa finns Reiss (1988). Enligt honom finns det inte särskilt
mycket kunskap om hur och varför medbrottslingar väljs. Utifrån de undersök-
ningar som finns gör han dock tolkningen att det inte sker helt slumpmässigt.
Vad gäller brotten så tenderar ensambrottslingar att begå färre och mindre all-
varliga brott än de som begår brott i grupp.

Tremblay (1993) menar att sannolikheten för att en brottslig handling ska inträf-
fa delvis är beroende av motiverade gärningsmäns möjligheter att hitta lämpliga
medbrottslingar, och att detta bör vara en strukturell variabel som ska ingå vid
analyser av faktorer som påverkar brottsnivån.26 Brottsfrekvensen är beroende av
två olika sökprocesser, dels av sökandet efter lämpliga brottsobjekt, dels av sö-
kandet efter lämpliga medbrottslingar. I sökandet efter medbrottslingar finns det
två olika mål, vilka båda är lika viktiga. Det ena är att hitta nära medbrottslingar
som det går att lita på, och det andra är att skapa lösa nätverk med många
medbrottslingar omkring sig. Det senare är betydelsefullt då det ökar möjliga
brottstillfällen och brottstyper.27 Exempelvis krävs för ett ”lyckat” inbrott både
nära, pålitliga medbrottslingar vid själva handlingen och ett kontaktnät med till
exempel hälare och personer som kan tipsa om lämpliga brottsobjekt (lägenhe-
ter/villor). Detta är tankegångar som stämmer väl överens med ett nätverksana-
lytiskt synsätt.

Warr (1996) använder sig av tidigare insamlade28 självrapportdata där ungdomar
angivit inte bara vilka brott de begått utan även hur många andra personer som
var med, hur väl de kände dessa personer, om någon varit initiativtagare till
brottet samt en mängd andra faktorer. I fokus för Warrs bearbetning av materia-
let är frågan om det finns några ”anstiftare”, alltså personer som initierar brotten,
vilken grad av specialisering personer och grupper har samt hur tidsbeständiga
grupper, eller brottspar är. Vad han finner är bland annat, att de intervjuade ung-
                                        
26 Betydelsen av detta varierar mellan olika typer av brott. För att denna form av mer eller mindre
överlagda sökprocesser ska kunna förekomma krävs det att brottet inte sker helt spontant.
27 Jämför tidigare nämnda begrepp ”the strenght of weak ties”, där ny och annorlunda information
ansågs genereras genom lösa kontakter.
28 Datamaterialet var från början insamlat av Martin Gold med medarbetare och redovisas bland annat
i Delinquent Behavior in an American City Brooks/Cole, Belmont. 1970
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domarna dels byter medbrottslingar mycket ofta, dels har i genomsnitt mellan
två till tre medbrottslingar vid brotten. Det är sällan en person begår brott med
samma person mer än en till två gånger. Detta betyder att ungdomarna hade be-
tydligt större nätverk av medbrottslingar än vad en granskning av vart och ett av
brotten för sig ger information om. Det var också vanligt att de unga begick
samma typ av brott med samma medbrottslingar, medan de begick olika typer av
brott med olika medbrottslingar. Detta innebär att den unge i sig inte är särskilt
specialiserad, men att gruppen är specialiserad. Vad personer som begår en
mängd olika brott framför allt gör, enligt Warrs resultat, är alltså att skifta mel-
lan olika grupper med olika brottsinriktning. En alternativ tolkning är att utifrån
de grupper av ungdomar som uppstår, så leder detta till olika typer av beteenden.
Det visade sig även att de brottsliga grupperna var både ålders- och könshomo-
gena. Könshomogeniteten gäller framför allt pojkarna. De angivna medbrotts-
lingarna var till mycket stor del personer som stod den tillfrågade mycket nära
eller betecknades som vänner. Få uppgav att de begick brott med flyktigt be-
kanta och ännu färre med främlingar.

Det visade sig även att det ofta förekom så kallade anstiftare, initiativtagare till
brottet, men att dessa skiftade från gång till annan. Det var ovanligt att samma
person förekom som initiativtagare varje gång den deltog. Generellt är alltså ini-
tiativtagare och de som hakar på (”joiners”) samma personer. Stabiliteten mellan
anstiftare och efterföljare i en och samma grupp, alltså när ett antal personer be-
går flera brott tillsammans, var dock hög. Det är alltså framför allt när en person
byter medbrottslingar, som han eller hon byter mellan att vara anstiftare respek-
tive efterföljare. Vad som dock var tydligt vad gäller initiativtagare jämfört med
medföljare var att de oftast var äldre, eller möjligen lika gamla. Yngre initiativ-
tagare var ovanligt vid brotten. Resultaten visar även att pojkar ”följer” andra
pojkar medan flickor ”följer” andra flickor, även om en större andel flickor an-
gett en pojke som anstiftare än andelen pojkar som uppgivit en flicka (Warr
1996).

I Philadelphia har Conway och McCord (2001) undersökt medbrottslingars be-
tydelse för våldsbrott. De har studerat ett slumpmässigt urval av personer under
18 år (400 personer) som arresterades för brott i Philadelphia under 1987. Dessa
personers, samt deras kända medbrottslingars,  brottslighet har sedan studerats
under tidsperioden 1976 till 1994. Hälften av urvalet utgjordes av personer som
misstänktes för brott tillsammans med någon annan person och andra hälften
utgjordes av personer som misstänktes för brott ensamma. Därefter har personer
uteslutits ur urvalet bland annat på grund av att information saknades om deras
medbrottslingar eller att de endast misstänkts för ensambrott (vilket inte var av
intresse för studiens syfte). Det slutliga urvalet bestod av 235 personer. De hy-
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poteser som testas i undersökningen är att misstänkta, som begår sitt första brott
med andra personer tillsammans med minst en person som tidigare misstänkts
för våldsbrott kommer att a) begå mer våldsbrott efter sitt första gemensamma
brottsdeltagande, samt b) ha högre sannolikhet att begå ett våldsbrott efter sitt
första gemensamma brott, än misstänkta som inte begått sitt första gemensamma
brott tillsammans med någon som tidigare begått våldsbrott. Syftet är alltså att
studera om medbrottslingar som tidigare begått våldsbrott påverkar andra till att
begå våldsbrott. Båda hypoteserna får stöd i materialet, det vill säga de ungdo-
mar som vid sitt första gemensamma brott hade minst en medbrottsling, som
tidigare misstänkts för våldsbrott, misstänktes efter detta brott både för en större
andel våldsbrott och oftare för ett våldsbrott. Resultaten kvarstod vid kontroll för
ålder vid det första brottet. Comway och McCord menar att detta tyder på att
våldsbrott är ett beteende som kan läras in ”på gatan” av medbrottslingar.

Även McCarthy, Hagan och Cohen (1998) har anslutit sig till dem som menar
att medbrottslingar har stor betydelse för brottsligt beteende. De anser att flera
av de kriminologiska teorier som vinner framgång idag bortser från detta.
Främst kritiseras ekonomiska perspektiv såsom Becker (1968) och de som byggt
vidare på dessa antaganden, samt Gottfredsons och Hirschis (1990) teori om låg
självkontroll. McCarthy, Hagan och Cohen påpekar, att trots att det är förenat
med uppenbara risker att begå brott tillsammans med andra, bland annat efter-
som du inte vet om en medbrottsling kommer att svika dig mitt under händelsen,
eller om han eller hon senare anger dig för polisen, begår människor ofta brott
tillsammans med andra. De är alltså villiga att ta dessa risker genom att lita på
andra, och istället för att enbart utgå från sig själva, samarbeta med andra. Detta
är en företeelse som teorier som bygger på antaganden om att människan alltid
handlar utifrån en rationell, överlagd och egennyttig utgångspunkt inte kan för-
klara. För att studera betydelsen av samarbete med medbrottslingar vid brott har
McCarthy, Hagan och Cohen använt ett material som omfattar självrapporterade
data från hemlösa ungdomar i Toronto, Kanada. De utgår från fyra olika typer
av ”kriminellt kapital” i form av medbrottslingar (för en beskrivning av vad
McCarthy, Hagan och Cohen avser med kriminellt kapital, se avsnittet som be-
handlar exempel på kriminologiska studier med ett nätverksperspektiv, sidan
34). Den första samarbetstypen är den individualistiska ansatsen. Hit hör de per-
soner, som mer sällan än de övriga som ingår i undersökningen, uppgett att de
erbjuder sig att hjälpa andra med att begå brott eller blir erbjudna hjälp med att
begå brott. Den andra typen är den som McCarthy, Hagan och Cohen kallar för
rekryteraren. Rekryterare är de som ofta erbjuder sig att hjälpa andra med att
begå brott, men mer sällan än genomsnittet blir erbjuden hjälp av andra. Den
tredje typen är värvningstagaren, alltså inte en person som rekryterar andra utan
som tvärtom låter sig själv rekryteras. Till dessa hör de som uppgav att de mer
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sällan än genomsnittet erbjöd andra hjälp med att begå brott, men däremot er-
bjöds att vara med vid brott oftare än genomsnittet. Den sista typen är samarbe-
taren. Dessa personer har oftare än genomsnittet både erbjudit andra hjälp med
att begå brott och själva erbjudits att begå brott med andra. Resultaten visar att
av de olika samarbetstyperna är det samarbetaren som utgör den största och
mest konsekventa effekten på brottsligt beteende. Det innebär alltså att de av de
hemlösa, som var mest villiga att lita på andra, och på så sätt samarbeta, begick
mest brott. Detta menar McCarthy, Hagan och Cohen talar emot bilden av
brottslingen som självcentrerad och okänslig inför andra personer, däribland
potentiella medbrottslingar.

Nätverksteori, kamrater och medbrottslingar

Ovan refererade forskning har undersökt så kallade direkta länkar mellan gär-
ningsmän. Sarnecki (1998, 2001) anser dock att det är relevant att i ett nätverk
undersöka inte bara de kända direkta kontakterna mellan olika aktörer, utan även
de indirekta kontakterna. Med indirekta kontakter menas att två personer ingår i
samma nätverk men att de inte har någon egen (känd) relation till varandra.
Istället är de sammanlänkade genom sina relationer till andra personer som ingår
i nätverket. För en noggrannare beskrivning av detta hänvisas till avsnittet
”Datamaterialens uppbyggnad” på sidan 36. Anledningen till att även de indi-
rekta kontakterna är intressanta är att det är mer sannolikt att personer som är
inbegripna i samma nätverk umgås, än att personer som tillhör olika nätverk har
kontakt sinsemellan. Därför skulle det även vara rimligt att anta att en påverkan
mellan personerna kan ske även i dessa ”indirekta” fall. Vidare menar Sarnecki
att det förekommer indirekt påverkan i ett nätverk (genom att person A påverkar
person B, som sedan påverkar person C).29

Enligt nätverksteori är detta inget orimligt antagande. Denna typ av resonemang
återfinns i teorier som behandlar ”smitta”, eller med ett annat ord, diffusion.
Inom denna ansats menar Borell och Johansson (1996, s. 32) att det finns tre hu-
vudhypoteser. Den första är den så kallade ”sammanhållningshypotesen” (Borell
& Johansson 1996, s. 34-37). Denna innebär kortfattat en fokusering på betydel-
sen av aktörers kontinuerliga och nära kontakter vid förklaringar till varför olika
beteenden sprids. Den andra hypotesen är “rollekvivalenshypotesen” (Borell &
                                        
29 Vanligtvis benämns inom nätverksanalys hela materialet, populationen, som ett nätverk oavsett om
olika grupper av aktörer hänger ihop eller inte (Wasserman & Faust 1997, s. 20). I denna avhandling
kommer begreppet nätverk att användas något annorlunda. Varje grupp av personer som på något sätt
är länkade till varandra utgör ett nätverk. Det innebär att i dessa undersökningar ingår en mängd olika
nätverk. Enligt gängse användning av begreppet skulle det i avhandlingen endast ingå två nätverk, ett
nätverk i etnicitetsundersökningen och genusundersökningen och ett i huliganundersökningen.
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Johansson 1996, s. 37-42). Burt (1992) beskriver rollekvivalenshypotesen som
att det inte i första hand är närstående som påverkar en aktör till att ta upp en typ
av beteende, utan att det istället är de som intar samma hierarkiska ställning som
har störst inverkan. Tankegången bakom detta antagande är att aktörer övertar
mönster eller handlingar som andra aktörer på samma hierarkiska nivå, för att
inte ”hamna efter” och bli sist att ansluta sig till nya tankegångar och idéer. Vid
en undersökning av läkares beteendemönster, när de börjar använda nya medici-
ner, visade det sig att de påverkades starkare av dem som var på samma hierar-
kiska nivå som de själva jämfört med dem de frågade till råds (vilka kunde till-
höra olika hierarkiska nivåer och i detta sammanhang utgör de så kallade direkta
kontakterna).

Som exempel på dessa två hypoteser kan följande förenklade situation ges. För-
äldrarna till en ung pojke, Adam, anser att man inte (genom våld eller hot om
våld) tvingar av andra personer deras pengar (rånbrott). Samtidigt vet Adam att
många andra ungdomar i hans ålder gör detta. Om Adam är mer påverkad av
sina föräldrar än jämnåriga kommer han inte att begå rånbrott. Det är då den di-
rekta kontakten som ”styr” hans beteende och det är ett exempel på
”sammanhållningshypotesen”. Om däremot Adam påverkas mer av hur andra
ungdomar gör, för att han inte vill framstå som ”en tönt” inför dessa, är det den
hierarkiska nivån som ”styr” och det är då ett exempel på ”rollekvivalens-
hypotesen”.

Den senare inriktningen benämns strukturell ekvivalens. Strukturell ekvivalens
definieras som att om två personer (aktörer) har exakt samma länkar till samma
personer och inte några länkar utöver dessa, är de två personerna strukturellt ek-
vivalenta i nätverket. Tanken är att om dessa inte har direkt kontakt med var-
andra (se Figur 1) kan det prövas huruvida de ändå påverkats av varandra genom
att jämföra med nätverk där personer på samma hierarkiska nivå har kontakt
med varandra, se Figur 2 (Burt 1992; se även Borell & Johansson 1996, s. 37-
42; Wasserman & Faust 1997, s. 356-361).
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 Figur 1. Ivar och Klas är strukturellt ekviva-
lenta utan inbördes kontakt.

Figur 2. Ivar och Klas är strukturellt ekviva-
lenta med inbördes kontakt.

Borell och Johansson (1996, s. 37-38) menar dock att strukturell ekvivalens kan
definieras i en vidare bemärkelse genom att det är olika kategorier av aktörer
som har liknande relationer till andra kategorier av aktörer, vilka inte behöver
vara precis desamma. Ett exempel på det kan vara skoaffärer som har ungefär
liknande kontakter med skofabriker. Skoaffärerna skulle då betraktas som
strukturellt ekvivalenta oavsett om de har kontakt med exakt samma fabriker
eller med olika fabriker. I detta sammanhang är det mer intressant att diskutera
utifrån denna vidare definition.

Om denna typ av resonemang skulle vara relevant även för de undersökningar
som genomförts i denna avhandling skulle detta innebära att kamrater, i den be-
märkelsen att de tillhör samma hierarkiska nivå i samhället, skulle ha större på-
verkan på varandra än vad exempelvis föräldrar och lärare har på den unge.
Detta förefaller inte orimligt då vi diskuterar ungdomsgrupper. Inte heller fram-
står det som särskilt kontroversiellt att anta att en persons nära vänner har stark
påverkan i ungdomsåren (sammanhållningshypotesen).

Den tredje diffusionshypotesen Borell och Johansson (1996, s. 42ff) nämner är
”tröskelhypotesen”. Denna innebär att olika aktörer har olika gränsvärden för att
uppta nya beteenden. Medan vissa personer mycket tidigt införlivar nya idéer, är
andra mer tveksamma och anammar beteendet först efter att ett stort antal aktö-
rer anslutit sig till det nya. Borell och Johansson (s. 47) menar att hypoteserna
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inte är ömsesidigt uteslutande utan att alla har sin relevans vid överföring av so-
ciala beteenden och liknande. En aktör påverkas troligen både av närstående
personer, av andra från samma hierarkiska grupp och av sitt eget ”tröskelvärde”
när den ska besluta sig om ifall den ska anamma ett nytt beteende. Det kan även
vara svårt att särskilja dessa effekter från varandra. I detta sammanhang skulle
kombinationen av dessa hypoteser innebära att en ungdom påverkas av föräldrar
och andra vuxna i omgivningen, av kamrater och andra unga i dess närhet samt
av den egna inställningen till brottligt beteende30. Som tidigare diskuterats har
det också visat sig svårt att särskilja dessa effekter vad gäller påverkan på
brottsligt beteende.

Ytterligare en nätverksteoretisk utgångspunkt som kan vara av intresse i detta
sammanhang är det tidigare nämnda begreppet ”sociometrisk stjärna”. Detta
skulle, översatt till den här avhandlingens tema, handla om ledargestalter inom
de brottsliga nätverken.

Vissa kriminologiska teorier kan, som illustration till likheterna i tankesätt,
översättas till nätverksanalytiska termer. Detta gäller till exempel Sutherlands
differentiella associationsteori. Som tidigare nämnts menar Sutherland (Suther-
land, Cressey & Luckenbill  1992; Cressey 1964) att en person kommer i kon-
takt med en mängd olika associationer genom livet. Om de associationer som är
för brottsligt beteende överväger jämfört med dem som är mot brottsligt beteen-
de, kommer personen att bli brottslig. Av betydelse för styrkan hos associatio-
nerna är exempelvis källans prioritet, intensiteten i associationen samt varaktig-
heten. Om vi relaterar detta till nätverksansatsen skulle exempelvis källans sta-
tus kunna bestämmas av graden av centralitet i nätverket, intensiteten kunna il-
lustreras med antalet kontakter mellan två personer och varaktigheten kunna un-
dersökas genom att se över hur många tidsperioder (exempelvis halvår) som
personerna är länkade till varandra. Brottsliga associationer kan även mätas dels
genom antalet länkar (misstankar om gemensamma brott) till olika personer,
dels genom antalet brottsinteraktioner.31

Ytterligare en illustration av likhet mellan kriminologiska teorier och nätverks-
analys kan göras med utgångspunkt från forskning som rör gäng och andra typer
av ungdomsgrupper. Klein (1995) menar att gängets sammanhållning, eller tät-
het, har betydelse för dess tidsbeständighet. Detta skulle då i termer av nätverks-
data kunna utgöras av det som benämns kluster, block eller klickar. Om det fö-

                                        
30 Som naturligtvis i sin tur kan var ett resultat av påverkan från omgivningen.
31 En sådan testning av teorin skulle givetvis lida av samma brister som tidigare försök i den bemärkel-
sen att endast de brottsliga associationerna undersöks.
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rekommer kluster i vissa nätverk skulle det kunna undersökas om dessa kon-
stellationer är mer tidsbeständiga än övriga relationer i nätverken. Det kan även
studeras om de som ingår i klustren fortsättningsvis är tyngre belastade än övri-
ga  personer. Även vissa aspekter av så kallade ”kriminella karriärer”32 kan
analyseras genom nätverksanalys. Det kan då prövas om en person successivt
över tid inte bara begår grövre och grövre brott, utan även rör sig från perifera
positioner i ett nätverk till mer centrala, vilket Sarnecki (1986) studerat.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom kriminologin finns en forsk-
ningsinriktning där kamrater och medbrottslingar anses ha betydelse för aktö-
rens brottslighet. Att använda sig av nätverksanalys, som utgår från relationer,
för att undersöka brottslighet kan därför anses ha förankring i kriminologiskt
tänkande. Att studera brottslighet genom nätverk av medbrottslingar är dock
tämligen nytt och har i Sverige endast gjorts av Sarnecki (1982, 1983, 1986,
2001). I nedan avsnitt kommer jag att ge några exempel på kriminologiska stu-
dier som använt sig av ett nätverksperspektiv.

Exempel på kriminologiska  undersökningar med ett nätverks-
perspektiv

I Sverige har alltså Sarnecki (1986 & 2001) använt sig av nätverksanalys för att
studera brottsligt beteende. Han har använt metoden dels vid studiet av ung-
domsbrottsligheten i en medelstor svensk stad, dels vid en undersökning om
ungdomsbrottsligheten i Stockholm. Dessa beskrivs kortfattat i samband med
etnicitetsundersökningen. Undersökningarna i denna avhandling bygger på Sar-
neckis sätt att använda nätverksanalys, etnicitetsundersökningen och genusun-
dersökningen är dessutom delprojekt i det projekt som rör Stockholm. Jag kom-
mer inte att redogöra för Sarneckis studier närmare här. Resultat från Sarneckis
undersökningar kommer att refereras till i de olika delar där de är relevanta.
Detta avsnitt ägnas istället till att ge exempel på andra kriminologiska studier
som utgått från ett nätverksperspektiv.

Även om termen ”nätverk” är tämligen lite använd inom kriminologin har det
nätverksanalytiska tänkandet en lång tradition. Redan Shaw och McKay (1972,
s. 175, 183) tänkte i banor av länkar mellan personer. De undersökte personer
som under början av 1900 - talet ställts inför ungdomsdomstol33 och vilka dessa

                                        
32 Med kriminell karriär menas här en persons deltagande i olika brottslighet över tid. Exempelvis kan
man studera olika ingångsbrott och vilken typ av brott personen återfaller i över en viss tidsperiod. Se
till exempel Lenke (1977, s. 269ff).
33 Översättning från engelskans ”Juvenile Court”.
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dömdes för brott tillsammans med. Genom sina medbrottslingar kunde en del av
de undersökta ungdomarna länkas ihop med äldre brottsliga pojkar i en obruten
kedja tillbaka så långt som registrerade data fanns tillgängliga i undersökning-
en.34 Shaw och McKay jämförde detta med hur tekniken vid baseballspel över-
förs från äldre pojkar till yngre genom att de på fritiden spelar tillsammans. De
menade även att om länkarna kan hittas i formella institutioner, så som ung-
domsdomstolen, måste de faktiska kontakterna vara många, kontinuerliga och
vitala. De ansåg vidare att det inte bara är själva brottstekniken som lärs ut i
gruppen, utan även att gruppen ger stöd och gör så att den unge fortsätter att
begå brott, samt att gruppen ofta har mer inflytande över unga pojkar än vad den
egna familjen har.

Wister och Avison (1982) har analyserat skillnader mellan kvinnor och män i
bruk av marijuana utifrån ett nätverksperspektiv. I denna undersökning fick ett
urval av universitetsstuderande besvara ett frågeformular. Utöver uppgifter om
eget bruk av marijuana fick studenterna rita upp sina sociala nätverk. I dessa
ombads de ange bland annat hur ofta de träffade dem som ingick i deras nätverk
(länkarnas styrka), hur många av dem som ingick som i sin tur kände varandra
(nätverkets densitet), samt de olika personernas kön och inställning till marijua-
nabruk. Utifrån tidigare forskning antog Wister och Avison att män utgjorde vad
de kallar ”agent of contagion” (s. 526). Med detta menar de att männen sprider
beteendet (att använda marijuana) till kvinnor genom att de dels introducerar
dem i bruket, dels tillhandahåller själva marijuanan. Följande hypoteser testades
i undersökningen; 1) Ju mer samstämmiga en persons vänner är kring en norm
(i detta fall inställning till bruk av marijuana) desto högre nivå av konformitet
med dessa normer hos personen. 2) Ett nätverks densitet och graden av sam-
stämmighet kring normen ger en interaktionseffekt med avseende på personens
konformitet till dessa normer. 3) Kvinnor som röker marijuana tenderar att göra
detta mer tillsammans med män än med kvinnor. 4) Kvinnor som använder ma-
rijuana har mer sällan än män som använder marijuana skaffat sig marijuanan
själv. 5) När andra tillhandahåller marijuana är detta oftast män. 6) Skillnader
mellan kvinnor och män försvinner vid kontroll för proportionen män i nätverket
(det vill säga vid lika stor proportion män i deras nätverk använder kvinnor och
män marijuana i lika stor utsträckning). Samtliga hypoteser utom nummer två
får starkt stöd i materialet. Hypotes två får endast marginellt stöd. En interak-
tionseffekt mellan nätverkets densitet och medlemmarnas inställning till bruk av
marijuana fick endast signifikant stöd vad gäller om normen hos dem i nätverket

                                        
34 Shaw och McKay uppger inte tidsperioden och hänvisningen är till en opublicerad studie från 1940.
Min tolkning är dock att tidsperioden är ungefär densamma som för undersökningen i helhet, det vill
säga från 1906 till någon gång på 1930-talet.
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var den mest positiva till användning av marijuana. Det visade sig att skillnader
mellan kvinnor och män i bruk av marijuana försvann helt när hänsyn togs till
andelen män i personernas nätverk.

Wister och Avison (1982) menar att detta ger starkt stöd för ett nätverksper-
spektiv, med reservation för att undersökningen är begränsad till universitetsstu-
derande samt endast marijuanabruk. Bland annat visar resultaten att skillnader
mellan kvinnor och män i bruk av marijuana är en funktion av könsfördelningen
i deras nätverk av vänner. Dessutom fungerade män som ”agents of contagion”.
Forskarna reserverar sig dock, som sig bör, för att deras data inte kan ge svar på
kausalitetsordningen, är det kontakterna i sig som påverkar marijuanabruket el-
ler är det marijuanaanvändare som söker sig till varandra? För fortsatta tester av
nätverksperspektivets relevans krävs därför longitudinella data.

Även McCarthy och Hagan (1995) har applicerat ett nätverksperspektiv på
brottsligt beteende. De menar att flera teoretiska inriktningar inom kriminologin
idag förbiser betydelsen av personers sociala nätvek. Exempelvis utgår Becker35

(1968) i sin ekonomiska modell över brottsligt beteende ifrån att människor är
autonoma individer som väljer att begå eller inte begå brott oberoende av andra
personer i deras närhet. McCarty och Hagan kritiserar även Gottfredson och Hir-
schi (1990) för deras resonemang kring låg självkontroll. De menar att Gottfred-
son och Hirschi betraktar brott som rent impulsiva beteenden som kräver lite,
om någon, kunskap eller teknik för att begå. McCarthy och Hagan anser istället
att det är en social företeelser att begå brott. I sin undersökning av hemlösa ung-
domar i Toronto kombinerar de tre olika teoretiska resonemang, varav ett kom-
mer från den kriminologiska disciplinen och är den ovan beskrivna teorin om
differentiella associationer av Sutherland. De övriga två kommer från andra ve-
tenskapliga områden och en av dem är den tidigare nämnda Granovetters arbe-
ten om sociala nätverks betydelse för hur människor skaffar sig jobb. Den tredje
är Colemans36 begrepp ”socialt kapital”.

McCarthy och Hagan (1995) menar att brottstekniker, olika knep och tips för-
värvas från personer i ens sociala nätverk. Olika typer av brott kräver olika grad
av skicklighet. Framför allt brott som ger ekonomisk vinning kräver en del kun-
skap för att begå. Att en person är innesluten i ett socialt nätverk utgör en form
av socialt kapital. McCarthy och Hagan menar att om en person tillhör ett
brottsligt nätverk så är detta alltså en form av socialt kapital, vilket de valt att

                                        
35 Och andra forskare som byggt vidare på hans idéer.
36 Colemans, J. S. ”Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology
Vol. 94, s. 95-120. 1988
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kalla ”kriminellt kapital”. De studerar betydelsen av brottsliga nätverk och
”kriminellt kapital” med hjälp av det tidigare beskrivna materialet om hemlösa
ungdomar i Toronto. De brott de intresserat sig för är drogförsäljning, stöld och
prostitution. Ungdomarna de undersökte har bland annat fått svara på frågor om
hur många av deras vänner (både före och efter att de blev hemlösa) som någon
gång arresterats och om de fått hjälp av någon med att sälja droger, stjäla eller
prostituera sig. Dessutom tillfrågades de om hur de kom underfund med att de
kunde tjäna pengar på respektive aktivitet samt deras attityder till brottsligt bete-
ende. Kortfattat visar resultatet av undersökningen att involvering i kriminella
nätverk (arresterade vänner) samt kriminellt kapital (hjälp med att begå brott)
ökar involveringen i flera olika typer av brott i gatumiljö. Bland annat visade sig
vad de kallar för ”handledning”37 ha stor effekt på prostitution. Dessutom är be-
tydelsen av handledning brottsspecifikt. Det är alltså inte handledning i brott ge-
nerellt som har effekt, utan handledning i att stjäla har betydelse för stöldbrotts-
lighet, men inte drogförsäljning hos en person och så vidare. Detta kan framstå
som självklart, men om vi jämför med Gottfredsons och Hirschis (1990) reso-
nemang kring låg självkontroll borde detta inte vara fallet, eftersom inlärning
enligt dem inte har någon betydelse för brottsligt beteende. Följaktligen skulle
inte heller brottsspecifik inlärning vara associerat med just den brottstypen.
McCarthy och Hagan (1995) menar att kriminellt kapital och delaktighet i ett
kriminellt nätverk är betydelsefullt för att börja begå brott, precis som sociala
nätverk (om än av en annan typ) är viktigt när en person söker jobb.

En nyligen publicerad undersökning som är intressant ur så kallat diffusionshän-
seende, och särskilt med avseende på huliganundersökningen, är en studie av
Myers (2000). Han har granskat spridningens betydelse för uppkomsten av
(ras)upplopp i USA, alltså spridningsmekanismers betydelse för kollektiva
våldshändelser. Hans huvudresultat är för det första att upploppets allvarlighets-
grad har betydelse på så sätt, att mer omfattande upplopp har större spridnings-
effekt än mindre dramatiska händelser. Detta handlade framför allt om en kort-
tidseffekt. För det andra har olika städer skild mottaglighet för påverkanseffek-
ter, och denna mottaglighet är beroende av andelen svarta i stadens befolkning.
För det tredje visade det sig även att massmediala nätverk hade stor betydelse
för spridningseffekter. Kanske något av det viktigaste resultatet är den av Myers
framförda tesen, att anledningen till att forskare trots idoga studier av upplopp
nått så lite framsteg i att förstå fenomenet, beror på att olika upplopp och kol-
lektiva aktörer behandlats som oberoende av varandra, trots att så inte är fallet.
Myres menar, att utan att förstå hur influenser överförs genom (kommunika-
tions)nätverk  kan vi inte få någon egentlig förståelse för kollektivt våld och

                                        
37 Från engelskans ”tutelage”.
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protestvågor. Även om upplopp i samband med idrottsevenemang i Sverige, och
upplopp i USA i form av protester mot rasförtryck, givetvis skiljer sig åt på
många sätt, så förefaller det inte orimligt att faktorer som uppmärksamhet i
massmedier och att ett upplopp nyligen skett även påverkar spridningen av
”supporterbråk” i Sverige. Dessa hypoteser vore mycket intressant att pröva
även på upplopp i samband med idrottsevenemang, men är dock inte föremål för
denna avhandling.

Nätverksanalysens användning i föreliggande undersökningar

Nätverksanalys är som tidigare nämnts ett sätt att analysera interaktioner, eller
anknytningar, mellan personer. I mina undersökningar studeras interaktioner i
form av de undersökta personernas val av medbrottslingar respektive offer. 38

Dessa val illustreras genom att personer länkas till varandra i nätverk. Begreppet
nätverk innebär inte, som det har framgått tidigare, att de aktörer (kan vara per-
soner, länder o.s.v.) som länkas samman behöver ha några täta eller starka
band.39

Datamaterialens uppbyggnad

Datamaterialen i följande tre undersökningar är uppbyggda av uppgifter om per-
soner och länkar mellan personer, som av polisen misstänks för att ha begått
brott tillsammans, eller där den ena personen misstänks för att ha begått ett brott
mot den andra personen.

Datamaterialet i huliganundersökningen bygger på uppgifter från supporterpoli-
sen i Stockholm angående de personer som hösten 1997 bedömdes vara de mest
brottsaktiva och våldsbenägna supportrarna till de tre största Stockholmsklubb-
arna, AIK, Djurgården och Hammarby. Uppgifter om vilka brott, anmälda inom
Stockholms läns polismyndighet, dessa supportrar skäligen misstänkts för under
perioden 1994-1997 (1997-12-05) har samlats in. Dessutom har information
även inhämtats om gruppens medbrottslingar samt om personer som dessa i sin

                                        
38 Begreppen ”val av medbrottsling” respektive ”val av offer” diskuteras mer utförligt i etnicitetsun-
dersökningen på sidan 86. Kort kan sägas att begreppen inte i första hand ska förstås som medvetna
och planerade val.
39 Ett exempel på hur nätverksanalys kan användas är, som nämnts tidigare, i undersökningar om hur
sjukdomar sprids. I detta fall kan nätverket bestå av alla personer i en stad som under en dag kommer i
kontakt med varandra tillräckligt länge och nära för att kunna smittas av sjukdomen. Detta innebär att
exempelvis alla som åker samma tunnelbana, och sitter förhållandevis nära varandra, kan ingå i sam-
ma nätverk. Dessa personer behöver alltså inte på något sätt känna varandra.
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tur misstänkts för brott tillsammans med. Samtliga upplysningar som rör anmäl-
ningarna är hämtade från polisens RAR40-register. Därutöver har supportrarna
och deras medbrottslingars lagförda brottslighet undersökts genom uppgifter
från polisens person- och belastningsregister (PBR).

I etnicitetsundersökningen och genusundersökningen består datamaterialet av
samtliga personer under 21 år som under 1995 misstänktes för mord/dråp, miss-
handel, olaga hot, personrån eller våld mot tjänsteman inom (dåvarande) Stock-
holms polisdistrikt, samt samtliga kända medbrottslingar till dessa ungdomar.
Även de offer som förekommer vid dessa anmälningar ingår i materialet.

För att illustrera hur länkarna och nätverken är uppbyggda ges här ett exempel
(se Figur 3). Ett brott som begåtts av tre personer (Adam, Bertil och Calle) inne-
håller sex länkar, en länk mellan var och en av de misstänkta. Detta innebär att
brottet innehåller sex medbrottslingsinteraktioner.

Adam Bertil

Calle

Figur 3. Exempel på ett nätverk med tre personer misstänkta för ett gemensamt brott. Län-
karna illustreras av pilar.

I nätverken i undersökningarna kan även personer som inte är misstänkta för att
ha begått brott tillsammans ingå. Vad som då krävs för att två personer ska ingå
i samma nätverk är att en person (Fredrik) misstänks för att ha begått ett brott
tillsammans med en annan person (Göran), som i sin tur misstänks för att ha be-
gått ett annat brott med en tredje person (Hans). I detta fall misstänks person ett

                                        
40 Rationell AnmälansRutin, datoriserat system för polisanmälningar.
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(Fredrik) och person tre (Hans) inte för att ha begått brott tillsammans, men de
ingår ändå i samma nätverk. Detta illustreras i Figur 4 nedan. Kedjan av perso-
ner länkade till varandra kan teoretiskt sett vara hur lång som helst.

Fredrik Göran Hans

Figur 4. Illustration över personer som ingår i samma nätverk men i olika led. Räknat från
Fredrik är Göran första led och Hans andra led i nätverket.

Denna typ av nätverk bygger som framgått inte på någon information om hur väl
personerna som länkas samman känner varandra. Två personer som misstänks
för att ha begått ett brott tillsammans kan ha känt varandra länge och vara nära
vänner. Det kan också röra sig mer om tillfälligheter att två personer länkas
samman, om de exempelvis råkat befinna sig på samma plats då ett bråk uppstod
som de sedan deltog i.

För att undersöka vilken position en aktör har i ett nätverk kan olika centrali-
tetsmått beräknas. I huliganundersökningen kommer ett sådant mått att använ-
das. Detta mått beskrivs i samband med presentationen av undersökningen. Ut-
över centrala personer kommer eventuella kluster i nätverken att undersökas i
etnicitetsundersökningen och huliganundersökningen. Kluster av personer defi-
nieras dels genom aktörernas närhet till varandra inom klustret, dels genom de-
ras separering från andra medlemmar i andra kluster i nätverket. Vad som kom-
mer att räknas som kluster och hur många kluster som finns i materialet är bland
annat beroende av vilken densitetsnivå41 forskaren väljer som gräns för defini-
tionen av kluster (Scott 1997, s. 129-133). I dessa undersökningar används det
som i datorprogrammet ”The link notebook” definieras som täta kluster, vilket
är den snävaste/tätaste definitionen programmet erbjuder.

                                        
41 Med densitetsnivå menas hur täta interaktionerna är mellan personerna i nätverket. Exempel; Vi
utgår från ett nätverk med fem personer. Om alla dessa fem har direkta relationer till varandra är detta
ett tätare nätverk, har högre densitet, än om vissa av personerna endast är indirekt länkade till var-
andra.
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Datamaterialens kvalitet och relevans

Materialens tillförlitlighet

Att använda sig av registerdata för att undersöka brottsligheten är förknippat
med vissa problem. Det är allmänt känt att de brott som kommer till polisens
kännedom endast utgör en mindre del av den faktiska brottsligheten. I detta fall,
där materialet bygger på skäligen misstänkta personer, tillkommer ytterligare
problem. Det finns tre huvudsakliga felkällor i materialet:

1. Endast en del av brottsligheten kommer till polisens kännedom.
2. Datamaterialet påverkas av polisens spaningsresultat dels genom att polisen

måste uppnå ett visst spaningsresultat; det måste gå att identifiera en person
som skäligen misstänkt för att brottet ska ingå i undersökningen, dels genom
att polisens spaningsarbete kan ge upphov till selektionsprocesser.

3. Då datamaterialet bygger på skäligen misstänkta innebär det att materialet
kan innehålla personer som är oskyldigt misstänkta för brott. Sannolikheten
för detta är högre i det här materialet än i datamaterial som utgår från lagfö-
ringar (vilket delar av datamaterialet i huliganundersökningen gör).

I bilaga 2 redogörs för var och en av dessa felkällor. De två första kan sägas
minska antalet brott som ingår i undersökningen jämfört med den faktiska
brottsligheten, medan den tredje innebär att fler fall inkluderas än vad som
skulle vara fallet om uppgifter om lagföringar användes. Utöver detta tillkom-
mer de brister som beror på felkodningar i RAR-systemet. Dessa kan dock antas
vara små i etnicitetsundersökningen och genusundersökningen, eftersom detta
material även kodats manuellt och de felaktigheter som upptäckts har korrige-
rats.

Sammanfattningsvis kan om materialet i etnicitetsundersökningen sägas att detta
ger en förhållandevis dålig bild av den faktiska brottslighetens nivå. Det kan
dock antas att risken är liten för att en typ av våldsbrott som är vanligt före-
kommande inte skulle komma med alls i materialet, såvida brottstypen inte är
rent bagatellartad. Viktigt är även att påpeka att något liknande ”gängkrig” eller
mer regelbundna sammandrabbningar mellan ungdomsgrupper knappast kan
förekomma i någon större utsträckning utan att materialet skulle fånga upp åt-
minstone vissa av dessa händelser. Det ska dock påpekas att hur ett ”gäng” defi-
nieras är en synnerligen komplicerad fråga, som närmare diskuteras i etnicitets-
undersökningen på sidan 81. Dessutom är det rimligt att anta att en större andel
av de mer brottsaktiva ungdomarna återfinnas i materialet jämfört med dem som
mer sällan begår brott. Detta är viktigt för etnicitetsundersökningen då ett syfte
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med denna är att studera eventuell förekomst av mycket brottsaktiva ungdoms-
grupper, och hur dessa i så fall ser ut när det gäller etnisk sammansättning. Yt-
terligare en fördel med materialet är att även personer under 15 år som miss-
tänks för brott finns med. En möjlig konsekvens av de selektionsmekanismer
som kan förekomma inom rättssystemet är att personer med utländsk bakgrund
återfinns i högre grad i den registrerade brottsligheten än vad de gör i den faktis-
ka brottsligheten.

Genusundersökningen består av samma material som etnicitetsundersökningen
varför den belastas av i stort sätt samma problem. Det tillkommer dock en kom-
ponent, då det kan finnas orsak att anta att flickor och pojkar inte har samma
upptäcktsrisk. Vissa tecken tyder på att flickor möjligen har lägre upptäcktsrisk
än pojkar i de fall de deltar i ett gemensamt brott (Fondén 2000). Dessutom
finns det anledning att anta att flickors våldsbrottslighet sker mer i det privata
och är av mindre allvarlig art (se exempelvis Campbell 1993). Båda dessa för-
hållanden påverkar upptäcktsrisken på så sätt att en lägre andel av de faktiska
brotten kommer till polisens kännedom. Detta innebär att det kan förhålla sig så
att flickorna egentligen begår en större andel av brotten än vad som framgår av
registrerade brott där det förekommer en skäligen misstänkt person. Samtidigt
bör det påpekas att när frågan om kvinnor behandlas mildare inom rättsystemet
undersökts har studier visat olika resultat, vissa har påvisat en mildare behand-
ling medan andra visat på en strängare behandling (Smart 1990, s. 79). Det är
inte heller alltid så att en ”muntlig utfästelse” från män att de ”skyddar” kvinnor
som finns med vid en händelse (vilket de intervjuade pojkarna i Fondéns 2000
undersökning menade att de gjorde), verkligen stämmer överens med verkligen-
heten.

Även materialet i huliganundersökningen får anses ge en delvis bristfällig bild
av de undersökta personernas faktiska brottslighet. Detta gäller både för support-
rarna och deras medbrottslingar. Eftersom undersökningen huvudsakligen ägnar
sig åt jämförelser dem emellan är detta dock ett mindre problem här än i etnici-
tetsundersökningen och genusundersökningen. Materialets validitet i det avse-
endet att det är ”rätt” personer som studeras vad gäller våldsamma supportrar får
anses hög utifrån den validering som gjorts vid nyckelpersonsintervjuer. Denna
validering beskrivs närmare vid redovisningen av undersökningen på sidan 52.
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Datamaterialens relevans för beskrivning av verkliga nätverk

Vid nätverksanalys förekommer vissa specifika urvalsproblem, vilket hör sam-
man med frågan om hur representativt ett nätverk, som är framställt med hjälp
av ett insamlat datamaterial, är för hela eller det ”sanna” nätverket. Scott (1997,
s. 56-57) exemplifierar detta med att om aktörer får svara på vilka deras ”nära
vänner” är, så kommer de personliga nätverken att bli beroende av den tillfråga-
des definition av ”nära vän”. Personer med en bred definition får stora nätverk
av vänner, medan de med en mer begränsad definition får små nätverk omkring
sig. Nätverken ger på så sätt en skev bild av verkligheten. Om forskaren istället
definierar begreppet ”nära vänner” genom exempelvis hur ofta aktören träffar en
vän, så blir nätverken beroende av forskarens definition av ”nära” och därför
skeva utifrån denna grund. Problem med att respondenter definierar begrepp oli-
ka är vanligt förekommande och inget specifikt för nätverksanalys, men vad som
däremot är speciellt är att det vid nätverksanalys får betydelse för själva urvalet.

De datamaterial som förekommer här bygger dock inte på uppgifter från aktören
om ”nära vänner” eller liknande begrepp, utan på faktiska relationer42 i form av
misstanke om gemensam brottslighet eller brott mot den andra aktören. Vad som
blir betydelsefullt i det avseendet är vilka personer som väljs ut som relevanta
att undersöka från början, alltså vilka som anses tillhöra undersökningspopula-
tionen. Enligt Scott (1997, s. 58 - 60) sker detta vanligen utifrån position eller
rykte43. Om utgångspunkten sker från position, innebär det att först identifieras
vilka som är de relevanta grupperna och sedan väljs personer från dessa grupper
ut, exempelvis urval från en skolklass eller företagsdirektörer. Denna typ av ur-
val har ofta kritiserats för problem kring gränsdragningar. Det har ifrågasatts var
i skillnaden ligger mellan exempelvis det 100:de största företaget och det 101:a
största företaget (om gränsen dragits vid dessa). Urval utifrån position kan anses
förekomma i etnicitetsundersökningen och genusundersökningen där undersök-
ningspopulationen har begränsats till personer under 21 år. På samma sätt som
det kan ifrågasättas var i skillnaden ligger mellan företag 100 och 101, kan det
givetvis ifrågasättas vad skillnaden är mellan att vara 20 år och 364 dagar och 21
år och noll dagar. Någonstans måste dock gränsen dras för vad som ska räknas
till ungdom. Den här aktuella gränsen kan motiveras bland annat utifrån att per-
soner under 21 år i juridiska sammanhang betraktas som unga lagöverträdare
och att de på så sätt intar en särskild position (BrB 29 kap. 7§ samt BrB 30 kap.
5§ st. 2). Det vore dock fullt möjligt att istället som gräns välja ”under 18 år”,
vilken är myndighetsåldern och även den intar en särskild avgränsning inom ju-

                                        
42 Med vissa i föregående avsnitt diskuterade förbehåll, samt dessutom i vilken mån ungdomarna är
benägna att ange varandra i samband med polisutredningen.
43 Översättning från engelskans ”reputation”.
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ridiken (BrB 30 kap. 5§ st. 1). Oavsett vilken av dessa gränser (eller andra tänk-
bara) som väljs så förekommer gränsdragningsproblem, varför under 21 år i
detta avseende kan anses så god som någon av övriga tänkbara gränser för
”ungdom”.

Ytterligare gränsdragningsproblem i etnicitetsundersökningen och genusunder-
sökningen är frågan om vilka brott som ska definieras som våldsbrott och vilka
av dessa som ska ingå i undersökningen. Att misshandelsbrott räknas till vålds-
brott är naturligtvis inget märkligt. Även personrån hänförs i kriminologiska
sammanhang emellanåt till våldsbrotten (se exempelvis Wikström 1985). Inte
heller våld och hot mot tjänsteman är särskilt kontroversiellt att kategorisera
som våldsbrott. Möjligen kan det ifrågasättas om olaga hot kan anses vara ett
våldsbrott. I brottsbalken ligger det under kapitel fyra, vilket är brott mot frihet
och frid. Min erfarenhet av brottsanmälningar är dock att brottet olaga hot är
nära förknippat med misshandel och till sin karaktär påminner om misshandel.
Många gånger förekommer misshandel och olaga hot i samma situation. Jag an-
ser därför att det är motiverat att räkna in dessa bland våldsbrotten. Ytterligare
ett skäl till att ha med olaga hot är att etnicitetsundersökningen (delvis) fokuse-
rar på brott med rasistiska motiv. Det är inte orimligt att tänka sig att dessa brott
kan ta formen av olaga hot. I den kartläggning som säkerhetspolisen (SÄPO)
gjort av brott med rasistiska och främlingsfientliga motiv, är även olaga hot den
största enskilda brottskategorin, tätt följt av misshandelsbrott (SÄPO 1997, s.
21).

Det andra urvalsförfarandet, utifrån ”rykte”, bygger på att informanter utser dem
som kan betraktas som medlemmar av den population som avses att undersöka.
Exempel på detta är då informanter ombeds utse personer som innehar maktpo-
sitioner i ett samhälle. Vid detta urvalsförfarande blir valet av informanter givet-
vis avgörande för urvalets kvalitet (Scott 1997, s. 59). Denna typ av urval har
skett i huliganundersökningen. Där har de informanter som använts varit sup-
porterpolisen i Stockholm. Validiteten hos informationen från dessa informanter
har undersökts genom att förfrågan har gjorts hos andra nyckelinformanter, som
inte arbetar inom polisen, beträffande deras uppfattning om supporterpolisens
förmåga att identifiera de mest våldsbenägna supportrarna till de tre största
Stockholmsklubbarna. Samtliga nyckelinformanter ansåg att supporterpolisens
förmåga att identifiera rätt personer var mycket god. Detta redovisas närmare i
anslutning till själva undersökningen (se sidan 52).

Ytterligare ett urvalsförfarande enligt Scott (1997, s. 60) är att utgå ifrån verklig
anknytning, exempelvis deltagande i att fatta olika beslut. Att två personer har
varit med om att fatta samma beslut blir då en verklig anknytning mellan dessa
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aktörer. Problemet med denna typ av urval blir att valet av anknytning utgår från
forskarens uppfattning om vad som är en relevant anknytning. Alla de tre under-
sökningarna i denna avhandling kan anses använda denna typ av urval, eftersom
länkarna består av misstanke om gemensam brottslighet, alternativt misstanke
om brott mot den andra. Nedan följer en diskussion kring anmälda brott som
urvalskriterium för anknytning.

En förutsättning för att använda misstanke om gemensamt brott som anknytning,
är att detta speglar verkliga kontakter. Mot bakgrund av diskussionen ovan, om
problemen med att använda sig av registrerad brottslighet, kan vi sannolikt sluta
oss till att datamaterialet i stort visar verkliga kontakter, om än endast en del av
de brottsinteraktioner som sker i Stockholm. Vad som däremot är svårare att ut-
tala sig om är om, och i så fall hur väl, dessa kontakter avspeglar frekvensen och
intensiteten i andra kontakter mellan personerna. Om vi tänker oss två olika ex-
tremsituationer så kan en länk i föreliggande nätverk innebära antingen att per-
sonerna känner varandra mycket väl och umgås kontinuerligt eller att de aldrig
har träffats förut och aldrig kommer att träffas igen44, att de enbart råkade befin-
na sig på samma plats och därmed blir inblandade i samma händelse. Den senare
situationen kan vid vissa brott te sig tämligen osannolik, exempelvis vid vissa
rånbrott där händelseförloppet tyder på viss planering. För andra typer av brott,
exempelvis våldsamt upplopp i samband med idrottsevenemang är det dock inte
alls orimligt att det kan förhålla sig på detta vis.

Flera undersökningar har visat att ungdomar tenderar att begå brott tillsammans
med de vänner som de även i andra sammanhang umgås med. Dunér och Hag-
lund (1974, s. 37) menar att huvudsakligen begår tonårspojkar brott tillsammans
med de kamrater de vanligen umgås med och att brottsligheten får ses som en
del av aktiviteterna med dessa kamrater. Detta gäller framför allt lindrigare för-
seelser. Vid allvarligare brott händer det dock oftare än vid mer bagatellartade
brott, att det är andra kamrater som deltar än de som pojken umgås med mest
frekvent. Detta innebär bland annat att de grövre våldsbrotten i datamaterialen
kan innehålla ett större inslag av mindre nära relationer. Dessa personer beteck-
nas dock ändå som kamrater av Dunér och Haglund. Det ska även påpekas att
trots att materialet i etnicitetsundersökningen och genusundersökningen utgörs
av händelser som anmälts som olika former av våldsbrott, så är en hel del av
dessa tämligen ringa fall.

                                        
44 Eller, ännu värre, ovan relaterade möjlighet att de är misstänkta för samma brott men inte för att ha
begått detta gemensamt, vilket skulle kunna innebära att de inte ens har träffats.
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Dunér och Haglunds datamaterial bygger på det så kallade Örebroprojektet, vil-
ket är en självrapportundersökning av brottslighet hos pojkar i nionde klass som
genomfördes 1971. Denna undersökning upprepades 1996 (Ward 1998 s. 7, 46-
47) med samma frågor. Det visade sig att även 1996 uppgav pojkarna45 att de
ofta begick brotten tillsammans med kamrater, samt att dessa kamrater oftast var
de ”kompisar man brukar vara tillsammans med” (s. 47). Dessa förhållanden var
tämligen konstanta mellan de olika undersökningstillfällena. Tendensen att all-
varligare brott, såsom våldsbrott, något oftare begås tillsammans med andra
kompisar än de pojkarna oftast umgicks med återfinns även i 1996 års data.46

Även den tidigare refererade undersökningen av Warr (1996) visade att en per-
son framför allt begick brott tillsammans med nära vänner.

Viktigast i detta sammanhang är dock de valideringar av brottsliga nätverk som
genomförts av Sarnecki (1986), Fondén (2000) och William-Olsson (1998, se
även Sarnecki 2001). Sarnecki (1986, s. 83-95) genomförde en validering vid sin
undersökning i Borlänge. Denna undersökning utfördes med motsvarande me-
tod, nätverksanalys utifrån uppgifter om ungdomar registrerade för brott. Där
intervjuades dels ett urval av de ungdomar som varit registrerade för brott, dels
nyckelinformanter i området, vilka utgjordes av socialarbetare, poliser, personal
vid ungdomsgårdar och frivårdspersonal. Ungdomarna tillfrågades bland annat
om vilka de umgicks med under den aktuella tidsperioden, vilka som var deras
bästa vänner samt vilka de ”kände till”. De intervjuade ungdomarna47 tillhörde
en av de tre stabila grupperna i undersökningen som förekommit vid samtliga
tolv sexmånadersperioder som undersökningen omfattade. Resultatet visade att
det nätverk som konstruerats utifrån registrerad brottslighet stämde mycket väl
med de umgängesmönster som ungdomarna uppgav. Av de som de intervjuade
identifierade som sina bästa vänner tillhörde 61 procent nätverket. Det visade sig
även att de med hög brottsbelastning, och som enligt data om den registrerade
brottsligheten skulle inneha ledarpositioner i nätverket, oftare av de övriga in-
tervjuade ungdomarna uppgavs vara deras bästa vänner. Enligt uppgifter i inter-

                                        
45 I undersökningsmaterialet från 1996 ingår även flickor, men eftersom jämförelser görs med den
tidigare undersökningen av pojkar utgår analysen i detta avseende endast från pojkarnas uppgifter.
46 Påpekas bör dock att för misshandelsbrotten är det mellan 77 och 87 procent som begås tillsammans
med kompisar man brukar vara tillsammans med, vilket innebär att även om andelen är lägre för dessa
brott, utgör de fortfarande en stor majoritet av brotten.
47 Nämnas bör att en stor andel av de utvalda ungdomarna, av förklarliga skäl, vid denna uppföljning
vägrade besvara frågor om sitt tidigare brottsliga beteende. Detta gjorde att bortfallet vid intervjuun-
dersökningen var så högt som 37 procent. Bortfallspopulationen jämfördes med de som intervjuades
vad gäller ett antal faktorer såsom kön, ålder, brottslighet med mera. Bortfallet skilde sig endast i ett
avseende från de intervjuade. De intervjuade hade genom sin registrerade brottslighet en starkare an-
knytning till nätverket än de som inte lät sig intervjuas.
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vjuerna var det de mest brottsaktiva ungdomarna som hade högst status i grup-
pen. 48

De intervjuade nyckelinformanterna tillfrågades bland annat om de nätverk som
utformats med utgångspunkt från registrerad brottslighet stämde med deras bild
över umgängesmönster och grupperingar mellan ungdomarna. Nyckelinfor-
manterna bekräftade till stor del den bild som erhållits utifrån registrerad brotts-
lighet, och det fanns endast vissa frågetecken kring gränser mellan några av
grupperingarna.

Sammantaget visar denna validering att det finns en stor överensstämmelse
mellan uppgifter om registrerad gemensam brottslighet och umgängesmönster
mellan ungdomar i andra sammanhang. Det verkar troligt att de nätverk som fö-
rekommer huvudsakligen utgörs av tämligen nära vänner, samt att de med cen-
trala positioner är förhållandevis populära inom gruppen.

Fondén (2000) har som ett delprojekt inom det nätverksprojekt som pågår vid
Kriminologiska institutionen intervjuat personer som under 1990 ingick i samma
brottsliga nätverk. Resultatet av undersökningen ger stöd för att de brottsliga
länkar som finns mellan ungdomar många gånger står för intensiva kontakter av
stor betydelse. De brottsliga kontakterna är i själva verket betydligt fler än vad
som visar sig i nätverken. Detta bekräftar att nätverken inte är fiktiva i den me-
ningen att de består av personer som egentligen inte är relaterade till varandra.  I
verkligenheten är medlemmarnas anknytningen till varandra sannolikt till och
med starkare än vad nätverken visar. Fondéns resultat visar även att ungdomarna
själva menar att deras relationer med andra ungdomar som begår brott var bety-
delsefulla.

William-Olsson (1998) har genomfört intervjuer med ungdomar och nyckelin-
formanter i en förort till Stockholm. Sarnecki (2001) har sedan jämfört resulta-
ten från denna intervjuundersökning med det brottsliga nätverk dessa ungdomar
ingick i. Överlag var det god överensstämmelse mellan nätverksdata och upp-
gifter från de intervjuade, dock inte fullständigt. Bland annat visade anmälning-
arna att de intervjuade ungdomarna ”förskönade” sin brottslighet. De menade att
de aldrig begick brott mot yngre eller mot flickor. Detta stämde dock inte med
de brott de misstänktes för, vilka innefattade både yngre och kvinnor som offer.
Sarnecki menar att detta kan vara ett tecken på att så kallade neutraliseringsme-
kanismer förekommer (se Sykes och Matza 1957). Ytterligare ett intressant re-

                                        
48 Även Olofsson (1971 & 1973) har funnit att mer brottsaktiva ungdomarna var jämförelsevis populä-
ra bland kamraterna.



46

sultat vid jämförelsen av nätverksdata och intervjuuppgifterna var att de inter-
vjuade ungdomarna själva menade att det nästan uteslutande ingick personer
med invandrarbakgrund i gruppen. Detta visades sig dock inte stämma överens
med uppgifterna från polisen om skälig misstanke. Det visade sig nämligen att
så många som en tredjedel av ungdomarna själva var födda i Sverige och hade
föräldrar som båda var födda i Sverige. Sarnecki menar att nätverksdata och in-
tervjuer både bekräftar och kompletterar varandra vid studiet av brottsliga ung-
domsgrupper.

I de material som förekommer i etnicitetsundersökningen och genusundersök-
ningen har dessutom ett antal anmälningar lästs igenom. I etnicitetsundersök-
ningen granskade jag 80 utvalda49 polisanmälningar. Dessa utgör inte ett repre-
sentativt urval av anmälningarna. Därför går det inte att dra några säkra slutsat-
ser om hur väl de som är misstänkta för samma brott känner varandra. Bland
dessa anmälningar finns dock ingen där de som misstänks för brott tillsammans
inte var kamrater och inte hade umgåtts med varandra före det aktuella brottet. I
samband med genusundersökningen läste jag igenom 128 anmälningar.50 I en av
dessa anmälningar var personer som inte kände varandra misstänkta för samma
brott. Detta berodde dock inte på att det var personer som var obekanta med var-
andra som misstänktes för brott ihop, utan på en felkodning i materialet. Anmä-
lan rör två olika brott. Dessa har sammanförts på en och samma anmälan efter-
som de misstänkta vid ett av brotten samtidigt var vittnen till det andra brottet. I
övrigt förekommer inga fall där de som misstänks för brott tillsammans inte
känner varandra.

Avslutningsvis bör det påpekas, att i flera av de undersökningar som hänvisas
till, studeras endast pojkars brottslighet, medan mina undersökningar omfattar
både pojkar/män och flickor/kvinnor. Dessutom handlar de flesta studierna om
ungdomar. Det är naturligtvis möjligt både att flickor och pojkar, samt att äldre
och yngre, skiljer sig åt i de här diskuterade avseendena (exempelvis i vem man
begår brott tillsammans med). Det har exempelvis hävdats att flickor umgås
mindre i grupper än vad pojkar gör (Sarnecki 1982; Tiby 1990). Samtidigt visar
forskning att brottsliga kamrater tycks betyda mer för flickor än för pojkar
(Miller 2001). I genusundersökningen utgör just frågan om skillnader och lik-
heter mellan flickor och pojkar en viktig del av undersökningen. I huliganunder-
sökningen ingår något äldre personer. Möjligen har ”kamrater” en mindre bety-

                                        
49 Urvalet bestod av samtliga anmälningar där det förekom en misstänkt person som var relaterad till
ett nätverk där endast personer från norden ingick.
50 Urvalet bestod av samtliga anmälningar där en flicka under 21 år förekom som skäligen misstänkt.
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delse för vuxna personer, men att de helt skulle sakna betydelse verkar inte rim-
ligt.

Har nätverkens struktur någon betydelse för brottsligheten?

Jag ska här kortfattat diskutera några hypoteser kring på vilket sätt nätverkens
utformning kan ha betydelse för brottsligheten. Dessa hypoteser kommer inte att
prövas empiriskt i undersökningarna, utan är endast tänkta som en illustration av
tankegångarna kring brottslighet och nätverk.

Nätverkens struktur kan delas in efter två olika aspekter. Dels utifrån materialet
som helhet; förekommer mest stora eller små nätverk hur många och så vidare,
dels med utgångspunkt från strukturen inom nätverken, om det är täta relationer
mellan aktörerna eller mer löst sammansatta nätverk, hur den etniska fördelning
och fördelning av flickor och pojkar ser ut och så vidare. Jag kommer nedan att
diskutera båda dessa aspekter var för sig. Jag kommer att begränsa min diskus-
sion till att enbart gälla våldsbrott, eftersom undersökningarna som ingår i av-
handlingen huvudsakligen avser just våldsbrott. Vid andra typer av brott, så som
narkotikalangning, blir det tämligen uppenbart att förekomsten av nätverk och
dess utformning får betydelse för brottsligheten, men kanske detta inte framstår
som lika givet vad gäller våldsbrott.

Jag ska först behandla existensen av nätverk överhuvudtaget. Vi kan tänka oss
två extremsituationer. Det ena är att samtliga misstänkta är singelbrottslingar
och det andra att samtliga misstänkta tillhör samma nätverk.51 Har det då någon
betydelse för våldsbrottsligheten vilket av dessa alternativ som föreligger? Eller
kanske snarare vilket som är mest likt i struktur eftersom  det ju inte är så san-
nolikt att någon av extremerna inträffar. Tidigare forskning har visat att ensam-
brottslingar tenderar att begå mindre allvarliga brott (Reiss 1988) och att perso-
ner som tillhör större nätverk begår fler våldsbrott än de som tillhör mindre nät-
verk eller begår brott ensamma (Fondén & Sarnecki 1996; Sarnecki 2001). Det
kan därför antas att det är något med just förekomsten av grupper (nätverk) som
inverkar på brottsligheten på så sätt att den blir grövre. Det är egentligen rätt lo-
giskt med tanke på exempelvis grupptryck. Sannolikt skulle vissa av de
(vålds)brott som begås av ungdomar inte ske om gärningsmännen istället varit
ensamma vid tillfället. Det kan således antas att förekomsten av stora nätverk av
ungdomar ger allvarligare brott och mer våldsbrott. Ytterligare en aspekt som

                                        
51 Egentligen är den riktigt extrema motparten att samliga misstänkta har begått ett gemensamt brott,
men eftersom det är ett fullständigt orimligt antagande vid undersökningar av denna storlek så uteslu-
ter jag detta alternativ.
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stöder detta antagande är om vi godtar att brott, även våldsbrott, åtminstone till
viss del är inlärt beteende. Om samtliga aktörer skulle var isolerade från var-
andra kan det antas att brottsligheten skulle minska. Ju fler aktörer som har
kontakt med varandra desto större möjlighet till påverkan mellan aktörer. Även
de teoretiska förklaringar som förts fram angående våld som ett sätt att konstrue-
ra maskulinitet (se exempelvis Connell 1995; Messerschmidt 1999; Segal 1997)
stöder detta antagande. Maskuliniteter konstrueras i förhållande till omgivning-
en, och isolerade gärningsmän kan antas utsättas för mindre tryck att försvara
sin status genom våld.

Strukturen inom nätverken kan även den illustreras genom två extremsituationer.
Den ena att nätverken är mycket lösa och varje aktör hänger ihop genom en enda
länk, som ett pärlband av aktörer. Den andra extremsituationen är täta nätverk,
eller så kallade fullständiga nätverk, där samtliga aktörer har direktkontakt med
varandra. Mellan dessa finns ytterligare en aspekt på strukturen inom nätverket
som kan ha betydelse, nämligen nätverk med aktörer i tydliga ledarpositioner.
Låt oss börja med det sista exemplet, att det förekommer tydliga ledare. Ur rent
brottspreventiv synvinkel kan det ju sägas att ungdomar i ledarpositioner kanske
är dem polis och andra brottsbeivrare gör klokast i att försöka ”plocka bort” från
ungdomsgruppen. Kanske är det så att om dessa mer drivande personer försvin-
ner begår inte heller de andra i nätverket brott. Warr (1996) menar att utvärde-
ringar av brottspreventiva effekter måste ta hänsyn till vad han kallar
”nätverkseffekter”, om de inte ska var missvisande. Dessutom, om vi åter igen
antar att det till viss del förekommer påverkan från kamrater, så kan det även
antas att aktörer med centrala roller har en starkare inverkan. Det har också vi-
sats att ungdomar som hade centrala positioner i nätverken fungerat som
”rekryterare” till nätverken (Sarnecki 1986) samt att personer som begår mycket
brott är förhållandevis populära bland andra ungdomar (se exempelvis Olofsson
1973). Sammanfattningsvis kan sägas att ju tätare nätverk, desto mer påverkan
mellan personerna och desto mer våldsbrott. Ytterligare en aspekt av detta är
givetvis att om neutraliseringseffekter förekommer, vilket ju tycks vara fallet
åtminstone inom den ungdomsgrupp som William-Olsson (1998) intervjuade,
kan dessa antas ha större möjlighet att uppstå och bevaras i täta nätverk. Detta i
sin tur gör att våldsbrott kan vara lättare att acceptera bland ungdomar som till-
hör täta nätverk, jämfört med i nätverk där det är glesa band mellan aktörerna.

Avslutningsvis ska jag gå in mer konkret på de undersökningar som här genom-
förts och ge några exempel på vilken betydelse dessa två aspekter kan ha för den
brottslighet som studerats. Vi börjar med huliganundersökningen. Om de nät-
verk där våldsamma idrottssupportrar förekommer vore täta och få, finns det
anledning att anta att det förekommer grupper av subkulturkaraktär med inslag
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av stark sammanhållning. Om supportrarna å andra sidan endast förekommer i
små glesa nätverk, där endast ett fåtal aktörer har kontakt med varandra, kan det
antas att sammanhållningen är mindre stark ibland supportrarna. Grupper med
en stark samanhållning torde i detta samanhang utgöra ett större problem än mer
löst sammansatta grupper.52 På samma sätt kan förekomsten av täta etniskt ho-
mogena nätverk antas utgöra ett större problem med avseende på en eventuell
förekomst av etniskt orienterade våldsbrott, än löst sammansatta nätverk med en
blandning av personer från olika etniska grupper. Även frågan om genusstruktu-
ren i nätverken kan antas ha betydelse för brottsligheten. Flera forskare (Giorda-
no 1978; Sarnecki 1990; Wister och Avison 1982) har exempelvis framhållit att
pojkar spelar en rekryterande roll vad gäller flickors brottslighet. Om detta
stämmer borde flickor som begår brott i könsblandade nätverk, eller nätverk
med främst pojkar, vara mer brottsliga än de som ingår i nätverk som endast om-
fattar flickor. Det är även tänkbart att om pojkar påverkar flickor så sker denna
process på olika sätt i löst sammansatta nätverk jämfört med tätare sammanslut-
ningar.

                                        
52 Exempelvis diskuterar man förekomsten av så kallade ”firmor” (för en beskrivning av begreppet
”firma” se Projekt Bättre Supporterkultur 1995) där dessa anses utgöra ett större problem än mindre
sammanhållna supportergrupper.
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Huliganundersökningen

Undersökningens bakgrund, syfte och frågeställningar

I Sverige, liksom i många andra länder, förekommer emellanåt oroligheter,
upplopp och slagsmål i samband med idrottsevenemang. I denna undersökning
granskas personer som är misstänkta för att delta i dessa oroligheter. Undersök-
ningen har genomförts i samarbete med länskriminalens underrättelseenhet vid
Stockholmspolisen.

De huvudsakliga syftena med undersökningen är att studera de enligt supporter-
polisen53 i Stockholm mest våldsbenägna supportrarnas brottsbelastning samt att
undersöka vilka personer de begår brott tillsammans med. De frågor som ska
besvaras i undersökningen är:

1. Hur ser de brottsliga nätverk ut, som de mest våldsamma supportrarna in-
går i?

2. Vilka positioner har de mest våldsamma supportrarna i nätverken?
3. Vilka kopplingar har de mest våldsamma supportrarna till annan brottslighet

än idrottsrelaterad brottslighet?
4. Hur brottsbelastade är de mest våldsbenägna supportrarna, och skiljer sig

supportrarna i detta avseende från sina medbrottslingar?

Dessa frågor ska besvaras dels genom att de nätverk studeras i vilka supportrar-
na ingår i genom sin registrerade brottslighet i Stockholm under tiden 1994-
1997, dels genom att supportrarnas, och deras kända medbrottslingars, miss-
tänkta och lagförda brottslighet undersöks.

Tidigare undersökning om våld i samband med idrottsevene-
mang

Brottsförebyggande rådet genomförde en undersökning av samtliga personer
som gripits och omhändertagits vid evenemang på Råsunda fotbollsstadion un-
der 1984, samt samtliga personer som gripits och omhändertagits vid några till-
fällen i Norrköping då bråk av detta slag uppstått (Ahlberg 1985). Medelåldern
bland personerna som gripits/omhändertagits i samband med fotbollsevenemang
var 22,5 år och i stort sett samtliga var män. De gripna var i 48 procent av fallen
                                        
53 För en beskrivning av supporterpolisen se fotnot 1 på sidan 8.
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tidigare registrerade för brott. I genomsnitt var de lagförda för  6,9 brott. Av
samtliga gripna/omhändertagna (vilka även inkluderar personer gripna vid en
rockgala) var 31 procent tidigare lagförda för våldsbrott, vilket var en betydligt
högre andel än vad som gällde i den normalpopulation (metropolitprojektet) som
Ahlberg jämfört med. Även skadegörelsebrotten var vanligare i gruppen som
gripits/omhändertagits i samband med en fotbollsmatch eller en rockkonsert.
Vid en jämförelse med samtliga lagförda i Sverige innehöll också gruppen en
större andel personer som lagförts för våldsbrott. En stor andel av de grip-
na/omhändertagna hade även haft en sådan kontakt med de sociala myndighe-
terna att de hade en personakt på ett socialkontor. Detta gällde även dem som
inte tidigare varit brottsbelastade. Resultaten visar att de som greps i samband
med fotbollsmatcher var en tungt brottsbelastad grupp, i synnerhet med avseen-
de på våldsbrott.

Internationellt förekommer givetvis ett flertal studier om idrottshuliganer. Några
exempel är Kerr (1994) som skrivit en övergripande bok om ämnet och Garland
och Rowe (1999) som berört frågan om hur rasism bland idrottshuliganer hante-
ras. Dessutom har journalisten Buford (1992) under flera år följt engelska fot-
bollshuliganer. Fokus för denna undersökning är dock endast idrottssupportrar i
Sverige, varför den internationella litteraturen i ämnet inte redovisas här.

Undersökningens genomförande

Materialet

Supportrar brukar i samband med oroligheter vid idrottsevenemang, av dem som
arbetar med dessa frågor, delas in i tre grupper, A-, B- och C-supportrar. Kort-
fattat innebär detta att C-supportrar är de som anses vara de mest våldsbenägna,
B-supportrar de som orsakar problem emellanåt, medan A-supportrar är de som
inte förorsakar några problem. A-supportrarna skulle kunna benämnas ”vanliga
supportrar”. B- och C-supportrar benämns ofta i dagligt tal som ”huliganer” eller
”idrottshuliganer”. Utöver detta nämns ibland så kallade ”firmor”. Någon exakt
definition av begreppet ”firma” är svår att göra. Det kan avse både våldsamma
grupper med en hög grad av organisation eller mer löst organiserade supporter-
grupper. I Sverige, om ”firmor” förekommer, rör det sig troligen om mer löst
organiserade grupper enligt en intervjuad nyckelperson.54 För en närmare be-
skrivning av detta, se till exempel slutrapporten från ”Projekt bättre supporter-

                                        
54 Angående dessa intervjuer se sidan 52.
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kultur” (1995, s. 11) nuvarande ”Projekt supporterkultur” vid Riksidrottsförbun-
det.

Datamaterialet i denna undersökning bygger på uppgifter55 från supporterpolisen
i Stockholm angående vilka personer som de hösten 1997 bedömde vara de mest
aktiva och våldsbenägna supportrarna till de tre största Stockholmsklubbarna,
AIK, Djurgården och Hammarby. Det vill säga de som enligt supporterpolisen
anses tillhöra de så kallade firmorna samt C-supportrar och, i vissa fall, B-
supportrar. Dessa kallas i undersökningen för supportrar eller supportergrup-
pen. Detta uttryck ska alltså inte likställas med supportrar överhuvudtaget utan
är en liten och mycket speciell grupp. Uppgifter om vilka brott dessa personer
skäligen misstänks för inom Stockholms läns polismyndighet, under perioden
1994-1997, har samlats in. Det har även inhämtats uppgifter om vilka personer
supportrarna misstänks för brott tillsammans med. Dessa kallas i undersökning-
en för medbrottslingar. De uppgifter som finns om de undersökta avser deras
ålder, kön, folkbokföringsadress, vilka brott de misstänks för, brottstid samt
brottsplats. Därutöver har dessa personers (supportrarnas och medbrottslingar-
nas) lagförda brottslighet undersökts med hjälp av uppgifter från polisens per-
son- och belastningsregister (PBR). Samtliga uppgifter som rör anmälningarna
är hämtade från polisens RAR-register. Då datainsamlingen skedde 1997-12-05
är det uppgifter om skäligen misstänkta fram till dess, som finns med i materia-
let. Det är alltså möjligt att personer som ingår i undersökningen senare har bli-
vit misstänkta för brott som anmälts under denna tid. Detta bör framför allt gälla
brott som anmälts under senare delen av 1997.

Validering av urvalet

I undersökningen ingår även en intervjudel med fem nyckelpersoner.56 Infor-
manterna har flera års erfarenhet av att arbeta med frågor om oroligheter i sam-
band med idrottsevenemang. De som intervjuades var säkerhetsansvariga på
Djurgården, AIK och Hammarby, projektansvarig för ”Projekt supporterkultur”
samt den polis som vid tillfället var huvudansvarig för supporterpolisen i Stock-
holm. I denna intervjuundersökning genomfördes en validering av supporterpo-
lisens bedömning av vilka de ansåg vara de mest aktiva och våldsbenägna sup-
portrarna. Valideringen bestod av att de fyra personer som inte arbetade inom
polisen tillfrågades om sin uppfattning om supporterpolisens förmåga att identi-

                                        
55 Supporterpolisens uppgifter tillkommer huvudsakligen genom kontinuerligt spaningsarbete före,
under och efter matcher där något eller några av lagen AIK, Djurgården och Hammarby spelar.
56 I denna avhandling redogörs endast för resultaten i registerstudien. Den som är intresserad av resul-
tatet av intervjudelen hänvisas till Pettersson 1998)
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fiera rätt personer som de mest våldsbenägna supportrarna. Samtliga intervjuade
ansåg att det fanns en grupp av personer som återkom vid oroligheter i samband
med idrottsevenemang, samt att supporterpolisen hade en mycket god kunskap
om vilka som tillhörde denna grupp. En av de intervjuade ställde sig dock tvek-
sam till hur aktuella polisens uppgifter var. Samma person menade även att det
kan råda delade meningar mellan polisen och personer utanför polisen, som ar-
betar med dessa frågor, om vilka som är ”de värsta” supportrarna. Vid förtyd-
ligande att detta gällde ”de värsta” vid bråk i samband med idrottsevenemang,
och inte med avseende på eventuell övrig brottslighet, ansåg den intervjuade att
supporterpolisen hade god kännedom om denna grupp. En av de intervjuade på-
pekade även att indelningen av supportrar i olika kategorier (A-, B- och C-
supportrar) inte är så okomplicerad. Människan är mångfacetterad och därmed
kan samma person komma att tillhör olika supporterkategorier vid olika tillfäl-
len.

Det skall dock påpekas att de intervjuade säkerhetsansvariga hade ett nära sam-
arbeta med supporterpolisen. Därför kan samstämmigheten angående vilka som
var de mest våldsamma supporterna vara större än om de arbetat helt fristående.
Samtliga säkerhetsansvariga var dock rekryterade från de egna supporterleden.
Därför kan de ändå antas ha en god egen kännedom om bråkiga supportrar obe-
roende av samarbetet med supporterpolisen.

Då identifieringen av de våldsamma supportrarna bygger på uppgifter från hös-
ten 1997 och den registrerade brottsligheten inom Stockholms läns polismyn-
dighet bygger på uppgifter om skäligen misstanke om brott under tiden 1994-
1997, tillfrågades de fem intervjuade även om sin uppfattning om nyrekrytering-
en till gruppen. Samtliga ansåg att kärnan i gruppen är densamma som 1994,
några av de intervjuade menade att den varit konstant under i stort sett hela
1990-talet. Vissa av de intervjuade ansåg att det skett en nyrekrytering till grup-
pen, men att denna inte varit särskilt stor. En av de intervjuade uppgav att de
som i dagsläget (hösten 1997) utgör kärnan i gruppen fanns med redan 1994,
men att de då hade andra roller. Då undersökningen genomfördes (1997-1998)
hade denna grupp en mer anonym och passiv roll. De deltog inte lika aktivt i
oroligheter, utan utgjorde snarare mytomspunna ledare, för vilka andra berättar
vad de gjort.

Sammanfattningsvis ansåg de intervjuade att supporterpolisen hade god känne-
dom om de supportrar som är tongivande vid bråk i samband med idrottsevene-
mang, samt att dessa personer i huvudsak förekom även 1994. En viss nyrekry-
tering har dock skett, varför vissa i supportergruppen troligen inte förekom i
dessa sammanhang 1994.
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Centralitetsmått

För att undersöka hur centrala supportrarna och medbrottslingarna var i nätver-
ken används ett mått på aktörscentralitet. Det mått som används kallas ”actor
closeness centrality”, hädanefter kallat aktörsnärhet, och beräknas genom att
man dividerar kortast möjliga väg (mätt i antalet länkar) för en person att nå
samtliga övriga personer i nätverket med den faktiska vägen (Wasserman &
Faust 1997, s. 184-186), alltså:

Måttet är således beroende av nåbarheten i nätverket. Ju högre nåbarhet, desto
mindre skillnad i centralitet mellan personer i nätverket. Och omvänt så har ett
nätverk med låg nåbarhet större skillnader i centralitet mellan personerna som
ingår i nätverket. Antag att vi har ett nätverk som innefattar fem personer som
tillsammans misstänks för två brott. Tre av personerna, Adam, Bertil och Calle,
har tillsammans begått ett av brotten och de två övriga, David och Erik, har be-
gått det andra brottet tillsammans med Calle. Ett nätverk över medbrottslingsin-
teraktionerna blir då som i Figur 5.

antalet personer i nätverket - 1 (kortast möjliga väg)
faktisk väg till samtliga i nätverket
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Adam Bertil

Calle

David Erik

Figur 5. Illustration av ett nätverk med fem misstänkta som misstänks för två olika brott.
Calle misstänks för båda brotten. Medbrottslingar vid det ena är Adam och Bertil och vid det
andra David och Erik.

Eftersom nätverket består av fem personer blir den kortast möjliga vägen för en
person att nå alla andra i nätverket 5 - 1 = 4 länkar. Den faktiska vägen för
Adam blir en länk för att nå Bertil och en länk för att nå Calle. För att nå David
respektive Erik måste Adam däremot ta vägen över Calle. Detta gör att det krävs
två länkar för att nå David och två länkar för att nå Erik. Adams faktiska väg för
att nå samtliga i nätverket blir alltså 1 + 1 + 2 + 2 = 6. Centralitetsmåttet för
Adam blir då 4/6 = 0,67.

Centralitetsmåttet för Bertil, David och Erik blir också 0,67. Calle däremot be-
höver endast fyra länkar för att nå samtliga personer, vilket ger ett centralitets-
mått enligt följande; 4/4 = 1. Detta är alltså den högsta centraliteten det går att
uppnå, vilket innebär att personen har ”direkt kontakt” med samtliga i nätverket
(vilket i detta fall innebär att personen misstänks för brott tillsammans med
samtliga som ingår i nätverket).

Centralitetsmåttet tar visserligen hänsyn till hur stora de olika nätverken är, men
det lämpar sig inte för att jämföra vilka personer som är mest centrala i olika
nätverk. Jämförelsen mellan personer från olika nätverk görs därför genom att
medlemmar i ett nätverk rangordnas sinsemellan. Därefter kan rangordningen
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för olika grupper jämföras mellan nätverken.57 Supportrarna58 jämförs alltså med
sina medbrottslingar59 med avseende på centralitet i nätverken.

För att kunna göra denna jämförelse krävs att övriga medmisstänkta till dem
som misstänks för brott med supportrarna innefattas i nätverken. I annat fall är
det givet att supportrarna får centrala lägen i nätverken, eftersom personer som
inte misstänks för att ha begått brott med någon av supportrarna utesluts. För att
förklara detta kan vi anta att Adam i nätverket i Figur 5 ovan är en supporter,
medan övriga inte är det. Om endast medbrottslingarna till Adam innefattas i
nätverket skulle detta bestå av Adam, Bertil och Calle. Dessa skulle då ha en
lika central position i nätverket. Om man istället, som i denna undersökning,
även tar med medbrottslingarna till Bertil och Calle visar det sig att Calle är mer
central än Adam och Bertil. För dem som inte misstänks för brott med någon
supporter räknas dock inga centralitetsmått fram, eftersom samma problem som
med medmisstänkta till supportergruppen skulle uppstå. Vad centralitetsmåttet
mäter i detta sammanhang är alltså supportrarnas positioner, i förhållande till
deras medbrottslingars positioner, i de nätverk som består av samtliga
medbrottslingsinteraktioner som förekommer vid samtliga brott som supporter-
gruppen och deras medbrottslingar misstänks för.

Måttet tar inte heller hänsyn till hur många brott personen misstänks för. Detta
gör att en person som intar en central position i ett nätverk inte nödvändigtvis
behöver vara misstänkt för många brott.

Resultat

Inledning

Undersökningen omfattar supportrar till tre olika idrottsföreningar. Syftet med
undersökningen är inte att visa på eventuella skillnader mellan föreningarnas
supportrar, eller att ”peka ut” vilken förening som har ”värst” supportrar. Av
denna anledning redovisas inga resultat uppdelade på de olika föreningarna.

                                        
57 I praktiken kan rangordningen göras redan utifrån hur många länkar som krävs för att nå samtliga
övriga personer i nätverket.
58 Med supportrar menas de som av supporterpolisen i Stockholm bedömts vara de mest våldsbenägna
supportrarna.
59 De personer som supportrarna misstänks för brott tillsammans med benämns medbrottslingar. Även
dessa kan givetvis vara supportrar till ett idrottslag.
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Supportergruppen består av 103 personer. Till dessa har 90 personer60 länkats
(medbrottslingarna), som skäligen misstänkts för att ha begått brott tillsammans
med någon av supportrarna inom Stockholms läns polismyndighet under 1994-
1997. Av de 103 supportrarna har 66 stycken (64 procent) misstänkts för brott
inom Stockholms läns polismyndighet under 1994-1997. Detta innebär alltså att
37 stycken av de personer som av polisen bedömdes vara de mest våldsbenägna
supportrarna har, trots detta, inte skäligen misstänkts för brott inom Stockholms
län under den studerade fyraårsperioden. Av supportrarna var 81 procent, och av
medbrottslingarna 72 procent, lagförda för brott. Samtliga supportrar är män. Av
medbrottslingarna är fem kvinnor (6 procent). Personerna i båda grupperna var
1997-12-31 i genomsnitt 25 år. Åldersintervallet sträcker sig för supportrarna
mellan 19 och 44 år, och för medbrottslingarna mellan 17 och 53 år.

Nätverken

Beskrivning av nätverken

Vid ett brott (skadegörelse) misstänks två personer från olika supportergrupper
för att ha begått detta tillsammans. För övrigt är samtliga nätverk homogena
med avseende på supportrarnas lagtillhörighet. Detta innebär att inga andra sup-
portrar länkats samman med någon supporter från ett annat lag eller genom en
tredje person.

Av de 20 nätverk som förekommer i undersökningen innehåller 13 (65 procent)
endast en av de 103 våldsamma supportrarna (se Tabell 1 nedan). Fem nätverk
innehåller två supportrar. I endast två nätverk förekommer alltså fler än två sup-
portrar. Detta innebär att supportrar sällan förekommer i nätverk tillsammans,
utan att deras nätverk huvudsakligen består av andra personer. Om även dessa är
supportrar, fast sådan som inte bedömts tillhöra de mest våldsbenägna, framgår
inte av materialet.

Av supportergruppens 258 medbrottslingsinteraktioner har 118 (46 procent)
skett med någon annan supporter. Medbrottslingsinteraktionerna med andra
supportrar avser i 73 procent av fallen våldsamt upplopp och i 7 procent miss-
handelsbrott. Av supportrarnas medbrottslingsinteraktioner med andra personer
än andra supportrar består 11 procent av våldsamt upplopp och 23 procent av
                                        
60 Av misstag har en person räknats in bland medbrottslingarna, som inte hör till gruppen, utan är
”medbrottsling till en medbrottsling”. Medbrottslingarna är alltså egentligen 89 till antalet, och nätverk
nummer ett omfattar endast 21 medbrottslingar. Denna person påverkar dock inte resultatet nämnvärt
då den inte utmärker sig på något särskilt vis.
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misshandelsbrott. Det finns således tecken på att de brott supportrarna misstänks
för tillsammans i hög grad är kopplade till idrottsevenemang.61 Övriga typer av
brott som de misstänks för begås däremot huvudsakligen med andra personer än
supportrar. Detta talar för att supportrar generellt sett inte begår brott tillsam-
mans i andra sammanhang också.

Det är även intressant att se vilken typ av brott som personerna i nätverken
misstänks för att ha begått tillsammans uppdelat på de olika nätverken. Av tabell
1 i bilaga 3 framgår andelen länkar mellan personer som misstänks för misshan-
delsbrott respektive våldsamt upplopp. Av tabellen framgår att endast i två av
nätverken (10 procent) misstänks några av de inkluderande personerna för
våldsamt upplopp tillsammans. Gemensamma misshandelsbrott förekommer
däremot i 11 av de 20 nätverken (55 procent). Detta innebär alltså att de perso-
ner som misstänks för våldsamt upplopp är koncentrerade till två grupper, och
då särskilt till den grupp som utgör större delen av nätverk tre. Huvudsakligen
består brottsligheten hos personerna i de undersökta nätverken av andra typer av
brott än misshandel och upplopp. Endast 13 procent av länkarna utgörs av miss-
handelsbrott och 15 procent våldsamt upplopp, detta trots att det förekommer
misstanke om misshandelsbrott i majoriteten av nätverken. Nätverk två innehål-
ler i huvudsak personer som misstänks för att tillsammans ha begått bedrägeri-
brott.

Centralitet

För att få en bild av hur centrala supportrarna respektive medbrottslingarna till
dessa är i de olika nätverken har varje persons centralitetsmått beräknats. Den
mest centrala personen i ett nätverk har fått rang ett. Av Tabell 1 framgår sup-
portrarnas respektive medbrottslingarnas genomsnittliga rangordning i de olika
nätverken. I de nätverk där samtliga personer som ingår misstänks för brott till-
sammans har inga centralitetsmått beräknats, och följaktligen ingen rangordning
genomförts, eftersom samtliga personer i dessa nätverk intar en lika central po-
sition.

                                        
61 För att få ytterligare ett mått på hur stor andel av supportrarnas och medbrottslingarnas misstänkta
brottslighet som kan antas vara relaterad till idrottsevenemang, gjordes ett försök att jämföra deras
brottsdatum med datum för när laget spelade match i Stockholm. Datamaterialet blev dock av så dålig
kvalité att det är meningslöst att redovisa. Troligen beror den låga kvalitén både på fel i uppgifterna
om matchdatum och i angivet brottsdatum i polisanmälningarna. Det är dock inte rimligt att det är
själva brottsrubriceringarna som är felaktiga. Eftersom det i övriga delar av undersökningen endast är
brottsrubriceringen som analyseras och inte brottsdatum har brister i detta avseende ingen betydelse
för resultatet i övrigt.
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Tabell 1. Genomsnittlig rangordning för supportrar respektive medbrottslingar i de olika nät-
verken, med avseende på centralitet i nätverket. Ju lägre rangordning, desto centralare posi-
tioner intar personerna i nätverket. Avser personer misstänkta för brott under 1994-1997 an-
mält inom Stockholms län.

Nätverk Genomsnittlig rangordning Antal personer
Supportrar Medbrottslingar Supportrar Medbrottslingar Totalt

1 9,2 18,2 9 22 31
2 6,0 6,3 1 11 12
3 15,6 24,9 19 22 41
4 2,0 3,3 1 6 7
5 2,0 1,0 1 1 2
6 1,0 4,2 1 6 7
7 2,0 1,0 1 1 2
8 3,0 3,5 2 2 4
9 2,0 1,7 1 3 4
10 - - 1 2 3
11 2,5 2,7 2 3 5
12 1,5 2,0 2 2 4
13 - - 1 2 3
14 1,5 2,0 2 1 3
15 2,0 1,0 1 1 2
16 - - 1 1 2
17 - - 2 0 2
18 - - 1 1 2
19 - - 1 1 2
20 2,0 1,5 1 2 3
Totalt: 9,4 13,2 51 90 141

Av tabellen framgår att i nio av de fjorton nätverk där rangordning beräknats, är
supportrarna genomsnittligt mer centrala än medbrottslingarna. Många av nät-
verken består av ganska få personer och i flera av nätverken är skillnaderna i
rangordning små. I de tre nätverk där fler än tio personer ingår har supportrarna
generellt sett en högre rangordning. I nätverk två är dock skillnaden minimal
och där ingår dessutom endast en supporter. I de andra två nätverken har sup-
portrarna betydligt centralare positioner än medbrottslingarna. Supportergruppen
innehar de tio mest centrala positionerna i det ena av dessa två nätverk. De här
två nätverken, nätverk ett och nätverk tre, illustreras i Figur 6 och Figur 7.
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Figur 6. Illustration till nätverk nummer ett. Ett huvud innebär att personen tillhör supporter-
gruppen, en fyrkant innebär att personen tillhör medbrottslingarna och en tom ring innebär
att personen endast är misstänkt för brott tillsammans med en eller flera av medbrottslingar-
na.
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Figur 7. Illustration till nätverk nummer tre. Ett huvud innebär att personen tillhör suppor-
tergruppen, en fyrkant innebär att personen tillhör medbrottslingarna och en tom ring inne-
bär att personen endast är misstänkt för brott tillsammans med en eller flera av medbrotts-
lingarna.

De två större nätverken som omfattar flera supportrar har något olika karaktär.
Gemensamt för dem är att supportrar intar centrala positioner i nätverken. Det
ena nätverket (Figur 6) består huvudsakligen av personer som inte är supportrar.
Några av supportrarna intar nyckelpositioner i detta nätverk i den bemärkelsen
att de utgör knutpunkter. Samtidigt skall det påpekas att dessa centrala support-
rar endast sammanlänkas genom ett fåtal brott. 20 procent av länkarna i detta
nätverk avser misstanke om våldsamt upplopp och 16 procent avser misshan-
delsbrott. Även om en förhållandevis stor del av den gemensamma brottslighe-
ten består av våldsamt upplopp, så utgörs ändå majoriteten av länkarna av andra
typer av brott. Detta kan tolkas som att supportrarna i detta nätverk visserligen
bråkar då och då i samband med idrottsevenemang, men att deras huvudsakliga
sysselsättning, vad gäller brottsligt beteende, är av annan karaktär.

Det andra nätverket (Figur 7) består till ungefär hälften av personer som tillhör
supportergruppen. Dessa intar mycket centrala positioner och nätverket är det
enda i undersökningen som till sin struktur skulle kunna karaktäriseras som nå-
got liknande en ”firma”. Den gemensamma brottsligheten i detta nätverk består i



62

huvudsak av att medlemmarna misstänks för våldsamt upplopp tillsammans (52
procent av länkarna i nätverket). Detta kan dock vara en följd av det sätt på vil-
ket polisens spaningsarbete bedrivs. Det rör sig inte heller om ett stort antal oli-
ka våldsamma upplopp. För att bättre bedöma gruppens karaktär skulle det krä-
vas exempelvis att personerna som ingår i nätverket intervjuades.

Ett annat sätt att granska centraliteten i nätverken är att endast undersöka vilka
personer som intar de mest centrala positionerna och eftersom ett mått på ge-
nomsnittlig rangordning är känsligt för skeva fördelningar kan detta vara att fö-
redra. Med skev fördelning menas i detta fall, att om det i supportergruppen eller
medbrottslingsgruppen i de större nätverken ingår dels ett antal personer som
intar perifera positioner, dels ett antal som intar de mest centrala positionerna, så
kommer gruppens genomsnittliga rangordning att bli tämligen låg. För att und-
vika effekter av de skeva fördelningar som förekommer har en jämförelse gjorts
mellan andelen personer från supportergruppen och medbrottslingarna, vilka
intar någon av de mest centrala positionerna i nätverken. Denna jämförelse
framgår av Tabell 2.

Tabell 2. Andel personer som intar de centralaste positionerna i nätverken. Avser personer
misstänkta för brott under 1994-1997 anmält inom Stockholms län. Procent.

Rangordning Supportrar Medbrottslingar
1 14 10
2 25 12
3 5 7
4 eller lägre 56 71
Summa: 100 100
Antal: 44 83

Det visar sig vid denna jämförelse att det inte finns någon större skillnad mellan
supportrar och medbrottslingar i andel personer som intar den mest centrala po-
sitionen. Däremot har supportergruppen en högre andel personer som intar nå-
gon av de tre främsta positionerna.

Sammanfattningsvis blir resultatet att supportrar generellt sett intar något mer
centrala positioner i nätverken än sina medbrottslingar. I de två största nätver-
ken befinner sig supportrar i mycket centrala positioner. I det ena av dessa nät-
verk är personerna huvudsakligen sammankopplade genom just brottslighet vid
idrottsevenemang, varför supportrarnas centrala positioner inte är särskilt förvå-
nande. Det andra nätverket däremot består huvudsakligen av andra personer och
annan brottslighet.
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Kluster

De kluster som kan identifieras i materialet omfattar 856 länkar. Av dessa avser
10 procent länkar mellan personer i supportergruppen. Vid cirka 18 procent av
länkarna är någon supporter inblandad. Följaktligen består större delen av de
tätare sammanslutningarna i nätverken av länkar mellan andra personer än de
som bedömts vara de mest våldsbenägna supportrarna.

Registrerad brottslighet

Ytterligare ett syfte med undersökningen var att studera brottsbelastningen hos
supportergruppen och dess medbrottslingar. Denna jämförelse omfattar samtliga
personer i supportergruppen, alltså även de som inte ingår i några nätverk, det
vill säga supportrar som inte misstänks för att ha begått brott tillsammans med
någon annan person vid ett brott som anmälts inom Stockholms läns polismyn-
dighet under tidsperioden 1994-1997. Vid jämförelsen som avser misstankar om
brott är personerna indelade i tre grupper: supportrar som ingår i nätverk, sup-
portrar som inte ingår i nätverk samt medbrottslingar. Även brottsbelastning hos
hela supportergruppen redovisas.

Skäligen misstänkt för brott

Sammantaget förekommer under tiden 1994-1997 personer från undersökningen
(supportrar och medbrottslingar) i  459 brottsanmälningar inom Stockholms läns
polismyndighet. Av Tabell 3 framgår gruppernas brottsbelastning under tidspe-
rioden. Tabellen visar brottsdeltaganden, inte anmälningar. Om flera personer i
datamaterialet förekommer i samma anmälan redovisas alltså anmälan/brottet en
gång för varje person.
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Tabell 3. Brott som supportrar och deras medbrottslingar skäligen misstänks för. Brott an-
mälda inom Stockholms läns polismyndighet under tiden 1994-1997. Brottsdeltaganden efter
brottstyp samt totalt antal brott och brott per person. Procent

Brottskategori Supportrar,
nätverk
(N=51)

Supportrar,
ej nätverk

(N=15)

Supportrar,
samtliga
(N=66)

Medbrotts-
lingar
(N=90)

Totalt

(N=156)

Misshandelsbrott 35 55 37 21 26
Våldsamt upplopp 12 0 11 2 5
Brott mot tjänsteman 12 23 13 8 10
Personrån62 1 0 1 2 2
Egendomsbrott63 15 0 15 18 16
Skadegörelse 3 4 3 3 3
Narkotikabrott 2 0 1 1 1
Övriga brott 20 18 19 45 37
Summa: 100 100 100 100 100
Antal brott: 195 22 217 510 727
Brott/person: 3,8 1,5 3,3 5,7 4,7

Av tabellen framgår att en större andel av supportrarnas (särskilt för dem som
inte ingår i något nätverk) än medbrottslingarnas brottsdeltagande utgörs av
misshandelsbrott. Det är även vanligare att supportrarna misstänks för våldsamt
upplopp. Även brott mot tjänsteman förekommer oftare hos supportergruppen än
hos medbrottslingarna. En stor andel av den brottslighet medbrottslingarna
misstänks för utgörs av kategorin ”övriga brott”. En tredjedel av dessa är bedrä-
geri, utpressning och häleri. Supportrarna misstänks sällan för denna typ av
brottslighet. Medbrottslingarna till dem som av supporterpolisen anses vara de
mest våldsbenägna supportrarna misstänks för fler brott per person än vad sup-
portrarna gör.

Sammantaget kan det konstateras att medbrottslingarna generellt sett misstänks
för fler brott, men att supportrarnas brottslighet är grövre i den bemärkelsen att
en större andel av deras misstänkta brottslighet består av våldsbrott.

                                        
62 Med personrån avses rån som omfattas av BrB kapitel 8 §§ 5, 6.
63 Med egenbrott avses här brott mot BrB kapitel 8, exklusive personrån, det vill säga olika stöld- och
tillgreppsbrott samt de rån som inte räknas som personrån.
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Lagföringar

Hittills har det redovisade materialet gällt misstankar om brott anmälda i Stock-
holm mellan 1994-1997 (RAR-data). I undersökningen ingår även uppgifter ur
PBR om lagförd brottslighet. Lagföringar omfattar brott begångna i hela Sveri-
ge.64 Eftersom supportergruppen ofta besöker matcher där det egna laget spelar
på annan ort är det av intresse att också granska den lagförda brottsligheten.
Lagförda brott framgår av Tabell 4 nedan och Tabell 2 i bilaga 3. I denna del
jämförs hela supportergruppen65 med medbrottslingarna.

Tabell 4. Andel av lagförda brott efter brottstyp. Avser endast personer som någon gång lag-
förts. Procentsiffran i parentes avser andel av gruppen som lagförts. Procent.

Brottskategori Supportrar
(81 %)

Medbrottslingar
(72 %)

Totalt
(77 %)

Misshandelsbrott 30 8 12
Våldsamt upplopp 3 0 1
Brott mot tjänsteman 10 4 6
Personrån 3 1 2
Egendomsbrott 19 26 24
Skadegörelse 8 3 5
Narkotikabrott 4 5 5
Övriga brott 23 53 45
Summa procent: 100 100 100
Antal brott: 568 958 1 526

En högre andel av supportrarna än medbrottslingarna är lagförda för brott. Lik-
som vid misstanke om brott i Stockholm utgör våldsbrott en högre andel av sup-
portrarnas brott än medbrottslingarnas. Supportrarna har även en högre andel
lagföringar för våldsamt upplopp, brott mot tjänsteman och skadegörelsebrott.
Medbrottslingarna däremot har i högre grad än supportrarna lagförts för narkoti-
kabrott och olika former av egendomsbrott.

Ytterligare ett sätt att mäta brottsbelastning är att jämföra andel fängelsedomar
och fängelsedomarnas längd som mått på brottens grovhet. Därutöver kan en
jämförelse göras av antalet brott som personerna har lagförts för. Dessa uppgif-
ter framgår av tabell 3 i bilaga 3.

                                        
64 Avser i princip samtliga brott sedan personen fyllt 15 år. PBR har vissa gallringsregler, men dessa
saknar praktisk betydelse i detta sammanhang.
65 Alltså inklusive personer som inte misstänkts för brott anmält inom Stockholms läns polismyndighet
under den studerade perioden.
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En något lägre andel av medbrottslingarna än av supportrarna är dömda till
fängelse, men antalet fängelsedomar per person är högre för medbrottslingarna.
Särskilt stor skillnad är det i antalet utdömda fängelsemånader. För de
medbrottslingar som dömts till fängelse är det genomsnittliga antalet fängelse-
månader drygt 2,5 gånger högre än för fängelsedömda bland supportrarna. Det
finns även skillnader mellan grupperna i antalet brott personerna har lagförts för.
Medbrottslingarna har i genomsnitt dömts för cirka dubbelt så många brott som
supportrarna.

Eftersom gruppernas medelålder är lika kan skillnaderna inte förklaras av att
medbrottslingarna skulle vara äldre och på så sätt hunnit ”samla på sig” fler lag-
föringar. Vid så stora skillnader kan dock anledningen till detta vara att materi-
alet är skevt fördelat. Med detta menas att ett fåtal personer har begått ett myck-
et högt antal brott, eller dömts till mycket långa fängelsestraff, vilket påverkar
genomsnittet kraftigt. För att undvika sådana problem kan istället gruppernas
medianer jämföras. Denna jämförelse framgår av Tabell 5.

Tabell 5. Antal fängelsemånader för supportrar och medbrottslingar som dömts till något
fängelsestraff samt antal brott för samtliga och för lagförda. Median.

Brott Supportrar Medbrottslingar Totalt

Antal fängelsemånader för de fängelse-
dömda

3 12 5

Antal brott, samtliga 3 3 3

Antal brott, lagförda 4 7 5

Det visar sig vid denna jämförelse att snedfördelningen endast kan förklara
skillnader mellan grupperna vad gäller antal brott för samtliga. Både vid antal
fängelsemånader för de fängelsedömda och antal brott för de lagförda kvarstår
skillnaderna (vad gäller fängelsemånader för de fängelsedömda är skillnaderna
till och med större).

Andelen som har lagförts för något våldsbrott skiljer sig endast marginellt mel-
lan grupperna. Av supportrarna har 59 procent och av medbrottslingarna 53 pro-
cent (av dem som lagförts) dömts för något eller några av brottskategorierna
misshandel, rån eller brott mot tjänsteman. Även i antalet våldsbrott per person
är skillnaden liten. Av dem som lagförts för något våldsbrott har supportergrup-
pen i genomsnitt dömts för 3,1 brott och medbrottslingarna för 2,4 brott per per-
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son. Däremot är skillnaden stor mellan grupperna i andel våldsbrott av samtliga
lagförda brott. Supportrarna är alltså endast något oftare dömda för våldsbrott,
men våldsbrott utgör ett större inslag i deras brottslighet. Det kan alltså säga att
karaktären på supportrarnas och medbrottslingarnas brottslighet skiljer sig på så
sätt att supportrarna är mer inriktade på våldsbrott, medan medbrottslingarna
generellt sett är mera brottsbelastade och har ett bredare spektrum av olika typer
av brott.

Sammanfattning och avslutande diskussion

Inledningsvis kan det konstateras att supportergruppen, personer som av sup-
porterpolisen i Stockholm bedömts vara de mest våldsbenägna supportrarna,
betydligt oftare än sina medbrottslingar misstänks och lagförs för brottslighet
som är typisk för bråk i samband med idrottsevenemang. Detta kan tolkas på två
sätt, vilka inte utesluter varandra. Den ena tolkningen är att supporterpolisen
identifierat rätt personer som de mest våldsbenägna. Den andra tolkningen är att
eftersom dessa personer är särskilt uppmärksammade i dessa sammanhang är
upptäcktsrisken högre för dem. Samtliga av de intervjuade nyckelpersonerna,
som inte arbetar inom polisen, har ansett att supporterpolisen har god kännedom
om vilka personer som är tongivande i dessa sammanhang. Sammantaget blir
slutsatsen att supporterpolisen verkligen har identifierat rätt personer, även om
det finns ett visst utrymme för att gruppen, i samband med idrottsarrangemang,
har en högre upptäcktsrisk än vad andra personer som deltar i bråk har. Det bör
dock påtalas att så många som 37 stycken av supportrarna ej misstänks för brott
anmält inom Stockholms län under perioden. Vissa av dessa är dock lagförda för
brott.

Jag tänker nu kort diskutera de uppställda frågeställningarna för att sedan övergå
till vilka mer generella slutsatser som kan dras. Den första frågeställningen gäll-
de hur de nätverk ser ut, som de mest våldsamma supportrarna ingår i, och den
andra vilka positioner de mest våldsamma supportrarna har i nätverken. Resul-
tatet av nätverksanalysen visar att de flesta nätverken till sin struktur består av
löst sammansatta grupper som omfattar ett fåtal personer, vilka misstänks för
något enstaka brott tillsammans. Detta stämmer väl överens med tidigare forsk-
ning om brottsliga nätverk bland ungdomar som genomförts i Sverige (se exem-
pelvis Fondén & Sarnecki 1995; Sarnecki 1993 & 2001). Utifrån uppgifter om
registrerad brottslighet ingår alltså supportrarna huvudsakligen inte i tätt sam-
manhållna grupper.
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Knappt hälften av supportrarnas medbrottslingsinteraktioner sker tillsammans
med en annan person ur supportergruppen. Det förekommer inte (med ett un-
dantag) att supportrar som håller på olika lag misstänks för ett brott tillsammans.
Inte heller misstänks de för att ha begått brott tillsammans med en person, som i
sin tur misstänks för brott tillsammans med en supporter till ett annat lag. Nät-
verken är alltså, med avseende på vilket lag supportrarna sympatiserar med,
synnerligen homogena. Detta är föga förvånande med tanke på att lagsympatier
och lojalitet gentemot föreningen troligen är mycket viktigt för dessa personer.
Det kan även konstateras att bråk i samband med idrottsevenemang framför allt
handlar om män. Kvinnorna i materialet är få, och i supportergruppen förekom-
mer ingen kvinna.66 Vad gäller centralitetsfrågan så intar supportergruppen gene-
rellt sett mer centrala positioner i nätverken än sina medbrottslingar.67

Undersökningens tredje frågeställning handlade om vilka kopplingar de mest
våldsamma supportrarna har till icke idrottsrelaterad brottslighet samt andra per-
soner som begått brott. Den sista (fjärde) frågeställningen rörde hur brottsbelas-
tade supportrarna är, och om de skiljer sig från sina medbrottslingar i detta avse-
ende. Jämfört med normalbefolkningen är både supportrarna och medbrottsling-
arna betydligt oftare misstänkta och lagförda för brott (se exempelvis Ahlberg
1985). Men även om en stor andel av de personer som ingår i studien både
misstänkts och lagförts för brott, är antalet brott i genomsnitt få. I materialet in-
går dock ett antal personer med en mycket tung brottsbelastning, särskilt bland
medbrottslingarna. Om antalet misstänkta brott per person jämförs med resulta-
tet från Sarneckis (1998) undersökning av ungdomsbrottslighet i Stockholm,
visar det sig att både supportrarna och medbrottslingarna misstänks för fler brott
per person än vad dessa ungdomar gör (Sarneckis studerade ungdomar 1,5, sup-
portrarna 3,3 och medbrottslingarna för 5,8 brott per person under respektive
period). Även om jämförelsen inte är helt oproblematisk68 är det uppenbart att
både supportrarna och medbrottslingarna är mera brottsbelastade än de av Sar-
necki undersökta ungdomarna.

                                        
66 Vilket i och för sig skulle kunna beror på att supporterpolisen, som står för urvalet, konstruerar detta
som manligt och därför inte definierar bråkiga supportrar som är kvinnor som tillhörande de mest
våldsamma supportrarna. Själva miljön i och kring klackarna är dock utpräglat maskulin.
67 Detta innebär inte att de behöver vara centrala även i nätverk bestående av samtliga misstänkta i
Stockholm. Det är fullt möjligt att supportrarna visserligen är centrala i samband med bråk vid idrotts-
evenemang, men att de samtidigt utgör endast en perifer del av brottsligheten i stort.
68 Exempelvis är de av Sarnecki undersökta personerna under 21 år och samtliga har inte följts upp
under hela undersökningsperioden. Inte heller det geografiskt avgränsade polisområdet är samma
(Sarneckis data utgår från Stockholms stad och denna undersöknings data omfattar hela Stockholms
län).
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Supportrarna misstänks för färre men något grövre brott, i synnerhet misstänks
de för fler våldsbrott, än medbrottslingarna. Vad gäller lagförd brottslighet är
dock medbrottslingarna generellt sett tyngre belastade. De har lagförts för fler
brott och fått strängare påföljder mätt i antal fängelsestraff och fängelsemånader.
Skillnaden i andel våldsbrott minskar vid jämförelsen av lagförda brott, men
personerna i supportergruppen har alltjämt en större andel våldsbrott i sin lag-
förda brottslighet, jämfört med sina medbrottslingar. Resultatet av undersök-
ningen tyder alltså på att de personer, som av supporterpolisen i Stockholm be-
döms vara de mest våldsbenägna supportrarna, generellt sett begår brott till-
sammans med personer som är tyngre belastade än de själva, när de begår brott
tillsammans med andra än personer ur supportergruppen.

Som tidigare nämnts visade det sig att supportrarna ofta återfinns i nyckelposi-
tioner inom nätverken. Trots detta ingick de sällan i de kluster som förekommer.
En möjlig tolkning av detta är att vissa av supportrarna utgör länkar mellan sup-
portergruppen och tyngre kriminella i Stockholm. Samtidigt fungerar de inte
som centrala personer i dessa grupper. Sannolikt skulle de även befinna sig i ut-
kanten av de nätverk som omfattar samtliga misstänkta för brott i Stockholm
under perioden.

Om supportergruppen jämförs med dem som i Ahlbergs (1985) undersökning
gripits i samband med läktarbråk, finns det klara likheter i det avseendet att båda
grupperna till stor del lagförts för brott, samt att våldsbrott utgör en ovanligt stor
andel av den lagförda brottsligheten. Det bör dock hållas i minnet att denna un-
dersökning och Ahlbergs undersökning utgår från olika urvalskriterier, varför
grupperna inte är helt jämförbara.

Vad säger då dessa resultat om supportrarna och deras förhållande till orolighe-
ter och bråk i samband med idrottsevenemang? Det brukar emellanåt anföras två
olika synsätt på detta. För det första att dessa supportrar har, eller åtminstone har
haft, ett genuint sportintresse och faktiskt är supportrar i grunden, om än inte
särskilt populära hos den egna klubben. Om så är fallet skulle inblandningen i
oroligheter i samband med idrottsevenemang kunna utgöra ”inkörsporten” till
fortsatt (annan) brottslighet. För det andra att dessa personer inte alls är support-
rar, utan redan tungt kriminellt belastade personer (män), som söker sig till dessa
sammanhang uteslutande för att bråka. Kan då undersökningens resultat säga oss
något om dessa två synsätt?

Flera av resultaten från denna undersökning kan egentligen tala för vilket som
av ovan nämnda alternativ. Vissa uppgifter tyder dock på att det verkligen rör
sig om supportrar och andra på att det handlar om i övrigt kriminella personer



70

som söker sig till dessa sammanhang. Det som talar för att det verkligen rör sig
om genuina supportrar är dels att nätverken är homogena med avseende på lag-
tillhörighet, dels att supportergruppens brottslighet skiljer sig från medbrotts-
lingarnas genom att de begår mer våldsbrott och mindre egendomsbrott. För hy-
potesen att det är kriminella personer som söker sig till idrottsevenemang för att
bråka, talar det faktum att huvuddelen av supportergruppens brottslighet sker
utanför idrottsevenemang samt att brotten utanför idrottsevenemang, sker med
andra personer än supportrar.

Intressant i detta sammanhang är dock de resultat som Sarnecki (2001, kapitel
sju) presenterar i den del av nätverksstudien av ungdomar misstänkta för brott i
Stockholm69 som utgörs av en specialstudie över de mest våldsbenägna support-
rarna. Detta material omfattar personer under 21 år, som skäligen misstänkts för
brott anmält inom Stockholms stads polisdistrikt under perioden 1991-1995,
samt deras medbrottslingar. De 103 personer som av supporterpolisen utpekats
som särskilt våldsbenägna supportrar har i Sarneckis undersökning studerats se-
parerat. Eftersom Sarneckis undersökning rör en tidigare period än föreliggande,
kan den användas för att studera gruppens utveckling över tid, vilket är högst
relevant i diskussionen om bråk i samband med idrottsevenemang är en inkörs-
port till annan kriminalitet, eller endast en ”bisysselsättning” för våldsbenägna
personer med annan kriminell erfarenhet. Om det vore fråga om en inkörsport
borde supportrarna vara mer specialiserade på brott i samband med idrottseve-
nemang i Sarneckis undersökning. Om det istället är fråga om i övrigt kriminella
personer, borde dessa i Sarneckis material snarare syssla med annan brottslighet
än brott med anknytning till idrottsevenemang, eftersom detta då vore ett senare
inslag i personernas brottsliga beteende. I Sarneckis undersökning visar det sig
att supportrarna tycks vara mer specialiserade på brott i samband med idrotts-
evenemang i ett tidigare skede av sin brottskarriär, än vad de är i denna under-
sökning.70 Detta talar alltså för att det är fråga om en inkörsport till kriminalitet
och inte redan kriminella som söker upp bråk. Ytterligare något som talar för
detta är de tidigare nämnda nyckelpersonsintervjuerna som genomförts (Petters-
son 1998). De personer som arbetade med frågor kring bråk i samband med id-
rottsevenemang, ansåg att personerna i supportergruppen i grund och botten, åt-
minstone till en början, känner en stark samhörighet till det egna laget.

                                        
69 Samma nätverksstudie där etnicitetsundersökningen och genusundersökningen ingår som delunder-
sökningar.
70 Något som dock är lite märkligt i Sarneckis reslutat, i förhållande till mina resultat, är att supportrar-
na vid denna tidigare undersökningsperiod inte tycks vara allt igenom lojala mot sitt lag vad gäller
dem de misstänks för brott tillsammans med. I denna undersökning föreligger dock, som tidigare på-
pekats, i detta avseende närmast vattentäta skott mellan supportrar till olika lag.
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Avslutningsvis vill jag återgå till de tidigare anförda argumenten för att det är
fråga om kriminellt belastade personer som söker sig till bråk, vilka var dels att
huvuddelen av supportergruppens brott sker utanför idrottsevenemang, dels att
dessa brott sker med andra personer utanför supportergruppen. Mot bakgrund av
resultatet i Sarneckis undersökning talar dessa förhållanden inte alls emot hypo-
tesen om att detta skulle utgöra en ”inkörsport” till annan brottslighet. Tvärtom
förefaller det rimligt att personernas brottslighet i ett senare skede i så fall tar sig
denna form. Likaså det faktum att vissa supportrar tycks utgöra nyckelpersoner
som sammankopplar supportergruppen med tyngre kriminella, kan tyckas
stämma med denna hypotes. Sammantaget talar alltså denna undersökning, i
kombination med Sarneckis resultat, för att det är trogna supportrar samt att
deltagandet vid oroligheter i samband med idrottsevenemang kan utgöra, eller
kanske snarare kan ha utgjort, en ”inkörsport” till annan kriminalitet. Jag vill
dock påpeka att samtliga nyckelinformanter ansåg att orsaker till våldsamma
supportrars beteende till stor del handlar om sociala problem och att dessa ung-
domar, om de inte hade varit supportrar, troligtvis återfunnits i andra problema-
tiska sammanhang.



72

Etnicitetsundersökningen

 Undersökningens bakgrund och syfte

Som tidigare konstaterats har ungdomsbrottslighet till stor del visat sig vara frå-
ga om ett gruppfenomen. De flesta ungdomar som begår brott gör detta i grupp,
och de ungdomar som begår många brott har ofta brottsliga kamrater (Sarnecki
1993, s. 36). Det har även visat sig att de ungdomar som oftare umgås med flera
kamrater samtidigt tenderar att vara mer brottsbelastade (Ring 1999, s. 105). I
USA förekommer sedan lång tid brottsliga ungdomsgäng i storstäderna (Huff
1990; Klein 1995). Dessa gäng är oftast etniskt homogena. Forskning kring etni-
citet i Sverige tyder dock på att det svenska samhället i hög grad är ett multi-
kulturellt samhälle, där olika invandrargrupper umgås över de etniska gränserna
och skapar nya strukturer och kulturella mönster (se exempelvis Ehn 1992;
Ålund 1997). Samtidigt har boendesegregationen mellan infödda svenskar och
personer som invandrat till Sverige ökat på senare tid (Molina 1997). Likaså har
marginaliseringen av invandrare som grupp ökat (Tham 1994, s. 227). Det finns
även tecken på att rasismen (nu i form av en kulturellt fokuserad rasism istället
för den biologiskt inriktade, som dominerade under tidigare delen av 1900-talet,)
har ökat i Sverige (se exempelvis Statens invandrarverk 1995; Ds 1998:35).

Medierna har vid flera tillfällen förmedlat en bild av att det i Sveriges storstäder
skulle förekomma en form av ”lågskaligt raskrig” mellan svenska ungdomsgäng
och invandrargäng (se exempelvis Expressen 1997-02-19; Ohlsson 1997). Den
undersökning av brottsliga ungdomsnätverk i Stockholm som pågår vid Krimi-
nologiska institutionen vid Stockholms universitet har hitintills inte studerat nät-
verkens etniska sammansättning. Mot bakgrund av de ibland alarmerande rapp-
orter som förekommit i massmedia är det angeläget att undersöka även denna
aspekt av nätverken.

Syftet med denna undersökning är att studera vilken relevans medias bild av
konflikter mellan ungdomsgrupper på etniska grunder har när det gäller personer
under 21 år som misstänkts för våldsbrott i Stockholm. Etnicitetens betydelse
kommer att undersökas dels utifrån vem ungdomarna begår brott tillsammans
med, dels utifrån vem brotten begås mot. Därefter kommer etnicitetens betydelse
för dessa val att jämföras med betydelsen av andra faktorer såsom bostadsområ-
de, ålder och kön. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns några tecken
på att det i Sverige förekommer den typ av gatugäng som USA är så ökänt för.
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Det övergripande syftet med undersökningen är följaktligen att studera den et-
niska strukturen hos ungdomsgrupper som misstänks för våldsbrott, samt etni-
citeten hos dem dessa grupper begår brott mot. Detta görs genom att studera tre
olika teman.

1. Hur den etniska fördelning ser ut i nätverk av ungdomar som misstänks för
våldsbrott.

2. Vem ungdomar begår brott tillsammans med ur en etnisk aspekt.
3. Vem ungdomar begår brott mot ur en etnisk aspekt.

Materialet har bearbetats genom nätverksanalys.  Dels analyseras nätverk av
ungdomar som misstänks för brott tillsammans, dels de länkar som dessa nät-
verk består av. Länkarna utgörs dels av ungdomars val av medbrottslingar, dels
av deras val av offer. Därutöver har ett urval71 av polisanmälningarna granskats
närmare.

Jag inleder med ett bakgrundsavsnitt som bland annat berör frågor kring etnici-
tet, rasism och boendesegregation. Därefter beskriver jag datamaterialet och
dess begränsningar varefter själva resultaten redovisas för att slutligen diskute-
ras.

Etiska överväganden

Inledningsvis vill jag dock i detta sammanhang säga några ord om forsknings-
etik. Att forska om etnicitet och brott är inte oproblematiskt ur en etisk synvin-
kel. För det första finns en risk för att fokus på minoriteter, oavsett vilket syftet
studien har, kan leda till (ökad) stigmatisering av gruppen. För det andra kan
fokuseringen på minoriteter leda till att den viktigare frågan om majoritetens
(svenskars) uteslutningsmekanismer försvinner (se exempelvis Alver och ? yer
1997, s. 15). Som argument för att ändå genomföra denna typ av forskning kan
anföras att frågan redan diskuteras livligt och att i denna debatt kan vetenskap-
ligt genomförda studier vara ett viktigt underlag, inte minst gentemot olika ra-
sistiska debattörer. Därutöver kan forskning kring ämnet bidra till att bilden pro-
blematiseras mer än vad debatter i medierna i allmänhet gör, bland annat genom
att föra fram alternativa förklaringar, så som social klass, diskriminering och
utanförskap, istället för etniciteten i sig. Mitt eget ställningstagande till dessa
etiska frågor är att bilden av minoriteters brottslighet är mer i behov av proble-

                                        
71 Brott där de misstänkta tillhör nätverk med enbart svenskar och övriga nordbor.
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matisering än av tystnad från forskarvärlden, men naturligtvis måste forskning
kring området göras med stor varsamhet och först efter noga överväganden.

Etnicitet, rasism och främlingsfientlighet

I litteraturen finns två olika perspektiv på etnicitet (se exempelvis Ehn 1993,
s. 68; Socialstyrelsens ?SoS? rapport 1999:6, s. 32-33). Dels kan etniciteten ses
som en egenskap som är medfödd, dels som något som skapas. Uppfattningen
att etnicitet är något medfött brukar förknippas med nyrasism72, där kultur har
ersatt biologi som kriterium för åtskillnad mellan grupper (se exempelvis Sander
1995, s. 139-141; Ålund 1997, s. 81 & 1995, s. 58). Samtliga forskare jag kom-
mit i kontakt med i litteraturgenomgången anser att etnicitet inte är en egenskap
som är statisk, utan relaterad till den omgivning och det samhälle en person le-
ver i (Ehn & Arnstberg 1988; Ehn 1993 & 1988a; Gilroy 1987; Molina 1997;
Sollors 1989; Ålund 1997, 1995 & 1992). Ehn och Arnstberg uttrycker detta ge-
nom exemplet ”(a)tt vara kurd i Turkiet är något helt annat än att vara kurd i
Sverige” (1988, s. 104). Att etniciteten påverkas av kontexten gäller förvisso
även den svenska kulturen. Sedan många generationer tillbaka har folk från en
mängd olika länder invandrat till Sverige. Detta har givetvis även påverkat Sve-
rige och dagens etniska svenskar (Molina 1997, s. 49).

Multikulturellt, främlingsfientligt eller både och?

Vissa forskare (se t.ex. Ehn 1992, s. 129, 141 & 1995, s. 52; 1988b, s. 360;
Ålund 1997 & 1995, s. 54) menar att det finns två olika tendenser i Sverige idag.
Den ena är att rasism och främlingsfientlighet ökar och den andra är att Sverige,
framför allt i de mångkulturella förorterna, går mot ett samhälle med ett stort
inslag av umgänge mellan olika etniska grupper.

Ålund (1997, s. 40, 79), som genomfört intervjuer med ungdomar som bodde i
en förort utanför Stockholm, menar att motsättningar som i grund och botten
beror på 1990-talets ekonomiska kris kan leda till konflikter mellan grupper där
exempelvis skinheads angriper invandrare. Dessa konflikter förklaras ofta ge-
nom kulturskillnader och kulturkrockar, istället för att orsakerna söks i den eko-

                                        
72 Inom forskarvärlden pågår enligt Diaz (1992) en debatt kring vad som ska definieras som rasism,
sedan händelserna under andra världskriget i stort sett gjorde det omöjligt att argumentera för en rasbi-
ologisk ståndpunkt. Då begreppet nyrasism används förknippas det med åtskillnad utifrån kulturella
kriterier snarare än biologiska. Det behöver inte nödvändigtvis inbegripa en rangordning mellan grup-
per utan kan även innebära att man vill bevara olika gruppers ”särart” och därför anser att dessa ej får
blandas.
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nomiska situationen i Sverige. Även de av Ålund intervjuade invandrarungdo-
marna beskriver ofta sin situation i termer av kulturkonflikter. Men om ungdo-
marna ombeds ge konkreta exempel på detta visar det sig ofta att bilden av kul-
turkonflikter och andra stereotyper försvinner. Denna uppfattning om dem själva
är inte självupplevd utan pålagd utifrån. Även Ehn (1992, s. 136-137) menar att
det finns konflikter mellan personer, som vid första anblicken verkar handla om
kulturskillnader, men som troligen har sin grund i andra förhållanden såsom
skillnader i politiska ställningstaganden.

Ålunds (1997, s. 67, 108-109, 186; 1992, s. 75) forskning visar både på spän-
ningar mellan etniska grupper och gränsöverskridanden. Framför allt är det
bland ungdomarna som gränsöverskridningarna sker och ungdomsgrupperna är
oftast etniskt blandade. Det är inte etniciteten som är det viktiga hävdar hon, var
man kommer ifrån spelar en underordnad roll, och ungdomarna relaterar sig mer
till vilka som är deras vänner. Ehn (1992, s. 133-135; 1993, s. 73-76; 1988a,
s. 302, 303; 1988b, s. 350, 353 & 1995, s. 46, 52) menar att de som bor i de
multikulturella förorterna inte bryr sig särskilt mycket om de etniska olikheter-
na. Visserligen har personerna en klart uttalad etnisk identitet, men de har sam-
tidigt en stor tolerans gentemot andra etniska grupper, och även Ehn anser att
ungdomsgrupperna oftast är etniskt blandade. Han menar att det i vissa miljöer,
exempelvis på daghemmen och i skolorna, skapas etniskt neutrala zoner, där
konflikter mellan olika grupper tonas ned. Detta leder till att förorterna i viss
mån inte är mångkulturella utan istället monokulturella, eftersom de olika etnis-
ka grupperna anpassar sig provisoriskt till det svenska samhället. Sverige ge-
nomgår på detta sätt en utveckling dels mot att bli mer etniskt heterogent, genom
en uppdelning i olika etniska grupper, dels mot att bli mer homogent, genom en
övergripande försvenskning.

Vissa grupper uppfattas dock av omgivningen som mer etniskt homogena än
andra, exempelvis turkar, kurder och assyrier/syrier (Ehn 1992, s. 132; 1993, s.
74-76; 1995, s. 49). Ehn menar att detta delvis beror på att dessa grupper är stör-
re i just det området de bor än vad andra etniska grupper är och att de därför
syns mer. Även svenskar beskrivs av en del intervjuade som etniskt mer homo-
gena än grupper i allmänhet.

Centrum för invandringsforskning (CEIFO) har genomfört en undersökning
bland skolbarn om utsatthet för etniskt och politiskt relaterat våld och hot med
mera, samt attityder till bland annat invandring (Lange m. fl. 1997, s. 55-57). I
denna visar det sig att de som gick i sjätte klass (den yngsta åldersgruppen i un-
dersökningen) instämde minst av alla i påståendet att invandrare från utomeuro-
peiska länder ska återvända till sina hemländer, samt i påståendet att man inte
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bör blanda olika kulturer. Mellanstadieeleverna låg under genomsnittet för
samtliga i undersökningen, vad gällde att instämma i påståendet att man inte bör
blanda olika raser.73 Forskarna tolkar detta utfall bland annat som att de yngre
eleverna i större utsträckning kommit i kontakt med utomeuropeiska invandrare
och olika kulturer. Detta skulle i så fall kunna ge stöd åt tesen att vi går mot ett
multikulturellt samhälle med ökad tolerans. Det är dock fråga om en tvärsnitts-
undersökning, vilket gör det svårt att uttala sig om ifall det är en ålderseffekt
eller en faktisk förändring av åsikterna bland de yngre.

Även om mycket tyder på att Sverige blir ett alltmer multikulturellt samhälle
möter invandrare givetvis också på problem i samband med sin integration i det
svenska samhället. Rosengren (1988, s. 262-265) har undersökt finska och fin-
landssvenska invandrare på en mindre ort i Sverige. Hon kommer fram till att,
trots att de kulturella skillnaderna mellan grupperna inte kan anses var särskilt
stora, har ingen av invandrargrupperna inlemmats helt i det svenska samhället.
Svenskar, finlandssvenskar och finnländare lever sida vid sida utan några när-
mare kontakter.

Ehn (1988b, s. 353-358) tycker sig genom sina intervjuer se en bild av det fram-
tida Sverige som ett blandsamhälle, där etniska grupper lever tillsammans an-
tingen som vänner eller sida vid sida i tolerans. Han menar att då fokus läggs vid
problemen i beskrivningarna av de mångkulturella förorterna, glöms det ofta
bort att vardagen i huvudsak består av en mängd möten mellan svenskar och in-
vandrare där de olika personerna håller sams.

Utsatthet och attityder

Resultatet från ovan relaterade undersökning av CEIFO (Lange m. fl. 1997) vad
gäller utsatthet för misshandel, hot samt tillmälen som kan relateras till perso-
nens etniska ursprung framgår av Tabell 6.

                                        
73 De som gick på teoretiskt gymnasium instämde dock minst i detta påstående, vilket kan bero på att
högre utbildning generellt sett är mindre relaterad med främlingsfientliga åsikter.
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Tabell 6. Andel skolelever som uppger att de, de senaste tolv månaderna, varit  utsatta för
misshandel, hot samt tillmälen som kan relateras till deras ursprung. Totala antalet personer
i undersökningen är 7 927. Källa Lange m.fl. 1997, s. 11-20. Procent.74

Utsatthet under de tolv
senaste månaderna

Med helsvensk bak-
grund

Med sydeuropeisk
bakgrund

Med utomeuropeisk
bakgrund

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar
Andel utsatta för våld 0,9 3,7 3,1 6,9 4,2 7,7
Andel utsatta för hot 2,4 8,8 7,3 15,3 10,7 22,4
Andel utsatta för tillmä-
len

10,9 26,3 26,1 51,9 37,4 56,3

Undersökningen visar att ungdomar med utomeuropeisk bakgrund uppgav mest
utsatthet för våld, hot och tillmälen. Dessa känner sig även oftare orättvist be-
handlade på grund av sitt etniska ursprung. Det är tydligt att pojkar uppger mer
utsatthet än flickor. Detta följer i och för sig ganska väl resultaten från SCB:s
offerundersökningar, som visar att män generellt sett är mer utsatta för våld och
hot än kvinnor (SCB 1995, s. 67). Påpekas bör dock att ovan siffror inte visar
skillnader i total utsatthet utan endast skillnaderna i utsatthet på grund av etniskt
ursprung.

Samtidigt visade det sig att samma grupp, personer med utomeuropeisk bak-
grund, även uppgav mer utsatthet på grund av sina patriotiska åsikter. Vad detta
kan bero på ansåg sig forskarna inte kunna förklara i detta skede (Lange m. fl.
1997, s. 12). Jag anser att en möjlig tolkning är att frågan har missuppfattats, och
att även detta kan röra sig om vad som i allmänhet skulle definieras som över-
grepp på grund av etniskt ursprung.

Den del av undersökningen som behandlade skolelevernas attityder till invand-
rare och rasism, visade entydigt att pojkar generellt sett har en mer rasistisk at-
tityd än flickor. De med svensk bakgrund svarade oftare att de instämde helt el-
ler delvis i påståendet att olika raser eller kulturer inte bör blandas, än vad per-
soner med utländsk bakgrund gjorde. Påståendet om att man inte bör blanda folk
från olika kulturer fick dubbelt så starkt stöd som påståendet att det inte var bra
att blanda olika raser (Lange m. fl. 1997, s. 54-66).

                                        
74 Då siffror för personer med nord/väst/östeuropeisk bakgrund inte redovisas för misshandel har jag
valt att inte ta med denna grupp i tabellen. Vid hot samt tillmälen placerar sig gruppen mellan dem
med svensk bakgrund och dem med sydeuropeisk bakgrund.
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En annan undersökning som genomförts av CEIFO (Lange 1995, s. 36-38) be-
handlar i vilken grad invandrare, över en femårsperiod, upplevt diskriminering i
det svenska samhället. Denna undersökning visar att en påtaglig andel av re-
spondenterna (afrikaner, araber, latinamerikaner och polacker) har upplevt
diskriminering i en mängd olika sammanhang. Generellt sett uppger afrikaner
högst och polacker lägst utsatthet. Även i denna undersökning rapporterar män
oftare att de är utsatta, än vad kvinnor gör. Exempelvis uppger över 50 procent
av de afrikanska männen att de vid minst ett tillfälle under den studerade perio-
den anser att de inte fått ett jobb de sökt, och haft kvalifikationer för, på grund
av sin utländska bakgrund. Många av de intervjuade uppger att de varit utsatta
för hot och trakasserier på gatan på grund av sin utländska bakgrund. Högst an-
del personer som uppger detta finns bland afrikanska män, där 58 procent upp-
levt hot och trakasserier vid minst ett tillfälle. Polska män uppger den lägsta an-
delen, vilket är 11 procent. Över hälften av de afrikanska männen har, enligt
egen uppgift, vägrats inträde på restauranger och liknande, och omkring en fjär-
dedel av afrikanerna, araberna och latinamerikanerna anser att de har blivit tra-
kasserade av grannar på grund av sin utländska bakgrund. Många av de tillfrå-
gade anser sig även ha blivit illa behandlade av ett flertal olika myndigheter,
däribland polisen och socialtjänsten (mellan cirka 12 procent och drygt 30 pro-
cent av afrikaner, araber och latinamerikaner och från drygt 5 procent till knappt
20 procent av polackerna).

Ovan relaterade undersökning visar att invandrare i Sverige i stor utsträckning
upplever att de utsätts för diskriminering och uppfattar sig som illa behandlade
på grund av sitt etniska ursprung av såväl den omgivande allmänheten (främ-
lingar på gatan), personer i närmiljön (grannar) och av myndigheter. Båda ovan
refererade undersökningar visar även att ju synligare en grupps utländska bak-
grund är för omgivningen, desto oftare utsätts gruppen för diskriminering. Där-
utöver har Martens (1998, s. 82-86) funnit att utomeuropeiska invandrare är mer
oroliga för att utsättas för brott än vad svenskar och europeiska invandrare är.

Vissa kriminologer anser att just denna diskriminering och det utanförskap, som
invandrare utsätts för och upplever i det svenska samhället, kan vara en av orsa-
kerna till att dessa ofta är överrepresenterade vad gäller brottslighet (se exem-
pelvis Bergström & Sarnecki 1996, s. 180; von Hofer, Sarnecki & Tham 1996, s.
89-91 & 1997, s. 78-86). Eftersom denna undersökning inte har som syfte att
förklara en eventuell överrepresentation i brottslighet bland invandrare eller per-
soner med invandrarbakgrund, kommer denna fråga inte närmare att behandlas.
Det ska även påpekas att eventuella överrepresentationer inte går att utläsa ur det
presenterade materialet. Av betydelse för undersökningen är dock att invandrare
känner sig diskriminerade i det svenska samhället och av den orsaken kan för-
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väntas uppleva ett främlingskap gentemot svenskar. Med tanke på att en inte helt
oansenlig del av svenska skolelever ger uttryck för främlingsfientliga åsikter75

och att intervjuade högstadieelever76 från etniska minoritetsgrupper ansåg sig
vara utsatta för både dold och öppen rasism från såväl andra elever som lärare
(Parszyk 1999, s. 188-192, 244-246), kan det förväntas att invandrare generellt
sett upplever ett avståndstagande från svenskar. Detta gör att det finns risk för
att det uppstår konflikter mellan grupperna. Det kan även antas leda till att
svenskar och invandrare, framför allt utomeuropeiska invandrare, mer sällan
umgås med varandra.

Rasistisk brottslighet

Den svenska säkerhetspolisen (SÄPO) har kartlagt brottslighet kopplad till ra-
sism och främlingsfientlighet under åren 1994 och 1995. Av samtliga våldsbrott
i Stockholm under 1995 har 0,9 procent av misshandelsbrotten och 1,9 procent
av de grova misshandelsbrotten bedömts ha rasistiska eller främlingsfientliga
motiv (SÄPO 1997, s. 34-53). Undersökningen visar att 25 procent av de an-
mälda brotten med inslag av rasism och främlingsfientlighet var våld mot per-
son, vilket tillsammans med ”budskapsbrott”77 var de överlägset största kategori-
erna. Utifrån de uppgifter om våld och förekomst av vapen som finns i brotts-
anmälningarna, sluter sig SÄPO till att minst en fjärdedel av de rasistiska vålds-
brotten är att betrakta som mycket allvarliga brott. Den vanligaste brottsplatsen
är offentlig plats, företrädesvis en gata, och det är framför allt unga män som
begår brotten.

Mer än hälften av dem, som var misstänkta för rasistiska brott, var enligt SÄPO
tidigare dömda för minst ett brott, och knappt hälften av dem kunde kopplas till
nationalsocialistiska grupper eller bedömdes vara skinheads, vilket får anses
vara en minimisiffra eftersom sådana uppgifter inte alltid framgår av själva an-
mälan. Den vanligaste kopplingen var till Vitt Ariskt Motstånd, trots att denna
                                        
75 Bland annat instämde 38 procent av eleverna med svensk bakgrund helt eller delvis i påståendet att
”invandrare i Sverige som kommit från länder utanför Europa ska återvända till sina hemländer”, 10
procent instämde helt eller delvis i påståendet att ”det är emot naturens lagar att människor av olika
raser får barn tillsammans” och 22 procent instämde helt eller delvis i påståendet att ”det är bättre för
ett samhälle om människor från olika kulturer lever åtskilda och inte blandar sig med varandra” (Lan-
ge m. fl. 1997).
76 Även inom högre utbildning i Sverige har det visats att invandrare upplever sig vara diskriminerade
(Sedigh Zadeh 1994,  ref. i Kampe 1995, s. 8-9).
77 Det är något oklart vad som avses med ”budskapsbrott”, men enligt min tolkning så rör det sig om
brott där huvudmotivet är att framföra ett rasistiskt budskap. Ett exempel på detta är de skadegörelse-
brott som består av klotter i form av rasistiska slagord. SÄPO påpekar dock själva att på sätt och vis
kan nästan alla brott av denna typ klassificeras som budskapsbrott. De exkluderar dock våld mot per-
son, egendom eller andra sakförhållanden (ej klotterbrotten).
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organisation upphörde 1993. Av våldsbrotten var det mellan 50 och 60 procent
som kunde kopplas till nationalsocialistiska grupper eller skinheads. Det är van-
ligare bland män än bland kvinnor som misstänks för den typen av brott, att de
är involverade i nationalsocialistiska grupper eller är skinheads.

Cirka 80 procent av våldsbrotten var direkt riktade mot utlänningar eller invand-
rare78 och cirka 10 procent var av antisemitisk karaktär. Övriga brott var framför
allt riktade mot politiska meningsmotståndare. Av de rasistiska våldsbrotten mot
utlänningar eller invandrare kan 40 procent kopplas till nationalsocialistiska
grupper eller skinheads, vilket återigen är att betrakta som en minimisiffra.

En av de slutsatser SÄPO drar av undersökningen är att det på mindre orter i
landet i större utsträckning handlar om att olika etniska ungdomsgrupper söker
upp varandra, medan det i storstäderna sker mer slumpmässiga möten och kon-
flikter mellan grupper. I storstaden finns det en möjlighet att försvinna i mäng-
den, och nästa konflikt sker troligen med ett annat ungdomsgäng. SÄPO menar
dock att det i de större städernas förorter finns förutsättningar för att få samma
typ av uppsökande konflikter som i småstäderna (SÄPO 1997, s. 54).

I undersökningen finns det problem med underrapportering från vissa län, ex-
empelvis Stockholms län, framför allt för år 1994. Det är inte heller oproblema-
tiskt att definiera vilka brott som är rasistiska och vilka som inte är det.

En senare rapport från SÄPO:s kartläggning av rasistiska brott (1998, s. 20-30)
visar att under 1997 rapporterades 1 438 anmälningar om brott med rasistiska
inslag (exklusive antisemitiska brott) till SÄPO. Anmälningarna omfattade
sammanlagt 1 752 brott. Av dessa brott var 684 misshandelsbrott eller olaga hot,
elva rån samt 25 brott mot tjänsteman. Stockholm står för en stor del av dessa
1 438 anmälningar (42 procent), men det beror delvis på att insamlingsrutinerna
i Stockholm var bättre än i övriga landet.79 Utöver dessa brott förekommer även
anmälningar som rör brott med antisemitiska inslag (99 i hela Sverige, länsupp-
gifter redovisas inte). De rasistiska och antisemitiska brotten begås huvudsakli-
gen av ensamma gärningsmän (85 procent). Att det är grupper som genomför
brotten hör alltså till ovanligheterna. Brotten är inte typiska ungdomsbrott, utan
medelåldern på de skäligen misstänkta är 31 år för samtliga brott och 27 år för
våldsbrotten. Detta innebär att det inte är att förvänta någon större andel brott av

                                        
78 I rapporten klargörs inte vad som avses med ”utlänning” respektive ”invandrare”.
79 SÄPO:s kartläggning genomgick inför 1997 års insamling och bearbetningar en hel del förändringar.
Därför kan Stockholm 1997 ha bättre insamlingsrutiner trots att de tidigare år hade sämre insamlings-
rutiner.
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detta slag kopplade till nätverk av ungdomar som misstänks för våldsbrott till-
sammans.

Av inrikesdepartementets rapport från arbetsgruppen med uppgift att motverka
och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld framgår dock att Bj? rgo
kommit fram till, att majoriteten av förövarna utgörs av informella grupper av
vänner eller skinheadsgäng (Ds 1998:35 s. 181). Skillnaden mellan SÄPO:s siff-
ror och de från inrikesdepartementet kan bero på att SÄPO:s siffror utgår från
uppgifter om personer som skäligen misstänks för denna typ av brottslighet. Att
det skulle vara vanligt att det är mer välorganiserade grupper verkar dock inte
troligt.

Gatugäng

När man undersöker det som allmänt benämns gängbrottslighet är det viktigt att
definiera vad som menas med gäng. I amerikansk forskning har uttrycket ”gang”
avsett både löst sammanhängande grupper och starkt sammanhållna grupper
med klar hierarki och omfattande brottslighet. Någon enhetlig definition på
”gang” finns inte. Ibland benämns de mer sammanhållna och hierarkiska grup-
perna  för ”street gang” (Klein 1995). Av Huff med flera (1990) framgår att ut-
märkande för dessa gäng är bland annat att de främst består av tonårspojkar och
unga män, är väl sammanhållna och har en klart definierad hierarki, att de ofta är
etniskt homogena, att de ägnar sig åt tung brottslighet, har ett territorium vilket
de uppfattar som sitt samt hamnar i konflikter (ofta våldsamma sådana) med lik-
nande grupper. De refererade författarna använder sig delvis av olika definitio-
ner på ”gang” eller ”street-gang”. Generellt sett avses dock relativt sammanhåll-
na grupper som är mer eller mindre brottsliga. I denna avhandling ska därför ut-
trycket ”gatugäng” förstås som relativt sammanhållna grupper som (bland annat)
begår brott tillsammans.

Klein (1995) anser att ett av de viktigaste kriterierna för om en grupp ska defini-
eras som ett gäng är om de själva betraktar sig som ett sådant och på så sätt upp-
nått en form av  ”gängidentitet”. Han framhåller även att gatugäng är delvis
kvalitativt annorlunda än andra ungdomsgrupper (2001, s. 10). Klein (s. 7) på-
pekar även att i Europa argumenteras för att det inte finns gatugäng, eftersom
dessa inte är som de amerikanska gatugängen, och i USA hänvisas till att det
inte finns gatugäng i vissa städer eftersom dessa inte är som gatugängen i Los
Angeles. Klein menar att inte ens Los Angeles har gatugäng ”som i Los Ange-
les”, eftersom föreställningen om gatugängen bygger på stereotyper. Föreställ-
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ningen kommer enligt Klein från musikalen ”West Side Story”, och är inte sär-
skilt relevant för hur gatugängen egentligen ser ut.

Situationen i USA

I USA har sedan 1800-talet olika mer eller mindre brottsliga ungdomsgäng före-
kommit i storstäderna. Dessa ansågs då som nu till stor del bestå av unga män
som tillhörde etniska minoriteter, eller grupper som flyttat inom landet (Spergel
1995, s. 6). Det är framför allt i städernas fattigare områden kring stadskärnan
som gängstrukturer utvecklas. Spergel (1995) menar att det våld som utövas av
gatugäng oftast håller sig inom den egna gruppen, och att i de fall där längre
våldsamma konflikter mellan olika gäng har pågått, har detta framför allt handlat
om att gängens ”territorium” legat förhållandevis nära varandra. Ett undantag
från detta är de skinheadsgäng som uppstått framför allt i Florida. Dessa har hu-
vudsakligen ägnat sig åt förföljelse av människor, våldsbrott, rasistiska över-
grepp och att provocera fram upplopp. På senare år har de attacker av skinheads
på svarta, judar, invandrare, homosexuella och andra minoriteter, som resulterat
i mord eller dråp, ökat. Klein (1995, s. 21-22) anser dock att skinheads inte bör
räknas till gatugäng. Han utesluter i sin definition av gatugäng även motorcykel-
gäng.

Klein (1995, s. 102; 2001, s. 12-17) urskiljer fem olika typer av gatugäng i ame-
rikanska städer. Tidigare försök att särskilja olika former av gatugäng har utgått
antingen från den etniska sammansättningen eller från beteendemönster (så som
Cloward och Ohlins 1960 indelning i konfliktgrupper, ungdomsbrottslingar och
reträttister). Klein utgår istället från strukturella aspekter vid sin typologisering,
det vill säga gruppegenskaper. Materialet är inhämtat från ett stort antal så kall-
ade ”gängexperter” inom polisen runt om i USA. De strukturella faktorer de un-
dersöker är gruppernas storlek, varaktighet, medlemmarnas ålder, förekomst av
undergrupper, om de är territoriella och deras brottsliga mångsidighet (de två
senare faktorerna har dock stora likheter med indelning efter beteendemönster).

En form av gatugäng Klein (2001, s. 14-17) identifierar är de traditionella gäng-
en som existerar generation efter generation i samma område i flera decennier
och som har ett stort antal medlemmar. Dessa är dock inte, vilket länge ansetts,
den vanligaste formen av gatugäng, utan utgör 11 procent av gängen i undersök-
ningen. En annan form är vad Klein kallar för neotraditionella gäng, vilka ut-
gjorde 24 procent av gängen. Dessa grupper rapporteras ha förekommit kortare
tid än tio år, är i storleksordningen medelstora till stora, har undergrupper och är
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starkt territoriella. Klein menar att undergrupperna, storleken och att de är terri-
toriella talar för att de håller på att utvecklas till traditionella gäng.

Den vanligaste gängformen var dock den som Klein kallar för ”compressed”,
vilket kan översättas ungefär som komprimerade/sammanhållna gäng. Dessa var
mindre tidsbeständiga, hade betydligt färre medlemmar än de traditionella och
neotraditionella gängen, hade en begränsad åldersvariation och inga undergrup-
per. Dessa utgjorde 39 procent av gängen i undersökningen. Den fjärde typen
var specialiserade gäng, vilka var relativt små och mindre tidsbeständiga (mind-
re än tio år). De vanligaste ”specialiteterna” var droger, graffiti och över-
fall/misshandel80 och 17 procent av gängen i undersökningen klassificeras till
denna kategori. Slutligen förekom vad Klein kallar ”kollektiva” gäng. Dessa
påminde om de ”sammanhållna” gängen, men var större och hade större ålders-
variation än dessa. 9 procent av gängen kategoriserades som kollektiva.

De gatugäng som förekommer har nästan uteslutande varit etniskt homogena
(Knox 1991, s. 2, 18), även om det på senare tid eventuellt förekommer gäng
som är något mindre homogena (Klein 1995, s. 105-106). Av de fem typer av
gäng som Klein (2001) identifierade var 6 procent av de traditionella, 24 procent
av de neotraditionella, 15 procent av de sammanhållna, 7 procent av de kollekti-
va och 20 procent av de specialiserade etniskt blandade. Tidigare var även det
våld som förekom mellan gäng etniskt homogent, det vill säga svarta gäng slogs
mot andra svarta gäng och så vidare. Enligt Klein (1995) tyder dock vissa källor
på att det blir mer och mer vanligt med våldsamheter mellan gäng med olika et-
nisk bakgrund. Detta menar Klein inte förvånande i ett samhälle som präglas av
ökande etniska motsättningar. Många av USA:s större städer har en kraftig bo-
endesegregation, både vad gäller socioekonomisk status och etnicitet, och detta
anses ofta vara en förklaring (bland flera) till att gängsituationen ser ut som den
gör (Klein 1995; Knox 1991; Spergel 1995). Motstridiga uppgifter angående den
etniska homogeniteten i de amerikanska gängen kommer dock från Conquergo-
od (1992; opublicerat arbetspapper som refereras till i Short 1997, s. 93). De
gatugäng i Chicago som han undersökt var etniskt blandade, och han menar att
gatugängen är etniskt homogena endast om det bostadsområde där de förekom-
mer är etniskt segregerat.

I USA är således, enligt de flesta forskare, ett utmärkande drag i gängbrottslig-
heten att medlemmarna sällan rör sig över de etniska gränserna, utan har samma
etniska bakgrund. Etniska minoriteter är klart överrepresenterade bland med-

                                        
80 Översatt från engelskans ”assault”.
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lemmar i olika gäng, och det förekommer även vissa våldshandlingar som har
sin utgångspunkt i etniska konflikter.

Situationen i Sverige

Sarnecki (1998, 2001) använder inte begreppet ”gäng” utan i stället ”brottsliga
nätverk”. I en undersökning i Borlänge (Sarnecki 1986) visar han att en liten
grupp ungdomar misstänktes för nästan hälften av de registrerade brotten under
den studerade perioden. Dessa ungdomar hade ett mycket omfattande kontaktnät
med andra som begick brott och var på det sättet, liksom genom sin popularitet
och ställning som förebilder, mycket betydelsefulla för brottsligheten i kommu-
nen. Det visade sig även att de yngre medlemmarna i nätverken efterhand fick
allt mer centrala positioner. Detta gällde framför allt de som haft nära kontakt
med de mest brottsaktiva medlemmarna i nätverket. Några uppgifter om gär-
ningsmännens etnicitet och vilken betydelse den kan ha för kontakterna i nät-
verken finns dock inte i Sarneckis undersökning.81

I en första rapport från undersökningen av brottsliga nätverk i Stockholm under
1995 framkommer att det finns vissa grupperingar av brottsliga ungdomar, men
att sådana grupperingar inte verkar förekomma i samma omfattning som i USA.
Visserligen finns det inslag av till exempel bråk med territoriella motiv, men
konflikterna är betydligt mindre allvarliga här. Det verkar inte heller finnas någ-
ra starka hierarkier, som i en del av de amerikanska gängen. Ungdomar som be-
går brott i grupp misstänks dock för fler våldsbrott än vad som normalt rapporte-
ras i litteratur om svensk ungdomsbrottslighet (Fondén & Sarnecki 1996). Inte
heller Johnson (1999), som intervjuat ungdomar samt nyckelinformanter i ett
område som utpekats som ett av de med mest gängproblem, har funnit stöd för
att det i Stockholm skulle förekomma gäng som påminner om den amerikanska
typen.

Denna bild av ungdomsbrottsligheten stämmer dock många gånger dåligt över-
ens med den bild som förmedlas av massmedia (se exempelvis Looft & Lund-
ström 1987; Ohlsson 1997). Vid flera tillfällen har massmedierna rapporterat om
ungdomsgäng som drabbar samman. Det har varnats för att Sverige är på väg att
utvecklas i samma riktning som USA. Ytterligare ett inslag i massmedia är att
det skulle förekomma sammandrabbningar och bråk som har sitt ursprung i et-
                                        
81 Det ska dock påpekas att i dagsläget förefaller just Borlänge vara ganska speciellt vad gäller grupp-
brottslighet och förekomst av gäng. Det har åtminstone i media framkommit uppgifter om ganska
avancerade gruppbildningar där den så kallade Familjen utgör ett i Borlänge ökänt gäng (se exempel-
vis artiklar i Aftonbladet 1997-01-23 – 1997-01-26).
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niska konflikter, framför allt då mellan invandrare (eller personer med invandra-
de föräldrar) och svenskar. Även detta torde kunna betraktas som ett tecken på
att Sverige skulle vara på väg mot en situation som den i USA.

Val av medbrottslingar och offer

Enligt Reiss (1988, s. 117-145) finns det inte särskilt mycket kunskap om hur
och varför medbrottslingar väljs. Utifrån de undersökningar som finns gör han
dock tolkningen att det inte sker helt slumpmässigt. Oftast väljs personer som
bor i samma område, är av samma kön och har samma etniska ursprung. Vid
endast 6 procent av de brott med fler än en gärningsman, som rapporterades till
National Crime Survey under 1982, förekom gärningsmän med olika etnicitet
som förövare till samma brott. De flesta brottsliga grupper är instabila till sin
karaktär, och de flesta brotten begås inte av välorganiserade grupper enligt
Reiss.

Ensambrottslingar tenderar att begå färre och mindre allvarliga brott än de som
begår brott i grupp. Våldsbrott mot främlingar begås oftare i grupp än de brott
där gärningsmannen känner offret. En stor del av brotten sker i närheten av både
offrets och gärningsmannens bostad (Reiss 1988, s. 124, 137, 138; se även dis-
kussionen om medbrottslingar i inledningskapitlet).

I SCB:s offerundersökningar framkommer att en särskilt utsatt grupp vad gäller
våldsbrott är unga män (SCB 1995). Undersökningar visar även att invandrare
oftare utsätts för våldsbrott än svenskar (Folkhälsoinstitutet 1995:45, s. 49; Lei-
niö 1983). I våldskommissionens slutbetänkande framkommer att en stor del av
det dödliga våldet utspelar sig mellan invandrare, men även att det finns ett ökat
inslag av bråk mellan invandrare och grupper av svenska kriminella82 (SOU
1990:92, s.113). Även Wikström (1985) kommer fram till att det våld som ut-
övas mot utlänningar till stor del sker mellan invandrare.

Fattah (1993b, s. 3; se även Wolfgang & Ferracuti 1967) anser att det finns tre
huvuddrag vad gäller relationen offer - gärningsman. För det första att det finns
en stark länk mellan förövarens och offrets beteende. Om man vill förstå det ena
kan man inte negligera det andra. För det andra är brottslingar och offer inte två
klart skilda grupper, utan är i mångt och mycket lika. Och för det tredje är inte
offerrollen och gärningsmannarollen statiska utan växlar, och samma person kan
röra sig mellan de olika rollerna. Detta kan anses få stöd vad gäller till exempel

                                        
82 Vad som avses med uttrycket ”grupper av svenska kriminella” framgår inte.
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skinheads i Stockholm, där Fondén (1996) fann att dessa förekom ungefär lika
ofta som offer för våldsbrott som de var förövare av detsamma.

Fattah (Fattah 1993a, s. 231; 1993b, s. 12) refererar även till undersökningar
som visar att en stor andel av de som begår våldsbrott även har utsatts för vålds-
brott. Av de som medgav att de hade begått minst ett våldsbrott, uppgav 40 pro-
cent att de även varit utsatta för våldsbrott, medan de som uppgivit att de inte
begått något våldsbrott i 1 procent av fallen rapporterade att de varit utsatta för
våldsbrott. Likaså Tremblay (1993, s. 26) tar upp det starka sambandet mellan
att begå brott, och i synnerhet då våldsbrott, och att själv ha utsatts för brott.

När resonemang av denna typ förs kring val av medbrottsling och val av offer,
framstår själva sökprocessen som rationell och överlagd. Detta behöver dock
inte alls vara fallet, utan kan tvärtom ofta handla om spontana och impulsiva
”val”, där det framför allt är tillfälligheter som styr vem som blir offer eller
medgärningsman. Valet av medbrottsling speglar troligtvis till stor del vilka som
just vid det tillfälle då brottssituationen uppstod var tillsammans. Likaså val av
offer beror säkerligen i stor utsträckning på vem som råkar befinna sig på plat-
sen. Den nära relationen mellan offer och gärningsmän visar även att det ibland
kan vara rena tillfälligheter vem som betraktas som offer och vem som benämns
gärningsman. Sarnecki (1986) hävdar att majoriteten av ungdomsbrotten är
spontana och oplanerade. Detta gäller då även ”valet” av medbrottsling och of-
fer.

Begreppen ”val av medbrottsling” respektive ”val av offer” ska alltså i detta
sammanhang inte i första hand uppfattas som rationella, planerade val, utan som
processer som styrs av en mängd olika faktorer. Dessa faktorer kan vara beroen-
de av både personen och strukturella förhållanden. Som exempel på personens
egen inverkan kan nämnas att man väljer att umgås med vissa skolkamrater hell-
re än andra. En strukturell faktor som kan anses ha betydelse är den boendeseg-
regation som förekommer i Stockholm (se avsnittet nedan), vilken medför att
invandrare och svenskar ofta bor i olika bostadsområden. På grund av detta um-
gås svenskar oftare med svenskar och invandrare oftare med invandrare av skäl,
som kan sökas i strukturella förhållanden, och som således inte kan betraktas
som personliga val.

Boendesegregation

På senare år har polariseringen mellan de välbärgade och de fattigare bostads-
områdena i Sverige ökat. Särskilt utsatta områden är de som byggdes under
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miljonprogrammets dagar och som ofta förvaltas av kommunala bostadsföretag
(SOU 1996:156, s. 141). Abrahamsson och Borgegård (1996, s. 36) menar att
även lägenheterna inom det allmännyttiga bostadsbeståndet segregeras. De som
bott där längre tid och har högre inkomst bor i allmännyttans mer attraktiva om-
råden.

Tre olika typer av segregation i boendet brukar urskiljas(SOU 1996:156):

Demografisk segregation, vilket innebär åtskillnad mellan personer av olika kön
och ålder.

Etnisk segregation, vilket innebär att personer från olika kulturer, folkgrupper
och religioner lever åtskilda.

Socioekonomisk segregation, vilket innebär att personer från olika social-, in-
komst- eller yrkesgrupper lever åtskilda.

Ibland används resursmässig segregation som ett mer övergripande begrepp
(SOU 1996:156, s.129). Socioekonomisk och etnisk segregation sammanfaller
till viss del, då etniska minoriteter generellt sett har en lägre socioekonomisk
status.

Boendesegregation har flera orsaker. I den bostadspolitiska utredningen anses att
segregationen delvis beror på fria val, men även på resursskillnader (SOU
1996:156, s.130-133). I bostadsutredningens slutbetänkande (SOU 1996:156, s.
141) står att:

(p)roblembilden i de utsatta bostadsområdena har i stort varit densamma
under två decennier. Vad som hänt under senare år är dels att den socioeko-
nomiska segregationen blivit allt mera sammankopplad med en etnisk seg-
regation, dels att arbetsmarknaden blivit oerhört svår för invandrare och
människor med mindre utbildning. Dessa två förändringar sammanfaller
med en sanering av statens finanser som leder till besparingar i bidrag och
subventioner till hushållen. Utvecklingen har drabbat människorna i utsatta
bostadsområden särskilt hårt och polariseringen mellan välbärgade och ut-
satta bostadsområden har ökat.

Molina (1997, s. 19-22) invänder mot påståendet att etnisk boendesegregation
(eller andra former av boendesegregation) skulle vara orsakade av egna val, att
invandrare självmant skulle välja att bo ihop med andra invandrare. Molina an-
för två huvudsakliga argument mot detta. Ett av dessa har att göra med den typ
av etnisk segregering vi har i Sverige. Boendesegregationens mönster i Sverige
följer, med enstaka undantag, modellen att personer från en mängd olika länder
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och delar av världen bor tillsammans i de ”svenskglesa”83 områdena. Om boen-
desegregationen beror på egna val skulle detta innebära att invandrade personer
vill bo tillsammans på grund av att de är just invandrare, oavsett vilken utländsk
bakgrund de har, vilket enligt Molina är föga sannolikt.

Det andra argumentet mot denna typ av resonemang riktar in sig på påståendet
att personer som invandrat vill bo i närheten av sina släktingar och vänner. Mo-
lina (1997, s. 19-22) menar att detta säkert kan stämma för vissa personer, sam-
tidigt som det inte stämmer alls för andra, och detta alldeles oavsett om personen
har någon form av invandrarbakgrund eller är född och uppvuxen i Sverige.
Men steget från att vilja bo nära släkt och vänner till att i praktiken faktiskt välja
bostad och bostadsområde utifrån detta är enligt Molina långt. Denna typ av re-
sonemang förutsätter dessutom att människor har fria valmöjligheter att bosätta
sig där de själva vill. I verkligheten är det spektrum av valmöjligheter en person
har oftast mycket snävt. Molina menar att etnisk boendesegregation i första hand
handlar om personers maktpositioner i samhället. Etnicitet är bara ett av flera
olika strukturella förhållanden som har betydelse. Molina (1997, s. 20) menar
även att denna typ av resonemang kring boendesegregation, det vill säga att seg-
regationen beror på fria val, antar karaktären av ”blaming the victim”; de segre-
gerade beskylls för att själva ha skapat segregationen.

Inom kriminologisk forskning finns det mycket som talar för att var en person
bor har betydelse för vem personen i fråga begår brott tillsammans med (se ex-
empelvis Reiss 1988; Sarnecki 1986; Shaw & McKay 1972). Var en person bor
har även visat sig ha betydelse för risken att bli utsatt för brott (se exempelvis
Rountree, Land & Miethe 1994). Om detta stämmer påverkar givetvis en etnisk
boendesegregation den etniska fördelningen i ungdomsgrupper. Eftersom jag
huvudsakligen ansluter mig till Molinas syn på boendesegregering, vilken ute-
sluter att segregeringsprocessen i någon större utsträckning beror på fria val hos
de minoritetsgrupper som bor i ”svenskglesa” bostadsområden, innebär detta att
etniciteten hos medbrottslingarna, och troligen även hos offren, delvis är styrd
av strukturella processer. Dessa har sin grund i ojämlika maktförhållanden i det
svenska samhället, vilket innebär att aktörens ”val” av etnisk tillhörighet hos
medbrottsling respektive offer till viss del påverkas av processer som aktören
                                        
83 Molina använder sig inte själv av begreppet ”svenskglesa” utan ”invandrartäta”. I denna undersök-
ning används dock genomgående begreppet ”svenskglesa” istället för ”invandrartäta”. Begreppet är
hämtat från Roger Andersson, professor vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.
Motivet bakom detta val är att jag anser att det viktiga förhållandet i dessa områden är att majoritetsbe-
folkningen, svenskar, inte bor i områdena, inte att det är en stor andel invandrare i området. Distink-
tionen kan tyckas obetydlig, men för mig är det en fråga om grundläggande inställning till var man
förlägger problemet, hos majoritetsbefolkningen eller hos de etniska minoriteterna. Påpekas bör dock
att Molina, så som jag tolkar henne, har samma inställning som jag i denna fråga.
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själv inte bestämmer över. Hur stor påverkan detta har är dessvärre mycket svårt
att avgöra. Denna undersökning kommer endast att mycket ytligt försöka hålla
isär dessa faktorer. För att kunna undersöka relationen mellan dessa faktorer i
förhållande till vilken betydelse de har för vem som blir medbrottsling respekti-
ve offer för olika brott, krävs en mer grundlig undersökning, och till viss del
även ett annat datamaterial. Bland annat skulle det i så fall vara nödvändigt att
intervjua olika gärningsmän för att få deras bild av vad det är som styr valet av
medbrottsling respektive offer.

Återfall i brott

I denna undersökning studeras bland annat hur brottsaktiva personer i olika nät-
verk är, vilket innebär att ungdomars återfallsfrekvens i nya våldsbrott är av be-
tydelse. Kan det förväntas att någon överhuvudtaget återfaller i registrerade
våldsbrott inom loppet av endast ett år? Och i så fall, hur stor andel kan antas
återfalla?

Lenke (1977, s. 266-274) har undersökt ungdomars återfallsfrekvens. Av dem
som 1969 misstänktes för ett misshandelsbrott återföll mellan 35 och 94 procent
i ett nytt misshandelsbrott under 1969-1973. Återfallsfrekvensen skilde sig mel-
lan olika åldersgrupper och ingångsbrott84. Av de som 1969 var elva år återföll
35 procent i ett nytt misshandelsbrott under uppföljningsperioden. Av fjorton-
åringarna återföll 80 procent, av femtonåringarna 94 procent och av sjuttonår-
ingarna 75 procent. Dessvärre visar dessa siffror enbart återfall inom en femårs-
period, och de data som förekommer i denna undersökning omfattar en ettårspe-
riod. Om det antas att en proportionerligt stor andel återfaller varje år, skulle an-
delen återfall under 1969 i ett nytt misshandelsbrott bli mellan 7 och 19 procent
för grupperna. Detta får dock anses vara ett ganska osäkert antagande. Oavsett
ingångsbrott och återfallsbrott återföll omkring 60 procent inom fem år av de
ungdomar 17 år och yngre som skäligen misstänktes för brott under 1969.

I undersökningen av brottsliga nätverk i Stockholm mellan 1991 och 1995, som
denna studie är en delundersökning av, visar Sarnecki (1998) att av dem som
misstänks för brott i Stockholm återfaller 26 procent under femårsperioden. Det
finns dock vissa skillnader i hur återfallen undersöks mellan Lenkes och Sar-
neckis studier. I Sarneckis undersökning är det endast de som förekommer under
det första året som följs upp i en full femårsperiod. Andelen återfall skulle alltså
vara högre om alla följdes upp under fem år. Dessutom ingår i detta material
                                        
84 Med ingångsbrott menas första registrerade brott under 1969, vilket inte är att jämställa med perso-
nens debutbrott. Med debutbrott menas första (registrerade) brott överhuvudtaget.
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äldre personer än i Lenkes undersökning. Sarnecki finner även att de som miss-
tänkts för våldsbrott är mer brottsaktiva än övriga. Det anges dock inga siffror
för andelen av dem som misstänkts för misshandel som återfaller i just misshan-
delsbrott. Inte heller går det att utläsa hur stor andel av dem som återfaller, som
gör detta under ett och samma år.

Utöver detta bör hållas i minnet att uppklaringsprocenten i Stockholm troligen är
relativt låg, vilket kan vara en av förklaringarna till skillnaderna mellan Lenkes
och Sarneckis siffror. Det är även en ganska lång tid mellan undersökningarna.
Båda undersökningarna visar dock att det kan förväntas att andel återfall i mate-
rialet är tämligen låg. Samtidigt bör påpekas, vilket diskuterats i inledningska-
pitlet, att de mer brottsaktiva ungdomarna troligen är mindre anonyma för poli-
sen och, i förhållande till sin brottslighet, oftare återfaller, än de som mer spora-
diskt begår brott. Som helhet bör dock en stor andel av de som förekommer som
misstänkta inte återfalla i våldsbrott under perioden.

Undersökningens genomförande

Datamaterialet

Denna undersökning bygger på uppgifter om anmälda våldsbrott i Stockholms
stads polisdistrikt under 1995, där det i anmälan förekommer en skäligen miss-
tänkt under 21 år. De misstänkta under 21 år har sedan länkats samman dels med
eventuella misstänkta medbrottslingar, dels med det, eller de, offer (målsägan-
den) som förekommer vid brottet. Samtliga anmälningar har tagits fram ur poli-
sens RAR-register. Materialet har sedan, med hjälp av folkbokföringsregistret,
kompletterats med information om både de misstänktas och målsägandens fö-
delseland samt medborgarskap. Det finns även uppgifter om föräldrars födelse-
land och medborgarskap. I de fall personen inte bodde inom Stockholms läns
skattekontors verksamhetsområde under våren 199785, då kompletteringen gjor-
des, har uppgifter inte kunnat tas fram om etniciteten. Detta gör att det finns ett
bortfall på 6 procent vad gäller uppgifter om etniciteten för de misstänkta under
21 år86. För medbrottslingarna87 är bortfallet 7 procent samt för offren88 19 pro-
cent. Det höga bortfallet för offren beror delvis på att personuppgifter sällan fö-
                                        
85 Stockholms skattekontors verksamhetsområde omfattade vid undersökningstillfället Stockholms
stad, Norrtälje, Salem, Södertälje, Ekerö, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Nacka, Värmdö, Danderyd,
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker,
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn samt Tyresö.
86 Avser inte personer utan samtliga interaktioner, både med offer och med medbrottslingar.
87 Avser inte personer utan samtliga interaktioner med de misstänkta.
88 Avser inte personer utan samtliga interaktioner med de misstänkta.
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rekommer i anmälan vid brott mot poliser (och till viss del även vid brott mot
andra tjänstemän). Om brotten mot tjänsteman utesluts blir bortfallet för offren
12 procent.

Materialet har även, i de fall uppgifter om bostadsadress saknats i polisanmälan,
kompletterats med den misstänktes respektive offrets postnummer för den adress
personen var folkbokförd på vid tidpunkten för brottet. En person bor inte alltid
på sin folkbokföringsadress. Det kan dock antas att en person oftast har en stark
anknytning till denna. Bortfallet vad gäller misstänktas postadresser minskade
från drygt 21 procent till cirka 5 procent89 genom denna komplettering.

Som våldsbrott har följande brott definierats:

Mord/dråp och misshandelsbrott, 3 kap. Brottsbalken (BrB), med undantag för
vållande till kroppsskada, vållande till annans död samt framkallande av fara
för annan om händelsen skett i samband med arbete.

Olaga hot, 4 kap. 5§ BrB.
Rån mot person90, 8 kap. 5, 6 §§ BrB.
Våld mot tjänsteman samt hot och förgripelse mot tjänsteman, 17 kap.

1, 2, 5 §§ BrB.

Våldtäkter och andra former av sexualbrott, som ofta inbegrips i våldsbrotten,
ingår inte på grund av sexualbrottens speciella karaktär. Det förekommer dock
få anmälningar av detta slag mot så unga personer som detta material omfattar.
Brott mot tjänsteman har innefattats i undersökningen på grund av att det i en
annan undersökning (redovisad i Olsson & Tiby 1996) framkom uppgifter om
att tjänstemän, exempelvis väktare, med invandrarbakgrund utsattes för rasistis-
ka påhopp. Även hets mot folkgrupp ingick i undersökningen, men ingen person
under 21 år var skäligen misstänkt för detta brott under den undersökta perioden.
Detta kan bero dels på att brott av detta slag sällan anmäls, dels på att det över
huvudtaget är få personer som misstänks för brott av denna typ (SÄPO 1997, s.
29). Statistik över brottsdeltaganden vid hets mot folkgrupp visar dock att majo-
riteten av de misstänkta var under 20 år (Ds 1998:35, s. 108), vilket gör att det
hade kunnat förväntats att det skulle förekomma misstänkta under 21 år under
perioden. Denna statistik rör dock hela landet, medan den här undersökningen
endast innefattar Stockholm, vilket kan vara en orsak till skillnaderna.

                                        
89 Avser inte personer utan samtliga interaktioner, både med offer och med medbrottslingar.
90 Alltså exklusive rån mot post, bank, affär m.m.
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 Hur ”mäts” etnicitet?

 Det finns ingen enhetlig definition av etnicitet. I den rapport Socialstyrelsen
(1999:6, s. 34) gett ut om de begrepp som används inom IMER-forskningen
(Internationell Migration och Etniska Relationer) anges ett antal kriterier, av vil-
ka flera, men inte nödvändigtvis alla, bör vara uppfyllda vid en definition av en
etnisk grupp. Dessa kriterier är gemensamt territorium, gemensam kultur,
gemensam religion, gemensamt (ofta eget) språk, externt erkännande och igen-
kännande samt föreställning om ett gemensamt ursprung. Föreställningen om det
gemensamma ursprunget är enligt rapporten ett centralt kriterium, men den be-
höver inte bygga på faktisk härstamning, utan kan exempelvis ha mytologisk
bakgrund.
 

 Den variabel som i denna undersökning mäter etniciteten är konstruerad så att
personer födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige räknas till
etniska svenskar. Samtliga övriga har räknats till grupper med utländsk etnicitet.
Personer som är födda i Sverige och är svenska medborgare, men har minst en
förälder som är född utomlands har kategoriserats efter den förälderns födelse-
land. Om båda föräldrarna är födda utomlands men i olika länder väljs i första
hand den förälder vars födelseland ligger längst ifrån Sverige, och som generellt
sett skiljer sig mer från svenskar rent utseendemässigt, enligt skalan Norden,
Europa utom Norden och övriga världen. Om båda föräldrarnas födelseland till-
hör samma grupp, med avseende på avstånd från Sverige (till exempel Finland
och Norge), har moderns födelseland styrt etnicitetsbeteckningen.
 

 Till exempel: En person född i Sverige, som är svensk medborgare och vars far
är född i Tyskland och vars mor är född i England, kategoriseras som
”engelsman”. Hade fadern däremot varit född i Marocko hade personen katego-
riserats som ”marockan”.
 

 Personer som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare har katego-
riserats efter detta land. Om personen är född i ett land men medborgare i ett an-
nat, har födelselandet varit det avgörande för kategoriseringen. Adoptivbarn har
fått etnicitetstillhörighet efter födelselandet, men de har även fått en speciell be-
teckning för att de ska kunna urskiljas, då de tillhör en speciell grupp. Då adop-
tivbarnen visat sig utgör en liten grupp i materialet har ingen särskild analys ge-
nomförts för gruppen.
 

 Motivet till att använda sig av en avståndsprincip är att generellt sett skiljer sig
personer från geografiskt mer avlägsna platser (i förhållande till Sverige) utse-
endemässigt mer från svenskar. Ju tydligare en grupps utländska bakgrund är,
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desto oftare definieras (av andra) personerna som tillhör gruppen som utländska
och desto oftare utsätts gruppen för diskriminering och andra övergrepp på
grund av sin etniska bakgrund. Detta innebär bland annat att det kan förväntas
att dessa grupper har svårare att komma in i det svenska samhället. På grund av
dessa utestängningsmekanismer kan denna bakgrund antas vara mer betydelse-
full för ens uppfattning om etnicitetstillhörighet, än det utländska påbrå som
skiljer sig mindre från majoritetsbefolkningen. Ytterligare ett skäl till avstånds-
principen är att så kallade ”etniska markörer”, såsom exempelvis kläder, kan
döljas vid behov medan däremot ”fenotypiska kännetecken”, såsom hudfärg,
inte kan döljas (SoS-rapport 1999:6, s. 33). Undantag från denna avståndsprin-
cip är exempelvis personer från länder som USA och Australien, som ofta utse-
endemässigt skiljer sig mindre från svenskar än vad vissa européer gör. Det är
dock ytterst få personer från dessa länder som ingår i materialet, varför det inte
har någon betydelse för indelningen.
 

 Materialet har även delats in i olika landsgrupper. De landsgrupper som före-
kommer är 1) Sverige, 2) Norden exklusive Sverige, 3) Europa exklusive Nor-
den och Turkiet, 4) Mellanöstern, Turkiet och Nordafrika, 5) Afrika exklusive
Nordafrika, 6) Syd- och Mellanamerika, 7) Asien exklusive Mellanöstern samt
8) Övriga världen. För en exakt beskrivning av vilka länder som förekommer i
de olika grupperna se tabell 1-3 i bilaga 4. Eftersom personer födda utomlands
och personer födda i Sverige med minst en förälder född utomlands räknas
samman, redovisas även andelen som är födda i Sverige för varje grupp, liksom
andelen som har en svenskfödd och en utlandsfödd förälder.
 

 De uppgifter som i denna undersökning används för att mäta etnicitet får anses
vara ett mycket trubbigt mått. Det finns ett flertal etniska grupper där medlem-
marna har flera olika länder som sitt hemland91, exempelvis kurder. Likaså före-
kommer olika etniska grupper inom samma land. Ett exempel på det senare är
det forna Jugoslavien. Om man vill få reda på en persons etniska tillhörighet mer
noggrant än att utgå från folkbokföringsregistrets uppgifter om födelseland och
medborgarskap, kräver det att någon form av kontakt tas med de personer som
ingår i undersökningen. Detta låter sig av förklarliga skäl inte göras i en under-
sökning av detta omfång.92 Det är inte heller etiskt sett helt oproblematiskt att ta
kontakt med personer på grundval av kännedom från polisregistret om misstanke
om brott eller utsatthet för brott.93

                                        
91 Med hemland menas i detta sammanhang alltså inte de som immigrerat och på så sätt fått ett nytt
hemland.
92 Undersökningen omfattar över två tusen personer.
93 Visserligen finns det generella forskningsetiska kravet på information till dem som deltar i under-
sökningen, med vid så kallad indirekt medverkan är detta inte alltid att rekommendera.
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 I litteraturen förekommer som tidigare nämnts två olika perspektiv på etnicitet
(Ehn 1993, s. 68; SoS-rapport 1999:6, s. 32-33). Dels kan etnicitet ses som en
egenskap som är medfödd, dels som något som skapas. Ett av de största proble-
men med undersökningen är att trots att etnicitet - som jag uppfattar den - bör
betraktas som en egenskap som skapas i den kontext en person lever i, utgår et-
nicitetsvariabeln ifrån födelseland och medborgarskap. Det kan ifrågasättas hu-
ruvida det verkligen är just etnicitet som mäts. Och som ytterligare ett problem
har personerna i undersökningen även grupperats i landsgrupper, för att få grup-
per som är stora nog för en meningsfull analys. Födelseland och medborgarskap
har dock betydelse för en persons uppfattning om sin etniska tillhörighet, och för
hur denna uppfattas av andra, även om det varierar mellan olika personer och
grupper hur stor betydelse det har. I brist på något annat lämpligt begrepp an-
vänds ändå etnicitet i avhandlingen.
 

 Att materialet kategoriserats så att alla med minst en förälder född utomlands
räknats till en utländsk etnicitetsgrupp, motiveras av syftet med undersökningen.
Om syftet är att leta efter tecken på att det skulle förekomma etniskt homogena
grupper, eller att etniciteten skulle vara betydelsefull för valet av medbrottsling,
är det motiverat att definiera utländsk etnicitet mycket brett (och följaktligen
svensk etnicitet mycket snävt). Om det trots denna definition inte går att hitta
etniskt homogena grupper, eller att valet av medbrottsling är etniskt homogent,
talar detta starkare för att det inte förekommer än om en snäv definition valts. En
snäv definition av etnicitet är mer känslig för att eventuell avsaknad av etniskt
homogena tendenser i materialet beror på själva definitionen.94 Valet av bred
kategorisering innebär att en del av de personer som ingår i andra etniska grup-
per än de etniska svenskarna lika gärna hade kunnat kategoriseras till svenskar-
na. Jag vill poängtera för läsaren att många av dem med utländsk etnicitet är
födda i Sverige, dessutom är samtliga bosatta i Sverige och på så sätt är alla
egentligen svenskar, oavsett etnicitet. Etnicitetsvariabeln ska inte ses som ett
definitivt begrepp, utan endast som ett arbetsredskap som används i just denna
undersökning.
 

                                        
94 Med undantag för homogena grupper av svenskar, vilka med denna definition riskerar att blir färre
än vad de skulle bli med en definition där samtliga födda i Sverige räknades till svenskar.



95

För att underlätta läsningen kommer personer som klassificerats till de olika
landsgrupperna i undersökningen att kallas följande:

1) Sverige = svenskar
2) Norden exklusive Sverige = nordbor95

3) Europa exklusive Norden och Turkiet = européer
4) Mellanöstern, Turkiet och Nordafrika = araber96

5) Afrika exklusive Nordafrika = afrikaner
6) Syd- och Mellanamerika = latinamerikaner
7) Asien exklusive Mellanöstern = asiater

I den del som beskriver nätverken används inte landsgrupperna. Där utgår analy-
sen från länder.

Andelsmått

För att beskriva hur de undersökta ungdomarna väljer sina medbrottslingar re-
spektive offer kommer olika andelsmått att användas. Andelsmåtten anger i hu-
vudsak en viss etnisk grupps val av medgärningsman respektive offer i förhål-
lande till olika referenspopulationer.

De referenspopulationer som kommer att användas är:

a) misstänkta medbrottslingar till medlemmar ur de övriga etniska grupperna i
undersökningen,

b) offer för brott som medlemmar ur de övriga etniska grupperna i undersök-
ningen misstänks för, samt

c) befolkningen i Stockholms stad.

                                        
95 Naturligtvis är även svenskar nordbor, precis som svenskar och nordbor är européer. Men för den
språkliga enkelhetens skull används beteckningarna ”nordbor” och ”européer” istället för exempelvis
”övriga nordbor” eller ”nordbor exklusive svenskar”
96 Benämningen är inte särskilt lyckad, men trots mycket funderande och diskuterande med kolleger
har inte något bättre alternativ framkommit. Svårigheterna beror troligen på att indelningen för just
denna grupp är bred, det vill säga att det ingår personer från ganska skilda områden. Även Ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering (DO) har tillfrågats om benämningen. DO ansåg inte att benäm-
ningen i sig var problematisk. DO ombads dock aldrig att ta ställning till de länder som ingick i grup-
pen (telefonsamtal 2000-06-07). Även Lange (1995) har använt beteckningen ”araber”. I denna grupp
ingår således personer som inte själva skulle beteckna sig som araber, vilket läsaren bör hålla i minnet.
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Beräkningen av andelsmåtten kan kortfattat åskådliggöras med följande exem-
pel:

Antag att medlemmar i grupp A misstänks för att ha begått brott med medlem-
mar i grupp B vid 50 procent av sina medbrottslingsinteraktioner och att med-
lemmar i övriga grupper i materialet misstänks för att ha begått brott med med-
lemmar i grupp B vid 20 procent av deras medbrottslingsinteraktioner. Andels-
måttet för grupp A:s medbrottslingsinteraktioner med grupp B blir då:

Det föreligger alltså en högre andel medbrottslingsinteraktioner för medlemmar
ur grupp A med medlemmar ur grupp B jämfört med övriga gruppers
medbrottslingsinteraktioner. Detta innebär att medlemmar ur grupp A oftare
misstänks för brott tillsammans med medlemmar ur grupp B, än vad de andra
etniska grupperna gör. Ett andelsmått under 1,0 innebär en lägre andel och 1,0
innebär att medlemmar ur grupp A misstänks för att ha begått brott lika ofta med
medlemmar ur den aktuella gruppen, som medlemmar ur övriga grupper i mate-
rialet gör.

Som exempel kan vi ta fiktiva siffror för svenskars val av andra svenskar samt
latinamerikaner som medbrottslingar, samt övriga etniska gruppers val av
svenskar respektive latinamerikaner. Vi antar att dessa val fördelar sig på så sätt
som framgår av Tabell 7.

Tabell 7. Svenskars val av medbrottslingar samt övriga etniska gruppers val av medbrotts-
lingar. Personer under 21 år som är skäligen misstänkta för våldsbrott inom Stockholms stads
polisdistrikt under 1995. (OBS! Fiktiva siffror.)

Misstänkta
Medbrottslingar Svenskar Övriga etniska grupper Andelsmått

(procent) (procent)
Svenskar 50 25 2,0
Latinamerikaner 10 20 0,5
Övriga grupper 40 55 0,7
Summa: 100 100 -
Antal: 527 839 -

               Andel medbrottslingar till medlemmar ur grupp A som tillhör grupp B 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  =       -----   =  2,5
Andel medbrottslingar till medlemmar ur de övriga etniska grupperna som tillhör grupp B 20
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I detta exempel är det alltså svenskarnas val av medbrottslingar som jämförs
med referenspopulationen ”övriga gruppers val av medbrottslingar”97. Vi ser
först på valet av svenskar som medbrottslingar. Svenskarna själva väljer andra
svenskar vid 50 procent av sina medbrottslingsinteraktioner. Övriga etniska
grupper i materialet har valt svenskar som medbrottslingar i 25 procent av sina
medbrottslingsinteraktioner. För att få fram andelsmåttet divideras då, enligt
modellen ovan, svenskarnas andel av medbrottslingar som är svenskar med öv-
riga etniska gruppers andel av medbrottslingar som är svenskar. Alltså 50/25
vilket blir 2,0. Tolkningen av detta blir då att svenskar två gånger oftare miss-
tänks för brott tillsammans med andra svenskar, jämfört med i vilken utsträck-
ning medlemmar ur övriga etniska grupper misstänks för brott tillsammans med
svenskar. Låt oss nu istället titta på svenskars och medlemmar ur övriga etniska
gruppers fiktiva val av latinamerikaner som medbrottslingar. Svenskar miss-
tänks för brott med latinamerikaner i 10 procent av sina medbrottslingsinterak-
tioner, medan motsvarande siffra för medlemmar ur de övriga etniska grupperna
är 20 procent. Detta ger andelsmåttet 10/20 = 0,5, det vill säga medlemmar ur
övriga etniska grupper har valt latinamerikaner som medbrottslingar dubbelt så
ofta som svenskarna.

Efter samma princip jämförs även val av offer av medlemmar ur varje etnisk
grupp med hur medlemmar ur övriga etniska grupper valt sina offer. I resultatre-
dovisningen redovisas endast andelsmåtten, men tabeller av det slag som visats
ovan finns för samtliga etniska grupper i bilaga 4.

Ytterligare en referenspopulation som används är Stockholms stads befolkning
1995-12-31 (se tabell 4 i bilaga 4). Tanken bakom detta är att Stockholms stads
befolkning skulle utgöra den teoretiska population, som de misstänkta har att
välja från då de väljer medmisstänkt respektive offer. Om valet av medbrottsling
respektive offer vore helt slumpmässigt ur en etnisk aspekt, borde fördelningen
av de faktiska valen hos de etniska grupperna vara lika fördelad som i Stock-
holms stads befolkning. Denna skulle alltså utgöra en ”slumpvalsmall”. Det
finns dock vissa brister med antagandet att Stockholms stads befolkning skulle
utgöra den urvalspopulation som de misstänkta ungdomarna har att välja sina
medbrottslingar ifrån. För det första är naturligtvis inte sannolikheten lika hög
inom exempelvis olika åldersgrupper för att utgöra en ”potentiell medbrotts-
ling”. Dessutom har en person möjlighet att både begå brott tillsammans med

                                        
97 Vilket i detta fall alltså innebär nordbor, européer, araber, afrikaner, latinamerikaner, asiater samt
övriga världen.
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och mot någon som bor utanför Stockholms stad. Det kan även antas att perso-
ner, och då särskilt unga, relativt ofta begår brott tillsammans med någon som
bor i samma bostadsområde. Detta gör att även befolkningsfördelningen i det
egna området har betydelse för den ”slumpmässiga” valmöjligheten. Eftersom
personerna i de olika etniska landsgrupperna bor i olika områden går det dock
inte att jämföra på det viset. För att kringgå detta skulle en analys för vart och ett
av de olika bostadsområden som ingår i undersökningen behövt göras. Detta är
dock inte praktiskt möjligt. Dessutom uppstår då det motsatta problemet, nämli-
gen att det inte är alla som begår brott tillsammans med eller mot någon som bor
i samma bostadsområde.98

Ytterligare ett problem med denna jämförelse är att statistiken över befolkningen
i Stockholms stad och undersökningsmaterialet inte är indelade i helt jämförbara
kategorier, eftersom uppgifter om föräldrars födelseland inte finns i statistiken
som Utrednings- och statistikkontoret inom Stockholms stad (USK) producerar.
För att få en indelning så lik den som används i denna undersökning som möjligt
har samtliga utlandsfödda personer och utländska medborgare födda i Sverige,
räknats samman. Detta innebär att kategorin ”svenska medborgare som är födda
i Sverige och som har minst en förälder som är född i utlandet” i indelningen i
denna undersökning räknas till den utlandsfödda förälderns födelseland och i
jämförelsematerialet över Stockholms stad räknas in bland ”svenskarna”. Kate-
gorin ”svenskar” innehåller alltså i Stockholms stads befolkning även personer
som i undersökningsmaterialet räknas till någon av de utländska grupperna.
Detta påverkar framför allt kategorierna ”nordbor” och ”européer”, eftersom en
stor andel av dessa grupper utgörs av personer som är födda i Sverige och är
svenska medborgare. Det påverkar även kategorin ”svenskar” som blir fler i
Stockholms stads befolkning än vad de skulle vara vid en indelning efter samma
modell som undersökningsmaterialet. Trots dessa brister har denna jämförelse
genomförts. Det innebär dock att jämförelsen med Stockholms stads befolkning
bör tolkas med en viss försiktighet.

Därutöver bör poängteras att syftet med ovan beskrivna andelsmått är att kunna
göra jämförelser mellan grupper. Det finns inga gränsvärden för vad som är att
betrakta som hög respektive låg etnisk homogenitet.

                                        
98 Det vore även tänkbart med en separat analys för dem som misstänks för brott tillsammans med
(eller mot) någon som bor i samma bostadsområde, men detta vore tämligen omständigt. En annan
möjlig variant hade varit att utgå från den etniska fördelningen av personer i ungefär samma ålders-
grupp som de som ingår i undersökningen. Ett skäl som talar emot detta är att referenspopulationen
även används för att studera och jämföra med andelsmått för val av offer. Det är inte självklart att off-
ren följer de misstänktas egen ålder i samma utsträckning som medgärningsmän kan antas göra det.
Samtidigt innebär ju åldershomogeniteten i sig ett avvikande från helt slumpmässiga val.
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Sammanfattning av vissa definitioner och begrepp

Nedan följer en sammanfattning av vissa begrepp som används i undersökning-
en.

 Misstänkt(a)  =  Person(er) under 21 år som under 1995 av polisen
skäligen misstänkts för våldsbrott inom Stock-
holms stads polisområde.

   
 Medbrottsling(ar)  =  Person(er) som under 1995 av polisen misstänkts

för våldsbrott inom Stockholms stads polisområ-
de tillsammans med en person under 21 år.

   
 Offer  =  Person(er) som under 1995 förekommer som

målsäganden vid våldsbrott som anmälts inom
Stockholms stads polisområde där det finns en
skäligen misstänkt under 21 år.

   

Medbrottslingsinteraktion  =  En person under 21 år misstänks för ett brott till-
sammans med en annan person oavsett ålder.
Detta motsvarar alltså de misstänktas val av
medbrottslingar.

   
 Länk  =  Sammankoppling av två personer (där minst en är

under 21 år) där de antingen misstänks för att ha
begått ett våldsbrott tillsammans, eller där den
ena personen misstänks för att ha begått ett
våldsbrott mot den andra personen. Detta motsva-
rar alltså de misstänktas val av medbrottslingar
och offer.

   
 Utländsk bakgrund  =  Samlingsbegrepp för de personer som kategorise-

rats till någon av de utländska etnicitetsgrupper-
na.
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Resultat

Nätverken

Nätverkens etniska sammansättning

Det första som ska undersökas är den etniska fördelningen i nätverk av ungdo-
mar misstänkta för våldsbrott i Stockholm. Om vi utgår från den tidigare pre-
senterade bilden i medierna, vore grundhypotesen att nätverken huvudsakligen
bör vara etniskt homogena samt att personer med helt svensk bakgrund och de
med utländsk bakgrund inte ska förekomma i samma nätverk i någon större ut-
sträckning.

Som nätverk har räknats de grupperingar som består av minst tre misstänkta. I
hela materialet förekommer 87 sådana nätverk. Den etniska fördelningen i nät-
verken framgår av Tabell 8.

Tabell 8. Etnisk fördelning i nätverk av personer misstänkta för våldsbrott i Stockholms polis-
område 1995 där minst en misstänkt är under 21 år.

Etnisk sammansättning Antal nätverk Procent
Endast svenskar 11 13
Svenskar och nordbor 11 13
Endast personer med utländsk bakgrund 23 26
Både personer med svensk och utomnordisk bakgrund 41 47
Okänd etnicitetssammansättning 1 1
Summa: 87 100

Eftersom materialet endast omfattar våldsbrott är det möjligt att de olika nätver-
ken länkas samman genom annan registrerad brottslighet (och naturligtvis även
genom icke registrerad brottslighet). Detta innebär följande:

1. Samtliga nätverk kan vara större, och då färre till antal, än vad som framgår
av tabellen. Detta gäller om de länkas samman med nätverk med likadan et-
nisk sammansättning.

2. Nätverk med enbart svenskar, svenskar och nordbor, eller endast personer
med utländsk bakgrund kan vara färre än vad som framgår av tabellen. Detta
gäller om de länkas samman med nätverk med olikartad etnisk sammansätt-
ning, exempelvis om ett nätverk med endast svenskar kopplas ihop med ett
nätverk av personer med utomnordisk bakgrund.
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3. De blandade nätverken kan vara fler än vad som framgår av tabellen. Detta
gäller vid en situation motsvarande den under punkt två.

Av de nätverk där både svenskar och personer med utomnordisk bakgrund ingår,
visar det sig att de större (fler än fem personer) ofta omfattar personer från
många olika etniska grupper. De mellanstora nätverken (4-5 personer) är anting-
en mycket blandade eller har en övervikt av svenskar. I nästan alla nätverken
misstänks personerna som ingår för endast ett eller något enstaka brott tillsam-
mans. Mer brottsaktiva personer (misstänkta för fler än tre brott) tillhör i all-
mänhet de större nätverken.

Av de 23 nätverk som inte omfattar någon svensk person är endast fem99 etniskt
homogena (samtliga personer har påbrå från samma land). Dessa innehåller som
mest fyra personer, och i samtliga fem nätverk misstänks personerna endast för
att ha begått ett brott tillsammans. Inte heller nätverken med enbart svenskar och
nordbor är särskilt brottsaktiva sett utifrån den registrerade våldsbrottsligheten.
Med något enstaka undantag misstänks personerna i dessa för att ha begått en-
dast ett brott tillsammans.

I materialet förekommer ett fåtal nätverk där personerna som ingår misstänks för
många våldsbrott. Samtliga dessa är etniskt blandade. Då materialet bygger på
registrerad kriminalitet, och dessutom endast våldsbrott, bör tolkningar som rör
frågan om det förekommer gatugäng av det amerikanska slaget göras med stor
försiktighet. De gatugäng som förekommer i USA sysslar i huvudsak med annan
brottslighet än just våldsbrott (se exempelvis Klein 1995 & 2001). Det kan dock
konstateras att utifrån uppgifter om skäligen misstänkta kan inga etniskt homo-
gena grupper som har en hög våldsbrottslighet urskiljas.

Personer som förekommer både som offer och  gärningsmän

Ytterligare en hypotes som ska undersökas är om ungdomsgrupper bestående av
svenskar respektive invandrare slåss med varandra. I materialet finns 149 perso-
ner som under 1995 förekommer som både misstänkta och offer för våldsbrott.
För att närmare granska om dessa personer varit inblandade i någon form av
konfrontationer mellan de olika nätverken, har i de tidigare diskuterade nätver-
ken av medbrottslingar förts in länkar mellan misstänkta och offer i de fall offret
även förekommer som misstänkt. Om våld mellan grupper existerar i dessa fall

                                        
99 I ett av nätverken (ej medräknat bland dessa fem) ingår två personer från samma etnicitetsgrupp och
en person vars etniska tillhörighet är okänd, varför det inte går att avgöra om det ingår personer från
olika etnicitetsgrupper eller inte.
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bör personer som förekommer som både offer och misstänkt koppla samman
olika nätverk. Det bör även vara flera personer som kopplar ihop nätverken.

Huvuddelen av de länkar som innehåller personer som förekommer både som
offer och misstänkt utgörs av interaktioner där varken offer eller misstänkt till-
hör något nätverk eller där den ena parten inte gör det. Detta innebär att många
av dem som förekommer som både offer och misstänkt inte har några kända
medgärningsmän. Det förekommer tre fall där olika nätverk kopplas samman
genom länkar till offer. Vid samtliga dessa tre är det endast en händelse som ut-
gör länken och enbart en person från vardera nätverket som är inblandade i den-
na.

Eftersom det endast är en liten del av den faktiska brottsligheten som återfinns i
detta material får slutsatserna om våldsamma konflikter mellan grupperna göras
med försiktighet. Vad som dock kan anses belagt är att det under den studerade
tidsperioden, inom Stockholms stads polisdistrikt inte förekommer några bråk
mellan ungdomsgrupper som kommit till polisens kännedom, och där polisen
kunnat fastställa vilka som är skäligen misstänkta vid händelsen.100

Medbrottslingar och offer

Ett annat sätt att undersöka vilka ungdomarna begår brott med, respektive mot,
är att undersöka dels de val av medbrottsling, dels de val av offer som före-
kommer. Vid denna analys kommer, som tidigare nämnts, ett antal andelsmått
att användas. För en närmare beskrivning av dessa hänvisas till sidan 95.

Medbrottslingsinteraktioner

Materialet omfattar 1 487 medbrottslingsinteraktioner. Av dessa avser 977 (66
procent) misshandel och olaga hot, 444 (30 procent) personrån och 66 (4 pro-
cent) brott mot tjänsteman. I materialet ingår 1 260 polisanmälningar.

Som tidigare nämnts har personer med utländsk bakgrund delats in i olika lands-
grupper. För en närmare beskrivning av dessa grupper hänvisas till tabell 1-3 i
bilaga 4. Vad man bör observera angående de etniska grupperna är att för de
misstänkta och medbrottslingarna, utgörs en stor andel av nordborna och euro-
                                        
100 Förutsatt att polisen vid dessa händelser inte enbart registrerar de inblandade som misstänkta och
inte som målsäganden. Vid den manuella genomgången av polisanmälningarna, vid kodningen av
materialet, var dock denna typ av registreringsproblem något som gavs särskild uppmärksamhet. Ett
fåtal brott kodades om av denna anledning, så att de inblandade förekom som både misstänkta och
målsäganden. Detta gör att risken för att denna typ av fel finns bör vara liten.
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péerna av personer som själva är födda i Sverige och har en förälder som är född
i Sverige, vilket gör att klassificeringen av dessa till andra etniska grupper än
svenskar kan ifrågasättas. Indelningen kvarstår dock men dessa förhållanden bör
hållas i minnet. Ytterligare en speciell grupp är asiater, som vad gäller miss-
tänkta och medbrottslingar domineras av ett adoptivbarn. Adoptivföräldern är
dock född i samma land som barnet, och troligen har adoptionen skett redan i
födelselandet. Eftersom asiaternas medbrottslingsinteraktioner dels andelsmäs-
sigt domineras av ovan nämnd person, dels utgör en ganska liten grupp, kommer
gruppen att redovisas i tabellerna men huvudsakligen utelämnas vid tolkning
och analyser. Det ska också påpekas att både latinamerikaner och afrikaner utgör
förhållandevis små grupper i materialet.

Kön, ålder och bostadsområde

Av de misstänktas val av medbrottslingar har 7 procent gjorts av flickor och 93
procent av pojkar. De flickor som är under 21 år misstänks vid 17 procent av
sina 110 medbrottslingsinteraktioner för att ha begått brott ihop med en pojke,
medan de pojkar som är under 21 år endast vid 1 procent av sina interaktioner
misstänks för brott tillsammans med en flicka. Slutsatsen blir alltså att ungdo-
marna i stor utsträckning håller sig till sitt eget kön vid sitt val av medbrottsling,
och detta gäller framför allt pojkarna.

Av medbrottslingsinteraktionerna sker 72 procent mellan personer som är jämn-
gamla (+/- ett år). För flickorna är andelen 64 och för pojkarna 73 procent.
Brotten som ingår i undersökningen har alltså till stor del begåtts av personer
som är ungefär lika gamla. Pojkar väljer jämngamla medbrottslingar i något
större utsträckning än flickor.

En stor andel av medbrottslingsinteraktionerna (49 procent) sker mellan perso-
ner som är folkbokförda i samma bostadsområde101. Andelen medbrottslings-
interaktioner mellan personer som bor i samma bostadsområde är föga förvå-
nande störst bland de yngsta (55 procent) och lägst bland de äldsta av de miss-
tänkta (37 procent). Vid misshandel och olaga hot sker medbrottslings-
interaktionerna i 50 procent av fallen mellan personer som bor i samma bostads-
område. Vid rån är andelen 47 procent. Flickor väljer i 37 procent av sina
medbrottslinginteraktioner personer som bor i samma bostadsområde som
medbrottslingar. Motsvarande andel för pojkar är 50 procent. Även här finns
alltså en viss skillnad mellan könen.

                                        
101 Bostadsområde definieras i detta sammanhang utifrån postnummer. De adresser som har samma tre
första siffror i postnumret definieras som att de tillhör samma bostadsområde.
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Etnicitet, landsgrupper

Om hypotesen om etniska konflikter stämmer, samt om etniciteten är viktig för
valet av medbrottsling, bör de misstänkta huvudsakligen välja medbrottslingar
från samma etniska grupp. Tabell 9 visar olika etniska gruppers val av
medbrottslingar och de olika andelsmåtten framgår av Tabell 10 och Tabell 11
nedan. Gruppen ”Övriga världen” redovisas ej i tabeller över andelsmått då den-
na är mycket liten. Fördelningen av samtliga gruppers medbrottslingsinterak-
tioner framgår av tabellerna 5-11 i bilaga 4.

Tabell 9. Andel medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för
de misstänkta. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerikaner
Asiater

Svenskar 56 40 31 17 13 23 22
Nordbor 13 16 11 7 5 1 18
Européer 9 10 21 8 7 10 6
Araber 7 11 14 37 25 21 33
Afrikaner 3 2 7 13 38 3 8
Latinamerikaner 4 1 6 5 3 35 3
Asiater 2 6 3 8 2 3 1
Övriga världen 0 0 0 1 0 0 0
Uppgifter saknas 6 14 7 4 7 4 9
Summa: 100 100 100 100 100 100 100
Antal: 527 176 150 248 119 77 65
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Tabell 10. Andelsmått med avseende på medbrottslingsinteraktioner mellan personer från de
olika etniska landsgrupperna. Jämförelsen görs med övriga etniska grupper i materialet. Av-
ser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en per-
son under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde större än 1 innebär en högre
andel medbrottslingsinteraktioner med gruppen jämfört med övriga grupper och ett värde
mindre än 1 innebär en lägre andel.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerikaner
Asiater

Svenskar 2,3 1,1 0,9 0,4 0,3 0,6 0,6
Nordbor 1,3 1,6 1,0 0,6 0,4 0,1 1,6
Européer 0,8 1,0 2,3 0,8 0,7 1,0 0,6
Araber 0,3 0,6 0,8 2,9 1,5 1,2 1,9
Afrikaner 0,3 0,2 0,8 1,9 6,3 0,3 1,0
Latinamerikaner 0,5 0,2 1,0 0,8 0,5 8,8 0,5
Asiater 0,4 1,5 0,8 2,7 0,5 0,8 1,0
Antal interak-
tioner:

527 176 150 248 119 77 65

Tabell 11. Andelsmått med avseende på medbrottslingsinteraktioner mellan personer från de
olika etniska landsgrupperna för samtliga våldsbrott. Jämförelsen görs med fördelningen i
Stockholms stads befolkning 1995-12-31. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stock-
holms stads polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen
misstänkt. Ett värde större än 1 innebär en högre andel jämfört med fördelningen i Stockholm
och värden mindre än 1 innebär en lägre andel.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerikaner
Asiater

Svenskar 0,8 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3
Nordbor 1,9 2,3 1,6 2,3 0,7 0,1 2,6
Européer 1,1 1,2 2,6 1,2 0,9 1,2 0,8
Araber 1,4 2,2 2,8 2,2 5,0 4,2 6,6
Afrikaner 1,5 1,0 3,5 1,0 19,0 1,5 4,0
Latinamerikaner 2,0 0,5 3,0 0,5 1,5 17,5 1,5
Asiater 1,0 3,0 1,5 3,0 1,0 1,5 0,5
Antal interak-
tioner:

527 176 150 248 119 77 65
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Vid en genomgång av de olika gruppernas medbrottslingsinteraktioner visar det
sig att majoriteten av dem sker med personer som tillhör någon annan grupp än
den egna (Tabell 9). Enda undantaget från detta är svenskar, vars
medbrottslingsinteraktioner i 56 procent av fallen sker med en annan svensk.
Vid en uppdelning efter kön visar det sig att skillnader mellan könen är små.

Valen av medbrottsling är alltså huvudsakligen etniskt heterogena. Samtidigt
misstänks samtliga grupper för en större andel medbrottslingsinteraktioner med
personer från den egna etniska gruppen (undantaget asiaterna), vid jämförelsen
med övriga grupper i materialet (Tabell 10). Detta gäller framför allt afrikaner
och latinamerikaner. 102 Araber har dock en lika stor andel av sina interaktioner
med personer från den egna gruppen, men vid jämförelsen med de övriga grup-
pernas val av dem som medbrottslingar är det inte lika stora skillnader som för
latinamerikaner och afrikaner. Det är även dessa tre grupper som har lägst andel
interaktioner med svenskar.

Om vi istället ser på jämförelsen med Stockholms stads befolkning (Tabell 11),
visar det sig att en större andel av den egna gruppen kvarstår för samtliga utom
svenskarna (asiater undantaget), som istället har en mindre andel. Det ska dock
hållas i minnet att indelningen av Stockholms stads befolkning är annorlunda än
den som gäller för undersökningsmaterialet, i det avseendet att gruppen
”svenskar” i Stockholms stads befolkning delvis omfattar personer som i under-
sökningsmaterialet räknas till någon av de utländska grupperna. För de etniska
grupper som hade den högsta överrepresentationen vad gäller den egna gruppen
jämfört med övriga grupper, är överrepresentationen ännu större vid jämförelsen
med Stockholms stads befolkning. I detta sammanhang kan dock den etniska
boendesegregationen ha betydelse. Personer från dessa etniska grupper bor ofta i
områden där den egna gruppen är högre representerad än i Stockholm som hel-
het. Om jämförelsen istället hade gjorts med fördelningen i det egna bostadsom-
rådet hade detta andelsmått troligen varit lägre.103

Eftersom grupperna nordbor och européer till stor del består av personer som har
en förälder född i Sverige och en i utlandet, kan dessa grupper vara intressanta
att undersöka lite närmare. Båda gruppernas medbrottslingsinteraktioner sker i
förhållandevis hög grad med svenskar. Detta gäller framför allt nordbor. Euro-

                                        
102 Vid jämförelserna som utgår från andelsmåtten bör man minnas att grupperna är olika stora, varför
de påverkas olika mycket vid jämförelser av procentandelar. Ingen av grupperna är dock så liten att
enstaka interaktioner helt kan förvrida jämförelserna.
103 Det är naturligtvis möjligt, men inte särskilt sannolikt, att samtliga misstänkta från en etnisk grupp
bor i andra områden än personer från samma etniska grupp i allmänhet gör.
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péer begår dock oftare brott tillsammans med personer från den egna landsgrup-
pen än vad nordborna gör.

En möjlig tolkning av ovanstående resultat är att det finns två olika
”grupperingar” i materialet, där den ena består av svenskar, nordbor och europé-
er och den andra av afrikaner, latinamerikaner samt araber. Fördelningen av des-
sa två grupperingars val av medbrottsling framgår av Tabell 12.

Tabell 12. Andel medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper
för grupperna ”svenskar, nordbor och européer” samt ”araber, afrikaner och latinamerika-
ner”. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där
en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar, nordbor och

européer
Araber, afrikaner och latin-

amerikaner
Svenskar, nordbor och euro-
péer

73 31

Araber, afrikaner och latin-
amerikaner

16 58

Asiater och övriga världen 3 6
Uppgifter saknas 8 5
Summa: 100 100
Antal: 853 444

Svenskar, nordbor och européer begår i stor utsträckning brott tillsammans med
någon annan person från dessa tre landsgrupper. Latinamerikaner, afrikaner och
araber väljer även de vid majoriteten av sina medbrottslingsinteraktioner någon
person från den egna eller från de övriga två landsgrupperna. Andelen är dock
lägre än för svenskar, nordbor och européer. Det är alltså främst den europeiska
grupperingen som sällan begår brott med personer med utomeuropeisk bak-
grund. Dessa två grupperingar stämmer även väl överens med hur pass utmär-
kande den utländska bakgrunden är för omgivningen, där nordbor och européer
generellt sett (utseendemässigt) skiljer sig mindre från majoritetsbefolkningen
(svenskar) än vad personer från de andra landsgrupperna gör. Det är även de se-
nare tre grupperna som i CEIFO:s undersökningar uppgett högst grad av utsatt-
het för diskriminering och andra slags övergrepp på grund av sin etniska bak-
grund.
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Materialet har även delats in i tre olika brottskategorier: misshandel och olaga
hot, rån samt brott mot tjänsteman. Andelsmåtten för misshandel och olaga hot
respektive rån framgår av tabellerna 12-13 i bilaga 4. 104

Det visar sig vid denna uppdelning att andelen medbrottslingsinteraktioner med
personer från den egna etniska gruppen generellt sett ökar vid misshandel och
olaga hot, men minskar vid rån. Samtidigt begår personer från de etniska grup-
perna, exklusive svenskar, en större andel av sina brott tillsammans med svens-
kar vid rånbrotten. Sammanfattningsvis kan sägas att valet av medbrottsling är
mindre etniskt heterogent vid misshandelsbrott och olaga hot än vid rån.

Etnicitet kontra andra faktorer vid val av medbrottsling

Som ett första steg i att jämföra betydelsen av etnicitet, bostadsområde, kön och
ålder för val av medbrottsling jämförs hur vanligt förekommande det är att per-
soner som misstänks för brott tillsammans tillhör samma etnicitetsgrupp, bor i
samma bostadsområde, är i samma ålder (+/- ett år) respektive är av samma kön.
I Tabell 13 redogörs för fördelningen av de olika variablerna. Om personers et-
nicitet är lika betydelsefullt för valet av medbrottsling som bostadsort, kön och
ålder, bör andelen medbrottslingar med samma etnicitet som den misstänkte
vara lika stor som andelarna av de övriga kategorierna.

Tabell 13. Andel medbrottslingar till dem under 21 år som tillhör samma eller olika etniska
grupp, bor i samma eller olika bostadsområde, är lika105 eller olika gamla respektive är av
samma eller olika  kön. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdi-
strikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent.106

Andel Etnicitet Bostadsområde Ålder Kön
Samma 40 53 72 98
Olika 60 47 28 2
Summa: 100 100 100 100
Antal: 1 273 1 363 1 482 1 486

Vanligast är att två personer som misstänkts för brott tillsammans är av samma
kön. Det är mycket ovanligt att ungdomarna väljer en medbrottsling av det

                                        
104 Brott mot tjänsteman utgör en så liten grupp att dessa inte medtages i analysen av de olika brotts-
kategorierna. Av utrymmesskäl görs inte heller någon jämförelse med Stockholms stads befolkning i
detta avseende. Det bör påpekas att vid framför allt rånbrotten blir antalet medbrottslingsinteraktioner
mycket få för vissa av grupperna.
105 (+/- ett år).
106 Bortfallet är för etnicitet 14 procent, för bostadsområde 8 procent och för ålder och kön 0 procent.
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”motsatta”107 könet. Ofta är medbrottslingar även lika gamla. Drygt hälften av de
misstänkta bor i samma bostadsområde som sin medbrottsling. Det är vanligare
att ungdomarna bor i samma bostadsområde än att de tillhör samma etniska
grupp.

Även i detta sammanhang bör vi ställa oss frågan vilken betydelse boendesegre-
gationen har för den etniska fördelningen vid medbrottslingsinteraktionerna. Om
bostadsorten är av stor vikt för vilka som begår brott tillsammans, vilket resul-
taten från denna undersökning tyder på, skulle etnisk boendesegregation öka in-
slaget av personer som har samma etnicitet bland dem som misstänks för brott
tillsammans. Vid en jämförelse visar det sig även att personer som begår brott
tillsammans och bor i samma bostadsområde något oftare tillhör samma etniska
grupp än de misstänkta som inte bor i samma bostadsområde (43 procent jämfört
med 34 procent). Detta talar för att andelen medbrottslingsinteraktioner mellan
personer med samma etnicitet påverkas av den etniska boendesegregationen.

Kluster

Mellan vissa av personerna som förekommer i nätverken är kontakterna mer in-
tensiva och täta än mellan övriga personer. Dessa ”förtätningar” i nätverken ut-
gör så kallade kluster. Om etniciteten tillmäts stor betydelse när ungdomar väljer
medbrottslingar bör dessa tätare sammanslutningar vara mer etniskt homogena
än de övriga delarna av nätverken. Hypotesen bakom detta antagande är att det
bör vara mer betydelsefullt vilka en person begår brott med om de har en inten-
sivare brottslig kontakt. I Tabell 14 nedan visas hur medbrottslingsinteraktioner-
na för personerna i dessa kluster ser ut med avseende på etnicitet, bostadsområ-
de, ålder och kön.

                                        
107 För en diskussion kring begreppet det ”motsatta” könet se genusundersökningen sidan 130.
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Tabell 14. Andel medbrottslingar till dem under 21 år som ingår i kluster som tillhör samma
eller olika etniska grupp, bor i samma eller olika bostadsområde, är lika eller olika gamla108

respektive är av samma eller olika. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads
polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Pro-
cent.109

Andel Etnicitet Bostadsområde Ålder Kön
Samma 24 49 83 98
Olika 76 51 17 2
Summa: 100 100 100 100
Antal: 435 524 544 543

Tabellen visar att dessa former av tätare grupperingar är mer etniskt heteroge-
na, att personerna mer sällan bor i samma bostadsområde men oftare är i sam-
ma ålder jämfört med övriga i nätverken. Könsfördelningen hos medbrottsling-
arna skiljer sig däremot inte från övriga. Skillnaden i ålder och bostadsområde
mellan dem som ingår i kluster och övriga är inte särskilt stor. Den etniska hete-
rogeniteten skiljer sig dock mer, vilket innebär att tätare grupper alltså i än
mindre utsträckning ”väljer” medbrottslingar efter etnicitet än vad övriga gör.
Detta talar således emot tesen om etniskt homogena, täta sammanslutningar av
kriminella ungdomar som en ”gängsituation” av den amerikanska typen skulle
ge upphov till. Om grupper av den amerikanska typen skulle finnas i Stockholm
borde istället de som har nära och täta kontakter i nätverken vara mer etniskt
homogena än övriga.

Medbrottslingsinteraktioner för dem som ingår i de svensknordiska nätverken

I materialet finns, som tidigare visats, ett antal nätverk som endast omfattar per-
soner med svensknordisk bakgrund. Om etniskt orienterade konflikter före-
kommer under perioden vore det rimligt att finna vissa av dessa i anslutning till
de svensknordiska nätverken.

Personer i de nätverk som endast innehåller personer med nordisk bakgrund (in-
klusive svenskar) står för 269 medbrottslingsinteraktioner. Dessa avser oftare än
övriga personers medbrottslingsinteraktioner misshandel och olaga hot (83 jäm-
fört med 66 procent). Den genomsnittliga åldern, både för de misstänkta och
medbrottslingarna, samt andelen pojkar och flickor vid medbrottslingsinterak-
                                        
108 (+/- ett år).
109  Bortfallet är för etnicitet 20 procent, bostadsområde 4 procent och för ålder och kön 0 procent.
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tioner som är kopplade till dessa nätverk, är i stort sett densamma som för övriga
medbrottslingsinteraktioner i materialet. De misstänkta är utspridda i ett stort
antal bostadsområden. Något fler av medbrottslingsinteraktionerna sker mellan
personer som bor i samma område jämfört med materialet som helhet (56 pro-
cent jämfört med 49 procent). En större andel av brotten har skett i samma om-
råde som den misstänkte bor i, än vad som gäller för övriga misstänkta i materi-
alet (37 procent jämfört med 26 procent).

Detta resultat kan tolkas som att personer i etniskt homogena nätverk är, vad
gäller valet av medbrottsling, något mer lokaliserade till det egna bostadsområ-
de, än vad personer i de blandade nätverken är. Det kan därför vara rimligt att
anta att en av anledningarna till att de är etniskt homogena är den boendesegre-
gation som förekommer i Stockholm. Om personer med ett visst etniskt ur-
sprung bor i ett område där övriga invånare i huvudsak tillhör samma etniska
grupp, och dessa personer begår brott med andra från det här området, är det
föga förvånande att dessa andra, som de misstänks för brott tillsammans med,
kommer från samma etniska grupp.

Eftersom de nätverk som endast omfattar personer med samma utländska bak-
grund bara är fem till antalet och mycket små, görs ingen analys av dessa. De
nordiska nätverken kommer även att studeras i den del som rör offren för vålds-
brotten, eftersom det är av intresse att se om det finns någon skillnad vad gäller
mot vem dessa grupper begår brott, jämfört med övriga i materialet.

Offer

Ålder, kön och bostadsområde

Den genomsnittliga åldern hos de offer som har valts av de misstänkta är 23 år.
Offer som är kvinnor är i genomsnitt cirka två år äldre än de offer som är män.
Andelen offer som är kvinnor är 20 procent, alltså en betydligt större andel än
bland de misstänkta. Vid misshandel och olaga hot är andelen offer som är kvin-
nor 24 procent, vid rån 8 procent och vid brott mot tjänsteman 12 procent.110

Det är ovanligare att den misstänkte och offret bor i samma bostadsområde, än
att den misstänktes medbrottsling gör det (19 procent jämfört med 49 procent111).
Misshandel och olaga hot skiljer sig i detta avseende från rånbrotten. Misstänkt

                                        
110 Samtliga uppgifter avser interaktioner mellan misstänkt och offer, alltså inte antal personer.
111 Procentsiffrorna beräknas utifrån samtliga interaktioner och inte endast utifrån dem där uppgifter
finns. Detta gör att procentandelarna avviker från dem i Tabell 13 och Tabell 18.
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och målsäganden bor i samma bostadsområde i 24 procent av fallen vid miss-
handel och olaga hot och endast i 8 procent av rånbrottsfallen.

Etnicitet, landsgrupper

Om vi antar att våldsbrottsligheten är präglad av etniska konflikter bör majori-
teten av de misstänktas val av offer utgöras av personer som tillhör en annan et-
nisk grupp än den misstänktes. De bör dessutom ”undvika” den egna gruppen
jämfört med övriga gruppers val av offer. Tabell 15 visar andelen offer som till-
hör de olika etniska grupperna för de misstänkta med utgångspunkt från lands-
grupper. I Tabell 16 och Tabell 17 redovisas andelsmåtten med avseende på val
av offer. Andelsmåtten beräknas efter samma princip som vid medbrottslingsin-
teraktionerna. I tabellerna 14-20 i bilaga 4 redovisas samtliga andelar och an-
delsmått för var och en av de etniska grupperna.

Tabell 15. Andel val av offer från olika etniska grupper. Avser landsgrupper samt samtliga
våldsbrott anmälda i Stockholm polisdistrikt under 1995 där en person under 21 år förekom-
mer som skäligen misstänkt. Procent.

Misstänkta

Offer
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerikaner
Asiater

Svenskar 55 54 46 43 38 48 57
Nordbor 9 8 7 11 8 8 7
Européer 7 8 16 7 9 6 6
Araber 6 4 6 10 8 2 1
Afrikaner 2 2 1 4 14 3 3
Latinameri-
kaner

3 2 1 2 3 5 1

Asiater 1 0 1 2 2 1 0
Övriga värl-
den

1 0 1 0 0 1 0

Saknas upp-
gift om etni-
citet

16 22 21 21 17 26 25

Summa: 100 100 100 100 100 100 100
Antal: 859 224 265 355 221 170 69
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Tabell 16. Andelsmått med avseende på offer. Jämförelsen görs med övriga etniska gruppers
val av offer. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde större än 1
innebär en högre andel jämfört med övriga etniska grupper och värden mindre än 1 innebär
en lägre andel.

Misstänkta

Offer
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerikaner
Asiater

Svenskar 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 1,0 1,1
Nordbor 1,0 0,9 0,8 1,4 0,9 0,9 0,8
Européer 0,8 1,0 2,3 0,8 1,1 0,7 0,8
Araber 1,0 0,7 1,0 2,0 1,3 0,3 0,2
Afrikaner 0,5 0,7 0,2 1,3 7,0 1,0 1,0
Latinamerikaner 1,5 1,0 0,3 0,7 1,5 2,5 0,5
Asiater 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 0,0
Antal länkar: 859 224 265 355 221 170 69

Tabell 17. Andelsmått med avseende på offer. Jämförelsen görs med Stockholms stads befolk-
ning 1995-12-31. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt un-
der 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde större än
1 innebär en högre andel jämfört med fördelningen i Stockholm och värden mindre än 1 inne-
bär en lägre andel.

Misstänkta

Offer
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-

amerika-
ner

Asiater

Svenskar 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8
Nordbor 1,3 1,1 1,0 1,6 1,1 1,1 1,0
Européer 0,9 1,0 2,0 0,9 1,1 0,8 0,8
Araber 1,2 0,8 1,2 2,0 1,6 0,4 0,2
Afrikaner 1,0 1,0 0,5 2,0 7,0 1,5 1,5
Latinamerikaner 1,5 1,0 0,5 1,0 1,5 2,5 0,5
Asiater 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0
Antal interak-
tioner:

859 224 265 355 221 170 69
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Majoriteten av de misstänktas offer tillhör en annan etnisk grupp än de miss-
tänktas egna. Samtidigt väljer de flesta av grupperna oftare den egna etniska
gruppen som offer, än vad gruppen förekommer som offer hos övriga etniska
grupper i materialet. 112 De två grupper som, vid jämförelsen med övriga grupp-
ers val av medbrottslingar, i högre grad föredrar den egna gruppen (afrikaner
och latinamerikaner) är även mer etniskt homogena i sitt val av offer än övriga
grupper.113 Den etniska fördelningen hos offren är mer lik fördelningen i Stock-
holms stads befolkning, än vad fördelningen hos medbrottslingarna är (se Tabell
11). Det är även mindre skillnader mellan grupperna vid valet av offer, än vid
valet av medbrottsling (se Tabell 10). Detta innebär att valet av offer är mer et-
niskt heterogent, än valet av medbrottsling.

Vid uppdelning efter brottskategorier visar det sig att för brotten mot tjänsteman
är bortfallet i etnicitetsvariabeln för målsäganden 60 procent, vilket gör att dessa
brott inte redovisas. Vidare visar det sig att rånbrotten framför allt innehåller tre
större grupper av offer: svenskar, nordbor och européer. I de andra grupperna
förekommer färre än tio länkar till offer. Detta gör att antalet interaktioner för
vilka andelsmåtten beräknas är så få att en analys kan anses meningslös, varför
endast de tre större grupperna av målsäganden tas med i analysen. I tabellerna
21 och 22 i bilaga 4 visas andelsmåtten för misshandel och olaga hot samt rån
vid jämförelse med övriga grupper.

Resultatet liknar det som visades vid medbrottslingsinteraktionerna, fast tenden-
sen är inte lika tydlig. Misshandels- och olaga hotbrotten är mindre etniskt hete-
rogena vad gäller val av offer än vad rånbrotten är.

Etnicitet kontra andra faktorer vid val av offer

På samma sätt som vid val av medbrottsling kan olika faktorers betydelse ytligt
jämföras genom att ange frekvensen av dem. Hypotesen är att ungdomarna före-
drar att begå brott mot personer från andra etniska grupper än den egna. Om det
exempelvis (generellt sett) upplevs som viktigare att undvika personer från den
egna etniska gruppen, än personer från det egna bostadsområdet, bör alltså an-
delen där den misstänkte och offret tillhör samma etniska grupp vara lägre än

                                        
112 Påpekas bör dock att de med asiatisk bakgrund inte misstänks för något brott mot personer ur den
egna etniska gruppen.
113 Jag vill dock påminna om att majoriteten av latinamerikaners och afrikaners medbrottslingar tillhör
andra etniska grupper än den egna.
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andelen som bor i samma bostadsområde.114 I Tabell 18 redogörs för andelen of-
fer som tillhör samma respektive en annan etnisk grupp, är i samma ålder (+/- ett
år), bor i samma bostadsområde respektive är av samma kön som den misstänk-
te. Precis som vid medbrottslingsinteraktionerna görs jämförelsen enbart mellan
de länkar där uppgifter finns.

Tabell 18. Andelen offer som tillhör samma eller olika  etniska grupp, bor i samma eller olika
bostadsområde, är i samma eller olika ålder115  samt av samma eller olika kön som den miss-
tänkte gärningsmannen under 21 år. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms
stads polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.
Procent.116

Andel Etnicitet Bostadsområde Ålder Kön
Samma 35 22 37 83
Olika 65 78 63 17
Summa: 100 100 100 100
Antal 1 758 1 966 2 070 2 243

Även vid valet av offer är det vanligast att den misstänkte och offret är av sam-
ma kön, även om ungdomarna oftare begår brott mot någon av ”motsatt” kön,
än de begår brott tillsammans med någon av ”motsatt” kön. Påpekas bör dock
att då andelen kvinnor som offer är betydligt högre än andelen kvinnor som
misstänkta, så utsätts kvinnor oftare för våldsbrott av män än av kvinnor. Detta
trots att de kvinnor som misstänks för att ha begått våldsbrott i huvudsak begått
dessa mot andra kvinnor. Det är vanligare att offer och gärningsman tillhör
samma etniska grupp, än att de bor i samma bostadsområde. Endast en femtedel
av offren bor i samma bostadsområde som den misstänkte gärningsmannen.
Detta innebär att ungdomarna oftare begår våldsbrott mot en person från den
egna etniska gruppen, än mot någon som bor i det egna bostadsområdet. Det
ska också påpekas att andelen offer respektive medbrottslingar med samma etni-
citet som den misstänkte inte skiljer sig särskilt mycket åt (35 respektive 40 pro-
cent). Bortfallet vad gäller offren är dock högt för etnicitetsvariabeln, varför
slutsatser om offren måste göras med större försiktighet.

Hypotesen att ungdomarna undviker den egna gruppen får alltså delvis stöd ef-
tersom andelen från samma etniska grupp är högre hos medbrottslingarna än hos

                                        
114 Naturligtvis blir diskussionen tämligen hypotetisk just vad gäller bostadsort för offret. Då brottet
begås på annan plats än det egna bostadsområdet är det föga troligt at den misstänkte vet var offret
bor, förutsatt att de inte nära bekanta med varandra.
115 (+/- ett år).
116Bortfallet är för etnicitet 23 procent, bostadsområde 15 procent, ålder 10 procent och kön 3 procent.
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offren, även om skillnaderna är små. Samtidigt håller de sig mer inom den egna
etniska gruppen än till det egna bostadsområdet i sitt val av offer.

Offer för brott begångna av personer i de svensknordiska nätverken

Även med avseende på val av offer är de svensknordiska nätverken intressanta.
Om etniciteten har betydelse för valet av offer borde detta rimligen visa sig tyd-
ligast i de nätverk där etniciteten i valet av medbrottsling tycks ha mest betydel-
se. Personer i dessa nätverk borde i så fall oftare misstänkas för brott mot perso-
ner från andra etniska grupper än den egna, jämfört med övriga misstänkta.

Det finns inga större skillnader mellan valet av offer vid brott begångna av
medlemmar i de svensknordiska nätverken och övriga misstänkta i materialet
med avseende på ålder och andel som bor i samma område som den misstänkte.
Andelen kvinnor som offer för brott begångna av medlemmar i nätverk där det
endast ingår nordbor är något lägre, än för materialet som helhet (14 procent
jämfört med 20 procent). Det kan vara rimligt att anta att en högre andel av
eventuell rasistisk brottslighet begås av misstänkta från etniskt homogena nät-
verk med enbart nordbor. Om så är fallet följer resultatet, att andelen offer som
är kvinnor är lägre för dessa grupper, CEIFO:s (Lange m. fl. 1997) resultat, som
visade att män oftare utsätts för denna typ av brottslighet än kvinnor.

Sammantaget förekommer 244 länkar mellan misstänkt och offer i nätverk där
det enbart ingår nordbor. Av dessa är 197 (81 procent) misshandel och olaga
hot. Rån utgör 10 procent och brott mot tjänsteman 9 procent117. Gruppens val av
offer liksom andelsmått i förhållande till övriga nordbor samt övriga grupper
framgår av tabell 23 i bilaga 4.

Sammanfattningsvis kan sägas att personer i svensknordiska nätverk framför allt
begår våldsbrott mot personer som tillhör den egna etniska gruppen. Det är möj-
ligt att detta beror på att många av dessa personer har en mycket liten vardaglig
kontakt med personer utanför den egna etniska gruppen, vilket kan innebära att
det ganska självklara offret blir en person som tillhör den egna etniska gruppen.
Det finns bland offren även en viss överrepresentation av personer med latin-
amerikansk bakgrund.

                                        
117 Eftersom brott mot tjänsteman medtogs i undersökningen på grund av att det förekommit uppgifter
om att väktare med utländsk bakgrund utsatts för rasistiska påhopp, kontrollerades de anmälningar
som är kopplade till svensknordiska nätverk och som avser brott mot tjänsteman. Ingen av dessa sju
anmälningar innehåller några uppgifter om rasistiska inslag och i stor sett alla målsäganden var svens-
kar.
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Det ska dock hållas i minnet att dessa nätverks länkar till offer utgör en mycket
liten del av materialet, samt att de misstänks för något enstaka brott tillsammans.
De etniskt homogena nätverken där det endast ingår misstänkta som är nordbor,
utgör 11 procent av länkarna i materialet (misstänkt - offer). Att sammanslut-
ningar av personer som ingår i samma etniska grupp misstänks för våldsbrott
mot personer som tillhör en annan etnisk grupp förekommer alltså, men är
ovanligt.

Brott begångna av de svensknordiska nätverken

För att få en tydligare bild av vilken typ av brott de svensknordiska nätverken
misstänks för har samtliga anmälningar som kan relateras till dessa nätverk
granskats. Denna noggrannare genomgång görs av två skäl. För det första för att
se om det förekommer inslag av rasism vid dessa brott och för det andra för att
undersöka om det går att finna exempel på konfrontationer mellan grupper av
svenskar/nordbor och andra etniska grupper. Angående det första skälet, att un-
dersöka om det finns inslag av rasism, ska det dock påpekas att den information
som återfinns i anmälan många gånger är ytterst knapphändig, vilket särskilt
gäller motiven bakom brotten. Dessutom är informationen beroende av polisens
definition av rasism.  Söderman (1999) har visat att polisen tycks använda sig av
en snäv definition av rasism där främst biologiska urskiljningskriterier räknas.
Dessutom definieras endast mycket tydliga fall som rasistiska våldsbrott. I den-
na undersökning ska rasism förstås i en vidare bemärkelse, där exempelvis även
åtskillnad på grund av kulturella eller etniska karaktäristika betecknas som ra-
sism.

Antalet anmälningar relaterade till svensknordiska nätverk är 80 stycken, vilket
utgör 6 procent av anmälningarna i materialet. Av dessa visade sig tre vara irre-
levanta. 118 Fem aspekter kring brotten kommer att redogöras för här. Dessa är:
a) huruvida det förekommer uppgifter om rasistiska inslag,
b) om skinheads var inblandade,
c) om det är grupper som slåss mot varandra,
d) om det är en pågående längre konflikt mellan de inblandade, samt
e) om gärningsmännen ingår i en grupp som attackerar offret/offren

                                        
118 En var felkodad och innehöll två misstänkta med utländsk bakgrund. I ett annat fall var de under 21
år inte misstänkta för våldsbrottet i anmälan utan endast för skadegörelse. I det tredje fallet förekom
inte två misstänkta och den ende som var misstänkt var inte heller kopplad till ett nätverk genom något
annat brott.
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Endast i tre av de 77 anmälningarna förekommer uppgifter om rasistiska motiv.
Därutöver förekommer rasistiska uttryck vid en händelse, men dessa verkar inte
ha något med själva motivet till brottet att göra, utan förefaller snarare vara för-
olämpningar utslängda i stundens hetta. Eftersom det endast har varit den
knapphändiga information, som förekommer i fritexten på själva anmälan, som
utgjort grunden för bedömningen av om det förekommer rasistiska inslag får
detta anses vara en minimisiffra. Majoriteten av anmälningarna är dock av den
karaktären att det verkar osannolikt att det skulle förekomma rasistiska motiv.
Gruppen begår ju även de flesta av sina brott mot andra nordbor. I åtta av an-
mälningarna uppges gärningsmännen vara skinheads. Vid två av dessa fram-
kommer uppgifter om rasistiska motiv.

Det förekommer inget fall av bråk mellan grupper som är relaterat till en fortgå-
ende konflikt. Däremot förekommer sju fall av kontinuerliga konflikter mellan
de inblandade. Detta rör sig om fall där offret inte tillhör en grupp. Flera av des-
sa anmälningar handlar om upprepad viktimisering där det efterföljande brottet
är repressalier eller hotelser på grund av att offret anmält den första händelsen. I
16 fall (21 procent) är det två grupper som kommer i konflikt med varandra. I de
flesta fallen är det dock inte fråga om slagsmål mellan grupperna utan att den
ena gruppen attackerar den andra, som i sin tur försöker komma undan. Gär-
ningsmännen återfinns alltså enbart i den ena gruppen. I två fall handlar det om
personer i samma grupp som börjar bråka med varandra. Övriga 59 anmälningar
(77 procent) handlar alltså varken om grupper som bråkar med varandra eller om
konflikter som är tidsbeständiga.

För övrigt framgår det av anmälningarna att i två fall förekommer inga andra
personer än den misstänkte och offret119 vid händelsen, i 32 fall (41 procent) fö-
rekommer två personer som misstänkta och i 43 fall (56 procent) ingår den eller
de misstänkta i en grupp bestående av tre eller flera personer. Detta innebär inte
att alla de som förekommer på ”gärningsmannasidan” har varit delaktiga i den
brottsliga handlingen. Ibland kan exempelvis två personer i en grupp på fem
vara de som misshandlar en annan person, medan övriga endast tittar på. I så fall
finns det alltså endast två skäligen misstänkta i polisanmälan.

Vid denna genomgång kan en grupp identifieras som verkar vara mer beständig,
både vad gäller personer som ingår i gruppen och var de håller till. Gruppen fö-
rekommer med samma personer som misstänkt i tre anmälningar. Medlemmarna
i gruppen har attackerat andra ungdomar i ungefär samma ålder, dock inte sam-
ma ungdomar vid de olika tillfällena. Medlemmarna har inte attackerat personer

                                        
119 Vilket alltså innebär att personen ingår i ett av nätverken genom en annan anmälan.
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med utländsk bakgrund, utan andra svenskar. Brotten har även begåtts inom
samma område, ett torg i en förort.

Sammanfattningsvis kan sägas att det vid genomgången av dessa anmälningar
inte erhållits något stöd för att det under perioden mer frekvent i Stockholm
skulle förekomma bråk mellan grupper av svenskar och nordbor och personer
med annan än nordisk invandrarbakgrund.

 Sammanfattning och avslutande diskussion

Vid tolkningen av resultaten från denna undersökning bör hållas i minnet att
materialet endast utgörs av registrerade brott och att tidsperioden är kort (ett år).
Inte heller har några av ungdomarna själva tillfrågats om vilken betydelse (om
någon) de tillmäter etnicitet när de väljer medbrottslingar respektive offer. Det
ska framhållas att det är svårt att avgöra om det är etniciteten i sig som har bety-
delse då personer väljer medgärningsmän från samma etniska grupp, eller om
det är andra, bakomliggande, faktorer som påverkar dessa val. Materialet lämpar
sig inte heller för någon mer kvalitativ och djupgående analys av orsaker till
vem ungdomar begår brott med respektive mot. Med dessa begränsningar i bak-
huvudet ska jag nu övergå till att kort sammanfatta och diskutera resultatet av
denna undersökning.

Syftet med undersökningen har varit att studera hur ungdomar, vid våldsbrott,
väljer medbrottslingar respektive offer ur en etnisk aspekt. Detta har gjorts ge-
nom att fokusera på tre olika teman. För det första hur nätverk av ungdomar
som misstänks för att ha begått våldsbrott ser ut ur en etnisk aspekt, för det
andra hur de misstänkta ungdomarna väljer sina medbrottslingar och för det
tredje hur de väljer sina offer. En anledning till att denna undersökning genom-
förts är att det i medierna förekommit uppgifter om etniska konflikter mellan
ungdomsgrupper, och då främst mellan ungdomar med helt svensk bakgrund
och ungdomar med utländsk bakgrund. Därför har särskild vikt lagts vid att för-
söka spåra tecken på huruvida sådana konflikter förekommit under perioden.

Vad gäller hur de nätverk av ungdomar som misstänks för våldsbrott i Stock-
holm under 1995 ser ut ur en etnisk aspekt, så är dessa nätverk till stor del et-
niskt heterogena. I 41 av 87 nätverk förekommer både svenskar och personer
med utomnordisk bakgrund. Endast i 16 nätverk, det vill säga 18 procent, före-
kommer endast personer med samma etniska bakgrund, och dessa nätverk är hu-
vudsakligen små. Den etniska heterogeniteten gäller särskilt de nätverk som in-
nehåller många ungdomar, respektive ungdomar som registrerats för våldsbrott
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flera gånger under perioden. Det visade sig även att i de delar av nätverken där
de misstänkta har mer täta brottsliga kontakter med varandra var den etniska
sammansättningen mer heterogen än i nätverken som helhet. Etniskt homogena
nätverk med personer som har utländsk bakgrund förekommer endast i fem fall
och dessa nätverk är alla små. Detta kan jämföras med Kleins (2001) fördelning
över andelen etniskt blandade gatugäng i USA. Andelen varierade från 6 procent
till 24 procent. Alltså är det en betydligt lägre andel än i Stockholm, då 69 pro-
cent av nätverken i denna undersökning är etniskt blandade. Det skall dock
framhållas att det inte framgår av Kleins artikel hur han definierar etnisk homo-
genitet. Möjligheten finns att Kleins definition är något vidare, genom att den
tillåter visst inslag av medlemmar från andra etniska grupper. I så fall är skillna-
derna ännu större än vad som framgår här. Även McCord och Conway (2001)
påvisar i sin studie stor etnisk homogenitet vid våldsbrott i Philadelphia. För
”afro-amerikanska” misstänkta var 96 procent av medbrottslingarna andra ”afro-
amerikaner”. För ”vita” och ”latinamerikaner”120 var 83 procent av deras
medbrottslingar ”vita” respektive ”latinamerikaner”. Detta material ger en säkra-
re möjlighet till jämnförelse än Kleins data, eftersom materialet är mer likt det i
denna undersökning i metod och insamlingshänseende. Det framstår alltså som
att våldsbrottsligheten i Philadelphia präglas av etnisk homogenitet medan
våldsbrotten i Stockholm istället präglas av etnisk heterogenitet, och skillnader-
na mellan städerna är avsevärda.

Vad som däremot förekommer är 22 nätverk som endast innehåller personer
med svensk och annan nordisk bakgrund. Även dessa nätverk är huvudsakligen
små. Dessa nordiska nätverk har studerats särskilt noga, dels med avseende på
deras val av medbrottsling och offer, dels utifrån en genomgång av de polisan-
mälningar i vilka personerna i dessa nätverk finns med som misstänkta. Ingen av
dessa mer ingående analyser ger stöd för att det skulle förekomma något som
kan betecknas som ett ”lågskaligt raskrig” i Stockholm under den studerade pe-
rioden. De personer som förekommer som offer för de brott ungdomar i svensk-
nordiska nätverk misstänks för är huvudsakligen andra svenskar och nordbor.
Jämfört med de personer som ingår i övriga nätverk, bor de som misstänkts för
brott tillsammans med enbart andra nordbor, oftare i samma bostadsområde som
sin medbrottsling och brottsplatsen är även den oftare i samma område som den
misstänkte bor. Jämfört med övriga misstänkta i materialet är en större andel av
de medbrottslingsinteraktioner gruppen misstänks för misshandel eller olaga hot.
Detta talar snarare för att det är fråga om nätverk som uppstår i områden där det
nästan enbart bor svenskar och nordbor och att det handlar om konflikter mellan
personer i dessa områden, än att det skulle handla om svenska ungdomar (och

                                        
120 Från engelskans ”hispanic”.
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nordbor) som kommer i bråk med ungdomar med utomnordisk bakgrund. Inte
heller genomgången av polisanmälningarna som kan kopplas till dessa nätverk
ger stöd för att det handlar om etniska konflikter. Visserligen förekommer rasis-
tiska brott, och vissa av nätverken utgörs av ungdomar där åtminstone några av
personerna som ingår är så kallade skinheads, men dessa utgör en mycket liten
andel av brotten. Att det skulle förekomma några mer omfattande och tidsbe-
ständiga konflikter mellan grupper av svensknordiska ungdomar och ungdomar
med utomnordisk bakgrund finns det inga tecken på. Inte heller den granskning
av personer som förekommer som både offer och misstänkta under perioden ger
stöd för att det skulle förekomma konflikter mellan olika grupper.

Låt oss så övergå till att se vad analysen visar beträffande ungdomarnas val av
medbrottsling. Å ena sidan är majoriteten av dessa val heterogena i den bemär-
kelsen, att de personer som misstänks för ett gemensamt brott tillhör olika etnis-
ka grupper. Detta gäller framför allt personer med utländsk bakgrund. Å andra
sidan väljs medlemmar ur den egna etniska gruppen oftare som medbrottsling än
vad ungdomar från de övriga etniska grupperna väljer personer ur denna. Detta
innebär att även om ungdomarna oftast begår brott med personer från andra et-
niska grupper, så föredrar de i viss mån medlemmar ur den egna gruppen. Detta
gäller framför allt vid misshandel och olaga hot. Vad beträffar rånbrotten så ökar
den etniska heterogeniteten, samtidigt som andelen medbrottslingsinteraktioner
med svenskar ökar för de misstänkta som har utländsk bakgrund.

Vid jämförelsen med Stockholms stads befolkning visar det sig att tendensen, att
i viss mån föredra den egna etniska gruppen, blir starkare för alla grupper utom
för svenskarna. Detta innebär att vid jämförelsen med en hypotetisk slumpmäs-
sig fördelning av medbrottslingar skiljer sig valet av medbrottsling från slum-
pen. Ungdomarna väljer alltså den egna etniska gruppen oftare än vad som bor-
de vara fallet om valet skulle ske helt slumpmässigt. Detta gäller framför allt
latinamerikaner och afrikaner. Att valet av medbrottsling inte sker slumpmässigt
ur etnisk synvinkel kan vara ett tecken på att ungdomarna föredrar den egna et-
niska gruppen, men det kan lika gärna (eller kanske framför allt) bero på struktu-
rella orsaker som exempelvis den etniska boendesegregationen.

Det finns dock en tendens till två grupperingar i materialet. Den ena gruppen är
svenskar, nordbor och européer. Dessa begår till stor del sina brott tillsammans
med någon annan ur dessa tre grupper. Den andra gruppen är araber, afrikaner
och latinamerikaner. Dessa håller sig i större utsträckning till personer ur den
egna gruppen och begår relativt sällan brott tillsammans med svenskar, nordbor
eller européer.



122

Slutligen övergår vi till att se på valet av offer. Även här är valen huvudsakligen
etniskt heterogena. De offer som förekommer tillhör i ännu större utsträckning
än medgärningsmännen en annan etnisk grupp än den misstänkte. Dessutom
påminner den etniska fördelningen bland offren mer om den etniska fördelning-
en i Stockholms stads befolkning, än vad den etniska fördelningen bland
medbrottslingarna gör. Detta talar för att valet av offer är mer slumpmässigt än
valet av medgärningsman. Den egna etniska gruppen är dock fortfarande över-
representerad för de flesta grupperna vad gäller val av offer, men i lägre grad än
vid val av medbrottslingar. Skillnaderna mellan de olika landsgrupperna är
mindre vid valet av offer än vid valet av medgärningsman. Det finns även ett
ökat inslag av svenskar som brottsoffer jämfört med hur de förekommer som
medbrottslingar, och detta gäller framför allt vid rån. Rånen begås i huvudsak
mot svenskar, nordbor och européer. Bland nordbor och européer ingår dessut-
om en stor andel personer som är födda i Sverige och har en förälder som är
född i Sverige.

Detta kan tolkas som att etniciteten har mindre betydelse vid valet av offer, än
vid valet av medbrottsling och att valet av offer i större utsträckning styrs av till-
fälligheter. Det kan även tolkas som att ungdomarna i viss mån undviker den
egna etniska gruppen. Ungdomarna väljer alltså oftare personer från andra etnis-
ka grupper som offer än som medbrottsling. Det ska även påpekas att den ovan
nämnda tendensen till två grupperingar i materialet, som förekommer vid valet
av medbrottslingar, även kan observeras vid valet av offer, fast betydligt svaga-
re. Detta resultat talar alltså inte emot att det skulle förekomma konflikter med
våldsinslag mellan nordiska ungdomar och ungdomar med utomnordisk bak-
grund, men det kan inte heller sägas ge något starkt stöd för detta. Snarare talar
det för att valet av offer sker mer slumpmässigt utifrån de offer som så att säga
”står till förfogande”.

Resultaten i denna undersökning talar alltså huvudsakligen emot att det skulle
förekomma ett markant inslag av etniska konflikter bland ungdomar i Stockholm
som misstänks för våldsbrott. Men vilken betydelse kan då etnicitet antas ha vid
val av medgärningsman respektive offer? Har den någon betydelse alls, eller är
det helt andra faktorer som spelar in?

Eftersom majoriteten av medbrottslingsinteraktionerna sker mellan personer
som inte har samma etnicitet har sannolikt andra faktorer, såsom var man bor
och går i skolan, större betydelse vid valet av medbrottsling. Valet av
medbrottsling präglas antagligen mer av vilka ungdomarna kommer i kontakt
med i det dagliga livet, än av att de medvetet söker efter personer med samma
etnicitet. Detta innebär att den etniska boendesegregationen i Stockholm påver-
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kar valet av medbrottsling på ett strukturellt plan. Om svenskar och olika in-
vandrargrupper i högre grad bodde tillsammans i Stockholm skulle troligen in-
slaget av medbrottslingsinteraktioner mellan personer som tillhör samma etniska
grupp vara ännu lägre. Något som stöder denna tes är att de ungdomar som har
utländsk bakgrund i högre grad än svenskar är etniskt heterogena i sina val (även
om de oftare väljer den egna gruppen jämfört med hur andra väljer den). Den
etniska boendesegregationen i Stockholm följer huvudsakligen mönstret av att
svenskar bor för sig, medan de olika invandrargrupperna bor i samma områden
(se exempelvis Andersson 1998, s. 79; Molina 1997, s. 19; SOU 1996, s. 156).
Detta stämmer alltså väl överens med att de misstänkta med utländsk bakgrund i
högre grad begår brott med andra grupper än den egna, jämfört med svenskar.
Dessutom stämmer resultatet, att svenskar, nordbor och européer oftare begår
brott tillsammans jämfört med övriga etniska grupper, överens med hur boende-
segregationen ser ut i Stockholm. Andersson (1998, s. 84) visar att boendehie-
rarkin i Stockholm är uppbyggd på så sätt att personer från övriga nordiska län-
der samt exempelvis Tyskland och Storbritannien följer bostadsmönstret hos
majoritetsbefolkningen i Stockholm (svenskar) i betydligt högre grad än exem-
pelvis personer från Syrien, Turkiet, Etiopien eller Chile.

Att misshandelsbrotten är mindre etniskt heterogena vid val av offer jämfört
med rånbrotten kan antagligen till viss del förklaras av att dessa brott oftare be-
gås mot personer i närmiljön, medan rån i högre grad sker mot obekanta perso-
ner. Något som stöder detta är att misshandel oftare än rånbrotten begås mot
personer som bor i samma bostadsområde som den misstänkte. Vad som där-
emot inte kan förklaras av detta är att rånbrotten även är mer etniskt heterogena
vad gäller val av medbrottsling. Det finns ingen rimlig anledning att anta att
ungdomar brukar begå rån tillsammans med en person som de inte känner. Möj-
ligen kan det förhålla sig så att misshandelsbrotten är mer oplanerade och på så
sätt tydligare avspeglar vilka som just vid händelsen var tillsammans. Rån där-
emot innehåller sannolikt ett större inslag av planering och vid denna planering
kan andra faktorer än medbrottslingarnas etnicitet vara viktigare. Ungdomarna
söker alltså medgärningsmän utifrån andra kriterier än etniciteten. Om detta är
en riktig slutsats, betyder det att etnicitet är underordnat andra faktorer då gär-
ningsmän mer medvetet söker sig till varandra, vilket alltså talar för att etnicite-
ten i sig inte är en avgörande fråga. Också det faktum att de mer intensiva
medbrottslingskontakterna (klustren) är mer etniskt heterogena än övriga delar
av nätverken tyder på detta. Även intervjuer med personer från ett nätverk av
ungdomar, misstänkta för brott i Stockholm under 1990, stöder resultatet att et-
niciteten inte har en framträdande betydelse för vilka ungdomarna begår brott
tillsammans med (Fondén 2000).
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Generellt sett tycks alltså både valet av medbrottsling och valet av offer vara
etniskt heterogena. Samtidigt visar det sig att samtliga etniska grupper i större
utsträckning väljer den egna etniska gruppen i förhållande till i vilken utsträck-
ning övriga grupper väljer denna. Detta gäller framför allt valet av medbrotts-
ling, men även valet av offer. Det går även att urskilja att afrikaner och latin-
amerikaner, som är de mest utsatta minoritetsgrupperna vad gäller upplevelse av
rasism och diskriminering, är de som i störst utsträckning ”håller sig för sig själ-
va” vid jämförelsen med hur övriga grupper väljer dessa som medgärningsmän.
En rimlig tolkning av det är att förekomsten av vissa uteslutningsmekanismer i
samhället, såsom diskriminering och etnisk boendesegregation, även påverkar
strukturen på den brottslighet som förekommer hos personer i dessa grupper.
Det här talar i sin tur för att en ökad marginalisering och segregering av vissa
grupper i samhället kan leda till en mer etniskt orienterad brottslighet. Detta är
ingen ny tankegång och resultaten av denna undersökning stöder alltså detta re-
sonemang.

Hur förhåller sig då dessa resultat till uppgifterna om etniska konflikter mellan
ungdomar med (helt) svensk respektive utländsk bakgrund? Om vi utgår ifrån att
resultatet från denna undersökning stämmer överens med hur den faktiska
våldsbrottslighetens etniska struktur ser ut, så skulle alltså uppgifterna om ett
”lågskaligt raskrig” förefalla överdrivna. Om vi samtidigt utgår ifrån att medier-
na bygger sin bild utifrån tillförlitliga källor, och inte har ”skapat” denna nyhet
ur intet, så förekommer alltså en klar konflikt mellan den här undersökningens
resultat och mediernas bild. Hur kan denna skillnad i så fall förklaras?

Det kan givetvis förekomma flera olika förklaringar till dessa skillnader. Jag har
här valt att kort diskutera en möjlig förklaring, vilken anknyter till delar av litte-
raturen i bakgrundsavsnittet. För det första konstaterade Ålund (1997) att många
av de ungdomar hon talat med inledningsvis beskrev sig själva i termer av kul-
turkonflikter. Detta visade sig dock inte vara en självupplevd bild utan en bild
pålagd av omgivningen. Det skulle kunna beskrivas som att det handlar om en
föreställning om kulturkonflikter mellan svenskar och invandrare.

För det andra har Ohlsson (1997) undersökt en händelse i Malmö där den all-
männa diskussionen om ett planerat bråk mellan svenskar och invandrarungdo-
mar antog orimliga proportioner. Våldsamma diskussioner mellan ungdomarna
föregick händelsen och polisen mottog flera anonyma tips om en förestående
sammandrabbning mellan rasister och invandrarungdomar. Efter att polisen in-
gripit, fanns massmedierna genast där och gav händelsen stor uppmärksamhet,
särskilt i lokalpressen. Händelsen i sig gjorde dock inte skäl för all denna upp-
ståndelse. Faktum är att det inte ens förekom ett reellt slagsmål mellan de ung-
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domsgrupper som förväntades drabba samman. Detta skulle kunna beskrivas
som att  föreställningen om händelsen inte alls motsvarade verkligheten.

För det tredje förekommer ett nätverk i undersökningen som misstänks för ett
stort antal misshandels- och rånbrott. Detta beskrivs av flera målsäganden som
ett ”invandrargäng”. Vid granskningen av etniciteten hos personerna i detta nät-
verk visar det sig att av de tio personer som ingick i nätverket var fyra födda i
Sverige och två av dessa hade svenskfödda föräldrar. En av de svenskfödda hade
föräldrar som kom från ett annat nordiskt land. Ytterligare en person kom från
ett annat nordiskt land. Det förefaller alltså inte alldeles riktigt att beteckna
gruppen som ett ”invandrargäng” även om invandrare ingick i nätverket.121 Detta
skulle kunna tolkas som att det hos målsäganden och vitten finns en föreställ-
ning om gärningsmännens etnicitet som inte stämmer överens med deras faktis-
ka etnicitet (se även Lindholm 1999 angående vittnen som pekar ut mörkhyade
gärningsmän trots att de förevisats en film med en blond ljushyad gärningsman).

För det fjärde visar William-Olsson (1998) i en intervjustudie av en grupp ung-
domar att dessa själva menade att det nästan uteslutande ingick personer med
invandrarbakgrund i gruppen. Vid en granskning av uppgifter om skälig miss-
tanke om brott visades det sig dock att detta inte stämde. Så många som en
tredjedel av ungdomarna i nätverket var själva födda i Sverige och hade föräld-
rar som båda var födda i Sverige (Sarnecki 2001). Detta kan tolkas som att det
bland ungdomarna själva fanns en föreställning om etnisk homogenitet (i termer
av distinktionen invandrare - svenskar).

Om dessa tankegångar appliceras på konflikten mellan denna undersöknings re-
sultat och mediernas bild av etniska konflikter mellan ungdomar, skulle en helt
rimlig tolkning kunna vara att det handlar om föreställningar om etniska kon-
flikter mellan ungdomsgrupper, som i verkligheten endast i undantagsfall ut-
mynnar i faktiska händelser. För de ungdomar och andra inblandade som upp-
fattar tillvaron som mer eller mindre präglad av etniska konflikter, kan givetvis
denna bild upplevas nog så reell, oavsett om dessa föreställningar omsätts i fak-
tiska handlingar eller inte. Dessutom kan ju själva föreställningen om konflikter
leda till verkliga konflikter.

                                        
121 Det var inte heller så att de etniska svenskar som ingick i nätverket var mindre brottsaktiva än övri-
ga ungdomar som förekom.
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Genusundersökningen

Inledning

I tidigare nätverksstudier av Jerzy Sarnecki (1986, 2001), likväl som i de föregå-
ende två undersökningarna i denna avhandling, har frågan om den misstänktes,
medbrottslingens respektive offrets kön inte givits något större utrymme. Detta
är inte något unikt för nätverksanalytiska studier av brottslighet, utan snarare
tämligen vanligt förekommande i såväl empiri som teori inom kriminologin (se
exempelvis Gelsthorpe & Morris 1990; Heidensohn 1996; Leonard 1982; Mes-
serschmidt 1993; Naffine 1987 & 1997; Smart 1977; Stanko 1998; Walklate
2001 för kritik av detta). Detta trots att den kanske starkast diskriminerande va-
riabeln för brottsligt beteende är just kön (Hagan 1988; Walldén 1999), åtmin-
stone vad gäller grövre brottslighet så som våldsbrott.

Mot bakgrund av att det saknas en närmare granskning av genusaspekten i tidi-
gare genomförda nätverksstudier anser jag att en studie som inriktar sig på att
undersöka dessa frågor är både angelägen och befogad.122

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att utforska betydelsen av våldsbrott för flickor
och pojkar. Detta studeras genom att strukturen på flickors och pojkars vålds-
brottslighet jämförs. Den teoretiska utgångspunkten för studien är att genus-
strukturer i samhället påverkar strukturen på våldsbrottsligheten (se exempelvis
Hagedorn och Devitt 1999 angående genusstrukturers betydelse för strukturen
på gängen i USA). Jag utgår alltså från att det utifrån strukturen på ungdomars
våldsbrott, undersökt genom nätverksanalys, går att utläsa något om våldsbrot-
tens generella betydelse för ungdomarna.

                                        
122 Inledningsvis var det även tänkt att studera frågan om förändringar över tid. Det tillgängliga materi-
al ger dock ingen möjlighet till detta och det material som var tänkt att användas för att undersöka
detta har inte gått att erhålla. Avsikten var från början att även studera år 1999. Polismyndigheten i
Stockholm avslog min ansökan om att få ta del av dessa uppgifter på datafil, på grund av att olika lag-
stiftning gällde för RAR-registret och universitetet (gamla datalagen respektive personuppgiftslagen).
Tillgång till materialet i pappersform var dock möjlig, men detta hade krävt månaders extra kodnings-
arbete. Avslaget överklagades av Stockholms universitetet i oktober 2000 till Regeringen. I januari
2002 har ännu inget beslut tagits i frågan, varför undersökningen fått begränsas till det äldre materia-
let. Detta innebär att ett av de ursprungliga syftena med undersökningen, att studera om grupper av
våldsamma flickor ökat under senare hälften av 1990-talet, inte kan besvaras, varför detta syfte tyvärr
fått utgå.
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Konkret prövas två teser, likhetstesen kontra olikhetstesen. Likheter mellan
strukturen på flickor och pojkars våldsbrott skulle tyda på att våldsbrotten har en
likartad innebörd för flickor och pojkar, medan omvänt olikheter i strukturen
skulle tyda på olika innebörd för flickor och pojkar. Undersökningen utgörs allt-
så av en jämförelse mellan flickor och pojkar med avseende på strukturen på
deras registrerade våldsbrottslighet. Studiens inriktning är teoretisk, och resul-
taten kan därför förväntas leda till teoretiska implikationer.

Kön, genus, essens och konstruktion. Grundläggande ut-
gångspunkter

Inom genusforskning skiljs ofta mellan kön och genus, där kön avser det biolo-
giska könet och genus det socialt konstruerade könet.123 Denna tudelning hänger
även samman med distinktionen mellan essentialism och konstruktivism, där
fokus på biologiskt kön hör samman med essentialism och fokus på genus
kopplas samman med konstruktivismen. Skillnaden mellan essentialism och
konstruktivism kan kortfattat beskrivas som att essentialisten menar att det finns
något genuint och naturligt kvinnligt och manligt, kopplat till reproduktionsord-
ningen, som är oberoende av tid och rum, medan konstruktivisten menar att vad
som betraktas som kvinnligt och manligt (eller feminint och maskulint) är soci-
alt konstruerat och skiljer sig mellan olika kulturer, historiska sammanhang och
sociala kontexter (se exempelvis Fuss 1989; Mellström 1999). Fuss skriver
”(m)edan essentialisten anser att det naturliga undertrycks av det sociala, hävdar
konstruktivisten således att det naturliga skapas av det sociala” (1989, s. 130,
författarens kursivering).

Att applicera biologiska förklaringar på skillnader mellan kvinnor och män, vil-
ket förutom essentialism ibland benämnts biologisk determinism, biologism el-
ler särartsfeminism, har kritiserats i många sammanhang (se exempelvis Arrhe-
nius 1999; de Beauvoir 1995; Björk 1996; Butler 1990; Coltrane 1994; Danius
1995; Fuss 1989; Messerschmidt 1993; Moi 1997; Segal 1997). Utgångspunkten
för denna avhandling är ett konstruktivistiskt förhållningssätt till kön och genus
och jag instämmer i den kritik som riktas mot biologiska förklaringar till skill-
nader mellan kvinnor och män. Detta innebär bland annat att jag av utrymmes-
skäl inte kommer att gå närmare in på de biologiska förklaringar som framförts
till skillnader mellan kvinnor och män i brottsligt beteende.

                                        
123 På senare tid har dock dikotomierna kön - genus samt essens – konstruktion ifrågasatts, bland annat
av Moi (1997), Danius (1995) och Dahlerup (2001).
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En av de mer välkända konstruktivisterna inom området är filosofen Judith
Butler. Butlers (1990) perspektiv är poststrukturalistiskt. Hon menar att genus är
en ständigt pågående upprepad handling, genus är alltså inte en fast identitet, en
person kan inte vara genus utan istället framför personen genus. Hon menar att
inte heller (biologiskt) kön har någon essens, eller specifik betydelse. Istället
föregås kön av genus, och förståelse för vad kön är utgår från förståelsen av ge-
nus. Enligt detta synsätt finns inget givet kön, ingen naturlig kategorisering eller
innebörd av kön. Sara Danius (1995, s. 160) beskriver Butlers synsätt som att

(g)enus är en evig maskerad där masken inte döljer ett ansikte, bara tomhet.
Genus refererar och förhåller sig till ett redan existerande genussystem, inte
till ett ”underliggande” kön. Begreppet kön underordnas alltså genus, och på
så sätt upphäver Butler distinktionen mellan natur och kultur, kropp och
identitet.

Butler kan sägas tillhöra frontlinjen vad gäller den konstruktivistiska synen på
kön och genus. Toril Moi (1997) menar dock att även om poststrukturalistiska
köns- och genusteoretiker, så som Butler, vill förändra vår förståelse av kön och
genus radikalt så bibehåller de kategorierna som utgångspunkt. Hon menar att
”(n)är det gäller kön och genus är poststrukturalisterna snarare reformister än
revolutionärer” (s. 71). Både Danius (1995) och Moi (1997) menar att det finns
goda skäl att överge distinktionen mellan kön och genus. Moi anser att det inte
krävs något totalförnekande av biologiska skillnader för att feminismen skall
kunna hålla särartsförespråkarna stången. Som jag tolkar Moi menar hon att
poststrukturalisterna snarare kommit med omotiverade anklagelser om biologisk
determinism som, tvärtemot syftet, kan ha en kontraproduktiv effekt. I stället för
(som hon anser) grundlösa anklagelser om biologisk determinism, förespråkar
hon en återgång till de Beauvoirs (1995) förhållningssätt. Moi menar att det av-
görande (eller viktiga) inte ligger i att förneka att det överhuvudtaget finns några
biologiska skillnader, eller framhäva att dessa endast är upplevelser av (konstru-
erade) skillnader. I stället är hennes uppfattning att det faktum att vissa männi-
skor föds med livmoder och andra utan, ingalunda ger upphov till några givna
eller nödvändiga sociala eller politiska skillnader mellan människor. Med anled-
ning av barnafödande, som ju brukar anföras som vara av avgörande betydelse
för skillnader mellan kvinnor och män, skriver Moi (s. 119, författarens kursive-
ring)

Beauvoirs poäng är att även om vår biologi tvingar oss att organisera
mänskliga samhällen så att barnuppfostran tas i beaktande, tvingas vi ändå
inte att göra detta på något specifikt sätt. (… ) Vad vi inte kan göra är att
hävda att kvinnor, bara för det faktum att de föder barn, måste tillbringa tju-
go år av sina liv med att enbart uppfostra dem. Med lika stor rätt kan man
hävda att eftersom män befruktar kvinnor så skall de tillbringa resten av li-
vet med att se efter sin avkomma.
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 Moi menar således att hur barnuppfostran organiseras i ett samhälle har inget
med biologiska fakta, alltså vem som föder barnen, att göra. Detta har de post-
strukturalistiska feministerna förbisett i sin analys. I sin kritik av den poststruk-
turalistiska feminismen skriver hon att (s. 95, författarens kursivering)

(… ) istället för att förneka att biologiska fakta ligger till grund för något så-
dant (sociala värden), som Beauvoir och Rubin gör, föredrar poststruktura-
listerna att förneka att det finns biologiska fakta som är oberoende av våra
sociala och politiska normer. För att uttrycka det tydligare: det är som om
poststrukturalisterna tror att om det fanns biologiska fakta, så skulle dessa
verkligen ge upphov till sociala normer. På detta sätt delar de faktiskt de bi-
ologiska deterministernas grundläggande trosföreställning.

Moi menar istället att allt som behövs för att förneka biologisk determinism, vil-
ket är ett mål hon delar med poststrukturalisterna (och många andra feminister),
är att förneka att biologiska fakta rättfärdigar sociala värden. Hon menar att des-
sa mål uppnådde de Beauvoir först, och dessutom på ett tydligare sätt. Inte som
poststrukturalisterna, genom onödiga filosofiska och teoretiska utläggningar.

Som tidigare nämnts är min utgångspunkt i frågan om kön och genus konstruk-
tivistisk. Jag ansluter mig till Mois ståndpunkt, med utgångspunkt i de Beauvoir
resonemang, att betydelsen av kön är konstruerad, men att den fysiska kroppen
lika fullt har betydelse för denna konstruktion. Det väsentliga är dock att biolo-
gin på intet sätt styr, avgör eller bestämmer vilken betydelse den biologiska
kroppen har eller tilldelas i en viss historisk och social kontext. Jag använder
alltså biologiskt kön i en, enligt Fuss (1989) föreslagen distinktion (hämtad från
John Locke), nominal betydelse. Detta innebär att det inte ses som en naturlig
kategori med givna egenskaper (real betydelse), utan som en ”bekväm uppfin-
ning , en klassifikatorisk fiktion vi behöver för att kategorisera och beteckna” (s.
132). Fuss (s. 132) skriver att

(… ) den lockeska kategorin nominal essens (är) särskilt användbar för anti-
essentialistiska feminister som vill hålla fast vid föreställningen om kvinnor
som en grupp utan att förfalla till idén att det är ”naturen” som kategoriserar
dem som en sådan grupp.

Detta gäller givetvis även för män som en grupp.

Slutligen något om övriga begrepp som används i denna undersökning. I den
teoretiska bakgrunden kommer olika begrepp som kvinnor, män, maskulini-
tet(er), femininitet(er) och genus att förekomma. Detta beror på att jag försökt
hålla mig till författarnas egna begrepp (som inte alltid definieras). Själv kom-
mer jag att använda genusstrukturer och genussystem som likvärdiga begrepp,
och med dem avser jag strukturella förhållanden. Utgångspunkten för dessa ge-
nusstrukturer är att män är överordande kvinnor. I resultatredovisningen kom-
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mer jag att använda mig av ”flickor” och ”pojkar”. Flickor och pojkar kan alltså
avse personer som exempelvis är 20 år och kanske inte skulle beteckna sig själ-
va som ”flicka” eller ”pojke”. För att använda ett enhetligt språkbruk har jag
ändå valt dessa beteckningar. I undersökningen kommer jag även att använda
mig av begreppet det andra könet. Begreppet används dock inte i de Beauvoirs
(1995) betydelse kvinnan, utan i den betydelse som brukar benämnas motsatta
könet. Jag undviker dock i möjligast mån uttrycket det motsatta könet eftersom
detta indikerar en given olikhet, ett synsätt jag inte instämmer i. Synonymt med
motsatta är ju exempelvis ordet oförenliga.

I den avslutande diskussionen kommer jag, trots att jag instämmer i Mois och
Danius kritik av Butler, att använda hennes begrepp iscensättande av genus.
Med detta avses personers ständigt pågående genusagerande. Butler (1990, s.
175, författarens kursivering) själv skriver att

(l)iksom i andra rituella sociala draman kräver genusagerandet en föreställ-
ning som upprepas. Denna upprepning är på en och samma gång en förnyad
iscensättning och en förnyad upplevelse av en rad innebörder som redan är
socialt etablerade; och den är en rutinartad och ritualiserad form av legitime-
ring. Även om det är enskilda kroppar som iscensätter dess betydelsebildan-
de processer genom att stiliseras till genusbestämda former, är detta
”agerande” ett offentligt agerande.

Detta stämmer väl överens med hur jag ser på konstruktionen av genus, som en
ständigt pågående process i relation till omgivningen. Även termen genusage-
rande kommer att användas i samma betydelse, detta för att inte den språkliga
framställningen ska bli allt för enformig. Det skall också framhållas att detta ge-
nusagerande, som sker i relation till omgivningen i den befintliga maktstruktu-
ren, i hög grad präglas av relationen till det andra könet (se exempelvis Hird-
man 2001; West & Fenstermaker 1995; West & Zimmerman 1987 angående re-
sonemang kring detta).

Genus och brott

Maskuliniteter och brott
(… ) vad är det med män, inte som arbetarklass, inte som invandrare, inte
som missgynnade individer, utan som män som orsakar att de begår brott?
(Grosz 1987, s. 6; opublicerat papper, citerad i Allen 1989, s. 36, min över-
sättning, författarens kursivering).

Brott har varit och är allt jämt starkt associerat med män. Män begår oftare och
fler brott än kvinnor, och detta gäller i synnerhet våldsbrott (se exempelvis Ring
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1999, s. 93; Tiby 1990). Enligt Walldén (1999, s. 4) tycks kvinnor genomgående
över världen utgöra en liten del av dem som arresteras för brott. Kriminologiska
teorier har dock mycket sällan ägnat detta förhållande någon uppmärksamhet.
Även om det är ovanligt att genusaspekter lyfts fram inom den kriminologiska
forskningen så finns det givetvis undantag. En som ägnat omfattande forskning
åt frågan om genus och brott, och framför allt då maskuliniteter, är James Mes-
serschmidt (1993, 1997, 1999, 2000a, 2000b). Messerschmidt (1993) menar att
individen och samhällsstrukturen påverkar varandra i ett växelspel, sociala
strukturer (så som ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis män och kvin-
nor) påverkar hur människor beter sig, och människors beteenden reproducerar i
sin tur dessa strukturella förhållanden.124 I fokus för Messerschmidts arbete står
arbets- och maktdelningen mellan genus, klasser och etniska grupper, samt hur
dessa påverkar konstruktionen av maskuliniteter och femininiteter. Den pågåen-
de konstruktionen av klass, etnicitet och genus ger inte bara upphov till dessa
konstruktioner i sig, utan även till specifika etniska och klassbestämda maskuli-
niteter och femininiteter. De maktförhållanden som förekommer i samhället, där
exempelvis män har mer makt än kvinnor, heterosexuella mer än homosexuella
och vita mer än svarta, har betydelse inte bara för relationerna mellan kvinnor
och män utan även mellan män. Eftersom maktstrukturen mellan könen är sådan
att män har makt, kontroll och auktoritet över kvinnor blir dessa karakteristika
även en del av definitionen av maskulinitet. Eftersom makt blir en del av defini-
tionen av vad som är maskulint, och heterosexuella har större makt än homosex-
uella, blir även heterosexualitet en del av definitionen av vad som är maskulint
enligt Messerschmidt. Vidare är maskulinitet (eller femininitet) inget statiskt,
utan återskapas och/eller förändras i en pågående process.

Den idealiserade formen av maskulinitet är den hegemoniska, vilket kan sägas
vara bilden av mannen som ledare och herre. Messerschmidt (1997, s. 13, min
översättning, författarens kursivering) menar att

(… ) endast genom att analysera skapandet av genus, klass och etnicitet kan
vi ge sammanhängande mening åt skapandet av brott vid olika tillfällen i hi-
storien och i olika sociala samanhang.

Brott kan utgöra en möjlighet till att skapa (konstruera) genus, det vill säga göra
skillnad mellan kvinnor och män, när andra möjligheter inte finns vid handen, så
som karriär eller utbildning (Messerschmidt 1993, s. 182). Att begå brott kan
alltså vara ett sätt att upprätthålla och bekräfta sin maskulinitet. Dessutom för-
klarar konstruktionen av olika maskuliniteter, varför exempelvis män i medel-

                                        
124 Messerschmidt bygger mycket av sitt resonemang kring skapandet av genus på Connell (1995) och
West och Fenstermaker (1995).
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klassen och i lägre samhällsklasser som begår brott, begår olika typer av brott.
Eftersom unga pojkar från etniska minoriteter i underklassen förnekas maskulin
status i form av utbildning och yrkeskarriär, vilket är en form av maskulin status
som i högre grad är tillgänglig för medelklassen och vit underklass, förlitar de
sig mer på exempelvis att slåss för att uppnå sin maskulina status (Messersch-
midt  1993, s. 111, 112). Messerschmidt (1993, s. 71) menar även att (mäns)
makt inte bara ger fler legitima möjligheter utan även fler illegitima möjligheter
(för män jämfört med kvinnor). Messerschmidt kallar sin teori för ”structured
action theory”. En forskare som byggt vidare på dessa tankegångar är exempel-
vis Robert Agnew (1999) som kopplar ihop dessa resonemang med sin utveck-
ling av Mertons anomiteori.

Även Tony Jeffersson (1997) har ägnat sig åt området maskulinitet och brott.
Han menar att Messerschmidt ger viktiga bidrag till kriminologisk teoribildning
genom att integrera maskulinitet i den teoretiska diskussionen kring brott. Jef-
fersson anser även att Messerschmidt på ett övertygande sätt förklarar varför
vissa grupper av män begår relativt sett mer brott än andra grupper av män.
Samtidigt menar han att Messerschmidt inte förklarar varför vissa män begår
dessa handlingar i dessa grupper medan andra, de flesta, om grövre brott såsom
våldsbrott avses, inte använder sig av denna strategi för att hävda sin maskuli-
nitet. Jeffersson menar att man även måste förklara det senare ledet för att kunna
tala om en förklaringsmodell av brottslighet utifrån maskuliniteter.

Jeffersson (1997, s. 536-540) delar in försöken att förklara brott genom masku-
linitet i tre steg. Steg ett menar han är den tidigare så populära, numera kritisera-
de, könsrollsteorin. Könsrollsteorier får till följd att kvinnor och män delas upp i
två motpoler, vilket i sin tur förstärker uppfattningen om könsskillnader. Steg
två lyfter istället upp diskussionen om genus till ett mer strukturellt plan, där
individer antas skapa genus inom institutionella ramar i samhället, såsom social
klass och etnicitet. Detta innebär även en diskussion om olika maskuliniteter och
maktskillnader inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan män. Steg tre
innebär att återknyta förklaringsmodellen från det strukturella till det individu-
ella, och på så sätt förklara varför just dessa män begår just dessa handlingar.
Jeffersson menar att Messerschmidts förklaringsmodell ligger på steg två, men
alltså saknar det tredje steget. Detta steg undersöks bäst genom fallstudier.125

Jeffersson (1997, s. 548) utfärdar dock två varningar vad gäller maskulinitet som
förklaring till brott. För det första bör man akta sig för att fokusera allt för

                                        
125 Personligen menar jag dock att Messerschmidt delvis gör just detta i Crime as structured action
(1997). Bland annat gör han där en fallstudie av Malcom X.
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mycket på genusskillnader eftersom det då ignoreras att vi alla har gemensamt
egenskapen att vara människor. För det andra kan en allt för stark fokusering på
maskulinitet göra att andra orsaker glöms bort, såsom arbetslöshet, svåra upp-
växtförhållanden, segregering med mera.126

John Hood-Williams (2001) har nyligen kommit med en artikel som kritiserar
både Messerschmidt och Jeffersson. Även Hood-Williams anser att Messersch-
midt varit oerhört betydelsefull för kriminologin genom att visa på ett nytt sätt
att tänka kring maskulinitet och kriminalitet. Samtidigt riktar han kritik mot
Messerschmidt. För det första menar Hood-Williams att Messerschmidts defini-
tion av maskulinitet är en tautologi. Vad som är maskulint definieras genom att
det är vad män och pojkar gör. Om en handling definieras som maskulin för att
män gör den, faller begreppet samman, det blir ett tomt begrepp som lika gärna
kan ersättas med (biologiskt) kön. Detta skulle även innebära att kvinnor och
flickor inte kan utföra maskulinitet, en inställning som Hood-Williams vänder
sig emot.

Hood-Williams anser dessutom, liksom Jeffersson, att Messerschmidt inte kan
besvara frågan om varför vissa män och inte andra använder sig av våld och
brott som en resurs för att göra sig maskulina.127 Utöver detta hävdar Hood-
Williams att de flest män inte begår brott och att kön på så sätt inte är en diskri-
minerande variabel för att predicera brottslighet. Om då inte kön kan predicera
brottsligt beteende enligt Hood-Williams varför skulle då maskulinitet kunna
detta? Att de flesta män, liksom kvinnor, inte begår brott, har genom självdekla-
rerande undersökningar visat sig inte stämma (se exempelvis Ring 1999). De
flesta människor begår något eller några mindre allvarliga brott under sin upp-
växttid. Däremot begår de flesta män och kvinnor inte grövre brott. Det bör
dock hållas i minnet att egentligen finns inga riktigt bra diskriminerande vari-
abler vad gäller brottslighet. Kön är åtminstone en av de faktorer som har bäst
prediktionsförmåga. Problemet torde i så fall snarare vara gemensamt för krimi-
nologin som helhet, och inte bara just analyser kring maskuliniteter och brott.
Dessutom kan invändas mot Hood-Williams resonemang att kön inte är det
samma som maskulinitet och femininitet, även om han själv kritiserat Mes-
serschmidt för att inte kunna särskilja kön från genus.

                                        
126 Jag menar dock att det ena utesluter inte det andra. Man kan mycket väl studera maskulinitet och
samtidigt fokusera på uppväxtförhållanden, segregering med mera. Dessa förhållanden är ju en del av
skapandet av olika maskuliniteter. Vad gäller Jefferssons första varning så är detta en av feminismens
klassiska paradoxer, fokusering på skillnader mellan män och kvinnor riskerar att leda till bekräftande,
befästande, och reproducering av dessa skillnader.
127 Messerschmidt har dock senare ägnat en hel studie åt just denna fråga, vars resultat publicerats i
bokform 1999 och i artiklar år 2000.
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Hood-Williams (2001) kritik mot Jeffersson rör inte hans definition av maskuli-
nitet utan istället hans val av begrepp för att analysera psyket, de analytiska
verktyg Jeffersson använder sig av i vad han kallar steg tre, hoplänkandet av
strukturen med individnivån. Alltså vilka personer det är som väljer brott som
alternativ för att visa sig vara maskulina. Jeffersson använder sig av Kleins128

begrepp ambivalens, erkännande och ångest, och inte av Freuds oidipuskomplex
och kastrationsångest.  Enligt Hood-Williams skiljer sig de begrepp Jeffersson
använder sig av inte mellan könen. De är alltså inte några analytiska verktyg
som kan användas till att analysera könsskillnader. Hood-Williams menar dock
att Jefferssons resonemang ändå har vissa fördelar. Han anser nämligen att Jef-
fersson kan tolkas som att han menar att könsskillnader kommer någon annan-
stans ifrån än från själslivet129 (vilket både Freud och Klein menar, om jag tolkar
Hood-Williams rätt). Detta innebär att Jeffersson (liksom exempelvis Butler
1990) istället söker definitionen av vad som är maskulint i det föreställda. Mas-
kulinitet är en framställning och produceras utifrån sitt eget genomförande.
Hood-Williams (2001, s. 53, min översättning, författarens kursivering) menar
därför att

(… ) maskulinitet och femininitet är vad psyket ska hantera. Det är inte vad
psyket är. Detta innebär en insikt i att maskulinitet måste förstås feno-
menologiskt, att det inte är exklusivt mäns egenskap, att det inte har någon
essentiell  underliggande mening vare sig i könet eller i vad som anses vara
maskulint.

Det finns naturligtvis fler än här nämnda kriminologer som studerat genus och
brott, dessutom har flera forskare empiriskt testat olika teorier för deras hållbar-
het vad gäller män och kvinnor (se exempelvis Alarid, Burton & Cullen 2000;
Steffensmeier & Haynie 2000). En av de mer kända nutida kriminologiska fors-
kare som gett sig i kast med frågan om genus och brott är John Hagan (1988).
Han har med utgångspunkt i de skillnader som finns mellan flickor och pojkar i
brottsligt beteende, utvecklat var han kallar Power – Control Theory. Jag tänker
dock inte gå närmare in på Hagans teori, utan istället övergå till den i detta
sammanhang mer relevanta frågan om våld, maskuliniteter och femininiter. Kort
skall bara sägas om Hagan att han, även om han applåderats för att ha tagit skill-
naderna mellan flickor och pojkar på allvar och försökt att teoretiskt förklara
dem, även mött en del kritik. Bland annat anses hans teori utgår från könsrolls-
teoretiska antaganden, vilket på senare tid kritiserats starkt (se exempelvis Mes-
serschmidt 1993; West & Zimmerman 1987).

                                        
128 Klein, M. Love, Guilt and Reparation and Other Works1921-45. Virago. London. 1988
129 Vad ”själslivet” är måste dock betraktas som tämligen svårdefinierat.
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Genus och våld

Jag kommer i detta avsnitt om genus och våld att fokusera på genusaspekter.
Detta innebär att någon redogörelse för generella teorier om våld inte ges.
Tyngdpunkten ligger vid frågan om maskulinitet(er) och våld. Detta beror bland
annat på att jag instämmer med den feministiska kritiken av att mannen görs till
norm, och det är kvinnan som avvikare (i detta fall att de har lägre våldsbrotts-
lighet) som skall förklaras. Istället bör vi koncentrera oss mer på frågan om var-
för män begår mer våldsbrott än kvinnor. En annan anledning är att jag i min
litteratursökning funnit betydligt mer litteratur om maskulinitet (män) och våld
än om femininitet (kvinnor) och våld. Detta är föga förvånande med tanke på
den slagsida gentemot att studera män som finns inom hela det kriminologiska
fältet (fast å andra sidan uppmuntrande mot bakgrund av kritiken mot att studera
kvinnan som avvikande), samt att män står för merparten av våldshandlingarna i
samhället.

Michael Kimmel (1994) menar att våld, eller framför allt viljan och önskan att
slåss, är den mest påtagliga markeringen av manlighet. Framför allt handlar det
om att markera vad man inte är. Man är inte feg, svag, feminin eller homosexu-
ell. För att bevisa detta skall man omutligen stå upp och slåss om så behövs, för
att ingen ska få ”fel” intryck. Detta skapar således en attityd av beredskap inför
att ta till våld när så behövs för att upprätthålla sin manlighet.

Robert Connell (1995, s. 100-104) talar om hegemonisk-, underordnad- och del-
aktig maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är den som vid en viss tid-
punkt, i en viss kulturell miljö, är den maskulinitet som är ledande och som hö-
jer sig över andra former av maskulinitet (likväl som över femininitet). Hege-
monisk maskulinitet är alltså föränderlig och utgör en kollektiv bild av, eller fö-
reställning om, dominans. Det kan beskrivas som en slags idealbild av att vara
maskulin. Om hegemonisk maskulinitet innebär dominans, måste detta synsätt
även innebära att det finns grupper som domineras. En av dessa grupper är gi-
vetvis kvinnor, men även mellan olika grupper av män förekommer underord-
ning och överordning. Enligt Connell är det i det västerländska samhället fram-
för allt homosexuella män som är underordnade heterosexuella män. Connell
(1995, s. 102) menar att ”(a)tt vara bög är i den patriarkaliska ideologin en för-
varingsplats för allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska mas-
kuliniteten”. Även andra grupper av män är underordnade, och det gemensam-
ma, enligt Connell, är att det är femininitet som är grunden för utestängandet.

Vidare pekar Connell (1995, s. 106-111) på de stora sociala orättvisorna mellan
män och kvinnor, där män innehar den ekonomiska och politiska makten i sam-
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hället. Sådana stora orättvisor är enligt Connell svåra att upprätthålla utan våld.
Det är även i huvudsak männen (det dominanta genuset) som använder sig av
och har tillgång till våldsmedel. Connell pekar på två olika former av våld, dels
det våld som den dominanta gruppen använder sig av för att upprätthålla sin
överordnade ställning, dels det våld som används mellan män för att hävda sin
maskulinitet. Det första utgörs av exempelvis våldtäkter och kvinnomisshandel
medan det senare kan handla om ungdomsgäng (av killar) som slåss med var-
andra för att uppnå status. För att ett system av dominans ska kunna upprätthål-
las förutsätter detta alltså våldet. Samtidigt är våldet i sig ett tecken på kristen-
denser i hierarkin, eftersom en hierarki utan motstånd inte skulle kräva våld för
att upprätthållas.

Connell (1995, s. 221) menar att genussystemet måste ändras i grunden med ut-
gångspunkt i principen om social rättvisa. Detta ”(… ) innebär att man slåss mot
männens dominans i staten, i arbetslivet och på företagen, och det innebär att
män slutar att utöva våld mot kvinnor”. Min tolkning av Connells uttalande om
våld mot kvinnor är att det ska uppfattas både konkret och symboliskt130. En för-
ändrad genusordning enligt Connells modell skulle innebära att män rent fysiskt
slutar utöva våld mot kvinnor, eftersom detta våld åtminstone delvis motiveras
av upprätthållandet av mannens dominanta ställning. Sammanfattningsvis menar
alltså Connell att det förhållande att män utövar mer fysiskt våld än kvinnor
hänger samman med deras position som överordnade i genusordningen. Detta
gör att de inte bara utövar våld mot kvinnor och homosexuella (eller förmodat
homosexuella), för att bibehålla sin status som överordnade gentemot dessa
grupper, utan även mot andra heterosexuella män, då våld och aggression blivit
en del av definitionen av vad som är maskulint. Våld och aggressioner blir på så
sätt en väg till att hävda sin ställning som maskulin, kanske särskilt för de grup-
per som har begränsade möjligheter till att hävda sin maskulinitet på andra sätt,
så som genom hög utbildning och välbetalt arbete. Enligt Connell skulle ett mer
jämställt genussystem minska mäns våldsutövning.

Lynne Segal (1997) tar upp flera exempel på hur upprätthållandet av manlig
dominans leder till våldsutövande. Ett exempel är lynchningar av svarta i USA
(vilket även Messerschmidt 1997 använder som exempel). Lynchningarna rätt-
färdigades med hänvisning till skydd av den vita kvinnan mot den bestialiske
svarta mannen (Segal 1997, s. 178). Detta hänger samman med en föreställning
om den svarte mannens maskulinitet som djurisk, att svarta män är som hingstar.
Liksom Connell poängterar Segal historiska skeenden som förklaring till dessa
föreställningar. Hon diskuterar kring den vita mannens erövrande och koloni-

                                        
130 I form av överordning/förtryck.
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sering av den afrikanska kontinenten. Segal framhäver även socialdarwinismens
betydelse för underbyggandet av synen på svarta män (och kvinnor, både svarta
och vita) som lägre stående varelser.

Paradoxalt nog finns jämte denna bild av svart maskulinitet som supermaskulin,
föreställningen om att svarta män är omanliga. Massarbetslöshet, och därigenom
oförmågan att försörja familjen, anses vara ett av skälen till svarta mäns delval-
verade maskulina status. Detta antas skapa lågt självförtroende hos svarta män.
Denna avmaskulinisering som de sociala orättvisorna anses förorsaka svarta
män har enligt vissa forskare (däribland Staples 1982131, ref. i Segal 1997) orsa-
kat att svarta män, då de förnekas andra vägar till maskulinitet, istället bevisar
sin manlighet genom förtryck och misshandel av (svarta) kvinnor. Enligt Segal
menar Staples att det för den svarte mannen är kostsamt, ibland till och med
livsfarligt, att bevisa sin maskulinitet. Segal kritiserar dock Staples för att han
inte tar den svarta feminismens ifrågasättande av den svarta maskuliniteten på
allvar. Staples menar (enligt Segal) att svarta feminister skuldgör offret, alltså
den svarte mannen. Segal menar istället att kampen för de svarta inte bör utgå
ifrån den svarte mannens rätt till dominans och privilegier. Istället bör själva
konstruktionen av manlighet genom utövandet av dominans, och att i avsaknad
av dominant ställning istället hävda sin maskulinitet genom våld, ifrågasättas.132

Segal (1997, kap. 9) diskuterar även sexuellt våld, både mot kvinnor och män.
Hon avvisar påståendet om att social klass inte har något förklaringsvärde vad
gäller våldtäkter och påståendet att varje man är en potentiell våldtäktsman. Att
varje kvinna skulle var ett potentiellt offer anser hon rent teoretiskt vara sant,
men å andra sidan så är risken de facto betydligt högre för vissa kvinnor än för
andra. Segal menar att det är viktigt att minnas vilka skälen är till att feminister
inte bara önskat undvika att påtala dessa förhållanden, utan till och med hävdat
det motsatta förhållandet. De skäl hon anger är dels att risken finns för att fokus
förflyttas från sociala och strukturella förklaringar till våldtäkter och andra sexu-
albrott, mot att istället fokusera på de enskilda individer som begår brotten, dels
att det uppmanar till att skylla på offret (om vissa kvinnor löper större risk än
andra) och slutligen att det skulle innebära att männen kom undan för enkelt ef-
tersom alla män är en del av den kultur som är tillåtande gentemot våld mot
kvinnor. Samtidigt anser hon att det är av stor vikt att ta skillnaderna mellan

                                        
131 Staples, R. Black Masculinity: The Black Male´s Role in American Society, Black Scholar Press,
San Francisco. 1982
132 Även Harry Brod (1994) beskriver hur judiska män, som reaktion på förtryck, vänder sig mot och
förtrycker judiska kvinnor, istället för att identifiera den hegemoniska maskuliniteten som den verkliga
orsaken till förtrycket. På detta sätt försvagas enligt Brod judarnas motstånd genom att de vänder sig
mot varandra, istället för att enas i en kamp mot det verkliga förtrycket mot gruppen.
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grupper som begår och utsätts för sexualbrott i större utsträckning än andra i be-
aktande, eftersom dessa faktorer anligt Segal innehåller nyckeln till att förklara
mäns sexuella våld.

En annan av de ståndpunkter som vissa feminister (se exempelvis Stanko 1985)
har fört fram vad gäller sexualiserat våld är att våldtäkt och andra övergrepp och
trakasserier inte är en fråga om artskillnad utan istället en gradskillnad. Detta
menar Segal (1997, s. 244) är ett synsätt som har stora fördelar. Upprepade in-
tegritetskränkningar av kvinnor, mer eller mindre allvarliga, leder inte bara till
att kvinnor utsätts för obehagliga händelser just då, utan även till kvarvarande
känslor av rädsla. Detta är i sin tur ett effektivt sätt att bibehålla männens makt-
ställning i samhället.

Segal (1997, s. 252, 254) menar alltså att det är viktigt att inte enbart förklara
mäns våld i termer av sjukliga individer. De mer omfattande orsaksförklaringar-
na till mäns våld måste istället sökas i samhället som definierar maskulinitet ge-
nom att hävda att det är heterosexuell makt, där sex är syndigt, samtidigt som
sexualitetens objekt lokaliseras till kvinnan och sexuell åtrå till mannen. När
samhället utgår från att män har rätt att dominera kvinnor kan dessa inte bara
använda sig av våld för att få det de vill, utan de kan även undvika sanktioner
för denna typ av beteenden.

Segal (1997, kap. 9) menar alltså att det inte är helt slumpmässigt vilka män som
begår våldsbrott, att det inte är vilken man som helst som exempelvis miss-
handlar sin fru. Som förklaring till varför män från lägre sociala klasser är över-
representerade vad gäller våldsbrott jämfört med män från medel och överklas-
sen, pekar hon på problemen som uppstår för de män som inte får tillgång till
den dominanta ställning som maskulinitet anses utgöras av. Det är enligt Segal
inte förvånande om dessa män istället tar till våld, om detta är det enda sätt som
de kan ha makt över andra. Det är den frustrerande konflikten mellan att, å ena
sidan leva i en underklassmiljö med begränsade möjligheter, å andra sidan före-
ställningen om maskulinitet som makt, som gör att vissa män i underklassen
lägger sig till med en mer aggressiv maskulinitet.

Ännu en orsak till skillnader mellan män och kvinnor i aggressivt och våldsamt
beteende är enligt Segal, att det i den sociala omgivningen finns en acceptans
gentemot aggressivt beteende hos män till skillnad mot för kvinnor. Samtidigt
påpekar Segal (1997, s. 266) att det inte är så att denna förträngning av aggres-
sioner hos kvinnor nödvändigtvis är något positivt. Segal diskuterar även bety-
delsen av att de flesta av de arbeten, som omfattar socialt accepterad våldsutöv-
ning, är arbeten som främst innehas av män (poliser, militärer, fängelsevakter
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och så vidare). Det är alltså framför allt män som tränas i att använda våld. Det
har visat sig att när kvinnor arbetar inom denna typ av arbeten använder de våld
på samma sätt som män. Segal menar därför att det snarare handlar om statligt
våld i händerna på män, än mäns våld i händerna på staten. Även David Morgan
(1994) påtalar militärens betydelse för bilden av att maskulinitet och våld hör
ihop. Samtidigt menar han att detta inte är så enkelt och endimensionellt som det
ofta har framställts. Dessutom har det ökade antalet kvinnor inom armén bety-
delse för militärens starka association med hegemonisk maskulinitet.

Sammanfattningsvis menar alltså Segal, liksom Connell, att den högre nivån av
våld bland män har sina orsaker i ojämlika maktförhållanden mellan könen. Att
maskulinitet i vårt (västerländska) samhälle definieras genom makt och domi-
nans, gör att män i högre utsträckning använder sig av aggressivitet, både mot
kvinnor och andra män, än vad kvinnor gör. Segal lägger dock större fokus vid
klassmässiga skillnader som orsak till våldet i samhället medan Connell fokuse-
rar mer på genusskillnader. Även Thomas Johansson (2000, s. 39-51) menar att
bilden av, och strävan efter, den hegemoniska maskuliniteten, genom sitt krav på
dominans, ger upphov till våld. Detta våld riktar sig både mot kvinnor och andra
män och är ett sätt att upprätthålla dominans. Liksom Connell och Segal påtalar
Johansson marginaliseringens risker för ökat våld. Män som marginaliseras kan
enligt Johansson reagera antingen genom att förändra sin manskulinitet eller ge-
nom att försvara den med alla medel.

De hittills refererade forskarna hör hemma inom den så kallade maskulinitets-
forskningen. Inom den kriminologiska forskningsfältet har tankegångar kring
våld och maskuliniteter bland annat framförts av tidigare diskuterade Mes-
serschmidt. Messerschmidt (1999) har i en studie intervjuat nio pojkar som är
uppväxta i vit arbetarklassmiljö i USA. Tre av dessa har begått sexualbrott mot
yngre personer de var närmare bekanta med, tre har begått våldsbrott av icke-
sexuell karaktär mot främlingar och personer de är bekanta med. Slutligen har
tre av de intervjuade pojkarna inte begått någon form av våldsbrott (en av dem
har dock i yngre skolåldern deltagit i vad som kan beskrivas som ”pojkgruff” på
skolgården). De intervjuade är mellan 15 och 18 år gamla och intervjuerna har
fokuserat på pojkarnas livshistoria. I fokus står miljön i hemmet och i skolan och
Messerschmidt lägger särskild vikt vid hur dessa pojkar konstruerar sin masku-
linitet utifrån de maskuliniteter som ”förespråkas” i hemmet respektive skolan.
Messerschmidt visar på hur dessa nio pojkar konstruerade olika former av mas-
kuliniteter. Maskuliniteten hos de sex som begått olika former av våldsbrott
hade tydliga inslag av hegemonisk maskulinitet, som fokuserade på makt över
kvinnor och andra män som definition på maskulinitet och att vara en ”riktig
man”. Samtidigt hade de tre sexualbrottslingarna inte haft någon möjlighet att i
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skolan hävda sig som hegemoniskt maskulina. De utsattes för mobbning och
fann sig oförmögna att reagera på denna mobbning på ett för dem (instruerade
hemifrån) adekvat maskulint sätt, nämligen genom att ge igen, att stå emot och
inte ”ta” sådan behandling. Istället utövade de makt utanför skolmiljön genom
att utsätta yngre barn för sexuella övergrepp. I dessa situationer erfor de inter-
vjuade pojkarna en stark känsla av makt. På grund av behandlingen i skolan
hade de dåligt självförtroende och en uppfattning om att de inte var tillräckligt
maskulina, vilket de ”tog igen” på andra som de hade möjlighet att utöva makt
på. De hade inte heller i skolan, på grund av sin låga status, någon möjlighet att
delta i heterosexuellt beteende. Därför blev sexualbrott ett sätt att inte bara utöva
maskulinitet genom makt över andra, utan även genom att delta i heterosexuellt
beteende.133 Gemensamt för de tre pojkar som inte begått olika typer av vålds-
brott var att de skapade en maskulinitet där våld inte betraktades som maskulint.
De var hemifrån uppmuntrade till att vända ryggen till om någon provocerade,
mobbade eller gav sig på dem. Till skillnad från de andra sex pojkarna fram-
ställdes det inte som maskulint, eller som ett adekvat sätt för män, att reagera på
provokation genom våld.

Messerschmidt (1999) identifierar, förutom föräldrar och/eller närståendes kon-
struktion av vad som är att betrakta som maskulint, även utsatthet för, och att
utsätta någon för, mobbning som en viktig faktor i skapandet av maskulinitet
hos dessa pojkar. Viktigt i detta sammanhang, för vem som blir utsatt, vem som
mobbar och vad mobbningen består i, är bilden av den hegemoniska maskulini-
teten av överordning, fysisk styrka och heterosexualitet. Alla intervjuade identi-
fierade olika grupper i skolmiljön till exempel de tuffa och coola killarna, atle-
terna och töntarna. Mobbningen fokuserade starkt på attribut såsom feghet, att
vara en vekling och bög. Begreppen gick i varandra i den meningen att en bög är
feg och vek, att var vek är ett tecken på att man är bög och feg och så vidare. I
detta sammanhang pekar Messerschmidt även på den fysiska kroppens betydelse
för maskulinitetskonstruktioner, och således även för våldsbrott. Inte då i form
av ”sprutande hormoner” eller en extra Y-kromosom, utan istället som en till-
gång eller brist vid skapandet av maskulinitet. Att vara överviktig eller mycket
spinkig betraktades som feminint medan ”atleter” genom sina fysiska kroppar
får tillhörighet till den hegemoniska maskuliniteten (åtminstone i detta avseen-
de).

                                        
133 En av pojkarna hade visserligen först förgripit sig på en annan pojke, men detta förklarade han (den
intervjuade) med att hans styvfar hade sexuellt förgripit sig på honom och därför tolkade han det som
ett normalt beteende mellan män. När han blev något större uppmärksammade han i skolan att det
”normala” är heterosexuella kontakter, varför han övergick till att istället utnyttja en närstående flicka
sexuellt.
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Även Chris O´Sullivan (1998) har studerat vilken betydelse olika maskuliniteter
har för olika typer av våldsbrott. Hon har jämfört män som misshandlat sin fru,
med män som begått gängvåldtäkter, och menar att det finns både likheter och
skillnader mellan dessa med avseende på deras föreställningar om maskulinitet.
Båda grupperna delade en patriarkal föreställning om kvinnor, där kvinnan är
underordnad mannen. Mannen har rätt till makt över och sexuell stimulans av
kvinnor (även om män som deltagit i gängvåldtäkter även kunde ha mer jäm-
ställda förhållanden till kvinnor som stod dem nära). Även om båda typerna av
våldsamt beteende handlar om dominans, handlar gängvåldtäkter om social do-
minans och att visa sig maskulin inför andra män, medan misshandel av ens fru
eller sambo handlar om dominans och kontroll i det privata. Typiskt för miljöer
där gängvåldtäkter skedde var enligt O´Sullivan bland annat att de var centrera-
de kring manlig gemenskap (så som ett amerikanskt fotbollslag eller en student-
klubb enbart för män) där kvinnohat och sexism var vanligt förekommande.
Detta tjänade som sammanhållande komponent i manskollektivet. Hon menar att
gängvåldtäkter utgör ett förhärligande av maskulin överhöghet.

Sarah Sobieraj (1998) utgår  ifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv för att för-
klara mäns högre våldsnivå. Hon menar att barn lär sig genom sin kulturella
omgivning hur pojkar respektive flickor förväntas vara. För att undersöka om
patriarkala föreställningar om manlig dominans och aggressivitet återskapas och
upprätthålls i amerikansk kultur har hon undersökt TV-reklam riktad till barn.
De hypoteser hon testar är att
a) leksaksannonser där endast pojkar förekommer skildrar oftare aggressivt be-

teende än leksaksannonser där endast flickor förekommer,
b) aggressiva handlingar i leksaksannonser framställs oftare som att de ger po-

sitiva konsekvenser än negativa konsekvenser,
c) leksaksannonser där endast pojkar förekommer innehåller oftare verbala refe-

renser till dominans än leksaksannonser där endast flickor förekommer, samt
d) leksaksannonser där endast flickor förekommer innehåller oftare verbala re-

ferenser till fysik attraktion än leksaksannonser där endast pojkar förekom-
mer.

Samtliga hypoteser får stöd i materialet, exempelvis innehåller ingen annons
med endast flickor verbal eller fysisk aggression till skillnad från i drygt 60 pro-
cent av annonser med endast pojkar. Ungefär samma skillnader förekommer
mellan flickor och pojkar för hypotes c) och d) i förväntad riktning. Våld och
aggression (vilket alltså endast pojkar förknippades med) framställdes även som
att det hade positiva konsekvenser för den som utövade det aggressiva beteen-
det. Sobieraj menar att dessa framställningar av pojkar och flickor får betydelse
för deras framtida beteende, där pojkar uppmuntras till aggressivt beteende och
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att utöva makt och kontroll, medan flickor istället förväntas ägna sig åt sitt utse-
ende. Hon menar att detta inte bara är begränsat till den sociala konstruktionen
av maskulinitet och femininitet, utan handlar även om den sociala konstruktio-
nen av patriarkatet.

Även Anne Campbell (1993) har intresserat sig för frågan om skillnaden i
våldsutövande mellan kvinnor och män. Hon har ägnat sig åt omfattande forsk-
ning kring flickor och brottslighet, i synnerhet våldsbrott och flickor i gäng.134

Efter att länge ha fokuserat på de fåtal kvinnor som kommit i kontakt med rätt-
systemet till följd av våldsbrott, har hon så småningom kommit fram till att detta
inneburit en sned fokusering där hon förbisett en av de viktiga frågorna. ”Jag har
frågat varför dessa kvinnor slåss och ignorerat den intressantare frågan: Hur kan
de flesta kvinnor undvika att slåss?” (s. 2, min översättning). Campbell menar
att skillnaden i våldsutövning mellan kvinnor och män ligger i hur de förstår och
tolkar aggression och våld. ”Båda könen ser ett intimt samband mellan aggres-
sion och kontroll, men för kvinnor är aggression misslyckad självkontroll, me-
dan för män är det att utöva kontroll över andra” (s. 1, min översättning och för-
fattarens kursivering). Campbell (1993, s. 7-14) kallar dessa olika förhållnings-
sätt till aggression för expressivt och instrumentellt.135 Vidare menar hon att om
det stämmer att män och kvinnor tolkar aggression och våld på olika sätt, är det
nödvändigt att finna inte en, utan två teorier för att förklara aggression och våld.
Indelningen i expressivt och instrumentellt förhållningssätt till aggression går
enligt Campbell även igen i olika teorier kring aggression och våld, som kan
hänföras till någon av dessa kategorier beroende på var orsaken till våld för-
läggs. Det expressiva förhållningssättet bygger på en aggressions – frustrations-
tes där aggression ses som en reaktion på upparbetad frustration, medan det in-
strumentella förhållningssättet bygger på föreställningen om att våld är inlärt på
så sätt, att personer tar till våld därför att de tidigare fått fördelar genom att an-
vända sig av våld.

Dessa olika teoretiska förklaringar till våld får inte bara betydelse inom veten-
skapen, utan även för hur vi beter oss. Campbell (1993, s. 7-14) talar i detta
sammanhang om social representation. Hon menar att hur en person reagerar på

                                        
134 Hon är exempelvis författare till en av klassikerna inom forskning kring flickor i gäng The Girls in
the Gang, som kom 1984.
135 I kriminologiska sammanhang har uttrycken expressivt och instrumentellt används som beskrivning
på brottsligt beteende av bland annat Sarnecki (1990) och Wikström (1990). Sarnecki menar att flick-
ors brottslighet är instrumentell och pojkars expressiv. Han avser då att pojkarnas brott var mer spon-
tana medan flickornas var mer nyttoorienterade och planerade. Begreppen används alltså inte riktigt på
samma sätt och inte med avseende på våldsbrott utan på strukturen på flickor och pojkars brottslighet
överlag. Sarnecki och Campbell får nog, trots att de avser olika aspekter av brottsligheten, anses ha
något olika inställning till flickors och pojkars brottslighet.
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sin egen aggression, och vad personen reagerar aggressivt på, beror på vad ag-
gression och våld representerar för personen i det sociala sammanhang han eller
hon befinner sig i. Om en person (företrädesvis kvinnor enligt Campbell) förkla-
rar aggression som att man överväldigas av frustration är det mer troligt att den
tappar humöret i stressade situationer. Om aggression ses som förlust av själv-
kontroll blir personen oftare arg i privata sammanhang än i publika, och om ag-
gression är ett sätt att släppa ut frustration är det lika troligt att hon eller han
skriker gråter eller kastar saker omkring sig, som att den personen slår till nå-
gon. Om en person (företrädesvis män enligt Campbell) istället förklarar aggres-
sion som ett sätt att utöva kontroll och bevisa vem man är, är det troligare att
han eller hon använder aggression mot dem som betraktas som underordnade
eller som utmanar ens person. Om aggression handlar om att utöva konroll, är
det betydligt effektivare att attackera den som utmanar ens kontroll än att börja
skrika, kasta saker omkring sig eller gråta.

 Att kvinnor och män har olika förståelse för våld beror enligt Campbell (1993,
s. 19-38) på att de lärt sig detta. Denna inlärning sker inte bara, och kanske inte
ens främst, genom föräldrar. Enligt Campbell har det i studier visat sig att
mammor är tämligen könsblinda gentemot hur de uppfostrar sina barn vad gäller
förhållningssätt till våld. Både döttrar och söner uppfostras av sina mammor ge-
nerellt till en attityd mot att använda våld. Mäns förståelse av våld som ett sätt
att utöva kontroll kommer istället dels från deras fäder (som i studier visat sig
vara synnerligen måna om att deras söner inte uppför sig på ett ”flickaktigt”
sätt), dels från en kulturell kontext (USA, västvärlden) som rationaliserar och
glorifierar mäns våld. Framför allt förknippas mäns aggressivitet med maskuli-
nitet. Samma kulturella kontext speglar aggressiva kvinnor (om de för ovanlig-
hetens skull förekommer) som negativa, elaka och okvinnliga. Cambell lägger
mycket av förklaringen till hur män och kvinnor uppfattar aggressivitet till deras
konstruktion av genus, där pojkars konstruktion av genus framför allt går ut på
att definiera sig som att de inte är flickor eller flickaktiga (se även Connell 1995
samt West och Fenstermaker 1995 angående detta). Campbells inställning inne-
bär alltså att män inte är mer aggressiva än kvinnor (på grund av exempelvis
skilda hormonella uppsättningar eller genuppsättningar) utan aggressiva på ett
annat sätt.136 Campbell kan dock anses ligga nära den kritiserade könsrollsteorin.

                                        
136 I ett par senare artiklar övergår Campbell till att inarbeta en evolutionsbiologisk förklaring i sina
resonemang om skillnader i aggressivt beteende mellan kvinnor och män (se Campbell, Muncer &
Bibel 1998; Campbell 1999). Fox (1999, s. 224-225) menar att Campbells tidigare arbeten kring genus
och aggression kritiserats för att de inte tagit hänsyn till möjliga utvecklade skillnader mellan kvinnor
och män, och att denna artikel är hennes svar på denna kritik. Som jag tidigare påpekat instämmer jag i
den kritik som riktats mot biologiska förklaringar till skillnader mellan kvinnors och mäns beteenden.
Denna kritik gäller givetvis även evolutionsbiologiska förklaringar.
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Genus och våld hos flickor i gäng

Ett av de områden inom kriminologin som kanske varit bland de starkast associ-
erade med män och maskulinitet är gängbrottslighet i amerikanska storstäder.
Men även inom gängforskningen har under senare år frågan om flickor, gäng
och våld uppmärksammats allt mer. Jag kommer därför att ta upp delar av den
forskning som finns kring detta. Eftersom forskningen huvudsakligen handlar
om USA, och den amerikanska gängproblematiken (situationen) i andra sam-
manhang inte visat sig vara en relevant beskrivning av förhållandena i Sverige
(Sarnecki 1986, 2001), kommer jag dock att ägna frågan tämligen litet utrymme.
Det skall dock påpekas att mekanismerna kan vara liknande i de grupper som
förekommer i Sverige, även om själva ”gängsituationen” skiljer sig.

Liksom kvinnor i relation till brott i övrigt, har beskrivningar av flickor i gäng,
om de överhuvudtaget beskrivits,  många gånger präglats av sexistiska beskriv-
ningar. Deras roll i gängen beskrivs ofta endast i termer av deras betydelse
(vanligtvis sexuell) för männen i gängen (Campbell 1984, s. 31; Chesney-Lind
& Hagedorn 1999). Flera av de tidiga författarna menade, på grund av sin sexis-
tiska inställning till flickorna, att lösningen på problemet med gängflickor var
”charmskolor” där flickorna fick lära sig att vara flickor (Chesney-Lind & Ha-
gedorn 1999, s. 7). Ett tydligt exempel på denna syn på flickorna kan hämtas
från Robert Rice (1963, s. 28-29). Han följer en kvinna som är socialarbetare
och arbetar med ett flickgäng. Rice menar att det vore riktigt att beskriva denna
kvinna som militant feminist. Kvinnan var övertygad om att lösningen på pro-
blemen med dessa flickor var en form av skönhetsskolor. Hon menade att om
hon kunde få gängflickorna att se ut som damer (”ladies”) fanns det en chans att
de skulle bete sig som damer och tänka på sig själva som damer. Det må finnas
förespråkare för att detta är vad som bör göras för problemflickor även idag,
men de betraktas knappast som militanta feminister.

Vilka roller, förutom som sexobjekt för män, har då urskiljts för flickor i gäng?
För det första kan det konstateras att forskningen kommit till något skilda resul-
tat vad gäller om flickgängen är följeslagare, som en form av stödtrupper till
pojkgängen (Quicker 1999, s. 48-49), eller är autonoma gäng, som är fristående
från pojkarnas gäng (Campbell 1987, s. 103; Giordano 1978, s. 95). Bland de
flickor i gäng som Jody Miller (2001) intervjuat förekom både undertrupper,
blandade grupper och autonoma flickgäng. Laura Fishman (1999, s. 65), som
studerat ett material om gäng från början av 1960-talet, menar att om hon jämför
med forskning om flickor i gäng idag, så tycks flickorna ha utvecklats från att ha
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varit supportergrupper till pojkarna mot att vara autonoma gäng. Vissa av de
gäng forskare studerat, är givetvis blandade könsmässigt, varför separata gäng
inte går att urskilja. John Hagedorn och Mary Devitt (1999, s. 264) är dock kri-
tiska till denna typologisering då de menar att den antyder att flickgängens cen-
trala karakteristiska är deras relation till pojkgäng.

Det råder även delade meningar kring flickgängens ledarstruktur. John Quicker
(1999, s. 53-54) och Fishman (1999, s. 71) menar att det i flickgängen före-
kommer ett diffust ledarskap utan klara hierarkier, medan Campbell (1987, s.
103) urskiljer tydliga ledare i flickgängen. Något som flera författare tar upp är
flickornas roll som ”vapenbärare” (se exempelvis Bernard 1949, s. 45; Fishman
1999, s. 74; Quicker 1999, s. 48-49). Detta innebar att flickorna, på grund av att
polisen inte kontrollerade dem, fick ta hand om exempelvis pojkarnas vapen vid
poliskontroller. Miller (2001) menar att i de blandade gängen uteslöts ofta flick-
orna (av pojkarna) från sammanhang såsom slagsmål och annan brottslighet.

Peggy Giordano (1978, s. 92-99) anser att det avgörande för att förstå flickors
brottslighet är kamratgruppens (”friendship networks”) roll för att, enligt
Sutherlands tidigare beskrivna teori, överföra definitioner som är positiva för att
begå brott. Hon framhåller att det tidigare har antagits att kamratgrupper inte
skulle existera, eller i vart fall inte vara lika betydelsefulla, i tonårsflickors liv
som i tonårspojkars. Detta har dock enligt Giordano sannolikt alltid varit en
felaktig bild av tonårsflickors sociala verklighet. Hon menar att en ökning av
könsblandade grupper skulle förstärka illegala beteenden hos flickor och ge fler
möjligheter till att exempelvis lära sig tekniker för att begå brott.137 För att un-
dersöka detta har Giordano genomfört en enkät bland dels ett urval av skolflick-
or, dels samtliga flickor som satt på en statlig institution för ungdomsbrottsling-
ar. De flickor som varit delaktiga i en grupp hade oftare begått brott. Dessutom
visade det sig att ju mer av fritiden som tillbringades med gruppen, desto oftare
begick flickan brott. För vita flickor visade det sig att de som umgicks i
(köns)blandade grupper oftare begick brott. För svarta flickor fanns det däremot
inga skillnader mellan dem som umgicks med bara flickor i en grupp och dem
som umgicks i en blandad grupp. Det visade sig även att de flickor som hade
andra flickor som kompisar vilka var positivt inställda till brott var mer brottsli-
ga än övriga.  Detta anser Giordano innebär att flickor har andra flickor som re-
ferensgrupp, vilket är förenligt med teorier om mäns subgrupper, där grupper
bestående av personer av samma kön antas var mycket betydelsefulla. Det skall
dock påpekas att Giordano inte specifikt diskuterar våldsbrott utan brott gene-

                                        
137 Jämför Wister och Avisons (1982) resonemang kring denna fråga vad gäller bruk av marijuana.
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rellt. Även tidigare refererade Warr (1996) fann att flickor följde andra flickor
och pojkar andra pojkar.

Campbell menar att flickorna i gängen främst bråkar med andra flickor och att
deras våldsamma beteende beror på deras rädsla för viktimisering (1984 &
1999; se även Joe & Chesney-Lind 1995 samt Miller 2001 angående våld som
svar på rädsla för viktimisering). Andra forskare visar dock att det finns flickor
som även går in i våldsamma konflikter med pojkar (Fishman 1999). Huvudsak-
ligen har dock flickorna, när det gäller våld, beskrivits antingen som att de sätter
igång bråk mellan olika pojkgäng eller att de utgör undertrupper vid pojkarnas
slagsmål. Flickgängets slagsmål kan då var med ett annat flickgäng som är asso-
cierade med det rivaliserande pojkgänget. Men även i detta avseende anser vissa
forskare att flickgängen mycket väl kan ha ”egna” gruppslagsmål, utan att ett
associerat pojkgäng är inblandat.

Hagedorn och Devitt (1999) fann att de flickgäng de studerade var lika varieran-
de som forskare tidigare funnit att pojkgängen är. De menar att en anledning till
att flickgängen framställs så stereotypt kan vara att informationen om dem oftast
hämtas från en eller två flickor, vanligen en flickvän till någon av de gängpojkar
som studeras. Hagedorn och Devitt har istället intervjuat alla flickor i gängen. På
samma sätt som Campbell tidigare beskrivit vad gäller pojkar, visar Hagedorn
och Devitt att de intervjuade flickorna älskade att berätta för andra flickor om
sina slagsmål. En skillnad i hur de slogs var dock att de mer sällan än gängpoj-
kar använde vapen.138 De intervjuade gängflickorna kunde delas in i två grupper
där den ena uppgav att de tyckte om att slåss medan den andra endast slogs av
solidaritet mot gänget. En skillnad de fann mellan flickorna i dessa grupper var
bland annat inställningen till män hos dem som tyckte om att slåss, jämfört med
dem som endast slogs på grund av solidaritet med gänget. De som tyckte om att
slåss motsatte sig inställningen att kvinnor behövde en man för att få ordning på
sitt liv. Av dem som endast slogs av lojalitet till gänget hade dessutom en större
andel ett pågående förhållande med en man. De som tyckte om att slåss var även
mer självständiga med avseende på deras inställning till män och barn. Dessa
instämde mest i påståendet att på grund av hur män idag är så tog de hellre hand
om sina barn själva (som ensamstående). Dessutom hade, enligt Hagedorn och
Devitt, de som tyckte om att slåss en mindre traditionell inställning till genus.
Hagedorn och Devitt menar att det var associerat med ungdomligt uppror mot
hemmet, skolan och traditionella genusroller att slåss. Detta skiljer sig från

                                        
138 Som en liten tankelek kan det i detta sammanhang påpekas att pojkar, jämfört med flickor, brukar
anses slåss ”på riktigt” och mer ”ärligt”.  Hur detta skulle stämma överens med att pojkar använder
vapen oftare kan vara värt att fundera lite över.
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andra forskningsresultat som visat att kvinnor som lever ett mer eller mindre
kriminellt liv snarare är mindre jämställda än kvinnor i övrigt (se exempelvis
Tiby 1990; Även Joe & Chesney-Lind 1995 har invänt mot bilden av att flickor
som begår våldsbrott och deltar i gatugäng skulle söka ”jämställdhet”). Hage-
dorn och Devitt anser att både mäns och kvinnors konstruktion av genus har
betydelse för hur strukturen på gängen ser ut.

Implikationer för undersökningen.

I litteraturen framkommer alltså att genusstrukturer; i form av maktrelationer
mellan kvinnor och män, män och män samt kvinnor och kvinnor, anses ha be-
tydelse för hur våldet ser ut och fördelar sig i samhället. Således antas i denna
undersökning, i linje med Hagedorn och Devitt (1999), att de genusstrukturer
som finns i samhället återspeglas i våldsbrottslighetens struktur. I och med att
genussystem antas avspegla sig i våldsbrottslighetens struktur är nätverksanalys,
som ju är studiet av system av relationer, användbart som analysmetod. Detta
innebär två saker, dels att nivån och typen av brott, antas avspegla våldsbrotts
betydelse för att konstruera genus för flickor och pojkar, dels att strukturen på de
brott som begås antas avspegla hur våldsbrott utgör ett sätt att konstruera genus
för flickor och pojkar. Det är just för den senare frågan som nätverksanalys blir
som mest intressant. Här följer ett exempel på vad jag menar: Om våldsbrott är
ett sätt att hävda sin status gentemot andra pojkar (som bland andra  Mes-
serschmidt menar) så torde pojkars våldsbrott begås i grupper av andra pojkar
och framför allt mot andra pojkar.139 Om våldsbrott för flickor innebär hävdande
av status gentemot andra flickor, borde flickornas våldsbrott främst ske i grupper
av flickor och mot andra flickor. Om istället flickors våldsbrott är ett sätt att
göra uppror mot den ”hegemoniska maskuliniteten” borde våldsbrotten istället
ske främst (i grupp eller enskilt) mot pojkar.

Utgångspunkten är alltså att det i strukturen på våldsbrotten, undersökt genom
nätverksanalys, går att utläsa något om våldsbrottens generella betydelse för de
undersökta ungdomarna. Konkret kan två motsatta utfall av analysen ställas mot
varandra. Likheter mellan strukturen på flickor och pojkars våldsbrott skulle
tyda på att våldsbrotten har en likartad innebörd för flickor och pojkar, medan
omvänt olikheter i strukturen skulle tyda på olika innebörd för flickor och poj-

                                        
139 Det skall dock påpekas att det även kan vara av betydelse vilka som är närvarande vid händelsen,
och inte endast vilka som begår själva brottet. Detta hade kunnat undersökts genom en genomgång av
anmälningarna, men utrymme för detta finns inte i denna undersökning. Att antalet personer som finns
på plats vid händelserna rent generellt är fler än i nätverken av misstänkta är givet, men hur många fler
och vilket kön de har går inte att spekulera kring.
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kar. Med detta avses inte att, som empiriska feminister kritiserats för, jämföra
flickorna med pojkarna som norm. Jämförelsen görs mellan dem, inte med den
ena gruppen som utgångspunkt eller normalläge. Det övergripande temat i un-
dersökningen är alltså att undersöka skillnader och likheter i strukturen på
flickors och pojkars våldsbrott.

Exempel på forskare, som skulle förhålla sig olika inför om det är att förvänta
sig likhet eller skillnader i strukturen på flickors och pojkars våldsbrottslighet, är
Campbell respektive Giordano, Hagedorn och Devitt. Campells (1993) utgångs-
punkt är, som framgått, att aggression och våldsanvändning har skild symbolisk
betydelse för kvinnor och män. Utifrån en sådan utgångspunkt torde alltså
strukturen på kvinnors och mäns våldsbrott skilja sig åt. Giordano (1978) där-
emot framhåller istället likheter mellan flickor och pojkar i gruppbeteende och i
vilka de har som förebilder (det vill säga att förebilder utgår från en samköns-
modell). Även Hagedorn och Devitt (1999) har framhållit likheter mellan flickor
och pojkar som begår våldsbrott, bland annat i hur de framställer händelsen för
sina vänner. Med utgångspunkt från Giordano samt Hagedorn och Devitt torde
alltså snarare likheter i strukturen vara att vänta.

Vilka strukturella faktorer kan då vara intressanta att undersöka? I den teoretiska
bakgrunden kan några faktorer urskiljas som forskare pekat på (som går att un-
dersöka genom nätverksanalys av anmälda brott med en skäligen misstänkt per-
son). Jag ger två exempel på dessa nedan.

Enligt Giordano torde de flickor som ingår i könsmässigt blandade, samt de stör-
re nätverken, ha begått fler brott. Att de som ingår i de större nätverken generellt
misstänks för fler brott har redan visat sig i tidigare nätverksstudier av Sarnecki
(2001) och i etnicitetsundersökningen i denna avhandling. I denna del av av-
handlingen kommer alltså nätverkens könsstruktur att studeras utifrån detta an-
tagande.

Om flickor har en mer tillbakadragen roll vid brott än vad pojkar har, vilket
uppgifterna om att de skulle agera som vapenbärare tyder på, kan det förväntas
att pojkarna är mer centrala i nätverken. Att flickor skulle var mer perifera
stämmer även med uppgifter från intervjuade pojkar som ingick i ett nätverk
med personer som misstänktes för brott i Stockholm under 1990 (Fondén 2000,
s. 245-247; se även Miller 2001), och den tidigare genomförda nätverksstudien
av Sarnecki (1990).
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Följande strukturella aspekter på de våldsbrott som flickor och pojkar misstänks
för studeras:
a) flickor och pojkars andel av de registrerade våldsbrotten,
b) vilken typ av våldsbrott flickor och pojkar misstänks för,
c) andelen av flickor och pojkar som begår brott i grupp respektive ensamma,
d) andelen flickor och pojkar som ingår i nätverk, samt om detta är relaterat till

antalet medbrottslingar respektive våldsbrott,
e) om de nätverk flickor och pojkar ingår i är blandade eller homogena med av-

seende på medlemmarnas kön, samt om detta är relaterat till skillnader i antal
misstänkta brott hos personerna,

f) hur centrala140 flickor och pojkar är i de (köns) blandande nätverken,
g) hur stora flickors och pojkars nätverk är,
h) vilka flickornas och pojkarnas medbrottslingar är med avseende på ålder,

kön, bostadsort och etnicitet, samt
i) vilka flickornas och pojkarnas offer är med avseende på ålder, kön samt bo-

stadsort.141

Resultatredovisningen är indelad i fyra delar. Först kommer allmänna uppgifter
kring personerna och vilka brott de misstänks för. Därefter redovisas i tur och
ordning hur nätverken ser ut, vilka som är medbrottslingar till pojkarna och
flickorna, samt uppgifter om deras offer.

                                        
140 För en beskrivning av hur personernas centralitet beräknas hänvisas till sidan 54.
141 Bortfallet för uppgifterna om etniciteten hos framför allt flickornas offer är relativt högt varför jag
valt att inte redovisa denna variabel i den del som rör offren för våldsbrotten.
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Resultat

Allmänt

I materialet ingår 1 253 personer under 21 år som misstänks för brott. Därutöver
tillkommer 95 misstänkta personer som är 21 år eller äldre. Dessa lämnas utan-
för analysen utom vid beskrivningen av medbrottslingarna till undersökningspo-
pulationen samt nätverkens struktur (storlek och könssammansättning). Av de
1 253 personerna under 21 år är 128 (10 procent) flickor. Flickorna är i genom-
snitt 16,3 år och pojkarna 16,9 år. Vilken typ av brott flickor och pojkar miss-
tänks för framgår av Tabell 19 nedan. Tabellen går ej att summera till 100 pro-
cent då flera personer misstänks för mer än en typ av brott. I misshandelsbrotten
ingår även kategorin olaga hot.

Tabell 19 Andel av flickor respektive pojkar som misstänks för olika brottstyper. Samtliga
under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisom-
råde under 1995. Procent

Typ av brott Flickor Pojkar
Misshandel 84 82
Rån 1 12
Brott mot tjänsteman 20 13
Antal: 128 1 125

Flickor och pojkar skiljer sig inte åt vad gäller andelen som misstänks för miss-
handelsbrott, däremot är det endast en flicka som misstänks för ett rånbrott.
Denna brottstyp är alltså synnerligen dominerad av pojkar som gärningsmän.
Flickor misstänks något oftare för brott mot tjänsteman, men skillnaden är rela-
tivt liten. Inte heller i genomsnittligt antal brott finns några större skillnader
mellan flickor och pojkar. Flickorna misstänks i genomsnitt för 1,2 brott och
pojkarna för 1,3 brott.

Sarnecki fann i sin undersökning i Borlänge (1990) att flickor mer sällan än poj-
karna ingick i nätverkverken av misstänkta brottslingar. Det brukar även hävdas
att pojkar umgås mer i grupp än vad flickor gör (Tiby 1990; se dock Giordano
1978 för en kritik av detta). Att umgängesmönster har betydelse för hur brotts-
ligheten ser ut bland ungdomar menar bland andra Sarnecki (1986). Därför kan
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det vara av intresse att se om flickor och pojkar har liknande eller skilda mönster
vad gäller att begå brott i grupp eller ensamma. Detta framgår av Tabell 20.

Tabell 20 Andel av flickor och pojkar som misstänks för att ha begått brott endast ensamma,
endast tillsammans med andra personer eller både ensamma och med andra. Samtliga under
21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisområde
under 1995. Procent

Misstanke om brott Flickor Pojkar
Endast ensam 61 51
Endast tillsammans med andra 33 42
Både ensam och tillsammans med andra 6 7
Summa: 100 100
Antal: 128 1 125

Flickors och pojkars mönster vad gäller ensambrott kontra brott med andra per-
soner karakteriseras av stora likheter, även om det finns en svag tendens till att
pojkar oftare begår brott i grupp. Det genomsnittliga antalet medbrottslingar är
också mycket lika. Pojkar har i genomsnitt 1,0 och flickor 0,8 misstänkta
medbrottslingar. Det är dock möjligt att antalet våldsbrott per person skiljer sig
åt för flickor och pojkar beroende på om de är ensambrottslingar eller misstänks
för brott tillsammans med andra. Vid en sådan jämförelse visar det sig dock att
så inte är fallet (se Tabell 1, bilaga 5). De som misstänks för brott både ensam-
ma och tillsammans med andra misstänks genomsnittligt för fler brott än vad
både ensambrottslingarna och de som enbart misstänks för gemensamma brott
gör. Det genomsnittliga antalet brott för de tre grupperna skiljer sig dock inte åt
för flickor och pojkar.

Nätverken

I materialet ingår, som framgår av etnicitetsundersökningen, 87 nätverk som
omfattar tre eller fler personer. Av Tabell 21 framgår andelen nätverk som är
könshomogena respektive blandade.
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Tabell 21. Könsmässig  fördelning i nätverk av personer misstänkta för våldsbrott i Stock-
holms polisområde 1995 där minst en misstänkt är under 21 år.

Sammansättning Antal nätverk Procent
Både flickor och pojkar 8 9
Endast flickor 4 5
Endast pojkar 75 86
Summa: 87 100

Den stora majoriteten av nätverken består av endast pojkar. Sammantaget ingår
328 personer i något av dessa 87 nätverk. Av dessa är 25 flickor, vilket är en nå-
got lägre andel än vad dessa utgör i materialet som helhet (8 jämfört med 10
procent). Av de misstänkta pojkarna ingår 27 procent och av flickorna 20 pro-
cent i nätverk. Samtidigt ingår det flickor i en högre andel av nätverken, 14 pro-
cent, än vad flickorna utgör i materialet som helhet. I de åtta nätverk som inne-
håller både flickor och pojkar, är det bara i två som det går att jämföra centrali-
teten mellan flickor och pojkar.142 Visserligen är de två flickor som ingår i dessa
mer perifera än vad pojkarna (genomsnittligt) är, men några slutsatser utifrån två
nätverk kan ändå inte dras.143

Både flickorna och pojkarna ingår i majoriteten av fallen i ett nätverk där endast
personer av samma kön ingår. Det är dock en högre andel av flickorna som ingår
i blandade nätverk. Av dessa tillhör 40 procent blandade nätverk till skillnad
från 5 procent av pojkarna. Detta är inte förvånande med tanke på pojkarnas
högre brottsdeltagande, det finns helt enkelt inte särskilt många misstänkta
flickor som kan ingå i nätverken.144

Enligt Giordano skulle de flickor som ingår i blandade nätverk ha en högre
brottslighet. En jämförelse mellan dem som ingår i blandade respektive homo-
gena nätverk framgår av Tabell 22.

                                        
142 I resterande sex nätverk är antingen samtliga personer länkade till vandra eller så är flickan(orna)
eller pojken(arna) som ingår över 20 år, varför det endast går att beräkna centraliteten för pojkar eller
flickor i nätverket (jämför diskussionen kring medbrottslingarna i huliganundersökningen sidan 56).
Följaktligen går det inte att jämföra flickor och pojkars centralitet i dessa nätverk.
143 Intressant hade även varit att jämföra hur stora skillnader i centralitet som förekommer inom nät-
verk av bara flickor respektive pojkar, detta för att kunna jämföra ledarstukturen inom flickors och
pojkars nätverk. Inte heller detta har gått att genomföra på grund av de fåtal nätverk av flickor som
förekommer i materialet.
144 Därmed inte sagt att denna fördelning är nödvändig. Om samtliga misstänkta flickor förekom spritt
över nätverken skulle ju samtliga nätverk var blandade.
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Tabell 22 Genomsnittligt antal brott flickor respektive pojkar misstänks för, uppdelat efter om
det nätverk de ingår i är blandat eller homogent vad gäller medlemmarnas kön. Samtliga un-
der 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisområde
under 1995. Procent

Typ av nätverk Flickor Pojkar
Blandade nätverk 1,6 (N=10) 2,5 (N=16)
Endast personer med samma kön 1,6 (N=15) 1,7 (N= 287)

Giordanos tes stämmer inte in på flickorna. Dessa misstänks för i genomsnitt 1,6
brott oavsett om de ingår i nätverk med endast flickor eller med flickor och poj-
kar.145 Däremot visar det sig, något oväntat, att pojkarna i könsblandade nätverk
misstänks för fler brott, även om skillnaden inte är så stor.146 Det bör dock hållas
i minnet att jämförelsen bygger på ett litet antal flickor (vilket för övrigt gäller
för samtliga jämförelser mellan flickor och pojkar i nätverk). Antalet medbrotts-
lingar för dem som ingår i nätverk är lika för pojkar och flickor (i genomsnitt tre
medbrottslingar) och påverkas inte av om personen ingår i ett blandat eller ho-
mogent nätverk vad gäller medlemmarnas kön.

En annan aspekt är hur stora de nätverk är som flickor och pojkar ingår i. Anta-
let personer i nätverken framgår av Tabell 23 nedan.

Tabell 23 Antal personer i de nätverk som flickor respektive pojkar ingår i, samt medelvärde
och median. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom
Stockholms stads polisområde under 1995. Procent

Antal personer i nätverket Flickor Pojkar
3 24 35
4 12 29
5 36 8
6 28 4
7 eller fler 0 24
Summa: 100 100
Antal: 25 303
Medelvärde: 5 6
Median: 5 4

                                        
145 Det skall dock framhållas att nätverk av personer misstänkta för våldsbrott inte är det samma som
amerikanska gatugäng, vilket är vad Giordano avser.
146 I Giordanos material ingår enbart flickor.
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Vissa skillnader finns mellan flickor och pojkar i detta avseende. I de stora nät-
verken (sju eller fler personer) förekommer endast pojkar. Samtidigt ingår en
betydligt större andel av flickorna än pojkarna i nätverk som innehåller fem eller
sex personer. Av flickorna ingår 64 procent och av pojkarna endast 12 procent i
nätverk med fem eller sex personer. Antalet flickor är dock, som tidigare kon-
staterats, litet varför skillnaderna måste tolkas med försiktighet. Nätverkens
storlek tyder dock på vissa olikheter mellan flickor och pojkar i umgänges-
mönster vid våldsbrotten.

En möjlighet är även att det kan förekomma skillnader mellan dem som ingår i
nätverk och dem som inte ingår i nätverk. Av Tabell 24 framgår genomsnittligt
antal medbrottslingar samt brott för dem som ingår i ett nätverk respektive inte
ingår i något nätverk.

Tabell 24 Genomsnittligt antal medbrottslingar respektive brott för dem som ingår i nätverk
och dem som inte ingår i nätverk. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för vålds-
brott, anmält inom Stockholms stads polisområde under 1995.

Ingår i nätverk Flickor Pojkar
Genomsnittligt antal medbrottslingar 3,0 3,0
Genomsnittligt antal våldsbrott 1,6 1,7
Antal: 25 303

Ingår inte i nätverk
Genomsnittligt antal medbrottslingar 0,2 0,3
Genomsnittligt antal våldsbrott 1,1 1,2
Antal: 103 822

Att antalet medbrottslingar är högre för dem som ingår i nätverk är att vänta ef-
tersom samtliga personer som enbart misstänks för att ha begått brott ensamma
ingår i gruppen som inte tillhör något nätverk. Även antalet våldsbrott per per-
son är högre för dem som ingår i nätverk. Av tabellen framgår dock att det inte
förekommer några skillnader mellan flickor och pojkar i dessa avseenden. An-
talet medbrottslingar respektive antalet brott skiljer sig alltså åt mellan de perso-
ner som ingår i ett nätverk och dem som inte gör det, men mönstret är samma
för flickor och pojkar. Åter igen talar resultatet för likheter mellan flickor och
pojkar vad gäller strukturen på deras våldsbrott. Generellt ger alltså gransk-
ningen av nätverken stöd för likhetstesen, även om vissa skillnader förekommer.
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Medbrottslingar

Vilka är då medbrottslingar147 till flickorna och pojkarna i undersökningen? De
aspekter som kommer att undersökas är ålder, kön, bostadsort (i förhållande till
den misstänkte)148 samt etnicitet149 hos de misstänkta medbrottslingarna till dem
under 21 år. Medbrottslingarnas kön framgår av Tabell 25 nedan.

Tabell 25 Kön hos medbrottsling för flickor och pojkar. Samtliga under 21 år, som skäligen
misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisområde under 1995.

Kön på medbrottsling Flickor Pojkar
Flicka 83 1
Pojke 17 99
Summa: 100 100
Antal: 110 1 377

Pojkarna misstänks alltså nästan uteslutande för våldsbrott tillsammans med
andra pojkar. För flickorna förhåller det sig dock något annorlunda. Även om de
oftast misstänks för brott med en annan flicka, så är 17 procent av deras
medbrottslingar pojkar. Denna könshomogenitet vid valet av medbrottsling åter-
finns även i det material som Conway och McCord (2001) studerade. Där var
andelen medbrottslingar till pojkar som var andra pojkar 96 procent och andelen
medbrottslingar till flickor som var flickor 81 procent. En anledning till pojkar-
nas överväldigande andel medbrottslingar som är pojkar är förstås att flickorna
är så få, men samtidigt kunde ju pojkarna ha begått brott tillsammans med de få
flickor som faktiskt förekommer. Så är alltså inte fallet, eftersom det annars
skulle ha förekommit cirka 10 procent medbrottslingar som var flickor, vilket ju
utgör flickornas ungefärliga andel av dem som misstänks för våldsbrott.

                                        
147 Med medbrottsling avses en person som misstänks för våldsbrott (som anmälts inom Stockholms
stads polisdistrikt under 1995) tillsammans med en person som vid tidpunkten för brottet var under 21
år. Detta motsvarar alltså en så kallad medbrottslingsinteraktion. Samma person kan alltså förekomma
flera gånger i materialet, eftersom den förekommer som medbrottsling varje gång han eller hon miss-
tänks för brott med någon under 21 år.
148 För jämförelsen av bostadsområde används de tre första siffrorna i den misstänktes och medbrotts-
lingens (eller offrets i den del som granskar offren) postnummer. Om dessa tre siffror är samma räknas
det som att personerna bor i samma bostadsområde.
149 Variabeln är hämtad från etnicitetsundersökningen. För en närmare beskrivning se sidan 92. Den
variabel som används är den som utgår från ländergrupper och endast om misstänkt och medmisstänkt
tillhör samma eller olika etnicitetsgrupp.
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Flickornas medbrottslingar är mellan åldrarna 12 till 49 år och pojkarnas mellan
9 och 55 år. Den genomsnittliga åldern på medbrottslingarna är för flickorna
17,4 och för pojkarna 17,2 år. I Tabell 26 framgår fördelningen av yngre re-
spektive äldre medbrottslingar till dem under 21 år.

Tabell 26 Andelen medbrottslingar som är yngre, äldre eller jämngamla med dem misstänkta
under 21 år. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom
Stockholms stads polisområde under 1995. Procent

Ålder på medbrottslingen Flickor Pojkar
Två år yngre eller mer 23 29
Jämngammal (+/- ett år) 36 35
Två år äldre eller mer 40 36
Ingen uppgift på ålder hos medbrottsling 1 0
Summa: 100 100
Antal: 110 1 377

Som framgår av tabellen är likheterna stora mellan flickor och pojkar i andelen
medbrottslingar som är äldre respektive yngre än den misstänkta flickan eller
pojken. Något som ibland hävdas är att flickor lockas in i brottsligt beteende ge-
nom umgänge med äldre pojkar (Sarnecki 1990; se även Wister och Avison
1982 angående pojkar som introducerar flickor i marijuanabruk, samt Warr 1996
angående att så kallade ”anstiftare” ofta var äldre än dem som var ”medföljare”
vid brott). Även om hypotesen snarare syftar på brott i allmänhet, och inte på
våldsbrott, kan det vara intressant att undersöka frågan i detta material. Om hy-
potesen stämmer borde alltså flickornas medbrottslingar som är pojkar vara äld-
re än flickorna själva. För pojkar ger hypotesen det omvända förhållandet, att de
snarare borde begå våldsbrott tillsammans med yngre flickor än med äldre. Hur
åldersfördelningen ser ut för medbrottslingarna av det andra könet för flickor
respektive pojkar framgår av Tabell 27 nedan.

Tabell 27 Andelen medbrottslingar av det andra könet som är yngre, äldre eller jämngamla
med de misstänkta under 21 år. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott,
anmält inom Stockholms stads polisområde under 1995. Procent

Ålder på medbrottsling Flickor Pojkar
Två år yngre eller mer 10 20
Jämngammal (+/- ett år) 16 20
Två år äldre eller mer 74 60
Summa: 100 100
Antal: 19 15
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Det visar sig att flickornas medbrottslingar som är pojkar är något oftare äldre
än pojkarnas medbrottslingar som är flickor. Det intressanta i min mening är
dock att tendensen är den samma för flickor och pojkar, medbrottslingar av det
andra könet är oftast äldre för ungdomar som misstänks för våldsbrott. Det skall
dock framhållas att dessa utgör undantagen i undersökningen, majoriteten av
medbrottslingarna tillhör ju samma kön som den misstänkte. Likheten mellan
pojkar och flickor är ändå intressant menar jag, och därför återkommer jag till
detta i den avslutande diskussionen.

Utöver medbrottslingarnas kön och ålder kan det var intressant att se på flickors
och pojkars mönster vad gäller medbrottslingarnas bostadsort samt etnicitet. Vid
en jämförelse visar det sig att pojkar oftare misstänks för brott med någon per-
son som bor i samma bostadsområde som de själva (50 jämfört med 34 procent).
Flickor och pojkar misstänks ungefär lika ofta för brott tillsammans med någon
som tillhör samma etniska grupp som dem själva (för flickor i 43 och pojkar i 40
procent av fallen).

Vissa skillnader finns alltså i valet av medbrottsling mellan flickor och pojkar.
Flickor är något mindre bundna vid val av medbrottsling till det egna bostads-
området än vad pojkar är. I övrigt karaktäriseras flickors och pojkars medbrotts-
lingar av likheter dem emellan. Framför allt visar det sig att flickor och pojkar är
mycket könshomogena i sitt val, vilket i synnerhet gäller för pojkarna.

Offer

Jag tänkte nu övergå till att beskriva vilka flickorna och pojkarna i denna under-
sökning begått brott mot. Den juridiska termen för dessa personer är målsägan-
den, men jag kommer här att använda mig av termen offer150. Offrens kön fram-
går av Tabell 28.

                                        
150 Med offer avses alltså en person som förekommer som målsägande vid våldsbrott (som anmälts
inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995)  med en skäligen misstänkt som vid tidpunkten för
brottet var under 21 år. Samma person kan alltså förekomma som offer flera gånger både i materialet i
stort och vid en och samma händelse, en gång var gång en person under 21 år misstänks för ett vålds-
brott mot honom eller henne.
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Tabell 28 Kön hos offret för våldsbrott där det förekommer en skäligen misstänkt under 21 år.
Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads
polisområde under 1995. Procent

Offer Flickor Pojkar
Flicka 64 15
Pojke 33 82
Okänt kön på offret 3 3
Summa: 100 100
Antal: 201 2 110

Både pojkar och flickor misstänks oftare för brott mot en person av samma kön.
Det kan dock konstateras att andelen av det andra könet är högre bland offren än
bland medbrottslingarna både för flickorna och för pojkarna. Särskilt markant är
skillnaden för pojkarna, där flickor är offer i 15 procent av fallen medan de en-
dast utgör 1 procent av medbrottslingarna. Det kan också konstateras att flickor
dubbelt så ofta misstänks för brott mot en pojke jämfört med hur ofta pojkar
misstänks för brott mot en flicka.151

Pojkarnas offer är i genomsnitt 22,6 och flickornas 22,3 år. Även fördelningen
över offer som är yngre, äldre respektive jämngamla med den misstänkte är lik-
artad mellan flickor och pojkar (se tabell 2 i bilaga 5). Flickor har en något hög-
re andel jämngamla offer medan pojkarnas offer något oftare är yngre eller äld-
re. Skillnaderna är dock små, cirka 5 procentenheter. Den största andelen av
både flickornas och pojkarnas våldsbrott begås mot personer som är äldre än de
själva. Andelen offer som bor i samma område som den misstänkte skiljer sig
inte heller åt mellan pojkar och flickor. Flickor missänks för brott mot en person
som bor i samma bostadsområde som de själva i 21 och pojkarna 19 procent av
fallen.

Även i sitt val av offer företer flickor och pojkar likartade mönster. Båda miss-
tänks oftast för våldsbrott mot en person av samma kön, även om flickor oftare
misstänks för brott mot pojkar än det omvända.

                                        
151 På grund av att de misstänkta pojkarna är så många fler än flickorna är det dock betydligt fler flick-
or och pojkar som utsätts för brott av en pojke än av en flicka.
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Misshandelsbrotten

Som tidigare konstaterats skiljer sig de brott som flickor och pojkar misstänks
för något med avseende på brottstyp. Det finns ett större inslag av brott mot
tjänsteman i flickornas brott och för rånbrotten misstänks nästan enbart pojkar.
Kategorin misshandel och olaga hot var det däremot lika stor andel av flickorna
och pojkarna som misstänktes för. Det är därför möjligt att de skillnader som
visat sig finnas mellan flickor och pojkar beror på, eller delvis beror på, dessa
skillnader i brottstyper de misstänks för. Visserligen utgör rån respektive brott
mot tjänsteman en liten del av materialet, men om de skulle skilja sig åt mycket
från misshandelsbrotten, som är den stora kategorin, skulle detta kunna påverka
resultatet. Därför har jag gjort samtliga analyser på materialet (utom dem som
berör antalet nätverk) för enbart misshandelsbrotten.

I de allra flesta avseenden skiljer sig resultatet för enbart misshandelsbrott inte
från resultatet för samtliga brott. Detta innebär alltså inte att fördelningen behö-
ver se exakt lika ut för misshandelsbrotten som för samtliga brott. Vad det inne-
bär är att resultatet vad gäller jämförelsen mellan flickor och pojkar är den
samma oavsett om analysen görs för samtliga brott eller enbart misshandels-
brotten.

Några skillnader vid analys av enbart misshandelsbrotten finns dock, och jag
kommer kortfattat sammanfatta dessa nedan.

Skillnader mellan pojkar och flickor försvinner, helt eller nästan helt, vad gäller:
a) andelen som ingår i nätverk (flickor 22 och pojkar 25 procent),
b) andelen medbrottslingar som bor i samma bostadsområde (flickor 49 och

pojkar 51 procent),
c) andelen offer av det andra respektive samma kön som den misstänkte (76

procent av flickornas och 81 procent av pojkarnas offer är av samma kön)152,
samt

d) ålder på medbrottslingar av det andra könet (se Tabell 3, Bilaga 5).

                                        
152 Detta innebär sannolikt att flickornas högre kvot av det andra könet som offer förklaras av att de
kommit i bråk med tjänstemän som är män.
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Skillnader mellan flickor och pojkar minskar men kvarstår vad gäller:
a) andelen som ingår i blandade nätverk153 (flickor 35 och pojkar 6 procent, vil-

ket är en minskning av skillnaderna med 6 procent), samt
b) andelen medbrottslingar av det andra respektive samma kön (88 procent av

flickornas och 98 procent av pojkarnas medbrottslingar är av samma kön,
vilket är en minskning av skillnaderna med 6 procent).

Skillnader (om än små) uppstår med avseende på:
a) antal medbrottslingar till dem som ingår i blandade nätverk, där flickor har

2,9 och pojkar 3,2 medbrottslingar i genomsnitt vid misshandelsbrotten,
b) genomsnittlig ålder på medbrottsling går från att pojkarnas medbrottslingar

är något yngre (0,2 år) till att de är något äldre (0,7 år) än flickornas, samt
c) att pojkarnas offer i genomsnitt är något äldre än flickornas vid misshandels-

brotten (23,0 jämfört med 21,2 år).

Huvudsakligen innebär alltså dessa förändringar att likheterna mellan flickor
och pojkar är ännu större vid misshandelsbrotten än vid jämförelsen av samtli-
ga brott. Detta betyder således att en del av de skillnader som förekom berodde
på de tidigare konstaterade skillnaderna i brottstyp som flickor och pojkar miss-
tänks för.

                                        
153 Nätverkens könssammansättning utgår från samtliga brott. Jag har alltså inte konstruerat nya nät-
verk utifrån endast misshandelsbrotten.
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Sammanfattning och avslutande diskussion

Det övergipande temat för denna undersökning har varit att studera om struktu-
ren på flickors och pojkars registrerade våldsbrottslighet karakteriseras av likhet
eller olikhet. I Tabell 4 i bilaga 5 ges en sammanfattning i punktform av vad
som var lika respektive olika vid jämförelsen av nätverksaspekter, medbrotts-
lingar samt offer. Som framgått är huvudresultatet i undersökningen att struktu-
ren på flickors och pojkars registrerade våldsbrottslighet karaktäriseras av stora
likheter. Likheterna blir dessutom ännu större då endast misshandelsbrott samt
olaga hot analyseras. Dessa likheter mellan flickor och pojkar har även påvisats i
andra sammanhang, exempelvis vad gäller kvinnors och mäns brottsliga karriä-
rer. Då nivåskillnader bortsågs från visade sig karaktären på kvinnors och mäns
kriminella karriärer vara påtagligt lika (Marklund 2002). I denna avslutande dis-
kussion kommer jag framför allt att diskutera likheterna mellan flickor och poj-
kar, kopplat till vilka teoretiska implikationer detta har för våldsbrott som iscen-
sättande av genus hos flickor och pojkar. Jag kommer även att diskutera några
av de skillnader som finns mellan flickor och pojkar. Personligen menar jag
dock att det är viktigt att framhålla likheterna. Det fokuseras allt för ofta på
skillnader mellan könen trots att påvisade likheter är minst lika intressanta.

Innan jag övergår till att diskutera strukturen på flickors och pojkars registrerade
våldsbrottslighet, ska jag bara konstatera att undersökningen, föga förvånande,
bekräftar den tidigare observerade nivåskillnaden mellan flickor och pojkar vad
gäller andelen misstänkta för våldsbrott. Med utgångspunkt i undersökningens
teoretiska ram kan detta tolkas som att våldsbrott som genusagerande tillämpas
betydligt oftare av pojkar än av flickor. Därmed lämnar jag själva nivåfrågan,
eftersom fokus för denna undersökning ligger vid vilken betydelsen våldsbrott
har för flickor och pojkar då det används. Inte minst mot bakgrund av att poj-
kars och flickors andel av våldsbrotten är så olika är de stora likheterna i övrigt
intressanta.

En möjlig tolkning av dessa likheter i termer av iscensättande av genus är att när
våldsbrott används som en del av genusagerandet, sker detta på liknande sätt hos
flickor och pojkar. Det skall dock sägas att likheterna kan bero på att det helt
enkelt är en viss typ av våldsbrott, oavsett kön på misstänkt, som upptäcks och
klaras upp (misstänkt identifieras) av polisen. Det finns ingen möjlighet att ut-
ifrån detta material säkert avgöra om så är fallet. Vad som i andra sammanhang
diskuterats är om flickor är under eller överrepresenterade i förhållande till sin
faktiska brottslighet. Något entydigt svar på frågan om detta ges inte i den tidi-
gare forskningen, utan de studier som genomförts har kommit till skilda resultat
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(se exempelvis Chesney-Lind 1987, s. 85, 86; Smart 1990, s. 79). Även om
flickor skulle anmälas mer sällan eller mer ofta än pojkar anser jag inte att det
finns någon anledning för förmodan att de delar av flickor och pojkars vålds-
brottlighet som kommer till polisens kännedom, skulle skilja sig avsevärt från
varandra i de här undersökta avseendena. Varför skulle exempelvis endast flick-
ors ensambrott anmälas medan endast brott i grupp för pojkar? Låt oss därför
anta att detta resultat, som bygger på skäligen misstänkta för anmälda våldsbrott,
i de här undersökta avseendena, inte avviker mer från den faktiska brottsligheten
för flickor än för pojkar, utan att de avvikelser som (självklart) förekommer inte
i någon större utsträckning är beroende av de misstänktas kön.

Hur kan då denna likhet mellan flickor och pojkar förstås teoretiskt? Om vålds-
brott ses som en resurs för att framföra genus tycks alltså flickors och pojkars
sätt att använda detta som resurs vara den samma. Innebörden av våldsbrott som
iscensättande av genus kan alltså antas vara likartad. Hur tar sig då detta ut-
tryck? Vad kan sägas, med utgångspunkt i en analys av nätverk, om flickors och
pojkars våldsbrott som genusagerande? För det första kan det konstateras att det
är tämligen könshomogent, framför allt med avseende på medbrottslingar, men
även vad gäller offren. Utifrån den teoretiska bakgrunden tolkar jag detta som
att iscensättandet av genus genom våldsbrott främst sker mellan pojkar och poj-
kar respektive flickor och flickor. Detta följer tidigare refererad forskning om
maskuliniteter och våld (se exempelvis Connell 1995; Messerschmidt 1993 &
1999). Där framhålls att dominans och uppbyggande av hierarkier för att uppnå
maskulin status i stor utsträckning sker just mellan män. Uteslutandet görs på
grundval av feminisering, där det som betraktas som feminint, är det som ned-
värderas. Men resultaten tyder på att även flickors genusagerande främst sker i
interaktion med andra flickor.154 Detta innebär alltså att, förutsatt att våldsbrott
kan tolkas som en form av statusbeteende, flickors hierarkier och statusstrider
framför allt definieras utifrån och förs mot andra flickor, inte gentemot pojkarna.
Detta är fullt rimligt utifrån den teoretiska bakgrunden att det i att vara kvinna
ligger att vara underordnad män (se exempelvis Connell 1995; Hirdman 2001).
Om så är fallet bör ju dessa handlingar, då flickor iscensätter genus genom
våldsbrott, helst inte riktas mot män. Angående kvinnors egen del i underord-
ningen av kvinnor skriver Yvonne Hirdman (2001, s. 91)

Och där Hon är, längst ner i självklarhetens ordningar, blir det Hon som
med störst kraft reproducerar dem. Det är underordningens bittra lag num-

                                        
154 Den genomläsning av samtliga anmälningar där en flicka förekommer som misstänkt som jag gjort
för en vidareutveckling av denna studie stöder detta antagande (se Pettersson 2002). Bilden av att des-
sa händelser nästan uteslutande handlar om flickor förstärktes vid denna granskning av anmälningarna.
Inte bara misstänkta och offer var flickor, utan även de flesta andra närvarande vid händelsen var
flickor. Om pojkar förekom var dessa tämligen passiva jämfört med flickorna.
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mer ett. Poängen med rejäl underordning är onekligen att den sköts bäst av
de underordnade själva.

Kanske kan flickors tendens att ge sig på andra flickor tolkas som ett sätt att
sätta andra flickor på plats och att överordna sig dem, på samma sätt som poj-
karnas beteende tidigare tolkats. Detta skulle även följa Giordanos tes om att
flickor följer flickor liksom pojkar följer pojkar. Med detta material är det svårt
att nå längre i frågan men i en pågående undersökning granskar jag denna aspekt
närmare (Pettersson 2002).

Sammantaget kan alltså de brottsliga nätverken, medbrottslingsinteraktionerna
samt länkarna till offren, karakteriseras som vad Johansson kallar för
”homosocialitet” (2000, s.138). Den heterogenitet som i etnicitetsundersökning-
en kunde urskiljas vad gäller etniciteten i nätverken saknas alltså vad gäller de
misstänktas kön. Detta betyder dock inte att genusskapandet sker oberoende av
det andra könet. Som exempelvis Connell (1995) och Johansson (2000) påpekar
kan (men behöver inte) grupper av bara män eller bara kvinnor utgöra en miljö
där maskulinitet respektive femininitet förstärks. Detta innebär alltså inte att vad
som sker i homosociala grupper står utanför systemet av genusrelationer, (kan-
ske snarare) tvärtom. Exempelvis Candice West och Don Zimmerman (1987),
West och Sarah Fenstermaker (1995) liksom Hirdman (2001) framhåller istället
att genusskapandet i allra högsta grad sker i förhållande till det andra könet.

En annan intressant likhet mellan flickor och pojkar är att den vad vi här kan
kalla könsöverskridande våldsbrottsligheten både för flickor och pojkar främst
sker med äldre medbrottslingar. Detta var att vänta utifrån tidigare uttalanden
om att flickor rekryteras av äldre pojkar (pojkvänner) till brottsligt beteende.
Det var dock inte väntat vad gäller pojkarnas brottslighet. Det måste visserligen
hållas i minnet att antalet av de registrerade våldsbrotten som är könsöver-
skridande är få. Icke desto mindre kan de vara teoretiskt intressanta! I och med
likheten mellan flickor och pojkar i detta avseende förflyttas fokus från flickor
(de är tillsammans med äldre brottsbelastade pojkar), till en mer generell nivå.
Hur kommer det sig att ”könsöverskridande” våldsbrottslighet hos ungdomar
främst sker med äldre personer? Och varför skiljer sig åldern åt hos medbrotts-
lingarna av samma kön jämfört med dem av olika kön? Det skall också påpekas
att flickor i högre grad än pojkar visade sig vara könsöverskridande vad gäller
medbrottslingar. En annan aspekt av detta är att pojkar, som ingick i könsblan-
dade nätverk, misstänktes för fler brott än de som ingick i könshomogena nät-
verk. Detta gällde inte för flickorna. Hur kan då dessa förhållanden tolkas? Med
utgångspunkt från detta material är det svårt att komma med en tolkning, men
frågan om äldre medbrottslingar vid könsöverskrivande medbrottslingskap är i
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mitt tycke en intressant fråga, som bör studeras närmare. Resultatet i denna un-
dersökning tyder också på att utgångspunkten inte i första hand bör vara om
flickor rekryteras av pojkvänner till brottsligt beteende, utan snarare fokusera på
den mer generella frågan, varför ungdomar som begår våldsbrott med en person
av det andra könet oftast gör detta med någon som är äldre än dem själva. På så
sätt har denna undersökning, genom att undersöka strukturen och jämföra mel-
lan pojkar och flickor, bidragit till att problematisera den bild som jag anser ge-
nererats av en förförståelse om aktiva pojkar och passiva flickor.

En av de skillnader jag tänker ta upp är storleken på flickors och pojkars nät-
verk. Hur kan det faktum förklaras att en betydligt större andel av flickorna än
pojkarna (som ingår i nätverk) ingår i nätverk med 5-6 personer (64 jämfört med
12 procent), samt att enbart pojkar ingår i nätverken med 7 personer eller fler?
Är det endast ett utslag av att det trots allt finns en skillnad i umgängesmönster i
grupp mellan flickor och pojkar? Men i så fall så är det lika intressant att poj-
karna i högre grad är länkade antingen till små eller riktigt stora nätverk. Majo-
riteten av pojkarna ingår i små  nätverk (64 procent). Detta talar alltså för att det
är flickor som umgås i större grupper. Åter igen måste det påpekas att antalet
flickor som ingår i analysen är få. Eventuella slutsatser får alltså anses osäkra,
men resultatet stöder inte att pojkar i större utsträckning än flickor skulle ingå i,
och konstruera genus i, större kamratgrupper. Inte heller genomsnittligt antal
medbrottslingar stöder den tesen, eftersom flickor och pojkar i det avseendet inte
skilde sig åt.

Den sista aspekt jag tänker ta upp i denna diskussion är rånbrotten. Det var i
stort sett uteslutande pojkar som misstänktes för dessa. Hur kan detta tolkas med
utgångspunkt i genusteori? Campbell (1993, s. 88) har hävdat att just rånbrott är
det mest instrumentella av våldsbrotten, och det är därför pojkar är så överrepre-
senterade i just rånbrott. Detta gör hon från sin tolkningsram att män och pojkar
har ett instrumentellt förhållningssätt till våld och aggression, medan kvinnors
förhållningsätt är expressivt. Men det går också att tänka sig en alternativ tolk-
ningsmöjlighet. Om det betraktas som maskulint och högstatus att ha mycket
prylar och gott om pengar, kan rånbrotten utgöra en möjlighet dels att utöva do-
minans gentemot andra personer, dels ett sätt att uppnå status även i andra sam-
manhang genom ökad tillgång till kapitalvaror. Detta förutsätter dock att det
pojkarna kommer över vid rånen är av ganska stor värde, vilket inte behöver
vara fallet. Det kan dock vara så att det finns en föreställning  om att det ska gå
att få tag i värdefulla saker och mycket pengar, vilket kan vara tillräckligt för att
motivera rånet.
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Avslutningsvis några ord om huvudresultatet, att strukturen på flickors och poj-
kars registrerade våldsbrott är mycket likartad, i relation till de teoretiska för-
klaringsmodeller kring genus och våld som presenterats tidigare i undersökning-
en. Vilka av dessa kan sägas få stöd och vilka motsägs av denna likartade
struktur? Det går relativt enkelt att konstatera att Campbells tes om att våld har
olika betydelse för flickor och pojkar inte underbyggs genom dessa strukturella
likheter. Däremot kan Giordano sägas få stöd för åtminstone vissa av sina påstå-
enden i detta material, bland annat den tidigare diskuterade frågan kring flickor
och pojkars umgängesmönster. Av denna undersökning styrks Giordanos hypo-
tes att gruppen är viktig även för flickor, åtminstone vad gäller våldsbrott. Anta-
gandet om att de flickor som ingår i könsblandade grupper skulle vara mer
brottsliga, får dock inte stöd. Däremot visade det sig att pojkar som ingick i
könsblandade nätverk, misstänktes för fler brott, än pojkar som ingick i homo-
gena nätverk. Detta talar alltså emot hypotesen att flickor skulle lära sig brotts-
ligt beteende av pojkar. Det skall dock påpekas att antalet fall är få, varför några
slutsatser egentligen inte kan göras. Förhållandet kan dock var värt att noter.

Flera av de andra forskarna, så som Messerschmidt och Segal, har som utgångs-
punkt snarare att diskutera olika maskuliniteters betydelse för våld, än skillnader
eller likheter mellan flickor och pojkar. Att olika typer av maskuliniteter har
skilda betydelser för våldsbrott, hindrar givetvis inte att flickor och pojkar som
använder sig av våld gör detta på liknande sätt. Det är därför viktigt att fortsätta
studera ämnet, och att då inte begränsa sig till att enbart studera maskuliniteter,
även om män begår mer våldsbrott än kvinnor. Den teoretiska diskussionen blir i
mitt tycke än mer intressant när olika femininiteters betydelse för våldsbrott
läggs till resonemangen. I annat fall riskerar diskussionen att fastna i förenklade
resonemang där maskulinitet likställs med våld, och det fördjupade perspektiv
som fokuseringen på flickor/kvinnor kan tillföra, ännu en gång går förlorat i ge-
nusblindhetens fälla, denna gång till och med inom själva genusforskningen.
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Nätverksanalys som metodverktyg

I detta avslutande kapitel tänker jag återgå till det övergripande syftet med av-
handlingen, att på olika material och utifrån olika frågeställningar undersöka vad
nätverksanalys som metod tillför samt dess begränsningar. I fokus för resone-
mangen står därför vilka frågeställningar och syften som kunnat undersökas och
besvaras med nätverksanalys, och som den mer traditionella variabelanalysen
inte hade kunnat besvara. Avslutningsvis förs även ett resonemang kring möjliga
kombinationer av nätverksanalys och andra metoder samt några ord om nät-
verksmetodens begränsningar. Jag kommer att inleda med en genomgång av vad
nätverksanalys tillfört var och en av de tre undersökningarna. Därefter kommer
en mer övergripande diskussion med en jämförelse mellan de olika studierna.
Jämförelserna görs främst mellan nätverksdata och attributdata eftersom dessa är
de två huvudsakliga datatyperna inom kvantitativ metod, vilket dessa tre under-
sökningar bygger på. I diskussionen används även begreppet variabelanalys,
som uttryck för analyser som bygger på attributdata.

Innan jag övergår till att beskriva undersökningarna kan det konstateras att efter-
som både ungdomsbrottslighet och huliganbråk ofta är gruppbeteenden framstår
nätverksanalys redan vid detta fastläggande som ett meningsfullt analysredskap,
eftersom det just undersöker aktörer i relation till varandra.

Huliganundersökningen

De huvudsakliga syftena med huliganundersökningen var att studera de, enligt
supporterpolisen i Stockholm, mest våldsbenägna supportrarnas brottsbelastning
samt att undersöka vilka personer de begått brott tillsammans med. Denna un-
dersökning kan främst karakteriseras som en kartläggning. En aspekt som nät-
verksanalys tillfört, och som inte gått att få fram genom variabelanalys, är givet-
vis strukturen på grupperna. Där kommer frågor som centralitet, kluster och lag-
homogenitet in. Nätverksanalysen har exempelvis möjliggjort att dra slutsatsen
att de undersökta supportrarna verkligen tycks vara supportrar, eftersom de inte
ingår i nätverk med supportrar från andra lag. Dessutom genererade nätverks-
analysen möjlighet att identifiera några personer som tycks utgöra länkar mellan
supportergruppen och tyngre kriminella i Stockholm. Även de kluster som finns
i materialet bidrog med intressant information. Det faktum att de tätare sam-
manslutningarna i materialet huvudsakligen utgjordes av andra personer än de
från supportergruppen tolkade jag som ytterligare stöd för att vissa supportrar
utgör länkar mellan supportergruppen och tyngre kriminella personer, samtidigt
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som de inte utgör kärnan av dessa tyngre belastade grupper. Dessutom uppstod
möjligheten att jämföra supportergruppen över tid, då Sarnecki (2001) studerat
samma individer i ett nätverksmaterial från tidigare år. Detta tillförde ytterligare
pusselbitar genom att aspekter av supportrarnas nätverkskarriär kunde studeras.

En annan möjlighet som nätverksanalysen tillfört är att jämföra supportergrup-
pen med sina medbrottslingar, för att få en tydligare bild av om supportergrup-
pen utmärker sig på något sätt. Tidigare har Ahlberg (1985) jämfört gripna vid
idrottsevenemang med en normalpopulation. Vad denna metod tillför är alltså att
supportrarna kan jämföras med sina egna medbrottslingar. Huliganundersök-
ningen och Ahlbergs undersökning kom, trots likheter i resultaten vad gäller
supportrarnas brottsbelastning, fram till helt olika slutsatser i ett avseende. Ahl-
bergs slutsats var att det främst handlade om våldsbenägna personer som sökte
sig till idrottsevenemang för att bråka medan min slutsats är att de i grund och
botten är supportrar, och att supporterskapet för vissa kan ha utgjort en inkörs-
port till kontakter med tyngre kriminella. Att diskutera huruvida det är våld-
samma personer som söker sig till idrottsevenemang eller supportrar med
våldstendens som slåss i samband med matcher är viktigt, eftersom de skilda
resultaten ger olika implikationer till vad som bör göras åt problemet. Supportrar
kan exempelvis fångas upp på ett annat sätt just genom sin anknytning till klub-
ben. Dessutom kan de olika resultaten eventuellt ge olika förklaringar till varför
bråk i samband med idrottsevenemang uppstår. Huliganundersökningens syfte
omfattade dock inte att diskutera orsakerna till dessa problem, och fenomenet är
allt för komplicerat för att ett sådant resonemang ska kunna föras här.

Men vad beror då dessa skillnader i slutsatser mellan min och Ahlbergs under-
sökning på, då vi uppenbarligen även finner stora likheter mellan grupperna? Jag
anser att en anledning är att det i huliganundersökningen tillkommit ytterligare
information om gruppen, som ger en mer komplex bild jämfört med att bara se
till brottslig belastning. Denna ytterligare information genereras just genom att
använda sig av nätverksanalys som metod. Delar av denna information, såsom
ifall supportrarna betraktade sig som supportrar i första hand, eller om det finns
centrala personer som utgör kopplingar mellan grupper, kunde även erhållits ge-
nom intervjuer. Förutsättningarna för detta är dock för det första, att någon (ex-
empelvis en supporter eller en nyckelinformant) förfogar över denna typ av in-
formation, för det andra att denna någon går att identifiera för forskaren och
slutligen att denna person vill delge forskaren sin information. Att delar av kun-
skapen som nätverksanalys genererar även kan inhämtas genom intervjuer inne-
bär dock inte att den ena metoden skulle kunna ersätta den andra. Istället bör
nätverksanalys och intervjuer snarare komplettera varandra i vissa avseenden.
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Etnicitetsundersökningen

Det övergripande syftet med etnicitetsundersökningen var att studera den etniska
strukturen hos ungdomsgrupper som misstänks för våldsbrott, samt etniciteten
hos dem dessa grupper begår brott mot. Syftet med denna undersökning var
även att studera vilken relevans bilden av konflikter mellan ungdomsgrupper på
etniska grunder har. Denna undersökning har delvis, liksom huliganundersök-
ningen, karaktären av kartläggning. Syftet och frågeställningarna går dock till
viss del vidare mot ett mer analyserande förhållningssätt. Nätverksanalysen till-
för i denna undersökning flera värdefulla aspekter som inte hade kunnat studeras
med andra typer av metoder. Bland dessa finns, liksom i huliganundersökning-
en, frågan om kluster och nätverkens heterogenitet respektive homogenitet.

Jag inleder med en av de avgörande skillnaderna i denna undersökning mellan
att använda nätverksdata jämfört med attributdata. Vid en variabelanalys av
brotten kan en fördelning över hur många brott som begås av gärningsmän med
samma respektive olika etnisk bakgrund studeras (vilket gjorts av exempelvis
Conway & McCord 2001 och Reiss 1988). Detta är givetvis intressant för un-
dersökningens syfte, men vad nätverksanalysen tillför är dels att en persons
samtliga kopplingar kartläggs155, dels att strukturen hos grupperna kartläggs.
Med hänsyn till undersökningens syfte framstår det som ganska givet att struktu-
ren på grupperna ger ytterligare information, och mycket värdefull sådan. Denna
möjlighet, att se strukturerna på grupperna, ger även möjligheter till att special-
granska särskilt intressanta grupper. I etnicitetsundersökningen genomfördes en
sådan specialgranskning av de svensknordiska nätverken, dels genom att deras
nätverkskontakter i form av medbrottslingar och offer undersöktes, dels genom
en separat analys av de anmälningar där dessa personer förekom som misstänk-
ta. Detta gav ytterligare en dimension till att besvara frågan om det förekommer
etniskt relaterade bråk mellan svenskar och nordbor å ena sidan och personer
med utomnordisk bakgrund å andra sidan, och hade inte kunnat studeras så in-
gående med attributdata. Även i etnicitetsundersökningen har analysen av så
kallade kluster givit ytterligare information. Att dessa tätare kontakter är mer
etniskt heterogena är självklart intressant för frågan om etnicitetens betydelse
vid val av medbrottsling.

Ytterligare en möjlighet gavs till specialgranskning, för att undersöka om det
förekom slagsmål mellan grupper, genom att särskilt studera de personer som

                                        
155 Detta är i och för sig möjligt även vid en analys av brotten var för sig, förutsatta att säkra person-
uppgifter erhållits. Det har dock inte gjorts i någon av de undersökningar jag funnit som granskat brott
ur denna aspekt.
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förekom både som offer och misstänkta. Dessa personer kan utgöra länkar mel-
lan nätverken, och på så sätt påvisa konflikter mellan grupper. Även denna typ
av analys är givetvis omöjlig utifrån andra metodansatser. Vad nätverksanalysen
tillför är alltså att den både ger ett bättre helhetsgrepp på hur ungdomar begår
brott tillsammans ur en etnisk aspekt och mer detaljerad kunskap kring dessa
frågor. Detta kommer sig av möjligheten till att kombinera analyser av struktu-
ren med att göra specialgranskningar av de delar i strukturen som är extra intres-
santa för undersökningens syfte.

Genusundersökningen

I genusundersökningen är användningen av nätverksanalys något annorlunda än
i de övriga två undersökningarna. Inte beträffande vilka analyser som görs, utan
hur dessa analyser används. Syftet med undersökningen var att studera innebör-
den av våldsbrott för flickor och pojkar. Detta undersöktes genom att strukturen
på flickors och pojkars våldsbrottslighet jämfördes. Två teser prövades, likhets-
tesen kontra olikhetstesen. Undersökningen utgjordes alltså av en jämförelse
mellan flickor och pojkar med avseende på strukturen på deras registrerade
våldsbrottslighet. Denna undersökning har, till skillnad mot huliganundersök-
ningen och etnicitetsundersökningen, en klart uttalad teoretisk inriktning. Den
har inte karaktären av en kartläggning utan utgår istället från ett teoretiskt anta-
gande om att just system av relationer tillmäts betydelse i termer av genusage-
rande. Personer antas agera i befintliga maktstrukturer samtidigt som deras age-
rande reproducerar strukturerna. Kopplingen till nätverksanalys är uppenbar och
viktig, eftersom nätverksanalys undersöker just system av relationer mellan ak-
törer.

Utöver de intressanta teoretiska kopplingarna mellan nätverksteori och genuste-
ori, finns även i denna undersökning ett antal analyser som inte hade kunnat
genomföras med enbart attributdata. Bland dessa är nätverkens könssamman-
sättning i relation till personernas brottsnivå, om personer endast misstänkts för
ensambrott eller brott i grupp med mera. Eftersom våldsbrott som genusageran-
de kan antas vara särskilt framträdande då det genomförs i offentliga samman-
hang i form av grupper (se exempelvis O´Sullivan 1998 angående gängvåldtäk-
ter) är dessa aspekter viktiga för förståelsen av våldsbrotts betydelse för flickor
och pojkar. En annan aspekt är nätverkens könshomogenitet, som inte skulle ha
framgått bara genom en variabelanalys. Dessutom vore flera av de analyser som
genomfördes i huliganundersökningen och etnicitetsundersökningen högintres-
santa för frågan om strukturen på flickors och pojkars våldsbrottslighet. Tyvärr
utgör flickor en så liten andel av just detta material att det inte gått att på ett me-
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ningsfullt sätt genomföra och tolka analyser av exempelvis centralitetsmått och
kluster.

En annan viktig aspekt som kommer fram i genusundersökningen är just likhe-
ten mellan flickors och pojkars brottslighet. Ofta fokuseras på pojkars betydligt
högre brottsnivå, och eventuella likheter döljs. Detta förbiseende är delvis
kopplat till den genusblindhet som länge funnits inom kriminologin (liksom
inom mycket annan forskning) och inte i första hand nätverksanalysen. Men
samtidigt har det även i andra sammanhang visat sig att just flickors och pojkars
struktur på brottsligheten visar upp påtagliga likheter (se exempelvis Marklund
2002), och då nätverksanalys är just analys av strukturer och system, blir detta
än mer påtagligt vid denna typ av analyser. Nivån tillmäts ju mindre betydelse
till förmån för andra strukturella aspekter.

Gemensamma drag och skillnader

Så vad är då gemensamt för användning av nätverksanalys i dessa undersök-
ningar och vad skiljer dem åt? Det gemensamma är dels de olika analyserna som
gjorts av materialet, dels att nätverksanalys tillfört kunskap som gett ett fylligare
resultat än vad en undersökning med endast attributdata hade givit. I alla under-
sökningarna har analyser av typen homogenitet - heterogenitet, centralitet samt
olika aspekter av medbrottslingskap respektive offerskap genomförts. Likheter
finns alltså i hur metoden använts. Samtidigt visar de olika möjligheterna till
tolkning från ungefär samma analyser på den bredd metoden enligt min mening
besitter. I dessa undersökningar har vi sett hur den använts till kartläggning av
strukturen på en viss grupps brottslighet (våldsbenägna supportrar) och jämfö-
relser av dessa med deras medbrottslingar. En annan användning har varit att
undersöka betydelsen av vissa faktorer för vem ungdomar begår brott med och
mot, samt relevansen av bilder som förekommer kring ungdomars våldsbrott.
Slutligen har samma typ av analyser använts för att teoretiskt tolka våldsbrotts
betydelse för flickor och pojkar i termer av iscensättande av genus. Det tycks
alltså som om metoden kan användas till att undersöka relativt olika hypoteser
och att den ger flera olika tolkningsmöjligheter. Dessutom är det uppenbart att
den i alla tre undersökningar tillfört kunskap som inte hade gått att erhålla ge-
nom attributdata.
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Problem och utvecklingsmöjligheter

Ovan framgår några av nätverksanalysens fördelar, och vad den tillfört i dessa
undersökningar. Låt oss nu övergå till att diskutera några problem med metoden.
En nackdel är att nätverksanalysen kräver persondata, vilket attributdata inte
alltid gör. Behovet av persondata kan utgöra ett problem vad gäller tillgången på
data. Det är inte alltid det går att samla in den typen av data. Det kan var arbets-
krävande och svårt att få fram. Det går visserligen att lösa med vissa former av
mer indirekta nätverksdata, så som har gjorts vid flera undersökningar på socio-
logiska institutionen, Stockholms universitet (för en beskrivning av dessa under-
sökningar se bilaga 1). Men detta är inte enbart ett problem som hör ihop med
tillgången på data. Problemet har även etiska aspekter. Att samla in, lagra och
bearbeta persondata av den typ som förekommer i dessa undersökningar är inte
helt oproblematiskt ur en integritetsaspekt. Detta är alltså ett problem som inte
uppstår i vissa undersökningar med attributdata, dock inte alla. Naturligtvis fö-
rekommer personuppgifter av detta slag även i andra typer av undersökningar. I
dessa undersökningar har det dock varit en förutsättning för att nätverksanalysen
överhuvudtaget skall kunna genomföras.

Så som nätverksanalys använts i dessa undersökningar finns även andra pro-
blem. Ett av dessa är att materialet är utpräglat kvantitativt. Detta innebär att un-
dersökningarna präglas av samma problem som andra kvantitativa undersök-
ningar, men jag kan även urskilja ytterligare en aspekt som har att göra med an-
vändningen av nätverksmetod. Detta hör samman med att metoden analyserar
just relationer. Relationstemat associerar lätt till kvalitativa betydelser på ett sätt
som många andra kvantitativa material inte gör. Detta är självklart något som
går att hantera. Tydlighet kring vad relationerna består av, samt att undvika egna
övertolkningar av innebörden av dessa relationer, är en väg att nå dit. Det skall
dock sägas att det, i inledningsskedet av detta avhandlingsarbete, inte alltid har
varit lätt att vid seminarier få seminariedeltagare att släppa sin förförståelse att
begreppet nätverk måste innebära nära, täta och kvalitativa relationer. Kanske
utgör fokuseringen på relationer ett förledande inslag i metoden.

Denna koppling till kvalitativ information för oss vidare till ytterligare ett pro-
blem med nätverksmetoden, men som visar på intressanta utvecklingsmöjlighe-
ter. Som ovan konstaterats är de datamaterial som använts av starkt kvantitativ
karaktär. Detta resulterar i välkända begränsningar som hänger samman med
förståelsen av det studerade fenomenet. Både huliganundersökningen och etni-
citetsundersökningen är begränsade i detta avseende. Vilken betydelse har
egentligen supporterskap, och hur ser kopplingarna till våld ut? De svar som gi-
vits från den här presenterade undersökningen är endast indirekta vad gäller för-
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ståelsen av fenomenet. Detta betyder inte att undersökningen inte är en viktig
pusselbit till kunskapsbilden kring bråk i samband med idrottsevenemang, det
innebär bara att den saknar vissa aspekter. På samma sätt kan om etnicitetsun-
dersökningen sägas, att en brist i denna, är att någon djupare kunskap om hur
(om alls) etnicitet opererar inom ungdomsgrupper inte går att utläsa i materialet.
För detta hade istället behövts mer nära data, i form av exempelvis intervjuer.
Genusundersökningen kommer dock i mitt tycke något närmare just förståelsen
av det studerade fenomenet, detta genom den teoretiska användning som nät-
verksanalysen där utnyttjats till. Samtidigt krävs forfarande andra informations-
källor för att en mer djupgående beskrivning av själva iscensättandet av genus
ska kunna erhållas.

Dessa problem är givetvis inte begränsade till nätverksanalys, utan hör ihop med
kvantitativa datamaterial som sådana. Det leder oss dock vidare till intressanta
utvecklingsmöjligheter i form av metodtriangulering. Vad jag i första hand avser
är möjligheten till att kombinera nätverksanalyser av detta slag med intervjuer.156

I huliganundersökningen hade en intressant vidareutveckling varit att intervjua
de personer som ingick i det nätverk, som till sin struktur påminde om en firma.
I etnicitetsundersökningen kunde på samma sätt ett antal nätverk av ungdomar
valts ut för intervjuer med dem som ingår. Urvalet skulle då ha utgått från nät-
verken för att få intressanta grupper att intervjua. Ett exempel är att intervjua
personer från etniskt homogena respektive heterogena nätverk för att se om in-
ställningen till medbrottslingars etnicitet skiljer sig åt mellan dessa grupper.
Även i genusundersökningen kunde intervjuurval med utgångspunkt i heteroge-
nitet – homogenitet kunnat genomföras. Metoden ger alltså möjlighet till intres-
santa och fokuserade intervjuurval.157

Avslutningsvis kan sägas att nätverksanalys tycks innebära en utveckling jäm-
fört med traditionell variabelanalys och generera kompletterande bilder i för-
hållande till exempelvis intervjuer. Naturligtvis, som alltid, är metodens an-
vändbarhet beroende av syftet med undersökningen. Det är dock uppenbart att
nätverksanalys kan genererar kunskap som inte är möjligt att erhålla på annat
sätt än genom just denna metod.

                                        
156 Det förekommer givetvis att själva nätverksdatan samlas in genom just intervjuer.
157 Minns dock tidigare framförda synpunkt kring de etiska problem själva kontakten med de miss-
tänkta personerna skulle kunna innebära.
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Summary

Introduction

This dissertation comprises three studies, referred to here as the hooligan study,
the ethnicity study and the gender study. The common factor that binds the three
pieces of research together is the methodological approach employed. All three
employ network analysis to examine crime. Network analysis builds on the as-
sumption that there exist relations between actors, in this case persons suspected
of criminal offences, and that these relations are of some significance for the
actors concerned. This assumption also constitutes the basis of a number of
criminological theories, such as Sutherland’s theory of differential association
(Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992) and various subcultural theories (e.g.
Cloward & Ohlin 1960; Cohen 1955; Miller 1958). A closer examination of the
fundamental assumptions underlying several of the more comprehensive crimi-
nological theories shows that all of these theories build on assumptions that so-
cial relations have an effect on crime in one way or another. In spite of this,
network analysis has rarely been used in the context of criminological research.
The overall objective of the dissertation is therefore to illuminate the question of
what network analysis, as a methodology, may contribute to the field of crime
research. In the context of the dissertation’s three studies, the objectives are two-
fold. In part, each of the three studies has its own research aims, but in line with
the overall objective of the dissertation, the intention is also to employ network
analysis in relation to different data sets and research questions in order to illus-
trate what the method has to contribute and what its limitations might be. There
follows a short description of how network analysis has been employed in the
context of the three separate studies. Thereafter, the reader is presented with the
objectives and the principle results of each of these pieces of research. In con-
clusion, I discuss the utility of network analysis as a method.

Data and method

The data comprise crimes reported to the police where a suspect has been tied to
the offence. Persons suspected of committing an offence together with other in-
dividuals are then linked to one another to form networks. The material in the
ethnicity and gender studies comprises violent offences reported in the Stock-
holm police district over the course of 1995 to which a suspect aged 21 years or
under has been tied. The material also contains information on the victims of



174

these offences. There is also data on area of residence, age, sex and ethnic back-
ground relating to both the suspected perpetrators and the victims. The hooligan
study is based on information provided by the Stockholm ‘supporter police’158.
These police produced a list of those individuals they felt were most prone to
violence among the supporters of Stockholm’s three largest sports clubs in the
autumn of 1997. Thereafter information was collected relating to the offences
which these supporters were suspected of committing, as well as those to which
their known co-offenders were linked as suspects. The material in the hooligan
study also contains data relating to offences of which these individuals have
been convicted. The hooligan study also includes information on the suspects’
age and sex, as well as additional data relating to which sports clubs the princi-
ple sample, i.e. the group of supporters, were associated with.

These data sets are then studied in a number of different ways. Amongst other
things, the structure of the networks is examined in relation to a number of dif-
ferent factors, including their ethnic and sex composition. A further structural
characteristic examined in the networks is the existence of clusters, i.e. parts of
the network where contacts among the individuals are denser than those existing
among the other members of the network. The question of which individuals
occupied central positions within the networks is also studied. Besides the
structural characteristics of the networks, co-offending interactions are also ex-
amined, i.e. who commits offences with whom. In the ethnicity study and the
gender study, attention is also focused on the links between suspected offenders
and victims.

Each data set is thus based on crimes registered by the police, which involves a
number of problems. These problems may in brief be summarised as follows:
1. Only a proportion of the offences committed come to the attention of the po-

lice.
2. The data are affected by the results of the investigative activities of the po-

lice, in part in the sense that the police must be able to identify a person as a
suspect in connection with the offence, and also in the sense that police in-
vestigative activities may give rise to selection processes.

                                        
158 The supporter police comprise a group of police officers at the county CID division. They have the
task of charting problematical supporters of sports clubs and working to improve security in connec-
tion with sporting events. In the autumn of 1997, the Stockholm supporter police comprised four per-
sons. Besides a senior officer with responsibility for the activities of the police group as a whole, there
was a police officer responsible for each of the three largest sports clubs in Stockholm: AIK, Djur-
gården and Hammarby. For a more detailed description of the work of the supporter police, the reader
is referred to Länskriminalens utredningsrotel (1996) and du Rées Nordenstad (1998).
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3. Since the material is based on persons suspected of offences, the data may
contain individuals who are in fact innocent of the offences for which they
are suspected. The likelihood of this being the case is greater in these data
sets than in material based on criminal convictions (as is the case in parts of
the data included in the hooligan study).

These problems are well documented in the context of criminological research,
and in summary, the data in these studies may be said to provide a relatively
poor picture of the level of crimes actually committed. The crime level is not
however the subject of the studies included in this thesis, for which reason, this
particular problem is of relatively minor significance in the present context.
More considerable problems would be encountered if the groups to be compared
with one another, or the factors to be examined, were more or less likely than
one another to find their way into the data. There is a risk that this may be the
case to some extent, but these risks are not considered to constitute a serious
problem since it seems unlikely that the factors and conditions compared in
these studies would have such a decisive effect on the processes by which
crimes become registered as to adversely effect their distribution in the networks
obtained to any great extent. The ethnicity study may be used to provide an ex-
ample of this: it may be the case that persons with an immigrant background
make up a larger part of networks constructed by means of registered offending
than they would in networks constructed on the basis of actual offending pat-
terns. Against the background of findings from previous research, however (see
for example Bergström & Sarnecki 1996; von Hofer, Sarnecki & Tham 1996;
Olsson 1998; Persson 1972; Sarnecki 1994; Wikström 1985, 1987), such differ-
ences are deemed unlikely to be of such a size that the ethnic structure in net-
works based on actual crime patterns would differ substantially from those
found in networks based on registered offending.

The objectives and results of the three studies

The primary objective of the Hooligan study is to examine the criminal records
of those supporters deemed by the Stockholm supporter police to be the most
violence prone, and to study whom they committed offences with. Two of the
questions addressed by the study are what do the networks that include these
violent supporters look like, and what positions do the supporters occupy in
these networks. The study also looks at the question of any links these support-
ers may have to crimes not related to sporting events, their level of criminal in-
volvement and whether they differ from their co-offenders in this respect.
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The material comprises 103 supporters to whom a further 90 co-offenders who
were not included in the supporter group have been linked. The network analysis
shows that the structure of the majority of networks comprises loose groups of a
few individuals suspected co-offending in connection with only a very few of-
fences. This fits very well with the findings of previous Swedish research into
criminal networks among young persons (see for example Fondén & Sarnecki
1995; Sarnecki 1993 & 2001). On the basis of their registered offending, the
supporters do not appear to constitute tightly-knit groups.

A little under half of the supporters’ co-offender interactions involve interac-
tions with another individual from the supporter group. With a single exception,
the supporters interacting in this way are always associated with the same club.
Nor are any of the supporters suspected of having committed an offence with a
third party who in turn is suspected of co-offending with a supporter from one of
the other clubs. Thus with respect to the supporters’ team sympathies, the net-
works are extremely homogeneous. The material also shows that disorder in
connection with sporting events is primarily an all male affair. There are few
women in the material, and none were to be found in the supporter group.159 As
regards the question of network position, the individuals from the supporter
group in general occupy more central positions in the networks than their co-
offenders.

By comparison with the population of Sweden as a whole, a considerably higher
proportion of both the supporters and their co-offenders have been suspected
and convicted of criminal offences (see for example Ahlberg 1985). Although a
large proportion of the persons included in the study have been both suspected
and convicted of offences, however, the mean number of offences involved is
low. The material does nonetheless include a number of persons with extensive
criminal records, particularly among the co-offenders.

The supporters are suspected of fewer but somewhat more serious offences, and
in particular for more violent offences, than their co-offenders. As regards of-
fences for which the persons in the study have been convicted, however, the co-
offenders generally have more extensive records of convictions. They have been
convicted of more offences, and have received tougher sentences when this is
measured by numbers of prison terms and of months in prison. The difference in
the number of violent offences is reduced when convictions are compared, but
                                        
159 Which may be a result of the fact that the supporter police, who are responsible for the sample, have
constructed this as a male phenomenon and therefore do not define disorderly supporters who are
women as belonging among the most violent supporters. The environment within and around the sup-
porter groups, however, is a highly male one.
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the individuals from the supporter group retain a higher proportion of violent
offences among their convictions by comparison with their co-offenders. The
results of the study also indicate that in general, when they commit offences
with persons from outside the supporter group, the individuals adjudged by the
supporter police to be those most prone to violence tend to commit offences to-
gether with persons who are more criminally active than they are themselves.

As was mentioned above, the supporters were often to be found in key positions
within the networks. In spite of this fact, however, they were seldom included in
the clusters of denser relations identified within the networks. One possible in-
terpretation of this is that certain of the supporters constitute links between the
supporter group and more serious criminals active in Stockholm. At the same
time, though, they do not function as central figures within these groups. It is
likely that they would be found towards the margins of the networks comprising
all those suspected of offences in Stockholm during this period.

If the supporter group is compared with other persons arrested in connection
with violence at sporting events (Ahlberg 1985), there are clear similarities in
the sense that a large proportion of both groups have previous convictions for
crime and that an unusually large proportion of these convictions are for violent
offences. It should nonetheless be born in mind however that this study and that
of Ahlberg are based on different selection criteria, and that for this reason the
two groups are not entirely comparable.

As regards violent confrontations among supporters, two different conceptuali-
sations of the supporters are constructed. The first of these is that these support-
ers are, or at least have been, genuinely interested in sport and are at bottom
club supporters, however much they may be unwanted by the respective clubs
themselves. If  this is the case, then their involvement in disorderly conduct in
connection with sporting events might constitute an entry point into continued
crime (in other forms). The other approach sees these persons not as supporters,
but rather as individuals (men) who are already heavily involved in crime, and
who go to sporting events of this kind exclusively in order to cause trouble. In
order to arrive at a better idea of whether the supporter group examined in this
study is primarily comprised of individuals from the first or second of these two
categories, a comparison is conducted with findings presented by Sarnecki
(2001, Chapter 7).

Sarnecki’s (2001) material comprises persons under 21 years of age who were
suspected in connection with offences reported in the Stockholm city police dis-
trict during the period 1991 to 1995 and their co-offenders. The 103 individuals
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identified by the supporter police as particularly prone to violence have been
studied separately in Sarnecki’s research. Since Sarnecki’s project examined the
delinquency of these individuals during a period prior to that of the current
study, his findings may be used in order to examine developments over time,
which are highly relevant to discussions of whether public order disturbances at
sporting events constitute an entry point into continued crime or whether they
are rather merely a “sideline” for violence-prone individuals with more exten-
sive criminal experience. If the ‘entry point’ explanation were correct, then we
would expect the supporters to be more specialised in crimes connected to
sporting events in Sarnecki’s study. If it is rather a question of persons who are
already active in other criminal contexts, then in Sarnecki’s study we would ex-
pect to find them involved in other forms of crime than those related to sporting
events, since in this scenario, these would be a later feature of the individuals’
criminal behaviour patterns. Sarnecki’s findings show that the supporters ap-
peared to be more specialised in crimes associated with sporting events at an
earlier stage of their criminal careers than they are in the context of the current
study. This is thus more supportive of conceptualisations of crime related to
sporting events as constituting an entry point into crime, rather than of concep-
tualisations of the supporter group as comprising persons with an extensive
criminal past looking for an opportunity to cause trouble. Data collected from
the key informants interviewed in the course of the study also suggest that this is
likely to be the correct interpretation (Pettersson 1998). These informants, who
worked with questions relating to public order disturbances in connection with
sporting events, were of the opinion that the individuals included in the sup-
porter group, at least to begin with, identified themselves strongly with their re-
spective teams.

The objective of the Ethnicity study was to examine the ethnic structure of
groups of youths suspected of violent offences, as well as the ethnic background
of those against whom these offences were committed. This is accomplished by
means of the study of three different themes:
1) The ethnic composition of the networks of youths suspected of violent of-

fences.
2) The ethnic background of those with whom the youths commit such offences.
3) The ethnic background of those against whom the youths commit these of-

fences.

The study was designed against the backdrop of a media picture of repeated con-
flicts between groups of Swedish youths and persons with an immigrant back-
ground.
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The material includes 1,253 persons under 21 years of age to whom a further 95
persons who were 21 or over at the time of the offences have been linked. The
main finding of the ethnicity study is that the violent offending of the youths
examined is characterised by ethnic heterogeneity. The majority of the youths
suspected of committing violent offences together come from different ethnic
backgrounds. There is no support for the suggestion that violent conflicts be-
tween groups of Swedes and ethnic minorities are at all common. Whilst there is
some evidence of violent offences with racist undertones, these are to be viewed
as constituting the exception rather than the rule. Instead, ethnicity appears to be
of little significance for whom youths choose to commit violent offences with or
against. The results suggest that it is more likely to be structural factors, such as
residential segregation along ethnic lines, that affect the ethnic composition of
the groups suspected of committing violent offences together. There is some
support, however, for the suggestion that those minorities that experience the
highest levels of racism and marginalisation in Sweden (Latin Americans and
Africans) both commit offences together with and commit offences against indi-
viduals with the same ethnic background to a greater extent by comparison with
how other groups choose them as co-offenders and victims. The interpretation
offered is that the existence in society of certain mechanisms of exclusion, such
as discrimination and residential segregation, also affect the ethnic structure of
the crime that takes place among persons from these groups. This in turn sug-
gests that the increased marginalisation of certain ethnic groups within society
may lead to more ethnically oriented crime patterns.

The study’s findings present an image of the significance of ethnic background
for violent youth crime that contrasts with that presented in the media. The ex-
planation presented in the study for these differing descriptions is that the image
presented in the media is based on perceptions of youth crime that do not corre-
spond to concrete events. Four arguments are presented in support of this expla-
nation. The first of these is based on the finding from Ålund’s (1997) interview
study of youths in a multi-ethnic suburb of Stockholm. Ålund states that to begin
with, many of the youths she spoke to described themselves in terms of cultural
conflicts. It turned out, however, that this image was not something based on
their own experiences, but rather one that had been applied by their environ-
ment. This might be described as a perception of cultural conflicts between
Swedes and immigrants which does not correspond with the lived experience of
the perceiver.

The second argument builds on the work of Ohlsson (1997) who examined an
incident in Malmö where the discussion relating to a planned fight between
Swedish youths and youths with an immigrant background assumed absurd pro-
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portions. Violent discussions between the youths preceded the event and the po-
lice received several anonymous tips about an imminent clash between racists
and immigrant youths. After the police had intervened, the mass media were
quick to focus a massive amount of attention on the incident, particularly in the
local press. The incident itself however did little to justify the excitement of the
media. The fact of the matter is that no concrete fight even took place between
the groups of youths that were expected to clash. We might describe this in
terms of perceptions of the incident failing to correspond to the actual sequence
of events.

The third argument is that the study includes a network suspected in connection
with a large number of muggings. Several of the victims involved describe the
network as an “immigrant gang”. An examination of the ethnic background of
network members reveals however that of the ten persons in the network, four
were born in Sweden and that two of these had Swedish born parents. Two per-
sons (of whom one was born in Sweden and the other abroad) had parents born
in Nordic countries. Designating this group as an “immigrant gang” would thus
appear to rather overstate the case, even if the network does include a number of
immigrants.160 The use of this designation on the part of the victims might be in-
terpreted as indicating that the way they perceived the perpetrators’ ethnicity
did not correspond to the actual ethnicity of the individuals concerned (see also
Lindholm 1999 regarding witnesses who pick out dark skinned perpetrators de-
spite having been shown a film of a blonde, light skinned perpetrator).

The fourth factor is that an interview study of a group of youths by William-
Olsson (1998) found that the youths themselves described this group as being
comprised almost entirely of individuals with an immigrant background. An ex-
amination of persons suspected of criminal offences showed however that this
was not the case. As many as one-third of the youths in the network were them-
selves born in Sweden to parents both of whom were also born in the country
(Sarnecki 2001). Thus even the youths themselves mistakenly perceived their
group to be ethnically homogeneous (in terms of the distinction immigrant -
Swede).

If we apply this reasoning to the conflict between the study’s findings and the
media picture of ethnic conflict between youths with a Swedish and immigrant
background, it appears reasonable to regard the media picture as being based on
misperceptions of ethnic conflicts between youth groups, which in reality only
reflect concrete events in a very small minority of cases. For the youths and for

                                        
160 Nor were the ethnic Swedes any less criminally active than the other youths in the network.
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those others involved who perceive of their lives as in many ways characterised
by ethnic conflict, this image may of course be experienced as being real, irre-
spective of whether or not their perceptions correspond to actual events; besides
which, it is of course quite possible that the perceptions of conflict may indeed
lead to real conflicts.

The objective of the Gender study was to examine the significance of violent
crimes for girls and boys in terms of enacting gender.161 The study works on the
assumption that the gender structures present in society are reflected in the
structure of violent offending. People are assumed to act within existing power
structures whilst at the same time their actions also serve to reproduce these
structures. The tie-in to network analysis is both obvious and important, since
network analysis specifically involves the study of systems of relationships be-
tween actors. The study is therefore comprised of a comparison of the structure
of registered violent offending exhibited by boys and girls. Two hypotheses are
tested, the similarity hypothesis and the dissimilarity hypothesis.

In both criminological research (see for example Messerschmidt 1993, 1997 &
1999) and masculinities research (Connell 1995; Kimmel 1994; Segal 1997),
violent crime has been interpreted at the theoretical level as a means of con-
structing gender, and in particular masculinity. The scholars referred to contend
that violence, and the willingness to resort to violence if this is deemed neces-
sary, is a way for men to present themselves as masculine. Agnew (1999) and
Segal (1997), for example, have suggested that men in segregated and economi-
cally marginalised residential areas, for whom opportunities to construct their
masculinity in terms of education, career and material successes are limited, in-
stead turn to the use of violence in order to attain status. Asserting status in this
way takes place primarily in relation to other men. Violence by women has not
been examined as a gender construction behaviour to the same extent.

Of the 1,253 persons under 21 years of age included in the study, 128 are girls
and 1,125 are boys. Not surprisingly, the study confirms the previously observed
differences in the proportion of boys and girls suspected of violent offences (see
for example Ring 1999; Walldén 1999). On the basis of the theoretical frame-
work employed in the current study, this is interpreted as indicating that boys
employ violence as a means of constructing gender considerably more often
than girls. The principle result of the study, however, is that the structure of the

                                        
161 The concept enacting gender has been taken from Butler (1990). The concept regards individuals’
incessant gender activity as an ongoing, public process.
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registered violent crime committed by boys and girls respectively is very simi-
lar. Further, these similarities become even more striking when the study is lim-
ited to an examination of assaults and threatening behaviour. One way of inter-
preting these similarities in terms of the enacting of gender is to see them as an
indication of the fact that when violent crime is used as a means of constructing
gender, it is used in a similar way by both girls and boys. A further finding is
that the violent offending of both girls and boys is rather homogenous with re-
gard to the sex of those involved, particularly with respect to co-offenders, but
also with respect to victims. This means that enacting gender by means of vio-
lent crime primarily takes place between boys and other boys and between girls
and other girls. This finding is in line with those from research into masculinities
and violence (see for example Connell 1995; Messerschmidt 1993 & 1999). This
research has emphasised that the use of dominance and the construction of hier-
archies as a means of attaining masculine status takes place to a large extent ex-
clusively between men. This exclusivity is based on feminisation, which in-
volves the devaluation of anything feminine. The findings of the current study
indicate that girls’ gender-related activities are also conducted primarily in inter-
action with other girls. This means then, that provided violent crime may be in-
terpreted as a form of status behaviour, the hierarchies constructed by girls and
their status battles are defined in terms of and conducted against other girls and
not in relation to boys. This seems reasonable on the basis of theoretical as-
sumptions that femininity involves being subordinate to men (see for example
Connell 1995; Hirdman 2001). If this is the case, the actions by means of which
girls enact their gender through violent crime should not be directed against
men. As regards the role played by women in their own subordination, Hirdman
writes (2001, p. 91)

(a)nd where She is, furthest down the self-evident order of things, it is She
who reproduces this order most forcefully. This is the first and most bitter
law of subordination. The point of real subordination is undeniably that is
best managed by the subordinate themselves.

Girls’ tendency, in the first instance, to attack other girls may be interpreted as a
way of achieving a superior status in relation to other girls in the same way as
boys’ violent offences have been interpreted.

This does not however mean that the construction of gender through violent
crime takes place independently of the other sex. As both Connell (1995) and
Johansson (2000) point out, for example, groups comprised exclusively of men
or women may constitute a context where masculinity and femininity respec-
tively are intensified. This does not mean, then, that what takes place in homo-
social groups (Johansson, 2000) exists outside of the system of gender relations,
but rather the contrary. West & Fenstermaker (1995), West & Zimmerman
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(1987) and Hirdman (2001), for example, all emphasise that the construction of
gender takes place very much in relation to the other sex.

Network analysis as a research method

The focus of this concluding discussion of network analysis as a method is di-
rected at the question of what this method has contributed by comparison with
what might have been produced through the use of other methods. These com-
parisons focus primarily on network data vis-à-vis attribute data, since these are
the two principle forms of data employed within the framework of quantitative
methodology, on which these three studies are based. The discussion also makes
use of the concept “variable analysis” as term referring to analyses that build on
attribute data.

The first point to make is that since both youth crime and the disorderly conduct
of hooligans are often group behaviours, network analysis suggests itself as a
very fitting analytical tool in the context of these phenomena, since it specifi-
cally examines actors in relation to one another. Among the contributions of the
network approach is the ability to analyse the structure of groups. This opportu-
nity would have been missed in the context of a more traditional variable analy-
sis. In the hooligan study, this involves questions of centrality, of the existence
of clusters, and of homogeneity of team support. In the ethnicity study, it in-
volves questions of ethnic heterogeneity contra homogeneity and clusters, while
in the gender study, it involves the sex composition of the groups, for example
and their size. Being able to see structures in the groups opens the way for a
special examination of those parts of this structure that are of particular interest
given the objectives of a specific study. In the ethnicity study, a special exami-
nation of this kind was carried out in relation to those networks comprised en-
tirely of individuals with a Swedish background or with a background in one of
the other Nordic countries. This provided a further dimension in relation to illu-
minating the question of whether there are ethnically focused clashes between
Swedes and individuals with a non-Nordic background, a question which could
not have been studied in such detail purely on the basis of attribute data.

A further advantage of the network approach is that it allows for comparisons
among a group’s co-offenders. This possibility was exploited in the context of
the hooligan study. The benefit was that by contrast with a comparison in rela-
tion to a normal population, examining the question in this way produced a
clearer picture of whether the supporter group was different in some sense. The
use of network analysis in the hooligan study has meant among other things that
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despite the similarities between the levels of criminality found in this study and
in an earlier study of supporters (Ahlberg 1985), a different conclusion was
reached in the present context. Ahlberg contended that those involved in public
order disturbances at sporting events were primarily persons who went to these
events in order to involve themselves in such disturbances and were not genuine
team supporters. The results of the hooligan study presented above suggest in-
stead that it is a question of genuine supporters becoming involved in distur-
bances, and not people who simply go to such events in order to start trouble.  It
is my contention that these differing conclusions are a result of the fact that the
use of network analysis has provided additional information on the group, pro-
ducing a more complex picture than that available if the analysis were limited
simply to levels of criminal activity. The differing results also have different
implications to a certain extent, both as regards the prevention of public order
disturbances at sporting events and the question of what might cause such dis-
turbances.

A further advantage with network analysis and its focus on structures and sys-
tems can be seen in the gender study. The theoretical starting point is that per-
sons act within existing power structures whilst at the same time their actions
reproduce these structures. Network analysis specifically examines systems of
relations between actors. An analysis based purely on attribute data relating to
the offences thus ignores important relational factors which network analysis is
able to identify.

Thus network analysis has contributed both by providing a general picture of the
structural aspects of the groups examined and by producing more detailed
knowledge of these groups than would otherwise have been possible. This is due
to the way that network analysis provides an opportunity to combine analysis of
group structure with a special examination of those parts of this structure that
are of particular interest given the objectives of a specific study. To conclude,
network analysis appears to involve a move forward by comparison with the
more traditional variable analysis, and provides access to alternative images of a
phenomenon that can supplement data collected by means of interviews, for ex-
ample. As is always the case, of course, the method’s utility is dependent upon
the aims of a given study. It is clear, however, that network analysis can gener-
ate knowledge that no other method is capable of producing.
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Bilaga 1; Exempel på svensk nätverksforskning

Som framgår av inledningskapitlet började nätverksanalysen utvecklas under
första hälften av 1900-talet. En forskare i Sverige som relativt tidigt började an-
vända metoden var Hägerstrand (1953) som i sin avhandling i geografi under-
sökte spridningsförlopp. Inom ett område på drygt 2 100 km2 i Östergötland stu-
derade han införandet och spridningen (adoptionsmönster) av kulturbetesängen,
kontroll av nötkreaturstuberkulos, mark-kartering, postgirot, bilen och telefonen.
Han konstaterar att spridningen inte sker slumpmässigt och oberoende av tidiga-
re adoptioner. Av betydelse för spridningen har vad Hägerstrand kallar en
”grannskapseffekt”. Det visade sig även att den offentliga informationen, så som
information från staten och kursverksamhet, var mindre betydelsefull för sprid-
ningen än den privata informationen, exempelvis att grannar berättade om egna
nymodigheter de prövat. Hägerstrand menar att den privata informationen är
fundamental för spridningen av nyheter. Således var de sociala nätverken myck-
et viktiga för spridningen av de undersökta nyheterna.

En forskargrupp vid Stockholms universitets sociologiska institution använder
sig av nätverksanalys i sin forskning. Några av dem som ingår i gruppen är Peter
Hedström, Richard Swedberg, Rickard Sandell, Charlotta Stern, Christoffer Ed-
ling och Fredrik Liljeros. Liksom Hägerstrand ägnas frågan om spridning av
beteenden stor uppmärksamhet inom gruppens forskning. Nedan följer några
kortfattat beskrivna exempel från gruppens nätverksforskning.

En del av studierna rör rekrytering och avhopp från olika organisationer. Många
studier visar att rekryteringen till organisationer och rörelser inte i första hand
beror på ideologiska ställningstaganden, utan istället rekryteras folk till rörelser
främst på grund av att de är en del av en social stuktur (ett nätverk av personer)
där det ingår medlemmar i rörelsen (Sandell och Stern 1998, s. 54). Även vid
beslut att lämna en rörelse har en persons nätverk visat sig ha betydelse (Sandell
1998 s. 30). Om flera personer i ens omgivning lämnar rörelsen ökar sannolik-
heten för att personen i sin tur ska lämna rörelsen. Dessa processer handlar enlig
Sandell om att ”ansluta sig till vinnarsidan”162. Betydelsen av en persons sociala
nätverk är dock större vid rekryteringen än vid avhopp. Detta beror på att vid
avhopp har personen en större referensram att förhålla sig till vid beslutet än vid
rekrytering, eftersom personen vid ett beslut om avhopp även kan bedöma hur
det var att vara med i rörelsen. Sandell och Stern (1998 s. 67) menar att beteen-
den inte kan analyseras som om de vore fristående från andras beteende. Vid

                                        
162 Från engelskans ”bandwagon”.
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analyser av personers beslut att gå med eller inte gå med i en rörelse, måste hän-
syn tas till den strukturella interaktionen mellan personer i omgivningen som
den studerade personen är en del av.

I en annan undersökning visar Hedström, Sandell och Stern (1998, s. 90) att
både macronätverk, konstruerade utifrån så kallade agitatorers resor över Sveri-
ge, och micronätverk, bestående av personer i härader i Sverige där agitatorer
hållit tal, var viktiga för spridningen av den socialdemokratiska arbetarrörelsen i
Sverige.

Sandell (1995) har även studerat maktrelationer genom nätverksanalys. Studien
utgår ifrån makt som en aktivitet mellan system av aktörer istället för en aktivi-
tet som pågår mellan två eller flera aktörer. Aktörens makt bestäms enligt detta
synsätt inte utifrån aktörens egenskaper utan utifrån dennes sociala relationer.

Med anledning av regeringens beslut i maj 1997 att öka skatterna för de aktie-
bolag som låg på Stockholmsbörsens A-listan har Edlund och Sandell (1998, s.
37-55) undersökt vilken betydelse en firmas sociala nätverk hade för beslutet att
stanna kvar på börsens A-lista eller att flytta till O-listan för att undvika skatte-
höjningar. Edlund och Sandell menar att om fördelar och nackdelar klart framår
före beslutet kommer de som ska fatta beslutet inte att konsultera andra. Om det
däremot råder osäkerhet om vilka fördelar och nackdelar olika beslut skulle in-
nebära, kommer beslutsfattare inom företagen att konsultera andra i liknande
positioner för att få underlag till sitt beslut. Vid en jämförelse mellan påverkan
genom att observera hur andra företag gör, och påverkan genom direkt kontakt
med andra företag, ger undersökningen starkt stöd för att det är främst genom
direkta kontakter som påverkan sker.

I en annan studie undersöker Edlund och Liljeros (1998, s. 57-75) hur inneban-
dyn som lagsport spreds i Sverige. Innebandy hade, i form av sportutövning där
lag tävlar mot varandra, inte funnits i Sverige i mer än omkring femton år då
studien genomfördes 1998. Under denna korta tid har dock sporten ökat explo-
sionsartat. Undersökningens huvudsyfte är att se vilken betydelse interna re-
spektive externa influenser haft på spridningsförloppet av innebandy. Interna
influenser kan beskrivas som ”imitation” vilket innebär påverkan av faktorer
inom det social systemet, exempelvis att andra i ens bekantskapskrets startat ett
innebandylag. Externa influenser är faktorer utanför det sociala systemet, som
kommer med information till det sociala systemet, exempelvis att det skrivs om
sporten i media. Relevansen av dessa två influenser testades utifrån adoptions-
mönster i olika områden i Sverige. Resultaten visar att i tio av tretton områden,
där data tillåtit prövning av den relativa betydelsen av externa respektive interna
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influenser, var de interna (imitation) mycket mer betydelsefulla än de externa
(information).

Ett annat sätt att studera nätverk och dess betydelse är det angreppssätt som
Stern (1999, kap. 2 och 3 ; 1995) använder i några av sina studier. Hon studerar
där vilken betydelse konkurrensen har för organisationers och rörelsers med-
lemsvärvning. Vid detta användningssätt består alltså nätverket av olika rörelser.
Medlemsvärvningen anses vara beroende av de andra rörelserna i nätverket och
hur det går för dem. Sterns undersökning visar att om en rörelse i nätverket ökar
sitt medlemsantal påverkas de andra rörelserna negativt av detta. Alltså när soci-
aldemokratiska arbetarpartiet ökade sitt medlemsantal så hade detta en negativ
effekt på medlemsantalet i IOGT163.

Stern (1999, kap. 3) har även undersökt hur konkurrens inom samma rörelse el-
ler nisch påverkar. Den rörelse hon studerade var nykterhetsrörelsen och kon-
kurrensen inom denna mellan olika föreningar. Kortfattat kan det beskrivas som
att hon studerar vad som händer när nätverket expanderar, det vill säga när fler
aktörer ansluter sig till nätverket. Nätverket i detta fall är nykterhetsrörelsen som
sådan och aktörerna i nätverket är föreningar inom nykterhetsrörelsen. Stern ut-
går från tre olika teorier, vilket genererar tre hypoteser som hon sedan prövar på
sitt datamaterial. Enligt ”korstrycks” - teorin164 innebär ökad konkurrens inom ett
fält (en nisch) att antalet medlemmar totalt inom nischen minskar. Orsaken till
detta är enligt teorin att personer, som kan tänkas vilja bli medlemmar i någon
av föreningarna inom fältet (i detta fall nykterhetsrörelsen) har olika sociala nät-
verk (exempelvis arbetskamrater, grannar och vänskapskrets) där aktörerna i de
olika nätverken är medlemmar i olika föreningar. Exempelvis grannarna i IOGT
och arbetskamraterna i NGTO165. Detta leder till att personen kommer i en loja-
litetskonflikt och för att lösa denna avstår han eller hon från att ta ställning till
en specifik förening inom rörelsen.

Om utgångspunkten istället är ”Rational Choice Theory” skulle effekten av ett
ökat antal aktörer inom rörelsen istället leda till att antalet medlemmar inom rö-
relsen generellt ökade. Förklaringen till detta ligger, enligt teorins antaganden,
att ett ökat antal aktörer leder till att aktörerna i högre grad måste ta hänsyn till
potentiella medlemmars skilda önskemål. Detta gör att fler potentiella medlem-
mars önskemål torde bli tillfredställda, vilket alltså ökar antalet medlemmar.
Ökad konkurrens ger fler nöjda ”kunder” (det vill säga fler medlemmar i detta

                                        
163 Independent Order of Good Templars.
164 Från engelskans ”cross-pressure”.
165 National Good Templar Order.
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fall) enligt välkänd modell från teorier om den fria marknaden. (Stern 1999,
kap. 3)

Den tredje teoretiska utgångspunkten, organisationsekologi, stipulerar istället att
antalet medlemmar utgör ett nollsummespel. Fler aktörer lockar endast över
medlemmar från redan etablerade organisationer. Resultaten av undersökningen
ger stöd både för ”Rational Choice Theory” och organisationsekologin. En ök-
ning av antalet föreningar ökade antalet medlemmar inom nykterhetsrörelsen
som helhet (”Rational Choice Theory”), samtidigt som ett alternativt mått på
konkurrens inom rörelsen, ökad variation mellan föreningarna, inte påverkade
antalet medlemmar (organisationsekologin). (Stern 1999, kap. 3)

I en annan undersökning visar Stern (1999 kap. 4) att adoptionsmönster hos per-
soner i ett samhälle är beroende av om samhället är homogent eller heterogent,
det vill säga om de sociala nätverken huvudsakligen är likartade eller om nät-
verken är mer varierande. Det studerade området är medlemskap i frikyrkor. Ut-
gångspunkten är att i homogena samhällen utgör medlemskap i statskyrkan en
betydelsefull del av det dagliga livet. Det är inte i första hand den egna tron som
har betydelse för att en person är med i statskyrkan, utan kyrkobesök utgör en
del av det vardagliga umgängesmönstret. Att då gå med i en frikyrka, när dessa
börjar dyka upp i Sverige (under 1800-talet), blir ett beslut som av omgivningen
uppfattas som ett svek och avvikande beteende och resulterar därför i sanktio-
ner166 från samhällets sida. I heterogena samhällen antas istället valet av kyrka
påverkas mer av den egna tron, vilket resulterar i att folk i högre grad ansluter
sig till de frikyrkor som uppstår. Dessutom antas en ökning av antalet frikyrkor
öka antalet medlemmar totalt utifrån samma antagandena som gjordes om anta-
let föreningar enligt ”Rational Choice Theory”. Själva grundantagandet är alltså
att det är svårare att välja sin egen väg ju starkare den ”gemensamma” inrikt-
ningen är. Denna gemensamma inriktning blir starkare ju större likhet det är
mellan personer (aktörer) i de sociala nätverken i samhället. Resultatet av under-
sökningen ger starkt stöd för dessa antaganden.

En annan sociologisk forskare, Meyerson (1992; 1993), har undersökt nätverks
betydelse inom arbetslivet, bland annat för rekrytering och för lönenivå. Det vi-
sade sig att rekrytering av chefer ofta sker genom ”starka” kontakter (se tidigare
refererade Granovetters begrepp ”weak ties”, det motsatta är då ”strong ties”).
Likaså var lönenivån beroende av starka kontakter. Detta innebar att chefer vars
sociala nätverk (sociala kapital) bestod av starka och nära kontakter hade högre
lön än chefer vars nätverk var uppbyggda av svagare men informationsrikare

                                        
166 Vad dessa sanktioner skulle bestå i framgår inte av texten.
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kontakter. Det visade sig även att det sociala kapitalet (personens nätverk) var
mer betydelsefullt för lönenivån än det ”mänskliga” kapitalet (utbildning, ar-
betserfarenhet och liknande).

Inom statsvetenskap har Petersson (1989) använt sig av nätverksanalys för att
studera vad han kallar ”maktens nätverk”. Rent strikt, enligt regeringsformens
sjätte paragraf, heter det att ”regeringen styr riket”. I verkligheten är denna makt
givetvis uppbyggd av en mängd aktörer både inom och utanför regeringskansli-
et. Peterssons undersökning utgår från ett nätverksperspektiv och materialet
byggs således upp av kontakter/relationer. De kontakter som undersöks är de
som politiker och tjänstemän i regeringskansliet har dels internt inom regerings-
kansliet, dels med omgivande aktörer såsom myndigheter, organisationer och
företag. Materialet har samlats in genom enkäter. Aktörerna utanför regerings-
kansliet delas in i följande huvudgrupper; riksdagen, partier, organisationer, fö-
retag, massmedia, internationellt, myndigheter samt utredningar. Petersson un-
dersöker med vilka undersökningspopulationen har kontakt, men även hur
många samt hur intensiva dessa kontakter är. Dessa begrepp kan kännas igen i
föregående beskrivning av nätverksanalysens bakgrund. På detta sätt kan Peters-
son undersöka strukturen hos de kontakter som politiker och tjänstemän vid re-
geringskansliet har.

Andra användningsområden är forskning om unga med problem. Man har där
använt sig av frågor om den unges sociala nätverk utifrån ett resursperspektiv.
Ett stort och tätt socialt nätverk anses vara en resurs för den unge (jämför med
det begrepp Meyerson använder, socialt kapital). Detta är även något som kan
vara till nytta inom behandling av den unge, genom att vid behov mobilisera
delar av nätverket till stöd i behandlingen (Aresik-Ram & Elf 1997). Det har
även visat sig mer generellt (inte specifikt barn med problem) att föräldrars nät-
verk har betydelse för barnen. Exempelvis fungerar ensamstående föräldrars
(mödrar) kontakter med sina barn bättre om de omkring sig har ett fungerande
nätverk av släkt, vänner och grannar (Svedhem 1985, s. 111). I studier av Sved-
hem samt Aresik-Ram och Elf har man funnit att barn med beteendeproblem i
sina nätverk har färre vuxna, färre kontakter med (vuxna) personer från skolan,
färre sammanbindande länkar samt färre sektorer. Med sektorer menas olika
delområden i nätverket så som vänner, släkt, familj, grannar och så vidare (Are-
sik-Ram & Elf 1997, s. 39).
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Bilaga 2: Problem vid användning av registrerad
brottslighet

Den dolda brottsligheten

Omfattningen av den dolda brottsligheten vid det som vanligen benämns tradi-
tionella brott167 är starkt beroende av anmälningsbenägenheten. Anmälningsbe-
nägenheten anses öka med brottets grovhet och det sociala avståndet mellan off-
ret och gärningsmannen (se exempelvis Olsson 1993 & 1998; Persson 1972;
Wikström 1985, 1987). Av stor betydelse för anmälningsbenägenheten är vilken
skada som åsamkats offret samt hur nära bekanta offret och gärningsmannen är.
De olika typer av brott som ingår i undersökningarna har sannolikt olika stora
mörkertal168. I de fall förövare och offer känner varandra, och särskilt då de har
en nära relation, kan det antas att anmälningsbenägenheten är låg. Att de olika
brotten som ingår i undersökningarna har olika mörkertal har dock ingen bety-
delse för materialet, förutsatt att detta inte skiljer sig mellan de olika grupperna
som jämförs i undersökningarna.

När olika grupper av ungdomar slåss med varandra är troligtvis anmälningsbe-
nägenheten hos de inblandade låg. Däremot kan polisen i dessa fall bli tillkallad
av allmänheten, då denna typ av brott generellt sett väcker uppmärksamhet på
grund av dess större synlighet, än till exempel ett slagsmål mellan två personer i
en lägenhet. Det kan därför antas att mörkertalet är lägre för dessa brott, än för
de där offer och gärningsman känner varandra. Enligt Reiss (1988, s. 123-124)
visar självrapportundersökningar169 en högre andel ensambrott jämfört med po-
lisdata, vilket kan tyda på att upptäcktsrisken är större för brott som begås i
grupp. Det finns även tecken på att ungdomar som begår brott har en lägre upp-
täcktsrisk än vuxna brottslingar. Detta grundar sig på en jämförelse av offrets
uppgifter om ålder på gärningsmannen mellan fall med känd och med okänd
gärningsman. Det visade sig att offret generellt sett angav en högre andel unga
gärningsmän i den grupp där gärningsmannen förblev okänd i utredningen. Vad
gäller svenska förhållanden har  Lenke (1974) visat detta.

                                        
167 Med ”traditionella brott” menas exempelvis våldsbrott och stöldbrott. Exempel på ”moderna brott”
är miljöbrott och trafikbrott.
168 Med mörkertal avses kvoten mellan den faktiska brottsligheten och den anmälda brottsligheten.
169 Undersökningar där personer tillfrågas om vilka brott de begått.
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Påverkan av polisens spaningsresultat

För att en skälig misstanke om brott mot en person ska föreligga, krävs antingen
att polisen kommer fram till ett sådant spaningsresultat att en person kan bindas
till händelsen, eller att målsäganden eller ett vittne kan peka ut gärningsmannen.
Vissa anser att polisens spaningsarbete till viss del är skevt fördelat (se exem-
pelvis  Lenke 1974, s. 6-7) i det avseendet att de som tidigare varit i kontakt med
polisen löper större risk att misstänkas för brott än de som inte varit i kontakt
med polisen tidigare. Å ena sidan läggs större resurser ned på en utredning om
polisen misstänker att en tidigare känd brottsling är inblandad, å andra sidan kla-
ras exempelvis majoriteten av våldsbrotten upp genom att målsäganden och/eller
vittnen kan peka ut gärningsmannen (Persson 1980 Appendix 5, s. 6-7), varför
polisens resursfördelning kan antas ha mindre betydelse.

I den studie som rör huliganer är den undersökta gruppen, åtminstone i samband
med idrottsevenemang, utsatt för ett ökat spaningsinslag från polisens sida. Det
kan därför antas att deras dolda brottslighet är lägre än för deras medbrottsling-
ar, förutsatt att inte även medbrottslingarna är ”kända” hos polisen. Uppgifter
om de mest våldsbenägna supportrarna finns även tillgängliga hos den övriga
Stockholmspolisen, vilket kan innebära att de också är kända i andra brottssam-
manhang. Huruvida informationen utnyttjas av den övriga Stockholmspolisen är
dock oklart. Vad som däremot förekommer är att det i samband med större mat-
cher inkallas ett stort antal poliser som i normala fall arbetar med andra uppgif-
ter. De poliser som arbetar vid dessa insatser informeras om vilka som anses
vara de mest våldsbenägna supportrarna samt får se bilder på dessa. Detta för att
i spaningssyfte kunna känna igen dem. Det är inte orimligt att anta att vissa av
dessa poliser lägger ansiktena på minnet och kan känna igen dem även i andra
sammanhang.

Även etnicitetsundersökningen kan påverkas av skevheter på så sätt att det kan
förekomma en viss diskriminering inom rättssystemet gentemot utländska gär-
ningsmän170 (Bergström & Sarnecki 1996, s. 180; von Hofer, Sarnecki & Tham
1996, s. 89ff & 1997, s. 78ff; Sarnecki 1994). Diskrimineringen skulle bestå i att
utländska gärningsmän i högre grad än svenska gärningsmän anmäls, upptäcks,
misstänks samt lagförs för brott. Någon systematisk undersökning av detta har
dock inte förekommit i Sverige (von Hofer, Sarnecki & Tham 1996, s. 87).
Denna typ av skevhet skulle i så fall göra att utländska gärningsmän, eller per-
soner som uppfattas som utländska, skulle utgöra en större andel av de miss-

                                        
170 Det behöver inte gälla enbart utländska medborgare eller personer som invandrat till Sverige, utan
det avgörande i detta sammanhang är troligen om personen uppfattas som utländsk.
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tänkta än vad de gör i den faktiska brottsligheten. Eftersom etnicitetsundersök-
ningen inte jämför olika gruppers andel av brottsligheten har det ingen betydelse
i det avseendet. Vad som däremot kan ha betydelse är om eventuell skevhet på-
verkar utseendet på nätverken. Ett rimligt antagande är att om utländska gär-
ningsmän i förhållande till svenskar oftare misstänks av polisen för brott kom-
mer dessa att få en mer utmärkande roll i nätverken än vad de egentligen har.

Ytterligare ett sätt på vilket polisens spaningsresultat inverkar på materialet är
att det kan antas att de som är mycket brottsaktiva återfinns i högre grad än de
som begår enstaka brott. Anledningen till detta är att upptäcktsrisken är beroen-
de av personens brottsnivå (Olsson 1993, s. 38). Undersökningen av ungdomar
skäligen misstänka för brott i Stockholm under 1991-1995 (inom vilken etnici-
tetsundersökningen och genusundersökningen är delstudier) visar dessutom att
ju mer brottsaktiv en person är, desto oftare är denne misstänkt för våldsbrott
(Sarnecki 1998). Detta innebär för etnicitetsundersökningen och genusunder-
sökningen, att materialet framför allt bör fånga upp de mer brottsaktiva ungdo-
marna.

Polisen lägger även ned mer arbete på att utreda vissa former av brott. Till ex-
empel prioriteras våldsbrott framför ringa stölder. Detta innebär att olika brotts-
typer har olika uppklaringsprocent. Dessutom är en del brottslighet, såsom nar-
kotikabrott, vad som brukar kallas spaningsbrott. Detta innebär att upptäckten av
denna typ av brott till stor del beror på om polisen lagt ned resurser på att försö-
ka hitta brott av denna typ. De brott som ingår i etnicitetsundersökningen och
genusundersökningen är huvudsakligen interaktionsbrott (alltså brott där offer
och gärningsman möts), vilket innebär att risken för anmälan och upptäckt är
mer beroende av offrets anmälningsbenägenhet än av polisens spaningsarbete. I
huliganundersökningen däremot förekommer både spaningsbrott och interak-
tionsbrott. Liksom vid diskussionen kring den dolda brottsligheten har detta ing-
en betydelse för undersökningen förutsatt att samma förhållanden gäller för de
grupper som jämförs.

För genusundersökningens del tillkommer ytterligare ett problem. Det har i olika
sammanhang hävdats att flickor i förhållande till sin faktiska brottslighet är un-
der- eller överrepresenterade i kriminalstatistiken. Något entydigt svar på frågan
om detta ges inte. Vissa studier visar att flickor behandlas mildare, exempelvis
genom ett ”chevalereskt” förhållningssätt från polisens sida. Andra studier visar
däremot att flickor behandlas hårdare än pojkar (se exempelvis Chesney-Lind
1987, s. 85, 86; Smart 1990, s. 79). Detta innebär att det inte går att avgöra om
flickor och pojkar har samma upptäcktsrisk och behandlas på liknande sätt inom
rättsystemet. Vi kan endast konstatera att möjligheten finns att så inte är fallet.
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Om skillnader finns borde detta främst röra de mindra allvarliga brotten. Det är
mindre sannolikt att flickors och pojkars grövre våldsbrottslighet skulle skilja
sig markant åt i fråga om upptäcktsrisk.

Skäligen misstänkta kontra lagförda för brott

Det faktum att materialet omfattar skäligen misstänkta, och inte lagförda, för
brott innebär att risken ökar för att även personer som är oskyldiga till brottet
kommer att ingå i undersökningarna. Samtidigt kommer personer att finnas med
som med stor sannolikhet kan antas vara skyldiga, men som inte blir dömda på
grund av bristande bevisning. På detta sätt undviks den snedvridning som upp-
står genom att vissa brott, såsom misshandel mellan nära bekanta eller personer
som har eller har haft en relation, många gånger anses svårare att bevisa. Vid
misshandelsbrott är det dock en förhållandevis stor andel av de som misstänks,
som även lagförs för brottet. En indikator på det är att 1994 misstänktes 12 460
personer för misshandel och grov misshandel och samma år lagfördes 10 675 för
brott av denna typ som huvud- eller bibrott171, vilket utgör 86 procent av de
misstänkta (Statistik från Statistiska Centralbyrån över skäligen misstänkta och
lagförda 1994 för huvud- och bibrott avseende misshandel). Om man ser endast
till dem som lagförts för misshandel som huvudbrott är andelen 66 procent av de
misstänkta. Från och med 1995 redovisas inte längre lagförda efter bibrott. I ål-
derskategorin 15-20 år visar brottsstatistiken att 5 995 personer var skäligen
misstänkta för misshandel under 1995. Lagförda för misshandel som huvudbrott
i samma ålderskategori var 3 204 personer. Detta utgör 53 procent av de miss-
tänkta (Olsson 1998, s. 67-68).172

Brottsförebyggande rådet (Olsson 1998) redovisar dock för 1994 en högre andel
misstänkta för misshandel och en lägre andel lagförda för misshandel som hu-
vudbrott än vad SCB gör. En av orsakerna är troligen olika redovisningskatego-
rier vad gäller misstänkta. SCB redovisar personer misstänkta för misshandel,
vilket innebär att en och samma person endast förekommer en gång. Brottsföre-
byggande rådet däremot redovisar brottsdeltaganden, vilket innebär att samma
person kan förekomma flera gånger.

                                        
171 Vid en dom förekommer det ofta att den dömde lagförs för flera brott samtidigt. Huvudbrottet är då
det allvarligaste brottet i domen, medan de övriga brotten betraktas som bibrott.
172 Det skall dock påpekas att det inte finns en direkt koppling mellan misstänkt och lagförd person i
dessa statistikuppgifter (både vad gäller Brå:s och SCB:s siffror). En del av lagföringarna rör brott som
anmälts under tidigare år liksom en del av anmälningarna leder till lagföring senare år.
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Det råder även viss osäkerhet kring om alla verkligen är skäligen misstänkta.
Detta beror på att i det datasystem (RAR) som polisen använder finns det ingen
annan plats att uppge misstänkta personer än under skäligen misstänkt. Därför
kan det hända att denna plats utnyttjas för notering om misstanke trots att
misstanken inte uppnått graden skälig misstanke. Jag kommer i dessa undersök-
ningar utgå ifrån att det åtminstone finns en välgrundad misstanke mot de perso-
ner som förekommer som skäligen misstänkta i anmälan. För enkelhetens skulle
kommer jag att i undersökningarna kalla dem för skäligen misstänkta, eftersom
det är vad de rent formellt är (eller borde vara).

Att använda sig av skäligen misstänkta innebär även en felkälla som berör län-
karna mellan de misstänkta gärningsmännen. Det kan förekomma att polisen har
flera alternativ på misstänkta, men att dessa inte är misstänkta för att ha begått
brottet tillsammans. I så fall skulle dessa personer felaktigt länkas till varandra
trots att de kanske inte ens känner varandra. Risken för att detta ska hända be-
dömer jag dock som liten. De genomläsningar av anmälningar som genomförts
visar även att detta inte tycks vara ett problem i materialet. Det ska även påpekas
att materialet bygger på skälig misstanke som kvarstår efter polisutredningen.
Om en person inledningsvis misstänks för ett brott, men misstanken sedan av-
skrivs, kommer denna person inte med i undersökningen.

Vad gäller lagföringar, vilket ingår i huliganundersökningen, så är förhållandena
motsatta. Det är rimligt att anta att en person är skyldig till de brott denne lag-
förts för. Samtidigt skiljer sig den lagförda brottsligheten ännu mer från den
faktiska brottsligheten.

Ett skäl till att använda sig av data över skäligen misstänkta i stället för lagförda
vid undersökningar om ungdomsbrottslighet är att personer under 15 år inte är
straffmyndiga i Sverige och följaktligen inte kan lagföras. I RAR-data över av
polisen skäligen misstänkta personer finns däremot personer under 15 år med,
vilket naturligtvis är en fördel när undersökningen gäller ungdomsbrottslighet.
Ungdomsbrottslighet är inte begränsad till personer över 15 år, utan en stor del
av ungdomsbrottsligheten begås av personer som är 14 år eller yngre (se exem-
pelvis Lenke 1977, s. 268; Sarnecki 1981, s. 82ff ; Sveri 1960, s. 88ff).

Det ska även nämnas att det finns vissa speciella problem med bevisfrågan vid
oroligheter i samband med idrottsevenemang. Det kan ofta vara fråga om situa-
tioner där många personer deltar i händelserna, och att få tillräcklig klarhet i
vem som är skyldig till vad i dessa sammanhang kan givetvis vara mycket svårt.
Därför kan det i huliganundersökningen antas att, vad gäller brott som sker i
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samband med idrottsevenemang, gruppen har ett förhållandevis högt mörkertal,
detta trots att de är särskilt uppmärksammade från polisens sida.
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Bilaga 3: Tabeller huliganundersökningen

Tabell 1. Antal länkar i de olika nätverken där personerna misstänks för att tillsammans ha begått
misshandelsbrott respektive våldsamt upplopp. För uppgifter om antal personer från supportergrup-
pen respektive medbrottslingarna som förekommer i de olika nätverken hänvisas till Tabell 1 sidan 59.
Avser misstanke om brott, anmält inom Stockholms läns polismyndighet under 1994-1997.

Nätverk Antal länkar som innehåller miss-
handelsbrott

Antal länkar som innehåller
våldsamt upplopp

Antal länkar
totalt

1 15 19 95
2 2 0 162
3 12 51 98
4 7 0 30
5 1 0 16
6 9 0 12
7 0 0 8
8 0 0 9
9 0 0 8
10 5 0 5
11 0 0 4
12 3 0 3
13 0 0 3
14 1 0 2
15 1 0 2
16 0 0 1
17 0 0 1
18 0 0 1
19 1 0 1
20 4 0 14
Totalt: 61 70 475
Procent: 13 15
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Tabell 2. Brottsbelastning mätt genom lagföringar. Andel av supportrar och medbrottslingar som
någon gång lagförts för respektive brottskategori. Procent.

Brottskategori Supportrar
(N=103)

Medbrottslingar
(N=90)

Totalt
(N=193)

Andel lagförda totalt 81 72 77
Misshandelsbrott 50 39 44
Våldsamt upplopp 16 3 9
Brott mot tjänsteman 28 21 25
Personrån 5 1 3
Egendomsbrott
(exkl. personrån)

31 48 39

Skadegörelse 24 19 21
Narkotikabrott 9 17 12
Endast annan brottslighet 2 19 16

Tabell 3. Brottsbelastning mätt genom andel fängelsedomar, fängelsedomarnas längd samt antal lag-
förda brott.

Brott Supportrar
(N=103)

Medbrottslingar
(N=90)

Totalt
(N=193)

Andel dömda till fängelse 35 % 30 % 33 %

Genomsnittligt antal fängelsedomar
för samtliga

0,6 0,7 0,6

Genomsnittligt antal fängelsedomar
för fängelsedömda

1,6 2,4 2,0

Genomsnittligt antal fängelsemåna-
der för samtliga

2,9 6,7 4,7

Genomsnittligt antal fängelsemåna-
der för de fängelsedömda

8,4 21,9 14,2

Genomsnittligt antal brott för samt-
liga

5,5 10,6 7,9

Genomsnittligt antal brott för de
som lagförts

6,8 14,7 10,3
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Bilaga 4: Tabeller etnicitetsundersökningen

Tabell 1. Länder som ingår i de olika landsgrupperna, samt andelen födda i Sverige och andelen med
en förälder född i Sverige för de misstänkta. Tabellen visar medbrottslingsinteraktioner och länkar till
offer, inte personer. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent

Grupp Länder som ingår Andel av
samtliga

Andel
födda i
Sverige

Andel med minst en
förälder född i Sveri-

ge

Svenskar Sverige 37 100 100
Nordbor Finland, Danmark, Norge, Island 11 77 56
Européer Bosnien-Herzegovina, Frankrike,

Grekland, Italien, Jugoslavien,
Polen, Portugal, Rumänien,
Sovjet, Spanien, Storbritannien,
Bulgarien, Cypern, Estland,
Nederländerna, Tjeckoslovakien,
Tyskland, Ungern, Österrike

11 81 47

Araber Iran, Irak, Israel173, Libanon,
Marocko, Egypten, Jordanien,
Libyen, Syrien, Tunisien, Turkiet

16 38 5

Afrikaner Burundi, Angola, Djibouti, El-
fenbenskusten, Etiopien, Gam-
bia, Kap Verde, Kenya, Kongo,
Madagaskar, Mocambique,
Senegal, Somalia, Eritrea, Gha-
na, Tanzania, Uganda, Sydafrika,
Zaire, Zambia

9 11 4

Latinamerikaner Argentina, Bolivia, Brasilien,
Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Peru, Guya-
na, Haiti, Paraguay, Venezuela,
Uruguay

7 33 28

Asiater Afghanistan, Filippinerna, Indi-
en, Indonesien, Kina, Korea,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh,
Hong Kong (Storbritannien),
Japan, Malaysia, Thailand

2174 16 16

Övriga världen Kanada, USA 0 41 41
Uppgift saknas 7 - -
Summa: 100 - -
Antal: 3 798 - -

                                        
173 Det kan tyckas mycket olämpligt att räkna personer från Israel till araber. De från Israel utgör dock
en ytterst liten del av gruppen, och indelningen utgår från det geografiska läget.
174 Av gruppens interaktioner har 61 % begåtts av en person som är adopterad. Majoriteten av dessa
gäller en och samma person. Denna person står för en stor del av gruppens interaktioner och dominerar
således gruppen. Adoptivföräldern är dock själv invandrare och född i samma land som barnet.
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Tabell 2. Länder som ingår i de olika landsgrupperna, samt andelen födda i Sverige och andelen med
en förälder född i Sverige för samtliga medbrottslingar. Tabellen visar medbrottslingsinteraktioner,
inte personer. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där
en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent

Grupp Länder som ingår Andel av
samtliga

Andel
födda i
Sverige

Andel med minst en
förälder född i Sveri-

ge

Svenskar Sverige 36 100 100
Nordbor Finland, Danmark, Norge, Island 12 71 60
Européer Bosnien-Herzegovina, Frankrike,

Grekland, Italien, Jugoslavien,
Polen, Portugal, Rumänien,
Sovjet, Spanien, Storbritannien,
Bulgarien, Cypern, Estland,
Nederländerna, Tjeckoslovakien,
Tyskland, Ungern, Österrike

10 83 38

Araber Iran, Irak, Israel175, Libanon,
Marocko, Algeriet, Egypten,
Jordanien, Libyen, Syrien, Tuni-
sien, Turkiet, Palestina

17 33 5

Afrikaner Burundi, Angola, Djibouti, El-
fenbenskusten, Etiopien, Gam-
bia, Kap Verde, Kenya, Kongo,
Madagaskar, Mocambique,
Senegal, Somalia, Eritrea, Gha-
na, Tanzania, Uganda, Sydafrika,
Zaire, Zambia, Sudan, Nigeria,
Zimbabwe

8 10 0

Latinamerikaner Argentina, Bolivia, Brasilien,
Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Peru, Guya-
na, Haiti, Paraguay, Venezuela,
Uruguay, Barbados, Domini-
kanska Republiken, Kuba

5 24 29

Asiater Afghanistan, Filippinerna, Indi-
en, Indonesien, Kina, Korea,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh,
Hong Kong (Storbritannien),
Japan, Malaysia, Thailand

4 14176 12

Övriga världen Kanada, USA, Australien 0 0 0
Uppgift saknas 8 - -
Summa: 100 - -
Antal: 1 487 - -

                                        
175 Se fotnot 173.
176 Se fotnot 174. Samma person som dominerar urvalspopulationen för denna grupp återfinns i lika
hög grad i medbrottslingspopulationen.
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Tabell 3. Länder som ingår i de olika landsgrupperna, samt andelen födda i Sverige och andelen med
en förälder född i Sverige för samtliga offer. Tabellen visar länkar mellan misstänkt och offer, inte
personer. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en
person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Procent

Grupp Länder som ingår Andel av
samtliga

Andel
födda i
Sverige

Andel med minst en
förälder född i Sveri-

ge

Svenskar Sverige 50 100 100
Nordbor Finland, Danmark, Norge, Island 9 82 49
Européer Bosnien-Herzegovina, Frankrike,

Grekland, Italien, Jugoslavien,
Polen, Portugal, Rumänien,
Sovjet, Spanien, Storbritannien,
Bulgarien, Cypern, Estland,
Nederländerna, Tjeckoslovakien,
Tyskland, Ungern, Österrike

8 72 53

Araber Iran, Irak, Israel177, Libanon,
Marocko, Algeriet, Egypten,
Jordanien, Libyen, Syrien, Tuni-
sien, Turkiet, Palestina

6 23 11

Afrikaner Burundi, Angola, Djibouti, El-
fenbenskusten, Etiopien, Gam-
bia, Kap Verde, Kenya, Kongo,
Madagaskar, Mocambique,
Senegal, Somalia, Eritrea, Gha-
na, Tanzania, Uganda, Sydafrika,
Zaire, Zambia, Sudan, Nigeria,
Zimbabwe

3 16 7

Latinamerikaner Argentina, Bolivia, Brasilien,
Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Peru, Guya-
na, Haiti, Paraguay, Venezuela,
Uruguay, Barbados, Domini-
kanska Republiken, Kuba

3 10178 26

Asiater Afghanistan, Filippinerna, Indi-
en, Indonesien, Kina, Korea,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh,
Hong Kong (Storbritannien),
Japan, Malaysia, Thailand

1 38179 18

Övriga världen Kanada, USA, Australien 8 44180 81
Uppgift saknas 19 - -
Summa: 100 - -
Antal: 2 311 - -

                                        
177 Se fotnot 173.
178 Av länkarna mellan misstänkt och offer är 13 % av offren adoptivbarn. Eftersom gruppen är liten är
dock antalet länkar till adoptivbarn endast åtta.
179 Av länkarna mellan misstänkt och offer är 33 % av offren adoptivbarn. Eftersom gruppen är liten är
dock antalet länkar till adoptivbarn endast åtta.
180 Av länkarna mellan misstänkt och offer är 25 % av offren adoptivbarn. Eftersom gruppen är liten är
dock antalet länkar till adoptivbarn endast fyra.
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Tabell 4. Fördelningen av  svenska medborgare födda i Sverige samt utlandsfödda respektive utländs-
ka medborgare födda i Sverige för de olika landsgrupperna som ingår i undersökningen. Siffrorna
gäller för Stockholms Stad 1995-12-31. Källa: Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad

Grupp Antal Procent

Svenskar 517 853 73
Nordbor 47 535 7
Européer 58 690 8
Araber 35 682 5
Afrikaner 16 341 2
Latinamerikaner 12 396 2
Asiater 13 355 2
Övriga världen 7 540 1
Uppgift saknas 1 715 0
Summa: 711 119 100

Tabell 5. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för svenskar samt
svenskars andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 56 24 2,3 73 0,8
Nordbor 13 10 1,3 7 1,9
Européer 9 11 0,8 8 1,1
Araber 7 23 0,3 5 1,4
Afrikaner 3 11 0,3 2 1,5
Latinamerikaner 4 8 0,5 2 2,0
Asiater 2 5 0,4 2 1,0
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

6 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 527 839 - 711 119 -
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Tabell 6. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för nordbor samt
nordbors andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 40 36 1,1 73 0,6
Nordbor 16 10 1,6 7 2,3
Européer 10 10 1,0 8 1,2
Araber 11 19 0,6 5 2,2
Afrikaner 2 9 0,2 2 1,0
Latinamerikaner 1 6 0,2 2 0,5
Asiater 6 4 1,5 2 3,0
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

14 6 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 176 1 190 - 711 119 -

Tabell 7. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för européer samt
européers andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 31 36 0,9 73 0,4
Nordbor 11 11 1,0 7 1,6
Européer 21 9 2,3 8 2,6
Araber 14 18 0,8 5 2,8
Afrikaner 7 9 0,8 2 3,5
Latinamerikaner 6 6 1,0 2 3,0
Asiater 3 4 0,8 2 1,5
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

7 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 150 1 216 - 711 119 -
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Tabell 8. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för araber samt
arabers andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 17 41 0,4 73 0,2
Nordbor 7 12 0,6 7 1,0
Européer 8 10 0,8 8 1,0
Araber 37 13 2,9 5 7,4
Afrikaner 13 7 1,9 2 6,5
Latinamerikaner 5 6 0,8 2 2,5
Asiater 8 3 2,7 2 4,0
Övriga världen 1 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

4 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 248 1 118 - 711 119 -

Tabell 9. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för afrikaner samt
afrikaners andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 13 38 0,3 73 0,2
Nordbor 5 12 0,4 7 0,7
Européer 7 10 0,7 8 0,9
Araber 25 17 1,5 5 5,0
Afrikaner 38 6 6,3 2 19,0
Latinamerikaner 3 6 0,5 2 1,5
Asiater 2 4 0,5 2 1,0
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

7 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 119 1 247 - 711 119 -
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Tabell 10. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för Latinameri-
kaner samt Latinamerikaners andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads
polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 23 37 0,6 73 0,3
Nordbor 1 12 0,1 7 0,1
Européer 10 10 1,0 8 1,2
Araber 21 17 1,2 5 4,2
Afrikaner 3 9 0,3 2 1,5
Latinamerikaner 35 4 8,8 2 17,5
Asiater 3 4 0,8 2 1,5
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

4 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 77 1 289 - 711 119 -

Tabell 11. Medbrottslingsinteraktioner med personer från olika etniska landsgrupper för asiater samt
asiaters andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Medbrottslingar Medbrottslingar till
övriga grupper

Andelsmått,
övriga grup-

per

Stockholms
Stads befolk-

ning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

(procent) (procent) (procent)
Svenskar 22 37 0,6 73 0,3
Nordbor 18 11 1,6 7 2,6
Européer 6 10 0,6 8 0,8
Araber 33 17 1,9 5 6,6
Afrikaner 8 8 1,0 2 4,0
Latinamerikaner 3 6 0,5 2 1,5
Asiater 1 4 1,0 2 0,5
Övriga världen 0 0 - 1 -
Saknas uppgift
om etnicitet för
medmisstänkt

9 7 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 65 1 301 - 711 119 -
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Tabell 12. Andelsmått avseende medbrottslingsinteraktioner mellan individer från olika etniska lands-
grupper för misshandel och olaga hot. Avser brott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde större än 1 innebär en
överrepresentation jämfört med resten av materialet och värden mindre än 1 innebär en underrepre-
sentation.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latinameri-

kaner
Asiater

Svenskar 2,3 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 0,7
Nordbor 1,5 1,5 1,0 0,6 0,4 0,2 1,5
Européer 0,7 1,1 3,1 0,9 0,6 0,7 0,7
Araber 0,3 0,6 0,8 4,4 1,4 0,6 1,9
Afrikaner 0,2 0,2 0,8 1,5 9,4 0,5 1,4
Latinamerikaner 0,4 0,2 0,7 0,7 0,2 16,0 0,7
Asiater 0,7 2,0 0,7 2,0 1,0 0,7 1,3

Tabell 13. Andelsmått avseende medbrottslingsinteraktioner mellan individer från olika etniska lands-
grupper för rån. Avser brott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en person
under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde mer än 1 innebär en överrepresentation
jämfört med resten av materialet och värden mindre än 1 innebär en underrepresentation.

Misstänkta

Medbrottslingar
Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latinameri-

kaner
Asiater

Svenskar 1,2 1,4 0,6 1,4 0,4 1,3 0,7
Nordbor 1,8 1,1 0,5 1,2 0,2 0,0 1,8
Européer 0,5 0,5 1,2 0,8 2,0 1,8 1,6
Araber 1,4 0,9 0,7 1,2 0,6 2,4 0,5
Afrikaner 0,4 0,3 2,5 0,8 2,9 0,0 0,6
Latinamerikaner 1,2 0.0 2,0 2,5 0,0 0,0 0,6
Asiater 0,6 1,6 2,2 0,6 0,4 0,9 0,0
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Tabell 14. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är svensk samt svenskars andels-
mått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en per-
son under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 55 47 1,2 73 0,8
Nordbor 9 9 1,0 7 1,3
Européer 7 9 0,8 8 0,9
Araber 6 6 1,0 5 1,2
Afrikaner 2 4 0,5 2 1,0
Latinamerikaner 3 2 1,5 2 1,5
Asiater 1 1 1,0 2 0,5
Övriga världen 1 0 ? 1 1,0
Saknas uppgift
om etnicitet

16 22 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 859 1 317 - 711 119 -

Tabell 15. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är nordbo samt nordbors andels-
mått Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en per-
son under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 54 51 1,1 73 07
Nordbor 8 9 0,9 7 1,1
Européer 8 8 1,0 8 1,0
Araber 4 6 0,7 5 0,8
Afrikaner 2 3 0,7 2 1,0
Latinamerikaner 2 2 1,0 20 1,0
Asiater 0 1 0,0 2 0,0
Övriga världen 0 1 0,0 1 0,0
Saknas uppgift
om etnicitet

22 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 224 1 952 - 711 119 -



221

Tabell 16. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är europé samt européernas an-
delsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en
person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 46 50 0,9 73 0,6
Nordbor 7 9 0,8 7 1,0
Européer 16 7 2,3 8 2,0
Araber 6 6 1,0 5 1,2
Afrikaner 1 4 0,2 2 0,5
Latinamerikaner 1 3 0,3 2 0,5
Asiater 1 1 1,0 2 0,5
Övriga världen 1 1 1,0 1 1,0
Saknas uppgift
om etnicitet

21 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 265 1 911 - 711 119 -

Tabell 17. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är araber samt arabers andels-
mått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en per-
son under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 43 51 0,8 73 0,6
Nordbor 11 8 1,4 7 1,6
Européer 7 9 0,8 8 0,9
Araber 10 5 2,0 5 2,0
Afrikaner 4 3 1,3 2 2,0
Latinamerikaner 2 3 0,7 2 1,0
Asiater 2 1 2,0 2 1,0
Övriga världen 0 1 0,0 1 0,0
Saknas uppgift
om etnicitet

21 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 355 1 821 - 711 119 -
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Tabell 18. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är afrikan samt afrikaners an-
delsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en
person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 38 52 0,7 73 0,5
Nordbor 8 9 0,9 7 1,1
Européer 9 8 1,1 8 1,1
Araber 8 6 1,3 5 1,6
Afrikaner 14 2 7,0 2 7,0
Latinamerikaner 3 2 1,5 2 1,5
Asiater 2 1 2,0 2 1,0
Övriga världen 0 1 0,0 1 0,0
Saknas uppgift
om etnicitet

17 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 221 1 955 - 711 119 -

Tabell 19. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är latinamerikan samt latinameri-
kaners andelsmått. Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under
1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 48 50 1,0 73 0,7
Nordbor 8 9 0,9 7 1,1
Européer 6 9 0,7 8 0,8
Araber 2 6 0,3 5 0,4
Afrikaner 3 3 1,0 2 1,5
Latinamerikaner 5 2 2,5 2 2,5
Asiater 1 1 1,0 2 0,5
Övriga världen 1 1 1,0 1 1,0
Saknas uppgift
om etnicitet

26 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 170 2 006 - 711 119 -
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Tabell 20. Etnisk tillhörighet hos offret för brott där den misstänkte är asiat samt asiaters andelsmått.
Avser samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en person
under 21 år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp

Offer Offer till övriga
grupper

Andelsmått, övriga
grupper

Stockholm Stads
befolkning

Andelsmått,
Sth. Stads
befolkning

procent procent procent
Svenskar 57 51 1,1 73 0,8
Nordbor 7 9 0,8 7 1,0
Européer 6 8 0,8 8 0,8
Araber 1 6 0,2 5 0,2
Afrikaner 3 3 1,0 2 1,5
Latinamerikaner 1 2 0,5 2 0,5
Asiater 0 1 0,0 2 0,0
Övriga världen 0 1 0,0 1 0,0
Saknas uppgift
om etnicitet

25 19 - 0 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 69 2 107 - 711 119 -

Tabell 21. Andelsmått med avseende på offer vid misshandel och olaga hot.. Avser brott anmälda inom
Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen miss-
tänkt. Ett värde mer än 1 innebär en överrepresentation jämfört med resten av materialet och värden
mindre än 1 innebär en underrepresentation.

Misstänkta

Offer

Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-
amerikaner

Asiater

Svenskar 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 1,1 1,3
Nordbor 1,1 1,0 0,8 1,5 0,8 0,9 1,0
Européer 0,6 1,2 2,2 0,7 1,2 0,8 0,3
Araber 0,8 0,8 1,0 2,0 1,2 0,4 0,4
Afrikaner 0,3 0,8 0,2 1,2 10,0 0,5 1,5
Latinamerikaner 1,0 0,7 0,2 1,3 1,0 2,3 1,0
Asiater 0,5 0,0 0,5 3,0 3,0 1,0 0,0

Tabell 22. Andelsmått med avseende på offer vid rån. Avser brott anmälda inom Stockholms stads
polisdistrikt under 1995, där en person under 21 år förekommer som skäligen misstänkt. Ett värde
större än 1 innebär en överrepresentation jämfört med resten av materialet och värden mindre än 1
innebär en underrepresentation.

Misstänkta

Offer

Svenskar Nordbor Européer Araber Afrikaner Latin-
amerikaner

Asiater

Svenskar 1,1 1,0 1,1 0,8 1,2 1,00 1,0
Nordbor 1,1 1,0 1,0 0,9 1,2 1,2 0,4
Européer 0,7 0,2 1,0 1,2 0,4 0,7 0,9
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Tabell 23. Andel offer som tillhör olika etniska landsgrupper för brott där den misstänkte ingår i ett
nordiskt nätverk samt andelsmått i förhållande till övriga nordbor samt övriga etniska grupper. Avser
samtliga våldsbrott anmälda inom Stockholms stads polisdistrikt under 1995, där en person under 21
år förekommer som skäligen misstänkt.

Etnisk grupp
Offer Offer till övriga

nordbor
Andelsmått, övriga

nordbor
Offer till övriga

grupper
Andelsmått,

övriga grupper
procent procent procent

Svenskar
och nordbor 71 63 1,1 53 1,3
Araber 5 5 1,0 6 0,8
Européer 7 8 0,8 9 0,8
Afrikaner 0 2 0,0 5 0,0
Latinamerikaner 4 2 2,0 3 1,3
Asiater 1 1 1,0 1 1,0
Övriga världen 2 0 ? 1 2,0
Saknas uppgift
om etnicitet

10 19 - 22 -

Summa: 100 100 - 100 -
Antal: 244 839 - 1 228 -
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Bilaga 5; Tabeller genusundersökningen

Tabell 1. Genomsnittligt antal våldsbrott flickor och pojkar misstänks för uppdelat på om personen
misstänks för att ha begått brott endast ensam, endast tillsammans med andra personer eller både
ensam och med andra. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom
Stockholms stads polisområde under 1995.

Misstanke om brott Genomsnittligt antal våldsbrott
Flickor Pojkar

Endast ensam 1,1 (N=79) 1,2 (N=568)
Endast tillsammans med andra 1,2 (N=42) 1,3 (N=476)
Både ensam och tillsammans med andra 3,0 (N=7) 3,0 (N=81)

Tabell 2. Andelen offer som är yngre, äldre eller jämngamla med de misstänkta under 21 år. Samtliga
under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisområde under
1995. Procent

Ålder på offret Flickor Pojkar
Två år yngre eller mer 18 23
Jämngammal (+/- ett år) 18 13
Två år äldre eller mer 48 54
Uppgifter om ålder saknas 16 10
Summa: 100 100
Antal: 201 2 110

Tabell 3. Andelen medbrottslingar av det andra könet som är yngre, äldre eller jämngamla med de
misstänkta under 21 år. Samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom
Stockholms stads polisområde under 1995. Procent

Ålder på medbrottsling Flickor Pojkar

Två år yngre eller mer 18 23
Jämngammal (+/- ett år) 27 23
Två år äldre eller mer 55 54
Summa: 100 100
Antal: 11 13
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Tabell 4. Sammanfattning av de huvudsakliga resultaten i genusundersökningen vad gäller likheter
och skillnader i strukturen på flickors och pojkars registrerade våldsbrottslighet. Resultaten avser
samtliga under 21 år, som skäligen misstänkts för våldsbrott, anmält inom Stockholms stads polisom-
råde under 1995.

Lika Olika
Allmänt: - Andel misstänkta för misshandels-

brott
- Nästan bara pojkar misstänkta för rån

- Genomsnittligt antal medbrottslingar
(MB)

- Genomsnittligt antal brott

Nätverken: - Andel misstänkta för misshandels-
brott

- Högre andel av flickorna i blandade
nätverk (40 jämfört med fem procent)

- Andel ensambrottslingar, endast med
andra och både ensam och tillsam-
mans med andra

- Pojkar högre brottslighet om de ingår i
könsblandade nätverk, flickor lika oav-
sett nätverkstyp

- Genomsnittligt antal brott kontrolle-
rat för ensambrottslingar respektive
tillsammans med andra

- Andel personer i nätverken:
flickor högre andel 5-6 personer, endast
pojkar i nätverk med 7 eller fler

- Genomsnittligt antal MB
- Genomsnittligt antal brott
- Andel i nätverk
−  Antal MB, kontrollerat för blan-

dat/homogent nätverk
- Antalet MB kontrollerat för nätv./ej

nätv.
- Antalet brott kontrollerat för nätv./ej

nätv.
- Genomsnittligt antal MB + median

för dem som ingår i nätverk

Medbrottslingar: - Könshomogent, även om pojkar är
mest homogena

- Pojkar högre andel brott med personer
från samma bostadsområde än flickor.

- Genomsnittlig ålder på MB
- Andel yngre, jämngamla respektive

äldre MB
- MB av mottsatt kön oftast äldre
- Etnisk tillhörighet hos MB jämfört

med egen etnicitet

Offer: - Offret oftast samma kön som miss-
tänkt

- Högre andel pojkar som offer för flick-
orna, än flickor som offer för pojkarna.

- Ålder på offret
- Andel yngre, jämngamla respektive

äldre offer
- Andel som bor i samma område som

offret


