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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka attityder till kriminalitet bland ungdomar. Syftet är 
även att ta reda på vilka riskfaktorer som finns för att ungdomarna begår brottsliga handlingar. 
Vi vill även undersöka om kön och etnicitet har någon inverkan på ungdomarnas attityder till 
kriminalitet och erfarenheter av ett kriminellt beteende. Studien har genomförts via en 
kvantitativ datainsamlingsmetod och analys. Data har insamlats från gymnasieungdomar 
mellan åldrarna 16-20. För att analysera de insamlade resultaten har teorier om avvikande 
beteende och systemteorin används. Resultaten i studien visar att det finns riskfaktorer hos 
ungdomarna som kan påverka deras deltagande i kriminella aktiviteter. En av dessa är 
föräldrars förmåga till kontroll, särskilt när det kommer till kännedom om deras barns 
umgängeskrets. Ungdomarnas egna attityder och särskilt umgänge med andra kriminella 
individer är även en riskfaktor som framkommit. Kön har visat sig ha en signifikant roll när 
det kommer till ungdomarnas attityder och deltagande i kriminella handlingar. Det har bland 
annat framkommit i föreliggande studie att våldshandlingar är något som är vanligare hos män 
och de har generellt en mer positiv attityd mot brottsliga handlingar än kvinnor. Ungdomars 
invandrarbakgrund har även visat sig ha en signifikant roll i studien. Invandrarungdomarna 
anses av de svenska respondenterna som mer benägna att begå brott, det är även en hög andel 
respondenter med invandrarbakgrund som anser detta, att invandrare begår fler brott än 
svenskarna. Denna studie har gett en större förståelse för hur ungdomarnas attityder mot brott 
ser ut samt vilka aspekter som spelar in i ett brottsligt beteende.  
 
 
 
Nyckelord: Brott, ungdomar, riskfaktorer, kön, etnicitet, system, avvikande beteende
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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine the attitudes towards criminality among adolescent 
people. The main goal of this study is to find out, which risk factors are for criminal behavior 
among the youth. It’s also to understand if gender and ethnicity of the adolescent people plays 
any part in their attitudes towards criminality and risk factors for criminal behavior. The study 
has been carried out using a quantitative method for the data collection. The theoretical 
approach in this study is achieved using system theory and deviance behavior. Data has been 
collected from adolescent people from high school, ranging from the age of 16 to 20. All of 
the participants in the study are teenagers whom are studying in high school in Sweden. The 
results show that there are many different risk factors, which affect the adolescent criminal 
behavior. One of the risk factors shown are parental control in knowing whom their children 
socialize with. Also the adolescents own attitudes towards crime and especially socialization 
with other criminal teens are contributing risk factors for the teens to commit criminal acts.  
Gender has been shown to have a significant role when it comes to young people's attitudes 
and involvement in criminal acts. Male participants show a larger scale of criminal 
participation compared to women, and they generally have a more positive attitude towards 
criminal behavior than women. Ethnicity has also been found to have a significant role in the 
study. Participants with other ethnic origin than Swedish respondents view themselves as a 
more crime prone group than Swedes, it is also a high proportion of respondents with Swedish 
background who believes this. This study has provided a greater understanding of how young 
people's attitudes towards crime looks like, and what aspects affect criminal behavior. 
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1. Inledning 
En diskussion har pågått de senaste åren i fråga om huruvida det moderna samhället har 
skapat andra typer av ungdomsproblem än de som funnits tidigare eller om det istället handlar 
om att gamla problem ständigt återskapas (Ohlsson & Swärd, 1994). Ohlsson och Swärd 
(1994) menar att ungdomsbrott sägs bli alltmer grövre, att den går lägre ner i åldrarna samt att 
den tar nya och mer skrämmande uttrycksformer. Lalander och Johansson (2012) menar att 
det inte är själva ungdomarna som är förändrade utan att det är samhället och därmed 
ungdomskulturen som successivt har förändrats. Detta tillsammans med växande 
medialisering och globalisering har skapat förutsättningar för ungdomsgruppers 
identitetsskapande. Ohlsson och Swärd (1994) menar att ungdomars syn på samhällets normer 
har försämrats samt att en ny moralisk brist på respekt för liv och egendom har minskat. 
Ohlsson och Swärd (1994) menar vidare att ungdomsbrottslighet har funnits i flera 
generationer där det funnits destruktiva avsikter. Utifrån ett historiskt perspektiv går det att 
ifrågasätta om dagens problematik hos ungdomar verkligen är så unika som det framstår då 
ungdomsbrottslighet har funnits en lång tid.  
 

Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoritet, har ingen 
respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte 
längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, 
skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och 
tyranniserar sina lärare. – Sokrates, ca. 400 f.Kr.  

 
Ohlsson och Swärd (1994) menar att problem som ungdomar blivit tillskrivna samt problem 
som de själva upplever som verkliga har sin grund i större samhälleliga politiska och sociala 
processer. Med detta menas att problemen hör samman med utvecklingen av nya 
vetenskapsideal och förändrade relationer mellan generationer och klasser. Ohlsson och 
Swärd (1994) refererar till Lund som menar att brottsligheten ökar samtidigt som människor 
blir alltmer civiliserade och utvecklingen blir alltmer påtaglig. Med detta menar Lund att ju 
fler kulturer ett samhälle har desto mer samhällsproblem kan finnas. Detta innebär att ju mer 
komplicerat ett samhälle är med flera lagar och regler och flera krav på individen desto större 
är risken för att människan hamnar utanför samhället. Osäkerhet kring vilka normer som 
gäller ökar i komplicerat samhälle. 

Under en individs ungdomstid är det ganska vanligt att de vid något tillfälle gör sig skyldiga 
till enstaka, mindre eller grövre brott menar Ring (2007). Författaren förklarar vidare att det 
finns flera faktorer som är av betydelse för ungdomars brottsbenägenhet. Utifrån en 
undersökning som Ring (2007) genomfört framkommer det att 59 % av deltagarna som 
begick brott var pojkar. De variabler som var mest tydliga i undersökningen vad gäller 
benägenhet till brott var pojkar, unga med invandrarbakgrund, unga som vuxit upp i splittrade 
familjer och unga till föräldrar där båda var arbetare. Riskfaktorer för att ungdomar begår 
brott ökar när den enskildes sociala relation till det formella samhället försvagas. Ring (1999) 
förklarar vidare att tidigare problematiska beteenden hos ungdomar, problematiska föräldra- 
och familjefaktorer, problematiska skolfaktorer, egna positiva attityder gentemot brott och 
umgänge med vänner som begår brott är även dessa bidragande faktorer till utvecklandet av 
ett kriminellt beteende. 

Mellan åren 1995 till 2005 uppgav mer än hälften av ungdomarna i Sverige att de någon gång 
begått stöldbrott (Brottsförebyggande rådet, Brå, 2007). En tredjedel av de tillfrågade uppgav 
att de begått skadegörelsebrott och ungefär en femtedel sade att de utfört någon typ av 
våldshandling under det gångna året. Under de tio åren som undersökningen gjordes 
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uppmärksammades en tydlig minskning av stöld- och skadegörelsebrott som begås av 
ungdomar.  
 
1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående redogörelse om ungdomskriminalitet har ungdomar större risk att hamna 
i en kriminell bana. Det är tydligt att det finns många bakomliggande faktorer till detta och att 
just dessa bör lyftas fram för att förstå ungdomarnas risker och för ett preventivt arbete. För 
att ytterligare förstå ungdomsbrottslighet kan det vara en viktig faktor att kartlägga 
ungdomars attityder till kriminalitet och vilka faktorer som påverkar dessa. Detta då 
ungdomars attityder gentemot kriminalitet kan spela en betydande roll för deras risker att 
själva utföra kriminella handlingar. Eftersom kriminalitet är ett förekommande problem hos 
ungdomar är det av vikt att inom socialt arbete uppmärksamma och preventivt arbeta mot det. 
Kriminaliteten bland ungdomar är ett socialt problem då den får negativa konsekvenser för 
ungdomarnas hälsa och utveckling idag och i framtiden.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka ungdomars attityder gentemot kriminalitet samt undersöka 
vilka bakomliggande faktorer som kan påverka ungdomar till ett kriminellt beteende. Syftet är 
även att undersöka om kön och etnicitet har en betydande roll för utvecklandet av ett 
kriminellt beteende. 

• Hur skiljer sig män och kvinnors attityder kring kriminalitet? 

• Hur skiljer sig attityden kring kriminalitet mellan invandrare och svenskar? 

• Vilka riskfaktorer finns det som kan påverka ungdomar att bli kriminella? 

• Hur påverkar etnicitet och kön ungdomars kriminella beteende? 

1.4  Studiens centrala begrepp  
Studiens centrala begrepp är brottslighet och ungdomsproblem. Dessa två begrepp har valts 
för att ge en tydligare förklaring och en bättre förståelse för ämnet.  

1.4.1 Brottslighet  
Inom kriminologin utgår man från ett legalistiskt perspektiv vilket innebär att man bedömer 
endast brott som kan bevisas inför domstol som egentliga brott (Estrada & Flyghed, 2007). 
Lagändringar kan påverka vad som ses som brottsligt eftersom det som är lagligt idag kan 
vara olagligt imorgon. Människors reaktioner på brottsliga handlingar kan avgöra om 
handlingarna definieras som brottsliga. Detta eftersom brottslighet är en social konstruktion 
där människorna i samhället som definierar brotten är av central betydelse. I föreliggande 
studie kommer begreppet brottlighet att användas utifrån förklaringen att brottsliga handlingar 
är sådant som kan bevisas inför domstol och därmed utmynna i ett domslut. En kriminell 
person är enligt Morrison (2009) en individ som begår handlingar som bryter mot lagstiftning 
som existerar i ett samhälle. Det kan även röra sig om en definitionsfråga utifrån samhällets 
normer. Bland annat nämns nedladdning av musik och film via internet som ett exempel. 
Beteendet i sig är förbjudet enligt lagstiftning men attityderna i samhället kan vara mer 
tillåtande till sådant beteende än exempelvis egendomsstöld. I föreliggande studie kommer en 
kriminell individ att betraktas som en som bryter mot den lagstiftning som finns i Sverige, 
oavsett vad den allmänna uppfattningen är om brottet.   
 
1.4.2 Ungdomsproblem 
Ungdomsproblem grundar sig i hur kulturen och de religiösa föreställningarna påverkar 
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samhället samt hur samhällets moraliska synsätt om vad som är rätt eller fel är uppbyggd 
(Ohlsson & Swärd, 1994). Ohlsson och Swärd (1994) menar att när ungdomar bryter mot 
moralen om hur de bör leva anses det utifrån omgivningen vara ett problem för samhället. 
Ungdomsproblemen är dynamiska. Kulturella och ekonomiska förhållandena är bidragande 
faktorer till ungdomsproblem. Även politiska och sociala institutioner så som skola och 
rättsväsende tillsammans med ungdomars handlande och föräldragenerationers uppfattningar 
och moral är ytterligare faktorer till ungdomsproblem. I föreliggande studie kommer 
begreppet ungdomsproblem att användas utifrån förklaringen att den grundar sig i många 
bakomliggande faktorer som exempelvis kön och etnicitet samt vilka kulturella normer och 
värderingar som finns i samhället. 

2. Tidigare forskning  
En viktig del i denna studie är de faktorer som kan påverka ungdomars attityder och livsstil 
gentemot kriminalitet. De aspekter som valts ut inom tidigare forskning i föreliggande studie 
är riskfaktorer, avvikande beteende, könsperspektiv samt etnicitet. Av denna anledning har 
den tidigare forskningen fokus på dessa aspekter för att förklara och stödja studiens syfte.  
 
2.1 Riskfaktorer 
Brå (2006) förklarar olika riskfaktorer som kan vara mer påtagliga för vissa ungdomar än för 
andra beroende på deras individuella egenskaper i relation till deras livsstil. Med riskfaktor 
avses umgänge med kamrater som begått brott, umgänge sent på kvällarna i olika 
samlingsställen samt alkoholkonsumtion. Med ungdomarnas individuella riskfaktorer avses 
att de själva har en tillåtande inställning mot brott samt att de har en mer rastlös, risktagande 
och aggressiv karaktär. Brås (2006) undersökning har visat att ungdomar med en lägre 
individuell risk kan vara mer skyddade mot en riskfylld livsstil; ungdomar som lever i denna 
typ av livsstil har en mindre risk att påverkas gentemot ungdomar som har en högre 
individuell risk i kombination med en riskfylld livsstil.  

Statistik publicerad av Statistiska Centralbyrån (2012) över individer misstänkta för 
kriminella handlingar år 2012 visar att 16 664 av totalt 126 451, alltså 13 %, var mellan 15-17 
år när brotten begicks. Andelen som var 18-20 år när brotten begicks var 14 238 som uppgick 
till 11 %. Räknas dessa kategorier ihop så uppgår de till 24 % av de totala misttänkta 
individerna i Sverige. Det framkommer även att 25 717 av de misstänkta var kvinnor vilket 
innebär 20 % av de totala.   
 
Ungdomar med invandrarbakgrund visar sig vara en riskfaktor när det gäller olika 
brottshandlingar oavsett kön (Ring, 1999). Ytterligare faktorer av betydelse för brottslighet 
enligt Ring (1999) är familjens socioekonomiska utveckling. Ju lägre socioekonomisk status 
en familj har desto större risk löper de för att begå brott. Även föräldrarnas grad av kontroll 
har en signifikant roll när det gäller ungdomars brottsbelastning. Med detta menas hur stor 
kännedom föräldrarna har om ungdomarnas umgängeskrets. Föräldratillsyn är den variabel 
som har starkast samband med brottsbelastning då den har betydelse när det kommer till att 
förebygga brottslighet. Ring (1999) menar vidare att ungdomar som har en mindre 
känslomässig kontakt med sina föräldrar innebär en förhöjd risk för att ungdomar ska begå 
brott. Detta gäller även ungdomar med hög kamratorientering, det vill säga ungdomar som 
träffar sina vänner på kvällar, umgås med flera vänner samtidigt och har flera äldre vänner 
tenderar att ha en högre brottsbelastning. Estrada och Flyghed (2007) förklarar att 
ungdomsbrottslighet oftast sker i grupp vilket i sin tur leder till att gänggrupperingar bildas. 

En annan författare som beskriver riskfaktorer är Shader (2004) som menar bland annat att en 
individs familjestruktur kan utgöra en riskfaktor för ungdomar att hamna i en kriminell bana. 
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Med detta menar författaren att dålig föräldraförmåga samt uppväxt med antisociala föräldrar 
innebär en förhöjd risk för att ungdomarna ska begå kriminella handlingar. Andra författare 
vars resultat visat på att bristande föräldraförmåga utgör en riskfaktor är Walter och White 
(1990). Deras studie om riskfaktorer visar att dålig tillsyn från föräldrarna och konflikter 
föräldrar emellan visat sig vara bidragande faktorer. Ytterligare studier av Walter och White 
(1990) har visat ett samband mellan delaktighet i avvikande grupper och avvikande 
beteenden. Gruppernas tillåtande attityder genomet det avvikande beteendet samt hur mycket 
tid som spenderas med gruppen bidrar till ett antisocialt beteende hos ungdomar. Om 
ungdomarna däremot umgås med grupper som motsätter sig avvikande beteenden kan detta 
förhindra senare kriminalitet. Gruppen med en accepterad attityd gentemot avvikande 
beteende får större inflytande på individen om relationen mellan denne och dess föräldrar är 
dålig. Detta förklarar även Ring (1999) som menar att det finns ett samband mellan en 
ungdoms egen inställning till brott och hur denne upplever sina vänners inställningar till brott. 
Detta på grund av att ungdomar som har en positiv attityd till brott söker sig till andra som har 
en lika öppen inställning till det. Vidare beskrivs det att ju mindre en ungdom anser att ens 
vänners brottsliga handlingar är okej desto mindre är risken för ens egen brottsbelastning.  

I likhet med Ring (1999) lyfter även Walters och White (1990) betydelsen av faktorer så som 
familjemiljön, sociala klasser och umgängeskretsar som tenderar att korrelera till senare 
kriminalitet. Det är dock själva attityden som individen intar gentemot dessa faktorer som är 
de egentliga orsakerna till kriminella beteenden. 

En annan författare som har undersökt om olika riskfaktorer som kan vara en bidragande 
faktor till ett kriminellt beteende är Youth Justice Board (2005). Författaren nämner 
hyperaktivitet, dåligt socialt samspel, attityder som förespråkar ett avvikande beteende och 
umgänge med grupper som är involverade i kriminalitet som några exempel. Det framkommer 
även att föräldrar som har en mer tillåtande attityd gentemot antisocialt och kriminellt 
beteende är en riskfaktor.  

Estrada (1999) förklarar att ungdomar anses vara den mest aktiva gruppen som begår brott i 
samhället. De vanligaste brotten som ungdomar begår är lindriga stöldbrott och skadegörelse 
medan bilstöld, misshandel och rån är ovanligare. Brottstyperna misshandel och bilstöld är 
mer vanliga i kriminalstatistiken på grund av att det finns en högre upptäcktsrisk. Brå (2007) 
förklarar att ungdomars bakgrund och brottsaktivitet har ett samband. Faktorer som att bo i 
lägenhet, ha invandrarbakgrund eller ha vuxit upp under svåra förhållanden medför till att 
ungdomar begår fler brott. Detta i jämförelse med ungdomar som bor i villa, är etniskt 
svenska och har vuxit upp under goda förhållanden. Bland de ungdomar som begått en 
våldsrelaterad handling är risken större att de själva blir utsatta för brott. 

Samson och Laub (1992) menar att brott begås oftast under en individs ungdomstid och de 
våldsamma brotten begås som mest mellan åren 16 till 18 år. Efter denna period minskar 
däremot brottsligheten. Leender och Brugman (2005) menar att småbrottsligt beteende är 
något som är normativt hos personer i den tidiga tonåren. Enligt studien har majoriteten av 
deltagarna mellan 12 och 15 år rapporterat att de någon gång utfört minst en småbrottslig 
handling. Förekomsten av grövre brott såsom inbrott och rån är lägre men väsentlig. 
Småbrottslighet bland ungdomar fungerar på ett mer ryktesskapande sätt, med detta menas att 
ungdomarna som begår sådana brott ofta gör det för att visa upp sig framför sina vänner. I en 
forskning som Ring (1999) genomfört framkommer det att ungdomar som begått grövre brott 
även har begått småbrott tidigare. Det är en betydligt liten skillnad mellan könen när det 
kommer till de mest förekommande brotten. 
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2.2 Könsperspektiv  
Enligt en forskning av De Kemp, Scholte, Overbeek, Rutger och Engels (2006) visar den att 
föräldrar till pojkar har en större psykologisk kontroll över deras beteende än hos flickor. I 
likhet med Ring (1999), Walters och Whites (1990) studier om riskfaktorer till ungdomsbrott 
menar även De Kemp m fl. (2006) att föräldrars brist på kontroll över sina barn ökar risken 
för att ungdomarna utvecklar ett kriminellt beteende. Forskningen visar vidare att 
småbrottslighet förekommer i högre grad hos ungdomspojkar än hos flickor. Pojkar och 
kompisar av samma kön tenderade i större utsträckning utveckla ett brottsligt beteende 
jämfört med flickor i samma kategori. Leenders och Brugmans (2005) forskning visar även 
den ett samband mellan brottsligt beteende och kön. I nämnda författares forskning 
framkommer det att pojkar har ett mer brottsligt beteende jämfört med flickor. Den visar även 
att pojkar har en mer positiv attityd gentemot brottsligt beteende. Pojkars moral skiljer sig 
från flickors i det avseende att pojkars moraliska omdöme är lägre än flickors. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (2007) utsätts pojkar i större utsträckning för mer våld än flickor, 
när det gäller hot utsätts både tjejer och killar ungefär i lika utsträckning. 

Utifrån en studie genomförd av Ring (1999) visar resultaten att kön har en betydande roll när 
det kommer till ungdomars brottsbelastning. Pojkar tenderar att ha en högre brottsbelastning 
än flickor. Detta stöds av Estrada (1999) som menar att brottslighet är ett manligt fenomen, 
kvinnliga gärningsmän har i ett historiskt perspektiv varit mindre än 10 procent. Enligt 
kriminalstatistiken finns det tydliga skillnader i vilka brottstyper som begås av flickor 
respektive pojkar. Det är män som begår de mer allvarligare brotten så som exempelvis 
olovlig körning, inbrott och bilstöld medan flickor begår brott som snatteri och bedrägeri. 
Marklund (2003) förklarar att det ofta förekommer en diskussion om mäns överrepresentation 
bland våldsbrott. Författaren menar att män använder våld för att utöva dominans vilket är 
förenligt med maskulinitetens maktperspektiv.  

I en studie om kvinnors och mäns lagbrott gjord av Marklund (2003) framkommer det att tre 
fjärdedelar av alla kvinnor som undersöktes hade endast begått brott vid ett tillfälle. De 
kvinnor som begått 9 lagbrott eller fler stod endast för en fjärdedel av undersökningen. 
Hälften av de undersökta männen hade endast begått lagbrott vid ett tillfälle. Andelen män 
som begått fler än ett brott uppgicks till över 40 %. Marklund (2003) beskriver vidare att 70 
% av kvinnorna som var brottsbelastade hade sin kriminella debut i åldrarna 15-19 medan 
siffran för de som begått brott enstaka gång i samma ålder var 27 %. Av de män som begått 
fler än fyra brott, debuterade 90 % av dessa under åldrarna 15-19 medan det var 30 % av de 
som begått ett enstaka brott som började mellan åldrarna 15-19. Detta resultat visar att fler 
män begår brott i åldrarna 15-19 än kvinnor när det gäller alla typer av brottsbelastning. 
Resultatet visar även att brottsbenägenheten sjunker hos samtliga med ökande ålder, hos både 
kvinnor och män samt gällande brottsbelastning. Marklund (2003) beskriver även att kvinnlig 
brottslighet främst sker av bland annat förmögenhetsbrott så som stöld och bedrägerier. 
Utifrån studien framkommer det att tre fjärdedelar av alla registrerade brott hos kvinnor 
utgjordes av dessa brott. Män begick mest stöldbrott, trafikbrott och våldsbrott, vilka utgjorde 
två tredjedelar av huvudbrotten.  

2.3 Etnicitet 
Brå (2008) har tagit fram statistik som visar att invandrarungdomar med minst en utrikes född 
förälder tenderar att ha en högre grad av brottsligt beteende än svenska ungdomar där båda 
föräldrar är födda i Sverige. Det finns brottstyper som är vanligare bland invandrarungdomar, 
brott som generellt sett är vanligt hos ungdomar över lag. Dessa är bland annat bilstöld, 
skadegörelse och narkotikabrott. Detta förklarar dock författarna är ett resultat av att det finns 
fler invandrarungdomar än svenska ungdomar. Tham (1986) förklarar att det finns en risk för 
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invandrare att ha en högre brottsbenägenhet. Denna risk kan dock ha en rad olika förklaringar 
som exempelvis identitetslöshet, främlingskap, arbetslöshet och normkonflikter. Författaren 
menar vidare att invandrarnas syn på exempelvis alkohol och drogbruk kan vara mer strikt i 
jämförelse med svenskar. En studie som Lange och Westin (1997) genomfört visar att 
svenskar i större grad anser att invandrare begår fler brott än svenskar. Vidare visar 
författarnas forskning att svenskar anser att brottsligheten ökat sedan fler invandrare kommit 
till Sverige.  

Ålands (2002) forskning visar att synen på invandrare som mer brottsligt benägna av 
allmänheten beror på att det förekommer etniska kategoriseringstyper. Kulturella stereotyper 
och föreställningar byggda på fördomar om invandrare har medfört till en ökad åtskillnad 
mellan svenskar och invandrare. Författaren förklarar vidare att det finns en fördomsfull bild 
av olika sociala problem som kulturellt betingade. Det förekommer bland annat en exponering 
av invandrarungdomar i massmedia i olika negativa sammanhang vilket kan öka synen på 
dessa individer som avvikare. Detta innebär enligt Ålands (2002) att deras självbild påverkas 
negativt och på så sätt begränsar deras egna möjligheter. Dessutom resulterar detta i en social 
differentiering och segregering utifrån ett etniskt perspektiv där invandrarungdomars situation 
ses som självförvållad. Fokus skiftas från dessa individers sociala livsvillkor samt etniska och 
kulturella ojämlikheter vilket resulterar i att dessa osynliggörs. Dessa invandrarungdomars 
”misslyckande” och utanförskap ses som ett resultat av deras egna kulturella bakgrund. När 
exempelvis media rapporterar om brottslighet och brottsligt beteende bland exempelvis 
invandrarungdomar tar de inte hänsyn till de bakomliggande faktorer som kan bidra till 
beteendet, som exempelvis segregation och socioekonomisk status. Genom att förknippa det 
brottsliga beteendet med kulturkonflikter medför detta konsekvenser där utanförskap, 
diskriminering och segregation förbises som några av de bakomliggande orsakerna till 
kriminalitet (Ålands, 2002).  

Åland (2002) menar att det finns en vanlig uppfattning bland den svenska befolkningen att det 
är invandrare som begår de flesta brotten. Det är enligt författaren invandrarpojkar som syns 
mest ute på gatorna på kvällarna. Dessa ungdomar kan således utifrån förväntningar riskera 
att skapa en bild av sig själva som bygger på fördomar som riktas mot dem för att sedan 
handla utifrån dessa. Detta menar författaren är beroende på vilken typ av brottslighet det 
gäller.  

2.4 Avvikande beteende 
Osgood, Johnston, O’Malley, och Bachman (1988) har genomfört en studie där de undersökt 
hur stor andel av deras respondenter som missbrukade alkohol, narkotika och hade ett 
kriminellt beteende. Studien visade att 73 % av de ungdomar mellan 18-20 som undersöktes 
hade någon gång utfört minst en kriminell handling. Det visade sig även att 45 % hade 
konsumerat alkohol och 36 % hade någon gång testat drogen marijuana. Författarna menar att 
om en individ har ett avvikande beteende som alkohol eller drogbruk eller kriminalitet kan 
detta leda till att individen skapar andra avvikelser. Det finns ett samband mellan olika former 
av avvikelse, särskilt att narkotikabruk leder till ett kriminellt beteende. En annan förklaring 
är att olika avvikande beteenden är relaterade till varandra då de har delade inflytanden; 
samma faktorer påverkar alla sorters avvikande beteende. Det som menas med detta är att 
avvikelser är ett generellt fenomen där olika beteenden som exempelvis drogmissbruk och 
stöld samvarierar med varandra.  

Osgood m.fl. (1988) menar vidare att det saknas någon uttalad teori som beskriver sambandet 
mellan specifika former av avvikande och deras relationer med varandra. En individ som 
använder marijuana dagligen riskerar att bli utstött från formella umgängeskretsar och kan 
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istället leda till att denne associerar sig mer till kretsar som har en accepterande attityd 
gentemot det avvikande beteendet. En konsekvens av detta kan vara att individen tar till sig 
andra typer av avvikande beteenden som minskar bandet till de formella kretsarna. Om 
drogmissbruket skulle upptäckas av polisen säger stämplingsteorin att utvecklandet av en 
avvikande identitet skapas. Författarnas analys visade att de ungdomar som brukade 
marijuana under gymnasietiden löpte större risk att använda tyngre droger senare i livet. 
Under åren efter gymnasietiden hade marijuanabruket ingen inverkan på användandet av 
andra tyngre droger. Detta eftersom beteendet är åldersberoende då tonåren har en betydande 
roll för individens identitetsskapande. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som valts i föreliggande studie är systemteorin och avvikande 
beteende. Systemteorin används i föreliggande studie som en överordnad teori. Den har 
använts för att den dels sätter fokus på individer på gruppnivå och för att ge en förståelse för 
hur individer samspelar i grupp. Eftersom ungdomar är en grupp i samhället är denna teori 
relevant för att förstå interaktionen mellan ungdomar och deras miljö. Begreppet avvikande 
beteende har används för att belysa hur samhället och grupper i samhället kan stämpla 
individer som avviker från samhällets normer samt även hur individer lever efter dessa 
föreställningar som de fått sig tilldelade. Eftersom kriminella ungdomar ses som en avvikande 
grupp i samhället lämpar sig denna teori väl.  

3.1. Systemteorin  
Forsberg och Wallmark (2008) förklarar att en individs identitet utvecklas genom en 
kontinuerlig kommunikation och i samspel med andra individer i ett gemensamt 
sammanhang. En individs identitet är under en konstant utveckling i interaktion med andra. 
Systemteorin menar att problem finns till som en oskiljbar del i samspel mellan individer. 
Forsberg och Wallmark (2008) förklarar vidare att systemteorin är holistiskt, vilket innebär att 
helheten är mer än summan av delarna. Detta medför till att individer betraktas som ett 
delsystem i en större helhet. Med detta menas att en förändring i ett system även påverkar 
andra delar av systemet. Exempelvis om en förändring av familjesystemets subsystem sker, 
påverkar det hela familjesystemet och även överliggande system.  

Systemteorin har fokus på processer, detta innebär hur relationer och samspel samt innehåll 
och resultat skapas och utvecklas (Payne, 2008). Teorin har även fokus på hur olika system 
samverkar med varandra och hur olika problem kan uppstå utifrån detta. Ett exempel kan vara 
en familj där det råder dåliga relationer mellan medlemmarna, där en konsekvens kan vara att 
det blir svårare att exempelvis hjälpa ett barn som har svårigheter i skolan. Med detta menas 
att beteendet i ett system kan påverka hur en individ fungerar i ett annat system. Den 
systemteoretiska utgångspunkten riktar sig mot kommunikationen mellan individer som 
således kan förklara hur problem kvarstår samt hur situationen kan förändras.  

Moe (1996) förklarar begreppen systemförnuft och systemidentitet. Dessa begrepp beskriver 
olika synsätt, uppfattningar och handlingar som får en meningsfullhet i ett specifikt 
systemsammanhang. Hos exempelvis ett gäng är deras handlingar ett uttryck för deras 
systemförnuft men betraktas handlingarna utanför systemet kan handlingarna som gruppen 
utfört te sig meningslösa. Författaren tar upp ”det meningslösa våldet” som kan inneha en 
nivå av systemblindhet vilket menas att aktörerna som utför våldshandlingarna brister i 
förmågan att se den meningslöshet som handlingarna medför. Systemet har saknar en förmåga 
att se det som de utanför system ser. Detta eftersom handlingarna inom systemet ses som 
rationella. Systemet har en intern byråkrati där gruppen har en oförmåga att betrakta sig själva 
vilket kan ska skapa en frustration hos de utanför gruppen. Detta resonemang gäller i olika 
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typer av grupper, som exempelvis studentgruppen eller familjen. Ett ytterligare begrepp som 
Moe (1996) förklarar är systemtvång som innebär när någon i ett system utför handlingar som 
systemet begärt men som individen i vanliga fall inte skulle genomföra.  

Ett system kan betrakta sig själv som ett system, detta genom hur de agerar och hur de 
kommunicerar med varandra (Moe, 1996). Ett system betraktar sig självt i den avgränsning 
som den gör med omvärlden. Ett exempel som författaren tar upp är ett ungdomsgäng som 
ertappats av polisen och således fått problem med sin status. Om gänget vill fortsätta att vara 
tuffa finns en risk att de döms för hårdare straff, om de däremot slutar att ha en tuff attityd kan 
de istället betraktas som ett fegt gäng. Detta leder till att de i slutändan befinner sig i en 
paradoxal situation; de måste välja mellan två vägar. Moe (1996) förklarar även att ett system 
definierar sig själva och definieras av andra i förhållande till motsatta föreställningar. Det 
”tuffa” gänget ställs ofta i kontrast med de laglydiga vilket enligt författaren kan förklaras 
genom komplementariteter, som innebär att begrepp och symboler bestämts av sina motsatser, 
exempelvis, det som är tufft är det som går emot lagen. 

3.1.1 Systemnivåer 
Forsberg och Wallmark (2008) menar att en individs omgivning kategoriseras i fyra olika 
nivåer. Den första nivån är mikrosystemet vilket innefattar system såsom familj och släkt. 
Den andra systemnivån är mezzosystemet vilken utgör kontaktvägar mellan en individs olika 
mikrosystem. Den tredje systemnivån heter exosystemet som innefattas av exempelvis 
samhället och skola. En individ påverkas indirekt av exosystemet då denne ingår i ett annat 
system. Den sista systemnivån heter makrosystemet vilken bl.a. utgörs av politik och kultur. 
Makrosystemet kan påverka individer både direkt och indirekt. En individ kan därmed 
påverkas av miljöer och andra system där denne inte är under en direkt påverkan. Schjødt och 
Egeland (1994) beskriver feedback som ett viktigt begrepp inom systemteorin där responsen 
från omgivningen påverkar individers handlingar. Omgivningen respons på systemet 
handlingar leder till att systemets framtida handlingar formas. En negativ respons från 
omgivningen kan rätta till avvikelser inom systemet medan positiv respons kan förstärka 
avvikelser.  

3.1.2 Livsmodellen  
Payne (2008) förklarar att det finns två perspektiv inom systemteorin. Den ena är den 
generella systemteorin som fokuserar på individens miljö och hur individen samspelar med de 
olika systemen i samhället. Det andra perspektivet är den ekologiska systemteorin som har sitt 
fokus på individens miljö där en förändring på individen eller miljön bör ske för att få en 
bättre passform. Författaren förklarar vidare en inriktning inom den ekologiska systemteorin 
som heter livsmodellen. Den förklarar att individen befinner sig i en beroendeställning till sin 
omgivning. Fokus ligger på att finna samband mellan individen och dennes miljö där 
relationer mellan människor är ömsesidig och ständigt påverkar varandra genom olika 
utbyten. Inom livsmodellen anses individen gå igenom unika livsförlopp där denne kan stöta 
på olika stressorer under livets gång. Stressorerna kan bestå av övergångar, skeenden eller 
problem som kan störa passformen mellan individen och miljön vilket kan leda till att 
individen förmåga att anpassa sig till miljön minskar. Detta kan leda till att individen upplever 
en oförmåga att hantera en svår situation vilket kan leda till att denne genomgår två 
bedömningsfaser som handlar om dessa stressfaktorer och den stress den medför. Payne 
(2008) förklarar att individen först avgör hur allvarlig störningen är och hur det kommer att 
påverka denne, om den kommer att orsaka skada eller förlust, eller om den istället medför en 
utmaning. Utifrån detta sker en reflektion av vilka möjligheter denne kan vidta för att klara av 
situationen samt vilka resurser denne har till sitt förfogande som kan vara till hjälp. Individen 
kan även försöka hantera situationen genom att förändra något hos sig själv, omgivningen och 
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samspelet dem emellan. Vilka signaler omgivningen ger kan förklara om försök till förändring 
har lyckats. 

3.1.3 Systemgränser 
Enligt Moe (1996) måste ett system avgränsa sig självt från sin omvärld för att kunna betrakta 
och beskriva omgivningen. Detta är viktigt att uppnå för att individen ska kunna nå någon 
handlingskraft. Med detta menas att systemet förlamas av de ändlösa möjligheterna. 
Författaren tar upp ett exempel där han beskriver pojkgäng och hur deras omvärld kan se ut 
där andra gäng och poliser ingår. Denna omvärld har många möjligheter och kan påverka en 
grupp på olika sätt. Det är gruppen själv som måste hantera omvärlden där gruppen får skapa 
en egen verklighetsuppfattning och avgränsa sig från omvärlden. Utifrån detta skapar gruppen 
ett socialt system som innebär att den existerar på grund av sina egna gränser. Det går att säga 
att det då skapas ett ”vi” som har en egen förståelse i förhållande till ”de andra”. Gruppen kan 
endast styra sin egen uppfattning och förhållningssätt till de andra. Utifrån detta formas 
gruppen och får mening. Hot från omvärlden blir således hot mot gruppen. Utan gränser finns 
ingen existens av gruppen och det är endast gruppen själv som drar sina gränser. Försvinner 
gruppens gränser, löses gruppen ut men om det istället är gruppens verklighetsbild som 
förändras kan gruppen besluta att förändra sig själv.  

Systemteorin utgår från att systemets helhet ska ses på och förstås utifrån systemets olika 
delar och interaktionen dem emellan (Schjødt & Egeland, 1994). Exempelvis kan ett system 
bestå av en familj som i sin tur består av mindre system i form av familjemedlemmarna. I 
likhet med Moe (1996) förklarar även Schjødt och Egeland (1994) betydelsen av 
systemgränser och menar att ett system innefattar gränser där utbyte mellan gränserna kan 
ske. Dessa gränser är nödvändiga för att vidmakthålla systemet men det bör även finnas en 
viss öppenhet för interaktion med andra system. Med detta menas att det exempelvis måste 
finnas gränser mellan föräldrasystemet i förhållande till barn-ungdomsystemet för att 
föräldrarna ska förmå att sätta gränser för deras barn samtidigt som de bör vara öppna för 
kommunikation och förändring. Om det finns för strama eller för öppna gränser inom familjen 
kan detta ge upphov till problem i familjen. För att familjen ska kunna fungera menar 
författarna att systemet bör vara hierarkiskt utformat, exempelvis att föräldrarna i en familj 
har mer makt än barnen. Problem i familjen beror på att strukturen inom familjen har brustit. 
Forsberg och Wallmark (2008) förklarar att en individ formar och formas av sin omgivning 
och att system är föränderliga och kräver på så sätt en ständig anpassning. Schjødt och 
Egeland (1994) skriver att problem hos en familj kan bero på att de saknar förmåga att 
anpassa sig till förändringar inom eller utanför familjen.  

3.2 Avvikande beteende 
3.2.1 Socialt avvikande beteende  
Estrada och Flyghed (2007) beskriver att det finns tre olika förklaringar på hur människor ser 
på avvikelser och avvikande personer. Den första är avvikande som synd, där avvikaren håller 
med de som dömer denne och ser sig själv som avvikare men strävar efter att vara normal. 
Den andra är avvikelse som sjukdom, avvikaren ses av andra som oskyldig på grund av en 
sjukdom eller sociala omständigheter. Den tredje är avvikelse som fara, avvikaren har gjort ett 
medvetet val att vara en avvikare och den är en farlig normbrytare.  

Ett synsätt gällande avvikande beteende är enligt Cohen (1973) att alla människor har från 
början aggressiva och destruktiva tendenser som författaren kallar för Id. Dessa är inte inlärda 
utan bara finns till och är impulsiva, vilka är grunden till det mesta av ett dåligt beteende. 
Människor får under uppväxten lära sig att kontrollera impulserna från Id, genom bland annat 
sitt ego och superego. En kriminell person handlar utifrån sina instinktiva drivkrafter. En 



 

 14 

”normal” persons omedvetna kriminalitet tar sig i uttryck genom sociala oskyldiga utlopp. 
Skillnaden mellan en kriminell person och en icke kriminell person är alltså att den 
sistnämnde klarar i god mån av att kontrollera sina aggressiva drivkrafter. Utifrån detta menar 
Cohen (1973) att benägenheten för avvikande beteende är en given faktor så vida det inte 
finns motverkande kraft. Cohen (1973) förklarar vidare att ett avvikande beteende innebär att 
människor bryter mot normativa regler. Ett avvikande beteende förekommer endast om 
individen är underordnad de regler som denne bryter mot, detta beroende på vilken roll denne 
har inom olika grupper så som sin familj, vänner och skola. Om rollförväntningar eller regler 
som en person underställs ställer allt för höga krav på individen kan denne få svårt att följa 
dem. Dessa krav kallar författaren för rollkonflikter och är en orsak till avvikelser som 
inbyggd i systemet. Becker (1997) förklarar att de sociala reglerna skapar olika sociala 
grupper. I moderna samhällen är det svårt att alla accepterar de olika reglerna som finns i 
samhället. Detta medför till att de istället skapar egna sociala regler inom sina egna grupper 
där faktorer så som klass, etnicitet och kulturella värderingar påverkar utformandet av 
reglerna. Problemen som dessa grupper handskas med när det gäller miljöanpassning samt 
deras bakgrund och historia är även dessa bidragande faktorer.  

3.2.2 Stämpling 
Hilte (1996) förklarar att stämpling sker först när en tydlig skillnad upptäcks mellan en 
individs förväntade sociala identitet och dennes egentliga sociala identitet. Detta med 
förutsättningen att individen även besitter avvikande egenskaper. Författaren nämner 
Goffman som menar att stigma kan förklaras utifrån tre kategoriseringar. Dessa är; kroppsliga 
missbildningar, att individens personliga karaktär fläckats av exempelvis fängelsevistelse, 
alkoholism eller arbetslöshet. Den tredje aspekten enligt Goffman är stambetingade, alltså att 
individen stigmatiseras på grund sin etnicitet eller religion. Hilte (1996) menar att stämpling 
innebär att en individ förflyttas från en högre statusposition till en lägre vilket medför 
negativa konsekvenser för individens självvärderingssystem. 

Goldberg (2005) har utvecklat en karriärmodell som består av fyra olika stadier. Dessa är; 
föräldrarnas stämpling vilket medför till att individen utvecklar en negativ självbild vilket 
leder till en primär avvikelse, beteenden som strider mot normer där individens förståelse för 
det saknas. För att ett barn ska förstå vilka normer som råder bör omgivningen reagera på 
barnets beteende. Det andra stadiet är samhällelig stämpling vilket menas att barnet möter 
samhället och får responser från andra för sitt beteende. Det tredje stadiet är sekundär 
avvikelse, den samhälleliga stämplingen leder till en förstärkt negativ självbild hos individen. 
Sekundär avvikelse är när individens beteende strider mot normer som denne är medveten om 
men väljer att bryta mot. I det sista stadiet kan individen enkelt hamna i en avvikelsespiral 
som innebär att denne blir stämplad och utvecklar en negativ självbild. Detta leder till en 
sekundär avvikelse och sedan ett misslyckande för att sedan leda till mera stämpling.  

Goffman menar att stigmatiserade personer genomgår olika faser av hur de bedömer sig själva 
(Hilte, 1996). Den första fasen handlar om att individen tar efter de andras inställning som de 
har på personen i fråga för att i en senare fas bli medveten om att denne har ett stigma och få 
förståelse om vad det innebär och vilka konsekvenser det ger. Detta kallar Goffman för en 
moralisk karriär. Detta liknas vid avvikandekarriären som innebär vägen in till exempelvis 
kriminalitet.  

3.2.3 Avvikandekarriär 
Karriärsbegreppet kan användas för att förklara den process som en kriminell person 
genomgår när denne anklagas, häktas, döms och fängslas. Detta är en stegvis beskrivning och 
en förflyttning mellan olika statuspositioner. Hilte (1996) nämner Becker som menar att det 
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första steget i en avvikandekarriär är regelbrottet. Den som väljer att följa sina 
okonventionella impulser skiljer sig från de som kan kontrollera dessa på så sätt att avvikaren 
inte har något att förlora. En avvikande person känner inte att denne bör följa den etablerade 
normsystemet och känner inget behov av att använda sig av olika tekniker för att rationalisera 
sina handlingar. Det andra steget är utvecklandet av avvikandets motiv och intressen. Utifrån 
Beckers (Hilte, 1996) studie om marijuanarökare fann han att nybörjare lärde sig rökandets 
motiv i samspel med andra mer erfarna rökare. Det tredje och mest avgörande steget i 
uppbyggandet av avvikarkarriären är själva stämplingen av avvikaren. Den får avgörande 
konsekvenser för avvikarens själbild. Avvikaren placeras i en ny social kategori där dennes 
omgivning uppfattar denne som mindre värd vilket påverkar den stämplades medverkan i det 
sociala livet. Den stämplade personen kan uteslutas från sina konventionella grupper och 
frysas ut från bland annat klasskamrater. Det sista steget i avvikarkarriären är när individen 
går med i en organiserad avvikargrupp vilket kommer ha en betydande påverkan på 
avvikarens självuppfattning. Utifrån avvikargruppen utvecklas sedan subkulturer som består 
av gemensamma uppfattningar om vilka samhällsnormer som gäller.   

Enligt Goldberg (2000) kan en person bli stämplad genom dess handlingar men även utifrån 
dennes hudfärg eller etniskt bakgrund. Möjligheten för en avvikande person att delta i 
samhällslivet och få ”normala” sociala erfarenheter försvåras om de på grund av olika 
omständigheter tvingas umgås med andra avvikande personer. Detta förlänger och förvärrar 
således utanförskapet. Författaren förklarar även att en avvikande person kan utveckla sin 
avvikandekarriär genom att bygga på tidigare avvikande beteenden. Johansson och Lalander 
(2010) förklarar att marijuanarökning är en del av en avvikarkarriär där individen gradvis 
övertar en upplevelse som andra ser som avvikande, denna process sker i sociala interaktioner 
med andra människor. Författarna nämner även trappstegsmodellen som innebär att en individ 
exempelvis börjar bruka alkohol för att sedan övergå till hasch, amfetamin och även i vissa 
fall heroin. Synen på drogen som den utlösande faktorn till ett vidare missbruk medför till att 
omgivningen bortser från de sociala processer som bidrar till att individen lär sig använda 
narkotika.  

3.2.4 Subkulturer 
Hilte (1996) förklarar att en avvikande livsstil kan gå i arv från olika generationer och ter sig 
då i form av bland annat olika kriminella subkulturer som således bryter mot samhällets 
normer och värderingar och skapas till egna. Ungdomsbrottsligheten och den kriminella 
subkulturen som uppstår ur den är en aktivitet som till största del ägnas av ungdomar från 
arbetarklassen. Det förekommer även brott av ungdomar i medelklassen men i mindre 
utsträckning. Att växa upp i en arbetarklasskultur ger ungdomar sociala värderingar och 
livsstilar som skiljer sig från ungdomarna i en medelklasskultur. De värderingar som finns i 
skolan som bland annat betonar ambition, individuellt ansvar, prestation och självkontroll 
skiljer sig från de värderingar som finns hos arbetarklassungdomarna. Dessa ungdomars 
uppväxt kännetecknas istället av spontanitet och ett större beroende till sin familj samt ingen 
utveckling av ett långtidsperspektiv och karriärmål. I och med att medelklassens värderingar 
dominerar i skolan medför detta problem för arbetarklassungdomarna.  

Arbetarklassungdomarna har inte de förutsättningar som medelklassen har för att kunna 
förverkliga mål som utbildning och karriär. Denna motsättning leder till att den kriminella 
subkulturen kan växa fram hos arbetarklasungdomar som en lösning på detta problem. De 
löser även sina problem genom att tillbakavisa de värderingar som medelklassen har och 
ersätter de istället med omvända värderingar i sin egen subkultur. Det kriminella beteendet 
blir då det ”rätta” beteendet och används på så sätt för att hävda sig gentemot medelklassen 
och återuppsätta sin självkänsla.  
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Kalderstam (1979) förklarar att subkultur är ett fenomen där människor avgränsas och förs in 
i olika kategorier på grundval av olika gemensamma faktorer som exempelvis beteenden, 
levnadssätt och värderingar. För att grupperna ska kallas för subkulturer ska de betecknas som 
avvikare eller brottsling. Subkulturer behöver inte vara i konflikt med den större kulturen 
även om konflikter bland dessa är vanligt förekommande. Enligt författaren går det att 
analysera subkulturer genom att de till dess normativa innehåll. Med detta menas att det 
exempelvis i en kriminell subkultur finns normativa förväntningar som säger att 
medlemmarna ska begå brott, det kriminella beteendet är således en förutsättning för att en 
individ ska bli accepterad och vinna status i gruppen. Om individen väljer att bortse från 
gruppens förväntningar att begå kriminella handlingar leder detta till straff och kan även leda 
till att individen blir utesluten ur gruppen. Enligt Kalderstam (1979) finns det ett samband 
mellan subkulturteorier och ett kriminellt beteende. Det finns tre inriktningar som förklarar 
detta. Dessa är; att en individ i en subkultur blir utsatt för normativa förväntningar att begå 
brott vilket leder till ett kriminellt beteende, att kriminellt beteende orsakas av en bristande 
social kontroll. Den sista inriktningen är att kriminellt beteende är ett resultat av en individs 
målfrustrationer, när de legitima sätten för att individen att uppnå sina mål blir blockerade kan 
det leda till att individen använder sig av illegala medel för att uppnå sina mål.  

4. Metod 
4.1 Forskningsansats 
Uppsatsen har genomförts genom en kvantitativ metod. Elofsson (2005) förklarar att den 
kvantitativa metoden gör sig specifik på det sätt att kvantiteterna används för att analysera och 
tolka de empiriska data som har uppkommit. Den används när forskare vill undersöka hur 
många som exempelvis har en viss egenskap eller åsikt. Dock för den kvantitativa metoden 
med sig begränsningar i form av att klassificering bör göras för att en analys ska bli möjlig. 
Med detta menas att klassificering bör ske av de individer som deltagit då det blir mer 
intressant att analysera resultatet ur olika perspektiv. Genom denna metod går det att beskriva 
hur olika saker förefaller och försöka finna förklaringar till detta samt kunna pröva olika 
teorier som beskriver verkligheten.  
 
Utifrån ovanstående ansågs den kvantitativa metoden som mest lämpad för uppsatsens syfte. 
Detta med utgångspunkt i att den kvantitativa metoden ger möjlighet till bedömningar av hur 
ungdomars syn på kriminalitet ser ut. Det som gör att metoden intresserar oss är att den ger 
möjlighet att klassificera data eftersom det går att använda sig av olika variabler. Med detta 
menas att deltagarna kan delas in i olika variabler såsom kön, ålder och etnicitet för att ge ett 
större perspektiv och en mer intressant analys. En ytterligare anledning till att den kvantitativa 
metoden valdes är att det som ämnas undersökas kräver en enkätundersökning som kan 
inbegripa ett stort antal respondenter vilket är till fördel för resultatens generaliserbarhet.  

4.1.1 Urval och datainsamling 
Bryman (2011) förklarar att kriterierna för kvantitativ metod är att ett urval bör göras med 
hänsyn till studiens syfte och vilken målgrupp som ämnas undersökas. Därför har 
respondenter valts som anses vara lämpade för studiens syfte. Studien är inriktad på 
ungdomar mellan åldrarna 16-20. Detta för att specificera en specifik åldersgrupp som är av 
intresse för ämnet. Vi har haft i beaktande att försöka ha få respondenterna som både är 
kvinnor och män för att kunna analysera skillnader och likheter mellan könen. Detta med 
hänsyn till att några av frågeställningar ska kunna besvaras. En annan faktor som ämnades 
undersökas var om etnicitet har en betydande roll på resultatet, därför ville vi även ha 
respondenter med olika etniska bakgrund. Respondenterna i undersökningen utgörs av 112 
gymnasieungdomar mellan årskurs 1-3 på två olika gymnasieskolor. För att få kontakt med 
individer i den åldersgrupp som eftersträvats har ett bekvämlighetsurval används. Enligt 
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Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att forskaren med avsikt skickar ut enkäter till 
exempelvis vissa program på en högskola som forskaren själv valt. Vi kontaktade rektorn på 
en av gymnasieskolorna där en av oss studerat tidigare för att få hjälp med att utföra 
enkätundersökningen.  

Information har sökts genom olika sökmotorer på internet, såsom Google, Google Scholar, 
ScienceDirect och LIBRIS. Ytterligare datainsamlingsmetoder som används är 
studentlitteratur som finns på Örebro Universitetsbibliotek. Enkäter har används som 
respondenterna har fyllt i och besvarat. Enkäterna har utformats med hjälp av Google docs 
som är en tjänst där det går att utforma internetbaserade enkäter. Innan enkäterna gav ut 
gjordes en pilotstudie där enkäten gav ut till två respondenter, en kvinna och en man, som 
ingår i åldersgruppen. Detta gjordes för att få feedback på enkäten, om enkäten var tydligt 
utformad med bra frågor eller om det fanns ändringar som behövdes göra.  

För den internetsbaserade enkäten gavs webbadressen, där enkäten var utformad, personligen 
till elever på tre olika årskurser för att få en spridning av programmen, åldrarna och för att få 
en så jämn könsfördelning som möjligt. Eleverna svarade sedan på enkäten under början av 
ett undervisningstillfälle och skickade sedan enkäten som automatisk samlades in på ett 
datablad, Google docs. Frågorna i enkäten har fokus på tre huvudområden. Det första är på 
ungdomarnas bakgrundsfaktorer så som kön, etnisk bakgrund, ålder och föräldrars civilstånd 
och sysselsättning. Detta för att få en bild av ungdomarnas livssituation för att vidare kunna 
använda detta i analysen. Det andra är kartläggning om ungdomarnas egna erfarenheter av 
kriminalitet och våldshandlingar. Dessa frågor ställdes för att undersöka om respondenterna 
haft egna kriminella erfarenheter av att själv utföra kriminella handlingar men även om de 
bevittnat andra människor som utfört kriminella handlingar. Det sista området behandlar olika 
påståenden om bland annat kriminella handlingar för att få en inblick i hur ungdomarnas egna 
attityder om ämnet ser ut.  

4.1.2 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) förklarar att det finns tre viktiga faktorer som beskriver om ett mått är 
reliabelt. Dessa tre är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Den första 
innebär att resultatet från undersökningen ska vara likadan under en längre tid vilket kan 
prövas genom ett test-retest som går ut på att forskaren gör ett test för att sedan repetera det 
igen. För att måttet ska anses vara stabilt och att respondenternas svar ska vara tillförlitliga 
bör korrelationen vara hög. Intern reliabilitet fokuserar på mått med flera indikatorer. När 
respondenternas svar på varje fråga slås ihop till ett totalpoäng kan det medföra en risk att 
indikatorerna saknar en inre överensstämmelse då de inte relaterar till samma mått. Det är av 
vikt att forskarna är överens om hur de ska tolka det de observerar. Interbedömarreliabilitet 
handla enligt (Bryman, 2011) om i vilken utsträckning de olika observatörerna kan vara 
överens deras tolkningar gällande de beteenden som de observerat. Dessa faktorer för med sig 
att det bör vara en medvetenhet om att vårt resultat ska innefatta många respondenter för att 
försäkra att resultatet blir mer stabilt, vilket kan ge oss en övertygelse om att resultaten inte 
förändras över tid. En genomgående strävan är att indikatorerna ska vara relaterade med 
varandra för att öka sannolikheten om ett samband på svaren. Avseende 
interbedömarreliabiliteten i studien har den tillförsäkrats genom en medvetenhet kring 
möjligheterna att riskerna för feltolkning av data finns. Den interna reliabiliteten i 
föreliggande studie har beaktats genom att vi kommit överens om hur vi ska tolka data, i de 
fall vi varit oense har diskussion först och läsning av datan har gjort för att återigen tolka det 
för att eventuellt komma överens om samma tolkning.    
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Extern validitet innebär enligt Bryman (2011) att resultaten av undersökningen kan 
generaliseras utöver de personer som undersökts. Resultaten i föreliggande studie kan endast 
generaliseras till de ungdomar som medverkat i studien. Detta på grund av urvalsmetoden 
som valts. Den externa validiteten blir därmed lägre i och med att ungdomarna endast 
undersökts från två gymnasieskolor i samman stad. Hade det varit en större spridning med fler 
gymnasieskolor och fler städer hade resultatet haft en högre extern validitet. Den inre 
validiteten innebär att om samband mäts mellan olika variabler ska tillförsäkran ske om att det 
finns ett samband och att detta inte beror på en annan faktor (Bryman, 2011). För att försäkra 
oss om att arbetets inre validitet blir så stark som möjligt har en kritisk hållning hållits till de 
funna sambanden. Vi har gått tillbaka till de ursprungliga resultaten och jämfört siffrorna med 
de siffror som kommit fram i korstabellerna, Begreppsvaliditeten menar Bryman (2011) är att 
begreppen som studeras samstämmer med de olika termerna som använts vid mätningen. För 
att försäkra sig om detta går det att använda tidigare empiriska data i utformandet av 
föreliggande studie. Vi har använt oss av Brås (2006) studie vid utformandet av frågorna i 
denna studie, just för att ge en bättre begreppsvaliditet. 

4.1.3 Databearbetning och dataanalys 
Efter att data insamlats stängdes länken till enkäten och resultaten sparades i en Microsoft Exel 
fil. Denna fil fördes sedan in i statistik programmet SPSS där variablerna fördes in. När det 
gäller dataanalysen gjordes bivariata korstabeller för att undersöka sambandet mellan olika 
variabler. Bryman (2011) beskriver bivariat dataanalys som innebär att analys av två variabler i 
taget görs i syfte att undersöka hur de är relaterade till varandra. Fokus ligger på att finna 
samband eller samvariation mellan två variabler. Detta har gjorts genom att räkna andelen 
procent på oberoende variabel, kolumnprocenten. I de tabeller då variabelvärdena har skiljt sig 
åt tillräckligt mycket har ett samband funnits. Det statistiska testet chi-två testet har används för 
att enligt Bryman (2011) bestämma den statistiska signifikansen för de framkomna resultaten. 
Denna kommer endast att användas där statistiska samband finns och anges då genom ett p 
värde.  

4.2 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2012) förklarar att det finns krav på forskning, forskningskravet, och menar 
att forskning är viktigt och bör utföras med väsentliga frågor och hög kvalitet. 
Vetenskapsrådet (2012) menar vidare att individerna som medverkar i en studie har ett 
berättigat krav, individkravet, på skydd mot olämplig information om exempelvis deras 
livsförhållanden. De får heller inte utsättas för psykiskt eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Dessa krav anser vi har beaktats genom att vi utformat väsentliga frågor i enkäten 
som respondenterna svarat på. Frågorna var noga genomtänkta innan de skevs ner. Frågorna 
söker inte efter olämplig information och inga frågor har ställs för att avslöja respondenternas 
anonymitet. 

Bryman (2011) beskriver fyra olika forskningsetiska principer. Den första är 
informationskravet som innebär att forskaren ger de berörda personerna information om syftet 
med undersökningen, detta innebär att respondenterna får reda på att deras deltagande sker 
frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Det ska även ges 
information om vilka moment som ingår i undersökningen. Under datainsamlingen har 
informationskravet tagits i beaktande på så sätt att respondenterna fått information 
personligen om undersökningens syfte. De fick även reda på att deras deltagande var frivilligt. 
Bryman (2012) förklarar samtyckeskravet. Den säkerställs genom att det tydligt framkommer 
att respondenternas deltagande är frivilligt, här betonas individens samtycke och 
självbestämmanderätt kring deras deltagande. Samtyckeskravet har tagits i åtanke genom att 
vi före enkätformuleringen bestämde åldersgränsen för deltagande, 16-20 år och kunde 
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därmed bortse från vårdnadshavarnas samtycke. De som medverkar i en studie har 
självbestämmanderätt om hur länge och under vilka omständigheter de vill delta 
(Vetenskapsrådet, 2012). Detta har tagit i beaktande då vi varit noga med att ungdomarna som 
medverkat i studien fått denna information så att de varit medvetna om att de närhelst kan 
avluta sitt deltagande.  
 
Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter som insamlats 
från respondenterna ska behandlas med en konfidentiell hållning. Respondenterna 
informerades om att deras medverkan var anonym, Vid utformandet av enkäten togs 
registreringen av IP-adresserna bort, detta för att säkerställa deras anonymitet. Den sista 
principen är nyttjandekravet som innebär att information som samlats in endast används till 
det specifika ändamålet och ingenting annat. För att tillgodose detta stängdes enkäten ner från 
webbsidan så att det inte längre är tillgänglig för allmänheten.  

4.3 Metoddiskussion 
Fördelarna med en enkätstudie att de är billigare att administrera och besvaras snabbare samt 
att det blir färre obesvarade frågor (Bryman, 2011). Enkätstudien har varit en positiv form av 
datainsamling för att många respondenter kunde medverka vilket gav studien en högre 
generaliserbarhet just hos de gymnasieskolor som urvalet gjordes från. Anledningen till att en 
internetsbaserad enkät valdes är för att de först och främst var mindre kostsamma och 
miljövänliga och för att det var snabbare att få fler enkäter besvarade då eleverna på skolorna 
som besöktes var utrustade med datorer (Bryman, 2011). Några negativa aspekter med att 
göra en enkätundersökning har varit saknaden av möjligheten att ställa följdfrågor till 
respondenterna. En annan negativ aspekt har varit att respondenterna saknat möjlighet att 
ställa frågor till oss direkt om det var något i enkäten som var obegripligt. Det har även varit 
en utmaning att tolka respondenternas svar då vi i analysen utgått från siffror istället för 
utförliga svar. I efterhand har vi kommit i underfund med att vissa av enkätfrågorna kunde ha 
formulerats om då det bland annat blir otydligt i vad den egentligen mäter, som exempelvis 
tabell 3. Där var det menat att undersöka ungdomarnas attityder angående om stöld är okej. I 
efterhand hade det räckt, utan att tillägga ”i behov av pengar för att sälja det vidare”. Detta då 
det kan ha en annan innebörd i sig.  

Olika forskningar har hittats som berör ungdomsbrottslighet och är något som bör förnyas 
kontinuerligt då brottslighet är föränderlig över tid. Vi har använt forskning från olika 
årtionden vilket är av vikt för att få en bild av hur ungdomsbrottsligheten har utvecklats och 
förändrats när det gäller dess, utbredning och karaktär.  
 
5. Resultat och Analys 
Nedan följer studiens resultat som utgörs av 11 tabeller. Resultatet i dessa tabellar har 
analyserats med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Tabellerna har 
delats upp i tre teman; kön, riskfaktorer och etnicitet.  
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5.1 Kön 
Tabell 1.  Respondenternas kön och ålder, i procent.  

 16  17 18 19 20 Totalt  

Man 39 13 15 15 18 100 %  

Kvinna 

n= 112 

18 29 13 31 9 100 %  

 
Den totala andelen respondenter som besvarat på enkäten är 112 personer. Av dessa var 60 % 
män och 40 % kvinnor. Vad gäller alla respondenterna, oavsett kön, var det totala 30 % 16 år, 
20 % 17 år, 14 % 18 år, 21 % 19 år och 14 % 20 år. Av männen var 39 % 16 år gamla och 
utgjorde den största åldersgruppen i kategorin män. Av kvinnorna var 29 % 17 år och utgjorde 
den största åldersgruppen i kategorin kvinnor.  

Tabell 2. Respondenternas attityder angåendet om det är fler män än kvinnor som begår brott, 
i procent.   
 

 Stämmer  Stämmer inte  Totalt  

Man 75 25 100 % 

Kvinna 93 7 100 % 

 
I tabell 2 framgår det att de kvinnliga respondenterna (93 %) anser i högre grad att det är fler 
män än kvinnor som begår brott jämfört med 75 % hos männen. Resultaten visar även att det 
skiljer sig mellan könen i kategorin stämmer inte där det framkommer att en högre andel män 
(25 %) än kvinnor (7 %) anser att fler brott begås av män. Resultatet är statistiskt signifikant, 
p=0,011. 
 
Som Rings (2007) undersökning visat, att 59 % av de brottslingar som undersöktes var pojkar 
kan det utifrån detta styrka respondenternas antydan att det är flest män som begår brott. Även 
Estrada (1999), Marklund (2003) och Leenders och Brugmans (2005) stöder detta, att 
brottslighet är ett manligt fenomen.  
 
Utifrån systemteorin (Forsberg och Wallmark, 2008) kan detta förklaras genom att 
ungdomarna ingår i olika system varpå män är ett subsystem och kvinnor ett annat. Det sker 
en kommunikation inom och mellan dessa system och det sker en kontinuerlig utveckling av 
identiteten under dessa processer. Denna identitetsutveckling kan således förklara varför det 
finns skillnader på svaren kvinnor och män emellan. Moe (1996) menar att system har en 
förmåga att definiera sig själva men även andra system. Detta kan således förklara 
skillnaderna mellan respondenterna då de definierar sig själva med olika egenskaper, men de 
kan även definiera andra som i fallet med tabell fem. Det framkommer även att männen 
definierar sitt system som mer brottsbenäget, vilket innebär att de anammar det synsättet, även 
kvinnorna definierar männen som mer brottsbenägna och det kan således projicera 
definitionen på männen.  
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Tabell 3. Respondenternas attityder angåendet om stöld är okej i behov av pengar, i procent.  
 

 Stämmer  Stämmer inte  Totalt  

Man 42 58 100 % 

Kvinna 71 29 100 % 

 
Ovanstående tabell visar att det är vanligast bland kvinnor (71 %) att tycka stjäla är okej för 
att sälja vidare vid behov av pengar. Det är ungefär hälften så många (42 %) män som anser 
detta. Bland de respondenter som inte anser att stöld är okej är männen överrepresenterade (58 
%) i jämförelse med kvinnorna (29 %). Resultaten är statistiskt signifikanta, p=0,014. 

Enligt Leenders och Brugmans (2005) forskning framkommer det att pojkar har en mer 
accepterande attityd gentemot brottsligt beteende samt att pojkars moraliska omdöme är lägre 
än flickors. Resultatet som författarna kommit fram till skiljer sig från resultaten som 
framkommit i föreliggande studie som visar att det är en högre andel kvinnor än män som har 
en mer accepterande attityd gentemot en brottslig handling som i detta fall är stöld. Utifrån 
Marklunds (2003) förklaring att kvinnlig brottslighet sker främst i form av stöld och 
bedrägerier är de resultat som vi fått fram intressant då det är en högre andel kvinnor än män 
som anser att stöld är okej vid behov av pengar medan tabell 4 om kön och våldsbenägenhet 
visar att det är en högre andel män än kvinnor som anser att det är okej att använda våld i 
situationer där denne blivit kränkt. Utifrån detta går det att se en skillnad mellan brottstyperna 
hos respektive kön.   

Utifrån Osgood m fl. (1988) förklaring om avvikande beteende kan det antas att 
respondenterna som anser att det är okej att stjäla i behov av pengar möjligtvis har stulit vilket 
enligt författarna kan leda till ett avvikande beteende. Detta kan eventuellt leda till att 
respondenterna bildar fler avvikande beteenden så som drogmissbruk. Utifrån en tabell (som 
inte valts att tas med, utan endast framföra resultaten ur den) om kön och narkotikabruk, visar 
den att det är mest förekommande att män (22 %) brukar narkotika 2-3 gånger i månaden följt 
av (12 %) en gång i månaden. Det framkommer även att det är 9 % av männen som brukar 
narkotika 2 eller fler gånger i veckan. Detta är betydligt lägre för kvinnorna där 7 % av de 
brukar narkotika 2 eller fler gånger i veckan, lika många svarade i kategorin 2 eller fler gånger 
i månaden och en mindre andel (4 %) 1 gång i månaden. Det som kan urskiljas ur dessa 
resultat är att det är en stor skillnad på om respondenterna använder narkotika 2-3 gånger i 
månaden (22 % och 7 %) men ungefär lika många som brukar det 2 eller fler gånger i veckan 
(9 % och 7 %). Enligt Osgood m fl. (1988) kan ett narkotikabruk leda till ett kriminellt 
beteende. Utifrån detta kan det antas att de respondenter som svarat på att de brukar narkotika 
2 eller fler gånger i veckan utveckla ett kriminellt beteende vilka är 8 % av den totala andelen 
respondenter.  

De respondenter som svarade på att de använder narkotika fler än 2 gånger i veckan kan det 
enligt Osgood (1988) leda till att de bli avvisade från sina umgängeskretsar och istället umgås 
med dem som accepterar denne eftersom de har ett accepterande attityd mot narkotikabruk.  
Respondenterna som svarat på frågor går i gymnasiet vilket utifrån Osgoods (1988) resultat 
att marijuanabruk under gymnasietiden kan ge större risk att ungdomarna brukar tyngre 
droger, kan ge upphov till att de möjligtvis kommer att använda tyngre droger i framtiden.  
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Enligt Paynes (2008) förklaring om livsmodellen som är en inriktning från den ekologiska 
systemteorin kan ovanstående resultat förklaras genom att respondenterna går igenom olika 
livsförlopp där de stöter på olika problem som de kan få svårt att hantera. Utifrån 
livsmodellen kan det antas att de respondenter som brukar narkotika avgör eller avgjort hur 
allvarlig det är och hur mycket det kommer att påverka denne. De respondenter som brukar 
narkotika fler än de andra respondenterna kan antas ha avgjort att störningen som i detta fall 
är narkotikabruk är en utmaning istället för att den medför en skada, och de respondenter som 
inte brukar narkotika kan antas ha bestämt att det medför en skada än vinst och därmed 
beslutat att aldrig använda det. Utifrån livsmodellen (Paynes, 2008) kan sedan dessa 
respondenter, förändra något hos sig själva eller sin omgivning för att kunna hantera 
situationen som uppstår vid narkotikabruk. Genom de signaler som omgivning ger bedömer 
de om de lyckats klara uppgiften. Om respondenternas omgivning märker eller ser att denne 
brukar narkotika kan de betrakta denne som avvikande. Detta medför i sin tur utifrån Schjødt 
och Egeland (1994) förklaring om feedback, att respondenterna tar till sig sin omgivnings 
föreställningar vilket påverkar dennes framtida handlingar; respondenterna kan börja leva 
efter omgivningens föreställningar och förväntningar som de har på personen i fråga.  

De respondenter som brukar narkotika jämfört med den andra kategorin kan förklaras utifrån 
Beckers (Hilte, 1996) förklaring av avvikandekarriär. De respondenter som brukar narkotika 
har enligt avvikarkarriären följt sina okonventionella impulser jämfört med de respondenter 
som inte brukar narkotika som istället valt att kontrollera dessa. Som det framkommer i 
Beckers studie på mariujanarökare, att de lärt sig rökandets motiv i samspel med andra, kan 
det även antas att respondenterna gjort detsamma. Att de genom att umgås med andra 
avvikare som är mer erfarna narkotikabrukare, har de lärt sig att bruka narkotika. Detta 
medför i sin tur att respondenterna utifrån avvikarkarriären, blir stämplade, vilket påverkar 
deras självbild negativt. Detta kan således leda till att respondenterna utesluts från sina 
formella kretsar och istället går med en avvikargrupp som i sin tur påverkar dennes 
självuppfattning. 

Tabell 4. Respondenternas attityder angående om användandet av våld är okej vid 
kränkningar, i procent. 
 

 Stämmer  Stämmer inte  Totalt  

Man 69 31 100 % 

Kvinna 34 66 100 % 

 
Tabell fyra visar att männen (69 %) anser att det är acceptabelt att använda våld i de 
situationer där de eller deras familj blivit kränkta på olika sätt vilket skiljer sig från de 
kvinnliga respondenternas (34 %) resultat.  

Estradas (1999) undersökning visade att brottslighet är ett manligt fenomen som stödjer 
studiens resultat. Utifrån resultaten framkommer det att en högre andel män anser att våldbrott 
är mer okej än kvinnor. Detta kan förklaras utifrån Marklunds (2003) forskning. Den säger att 
våldsbrott är vanligare bland män än hos kvinnor. Forskningen visar att våldsbrott hos män är 
ett sätt att utöva makt vilket författaren menar är förenligt med maskulinitetens 
maktperspektiv. För att förklara resultaten utifrån ett systemperspektiv enligt Moe (1996) kan 
begreppen systemförnuft och systemidentitet användas. Dessa begrepp förklarar varför olika 
system agerar som de gör, eftersom det finns en intern uppfattning om att handlingarna är 
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korrekta. Utifrån detta kan männens samstämmighet när det gäller attityden gentemot det 
våldsamma beteendet förklaras. Det kan vara så att männens system har en större 
systemidentitet när det gäller synen på våld och våldshandlingar. Det maskulina 
maktperspektivet kan just vara detta, en systemidentitet som säger att männen ska ha en mer 
våldsam hållning för att utöva sin makt. Kvinnorna har inte denna maskulina maktidentitet 
och därför går det att urskilja skillnader i deras attityder kvinnorna emellan.  

Kriminella beteenden kan även förklaras utifrån Cohens (1973) begrepp id, att alla människor 
har destruktiva tendenser som inte är inlärda utan biologiska och därmed impulsiva. Det kan 
ge upphov till att individen utvecklar ett dåligt beteende. Ett exempel på detta är att kriminella 
människor agerar utifrån sina instinktiva drivkrafter. Detta kan förklara att män, som enligt 
Estrada (1999) begår det flesta brott och i större utsträckning ses som avvikande eftersom de 
brottsliga handlingarna kategoriserar män som kriminella. Utifrån Rings (1999) förklaring om 
att positiv inställning till brott hos ungdomar kan leda till ett kriminellt beteende, samt det 
Cohen (1973) skriver om att id kan leda till ett dåligt beteende, kan det förklara varför det i 
ovanstående tabell är en högre andel män som anser att användandet av våld är mer accepterat 
än kvinnor. 

Utifrån studiens resultat är det en högre andel män (58 %) än kvinnor (38 %) som har utövat 
våld mot någon. När samband mellan kön och om respondenterna någon gång utfört en 
skadegörelse undersöktes visade resultaten att det är fler män (61 %) än kvinnor (42 %) som 
någon gång utfört en skadegörelse. Dessa resultat tyder på att våldhandlingar som misshandel 
och brottshandlingar som skadegörelse är mer manligt förekommande. Detta stöds av 
Estradas (1999) undersökning som visar att brottslighet är ett manligt fenomen. Skadegörelse 
är enligt författaren det som ungdomar begår mest men enligt kriminalstatistiken är bilstöld 
och misshandel mer vanligt förekommande eftersom upptäcktsrisken är högre. Det finns 
enligt kriminalstatistiken klara skillnader mellan vilka olika brott som män respektive kvinnor 
utför. Män begår mer allvarliga brott så som skadegörelse och inbrott medan det är mer 
vanligt att kvinnor begår bedrägerier eller stöld. Sammanfattningsvis går det att urskilja att 
resultaten visar att grövre brott så som våld och skadegörelse är mer manligt förekommande 
medan det för kvinnorna är vanligare med stöld.  
 
5.2 Riskfaktorer 

Tabell 5. Respondenternas utsatthet av våld och deras egna tillämpning av våld, i procent. 
 

 Misshandlat annan Ej misshandlat annan Total   

Utsatt för våld 61 39 100 %  

Ej utsatt för våld 46 54 100 %  

 
Tabell 7 visar på en skillnad mellan, om respondenterna blivit utsatta för våld och om de 
utsatt andra för våld. Resultaten visar nämligen att 61 % av respondenterna som blivit utsatta 
för våld har misshandlat en annan person jämfört med att 46 % av respondenterna som inte 
blivit utsatta för våld har misshandlat en annan person. Utifrån detta resultat går det att 
urskilja att om respondenten blivit utsatt för våld tenderar denne att själv utsätta andra för 
våld. Som resultaten visar uppger en högre andel respondenter att de misshandlat andra när de 
själva någon gång blivit utsatta för våld.  
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Brå (2007) beskriver att personer som utövar våld riskerar själva att bli utsatta för våld. 
Vidare beskriver Brå (2006) att ungdomar som har en mer aggressiv karaktär riskerar att 
hamna i en brottslig bana. Ungdomar som tidigare blivit utsatta för våld kan således 
misshandla andra individer som tabell 7 visar. Tabellen visar dock inte om de som blivit 
utsatta för våld begår misshandel efter utsattheten eller om de blivit utsatta för våld efter att de 
själva misshandlat någon. Enligt Hilte (1996) som nämner Becker är det första steget i 
avvikarkarriären regelbrottet, den som följer sina impulser skiljer sig således från mängden. 
Om ungdomarna väljer att misshandla andra individer så kan de således inte kontrollera sina 
impulser för att stå emot viljan att bruka våld. Detta leder i sin tur till att ungdomarna blir 
sedda som avvikare eftersom de misshandlar andra. Schjødt och Egeland (1994) beskriver att 
positiv respons från omgivningen kan forma individens fortsatta avvikande beteende. 
Ungdomar som misshandlar andra när de själva blivit utsatta för våld kan fortsätta med 
beteendet eftersom våld är något som finns i deras omgivning. Det är något de upplevt och det 
kan således ha avdramatiserat det hela. 
 
Tabell 6. Föräldrarnas kännedom om ungdomarnas umgängeskrets och användning av 
narkotika, i procent. 

 

Av ovanstående tabell framgår det en högre andel (80 %) av de respondenter vars föräldrar 
kände till deras umgänge använder inte narkotika jämfört med de vars föräldrar saknar (55 %) 
kännedom om vilka deras barn umgås med. Det är en betydligt mindre andel respondenter 
som brukar narkotika i båda kategorierna, dock är det ungefär dubbelt så många respondenter 
som brukar narkotika i kategorin föräldrar saknar kännedom om umgängeskretsen än hos den 
motsvarande gruppen.  

Det framkommer även att det är 21 % respondenter som brukar narkotika 2-3 gånger i 
månaden då deras föräldrar saknar kännedom om umgängeskretsen jämfört med 11 % hos de 
respondenter vars föräldrar känner till deras umgängeskrets. Utifrån dessa resultat går det att 
urskilja att de respondenter i förstnämnd kategori använder narkotika i större utsträckning än 
hos de respondenter vars föräldrar känner till deras umgängeskretsar. Det är en större andel 
respondenter som inte brukar narkotika alls hos de sistnämnda respondenterna än hos de 
andra. Resultaten visar att de är statistisk signifikanta, p=0,044. 

 Föräldrar känner till 
umgängeskretsen  

Föräldrar saknar kännedom om 
umgängeskretsen  

2 eller fler gånger i veckan 4 14 

2-3 gånger i månaden 11 21 

En gång i månaden 6 10 

Aldrig 80 55 

Totalt 100 100 
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Tabell 7. Föräldrarnas kännedom om ungdomarnas umgängeskrets och användandet av 
alkohol, i procent. 

 
Av tabell 7 framgår att det är en skillnad mellan, om respondenternas föräldrar känner till 
deras umgängeskrets och om respondenterna dricker alkohol. Resultaten visar nämligen att de 
ungdomar som har föräldrar som saknar kännedom om umgängeskretsen dricker alkohol 
oftare än ungdomar vars föräldrar känner till deras umgängeskrets. Som tabell 6 visar uppger 
en högre andel (45 %) av dem vars föräldrar saknar kännedom om umgängeskretsen och 
jämfört med 17 % av dem som har föräldrar som känner till deras umgänge att de dricker 
alkohol 2 eller fler gånger i veckan, vilket även visar på att de respondenterna i förstnämnda 
kategorin dricker alkohol betydligt oftare är de respondenter i motsvarande kategori. Det 
framkommer även att den största andelen av alla respondenter (43 %, 33 %) dricker alkohol 
2-3 gånger i månaden följt av 2 eller fler gånger i veckan (17 %, 45 %). Utifrån dessa resultat 
går det att urskilja att det är fler respondenter vars föräldrar som känner till deras 
umgängeskrets brukar alkohol (30 %, 43 %) för att sedan minska till 17 % i kategorin 2 eller 
fler gånger i veckan där det däremot ökar (45 %) för de respondenter vars föräldrar saknar 
kännerdom om umgängeskretsen jämfört med 5 % och 33 % i kategorierna, dricker alkohol en 
gång i månaden eller 2-3 gånger i månaden.  

Johansson och Lalander (2010) menar att ungdomars bruk av narkotika kan vara en 
bidragande del till en avvikarkarriär där denne intar omgivningens syn på det avvikande. 
Författarna menar vidare att ett drogbruk kan leda till andra avvikande beteenden. De 
respondenterna som brukar narkotika i tabell 6 kan enligt Johansson och Lalander (2010) 
utveckla en avvikarkarriär. Detta kan förklara om ungdomarna kan begå ytterligare kriminella 
handlingar som bland annat framgår i tabell 5. Utifrån Goldbergs (2000) förklaring om 
stämpling kan respondenterna bli stämplade utifrån deras handlingar. Det har i föreliggande 
studie framkommit att en del respondenter brukar/brukat narkotika och alkohol samt att de 
utfört kriminella handlingar vilket enligt Goldberg (2010) kan leda till att de blir stämplade 
som avvikande.  
 
Ring (1999) beskriver olika riskfaktorer för att en ungdom ska hamna i en brottslig bana där 
han bland annat nämner föräldrarnas brist på kontroll över sitt barn som en av dem och som 
har en betydande roll i ungdomars brottsbelastning. Av ovanstående resultat i tabell 6, 
framkommer det att majoriteten av respondenterna inte brukar narkotika men att en det finns 
en andel som gör det, även om det sker olika ofta. Det är som tidigare nämnt en högre andel 
som brukar narkotika bland de respondenter vars föräldrar brister i kännedomen om 

 Föräldrar känner till 
umgängeskretsen  

Föräldrar saknar kännedom om 
umgängeskretsen  

2 eller fler gånger i veckan 17 45 

2-3 gånger i månaden 43 33 

En gång i månaden 30 5 

Aldrig 11 17 

Totalt 100 100 
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umgängeskretsen än den motsatta gruppen respondenter. Detta gäller även för ungdomarnas 
alkoholkonsumtion i tabell 7. Dessa resultat kan även förklaras utifrån Walters och Whites 
(1990) studier där det framkommer att dålig tillsyn från föräldrarna är en bidragande 
riskfaktor. Utifrån Brås (2006) rapport om olika riskfaktorer där en av dessa är 
alkoholkonsumtion visar det att föräldrarnas kännedom om ungdomarnas umgängeskrets 
påverkar graden av deras deltagande i dels alkoholkonsumtion och narkotikabruk. I det fall 
där föräldrarna saknar kännedom om ungdomarnas umgängeskrets fanns en tendens hos 
ungdomarna att dricka alkohol oftare, 2 eller fler gånger i veckan jämfört med föräldrar som 
kände till umgängeskretsen. Schjødt och Egeland (1994) beskriver bland annat att det bör 
finnas gränser mellan föräldrasystemet och ungdomssystemet. Detta för att föräldrarnas 
förmåga att sätta gränser för ungdomen ska förenklas. Det kan uppstå problem om gränserna 
är för strama eller för öppna samt om en fungerande struktur inom familjen saknas. Utifrån 
detta kan resultatet förklaras genom att respondenterna vars föräldrar saknar en överblick över 
ungdomarnas umgängeskrets som ger upphov till en ökad konsumtion kan bero på att 
föräldrarna har för strama eller för öppna gränser. Med detta menas att föräldrarna antingen 
har för hård kontroll över ungdomarna eller för öppna gränser, alltså att de möjligtvis har en 
mer tillåtande attityd till barnens konsumtion vilket kan grunda sig i att de själva missbrukar 
alkohol och/eller narkotika. När föräldrarna saknar kännedom om ungdomarnas 
ungängeskrets visar resultaten att ungdomarna konsumerar alkohol oftare, har dock 
föräldrarna kännedom om ungdomarnas umgängeskrets kan ungdomarna ändå konsumera 
alkohol, men mer sällan. Detta visar att balans bör finnas för hur strama eller öppna gränserna 
är mellan ungdomen och dess föräldrar. Systemteoretiskt (Schjødt & Egeland, 1994; Forsberg 
& Wallmark, 2008) kan detta även förklaras genom att en familjs problem beror på att 
strukturen inte fungerar samt att familjemedlemmarna brister i anpassningen av nya 
förändringar.  
 
Tabell 8. Umgänge med kriminella personer, i procent. 
 

 Umgås/har umgåtts 
med kriminella 
personer 

Umgås inte/har inte 
umgåtts med kriminella 
personer 

Total   

Man 43 57 100 %  

Kvinna 33 67 100 %  

 
Tabell 8 visar att det är en hög andel respondenter som umgås eller har umgåtts med 
kriminella personer. Det är flest män (43 %) som umgås eller har umgåtts i kriminella kretsar 
och är 10 % högre än kvinnorna (33 %) i samma kategori. Tabellen visar även att en stor 
andel av de totala respondenterna inte umgås eller har umgåtts med kriminella personer. 

Utifrån Brås (2006) rapport om olika riskfaktorer för ungdomar att hamna i en kriminell bana 
framkommer det att umgänge med kamrater som begått brott är en riskfaktor. Deras 
undersökning visade även att de ungdomar som hade en lägre individuell risk, alltså att de 
hade en mindre tillåtande attityd gentemot kriminalitet, kan vara en skyddsfaktor då de inte 
blir lika påverkade, om ungdomen lever en riskfylld livsstil. Utifrån detta kan det sägas att de 
respondenter (43 %, 33 %) som umgås eller har umgåtts mer kriminella personer begår en risk 
att själva hamna i en kriminell bana. Som framgått i resultaten är det en hög andel 
respondenter som brukat våldshandlingar, skadegörelser och stöld vilket tyder på att de 
riskerar att själva bli kriminella om de inte redan är det på grund av umgänge med kriminella 
personer.  
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Estrada och Flyghed (2007) förklarar att ungdomsbrottslighet oftast sker i grupp vilket i sin 
tur leder till att gänggrupperingar bildas. Goldberg (2000) menar att individer som ingår i 
avvikande grupper medför till att de får svårare att umgås med icke avvikande personer vilket 
kan leda till ett utanförskap. De respondenter som umgås med kriminella personer kan utifrån 
författaren således avskärmas från andra icke kriminella grupper. Detta kan möjligtvis 
försvåra deras deltagande i samhället, arbetssituation samt att de riskerar att utveckla en mer 
grövre kriminellt beteende på grund av att de endast umgås med kriminella. Detta kan enligt 
Moes (1996) beskrivning om pojkgäng bero på att ungdomarna i dessa grupper skapar sitt 
eget system med en egen gemenskap där åtskillnad från andra grupper skapas. Utifrån 
författarnas resonemang går det att förklara varför ungdomar umgås med kriminella personer. 
Det kan dels handla om att en ungdom som inte känner en tillhörighet hos en grupp ansluter 
sig till avvikande grupper på grund av tillhörighet och gemenskap, dels för att individens 
vänner umgås i kriminella gäng vilket påverkar denne att själv delta. Detta leder i sin tur att 
omgivningen stämplar dem som avvikande och därmed skärmas av från resten av 
omgivningen.  

Walters och Whites (1990) förklarar att det finns ett samband mellan umgänge i avvikande 
grupper och avvikande beteenden. Om den avvikande gruppen har en tillåtande attityd mot ett 
avvikande beteende och om individen spenderar mycket tid med gruppen leder det till att 
denne utvecklar ett antisocialt beteende vilket kan leda till senare kriminalitet. Den attityd 
som individen har gentemot den avvikande gruppen har en avgörande betydelse för 
utvecklandet av ett kriminellt beteende. Även Youth Justice Board (2005) förklarar olika 
riskfaktorer varav attityder som förespråkar ett avvikande beteende och umgänge med 
kriminella personer är en faktor som påverkar individen in i en kriminell bana. I likhet med 
nämnda författare förklarar även Ring (1999) att individens egna inställning till brott och hur 
denne upplever sina vänners inställningar till brott är en riskfaktor. Om individen anser att ens 
vänners brottsliga handlingar är okej ökar risken för att denne själv ska begå brott. Utifrån 
ovanstående författare kan resultatet i tabell 4 förklaras genom att ett umgänge med kriminella 
personer är en bidragande faktor till utvecklandet av egna kriminella handlingar. En andel av 
respondenterna har begått dels våldshandlingar men även skadegörelse och stöld. Detta kan 
möjligtvis vara ett resultat av den avvikande gruppens påverkan samt den egna inställningen 
till kriminalitet.  

Moe (1996) beskriver att system behöver sätta upp gränser för att avgränsa sig gentemot 
omvärlden, detta för att det ska kunna existera som ett eget system. Detta system har då sin 
egna sociala identitet och verklighetsuppfattning. Männen i deras olika manliga 
umgängesgrupper kan antas skapa en egen attityd där kriminellt beteende inte ses som 
avvikande/negativt. Detta kan medföra till att de avgränsar sig från andra system. Detta stöds 
av De Kemp, m.fl. (2006) vars forskning visat att pojkar som umgås med vänner av samma 
kön tenderar att utveckla ett brottsligt beteende.  
 
Utifrån tabell fyra går det att urskilja att fler män än kvinnor umgås med kriminella personer 
och männens attityder gentemot kriminellt beteende och våldshandlingar är i genomsnitt 
högre än kvinnornas. Det går således att säga att de manliga respondenterna har en mer 
accepterande hållning mot kriminalitet på grund av olika riskfaktorer vilket kan medföra till 
att även de utför brottsliga handlingar som framgår i studiens resultat.  
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5.3 Etnicitet 

Tabell 9. Respondenternas attityd angående om invandrare begår fler brott än svenskar, i 
procent. 

 Stämmer  Stämmer inte  Totalt  

Har utländskt 
ursprung 

59 41 100 % 

Har inte utländskt 
ursprung 

76 24 100 % 

 
Tabell 9 visar att det är en högre andel respondenter med icke utländskt ursprung (76 %) som 
anser att invandrare begår fler brott än svenskar medan respondenter med utländskt ursprung 
uppgår till 59 %. Det finns således en skillnad mellan respondenter med utländskt påbrå och 
svenskar i den mån att det är e högre andel svenskar som anser att invandrare begår fler brott 
än svenskar. Resultaten är statistiskt signifikanta, p=0,044. 

Som Åland (2002) tidigare beskrivit förekommer det en etnisk kategorisering som med hjälp 
av kulturella stereotyper gör skillnad på svenskar och invandrare. Dessa är ofta fördomar 
delvis byggda på en bild som massmedia porträtterat av invandrarungdomar i olika negativa 
sammanhang. Enligt Moe (1996) bör ett system avgränsa sig från omvärlden för att kunna 
vidmakthållas som ett system. Detta medför i sin tur att systemet får en inre identitet, ett ”vi” 
där omgivningen ses som ”dem”. Ett system som avgränsat sig från sin omgivning kan inte 
styra omgivningens bild av systemet. Utifrån detta kan resultaten i tabellen förstås och 
förklaras genom att invandrare är en grupp som på olika plan sticker ut i samhället. Detta kan 
bero på deras utseende men även på kulturella egenskaper. Det är när dessa skillnader 
aktualiseras som olika stereotyper kan bildas om invandrare. Det kan handla om att de antas 
vara mer brottsbenägna som i tabellen ovan eller utifrån deras egenskaper/andra faktorer. 
Detta kan förklara varför respondenterna med svenskt ursprung tror att invandrare begår fler 
brott än dem själva. Som Hilte (1996) förklarat sker stämpling när tydliga skillnader upptäcks 
i en individs förväntade sociala identitet och den egentliga sociala identitet som individen 
faktiskt har. Invandrare kan således stämplas eftersom de inte lyckas leva upp till de sociala 
identiteter som existerar inom samhället. Detta aktualiseras när skillnaderna framhävs till 
resten av omgivningen. Moe (1996) poängterar vidare att ett system kan definiera sig själv 
utifrån andras uppfattning och att denna definition ofta sker när man ställer två saker mot 
varandra. Som exempelvis där invandrarbakgrund ställs mot svenskt ursprung, där de med 
utländsk härkomst ser sin egen grupp som mer brottsbenägen än andra.  

Tabell 10. Respondenternas umgänge ute på kvällarna, i procent. 

 Ja Nej Total   

Har utländskt 
ursprung 

23 77 100 %  

Har inte utländskt 
ursprung 

14 87 100 %  

 
Tabell 10 visar att en större andel personer med utländsk härkomst (23 %) umgås sent på 
kvällarna utomhus med sina vänner. För personer som inte har utländskt härkomst är denna 
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siffra istället 14 %.  

Åland (2002) förklarar att det är invandrarpojkar som syns mest ute på gatorna sent på 
kvällarna och att detta kan skapa fördomar som ungdomarna kan leva upp till. Författaren 
menar även att det är en vanlig föreställning bland den svenska befolkningen att det är 
invandrare som begår de flesta brotten. Detta kan förklara varför invandrarungdomar kan ha 
en bild av sig som kriminella. Föreställningen att det är flest invandrarungdomar som begår de 
flesta brotten kan enligt Åland (2002) bero på att det förekommer bland annat en exponering 
av invandrarungdomar i massmedia i olika negativa sammanhang vilket kan öka synen på 
dessa individer som avvikare.  

Goldberg (2000) beskriver att individer kan bli stämplade inte bara på grundval av deras 
handlingar utan även på grund av deras hudfärg eller etniska bakgrund. Detta kan förklara 
varför invandrare kan ses som avvikare och bli stämplade av andra. Stämplingen kan enligt 
Åland (2002) bero på att invandrarpojkar, som även tabell 10 visar, umgås sent ute på 
kvällarna, men även på grund av att de möjligtvis ser ut på ett visst sätt som omgivningen har 
olika fördomar om. De kanske har en viss klädestyp som andra uppfattar som kriminellt eller 
att de har ett visst utseende eller hudfärg som andra kan ha stämplat. En individs kläder kan 
antas ge signaler så som en individs hudfärg och utseende vilket omgivningen uppfattar på 
olika sätt och utvecklar fördomar utifrån det. Det kan även möjligtvis vara så att individer 
förknippar en viss klädstil som kriminell utifrån en erfarenhet, att personen i fråga varit med 
om en händelse där någon med just denna klädstil utfört en kriminell handling och kan 
därmed generalisera detta till att alla med denna klädstil är kriminella. Utifrån detta kan det 
möjligtvis förklara varför individer som inte har utländsk bakgrund men som umgås sent 
utomhus undgår att bli stämplade, eftersom dessa personer inte har ett utseende som Goldberg 
(2000) menar kan riskera att blir stämplade för.  

Tabell 11. Respondenternas attityd angående om att ungdomar begår brott för att det är 
häftigt, i procent.   

 Stämmer  Stämmer inte  Totalt  

Har utländskt 
ursprung 

62 36 100 % 

Har inte utländskt 
ursprung 

58 42 100 % 

 
I tabellen ovan framkommer det att en större andel av respondenterna med utländsk bakgrund 
(62 %) anser att ungdomar begår brott på grund av att det är häftigt i jämförelse med 58 % hos 
de respondenter med icke utländskt bakgrund.  

Tabellen förklarar att det är fler respondenter med invandrarbakgrund som håller med om 
antagandet att ungdomar begår brott för att det är häftigt. Tham (1996) beskriver att 
invandrare riskerar att ha en ökad brottsbenägenhet men att denna ökning beror på en rad 
olika faktorer. Bland annat kan det handla om att invandrarna har en större identitetslöshet än 
andra och att detta således kan förklara varför de väljer att söka sig till brottsliget. Detta går 
att koppla till resultaten i tabellen ovan. Invandrarna som anser att ungdomar begår brott för 
de tycker att det är häftigt kan själva ha den hållningen. Denna hållning kan komma från att 
individerna inte har en stabil identitet utan att de istället känner igen sig vid brott och 
brottslighet. Kalderstam (1979) menar att i en subkultur finns det förväntningar som säger att 
individerna i gruppen ska begå brott. Kriminellt beteende är en förutsättning för att individen 
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ska vinna status och bli accepterad i gruppen. Detta kan förklara varför invandrare och även 
svenskar anser att ungdomar begår brott för att de tycker att det är häftigt. Detta eftersom det 
kan finnas en tanke om att detta beteende gör att de kommer in i gruppen. Många av 
ungdomarna kan själva ha varit med om detta tidigare.  
 
6. Diskussion 
I slutdiskussionen kommer en diskussion att föras kring de centrala aspekterna i föreliggande 
studies resultat och analys. Egna tankar och funderingar kring dessa kommer att föras fram för 
att mynna ut i en slutsats. Vi har valt att dela upp diskussionen i tre teman för att få en enklare 
översikt. Dessa teman är de som tidigare används i resultat och analys, kön, riskfaktorer och 
etnicitet. 

6.1 Kön 
En av frågeställningarna som legat till grund för studien är att undersöka om kön är en 
bidragande faktor till ett kriminellt beteende. Utifrån forskning (Ring, 1999) som undersökt 
olika riskfaktorer bakom ungdomsbrottslighet där olika förklaringar ges har resultat visat att 
kön är en riskfaktor för ungdomar att hamna i en kriminell bana. De flesta brott begås av män 
vilket även vår studie visar på, att det är flest manliga respondenter som har utövat brottsliga 
handlingar. Detta beror, utifrån resultaten, på olika faktorer så som mer tillåtande attityd 
gentemot kriminalitet, umgänge med kriminella personer, alkoholkonsumtion och föräldrars 
brist på kännedom av ungdomarnas umgängeskrets.  

Studiens resultat visar på att det är fler kvinnliga respondenter än män som anser att 
brottslighet främst sker av män. Ett annat resultat som framkommit är att det är flest kvinnliga 
respondenter som anser att det är okej att stjäla i behov av pengar och att det är flest manliga 
respondenter som anser att det är okej att utöva våld vid kränkningar. Detta tyder på att det är 
vanligare att män utövar mer våldsbrott och kvinnor stöld vilket även forskning stöder som 
menar att män utövar mer grövre brott som misshandel medan kvinnor begår mer 
förmögenhetsbrott såsom stöld. Kön är den faktor där det går att se störst skillnader när det 
gäller riskfaktorer i ett kriminellt beteende. Faktorer så som föräldrarnas kännedom om 
umgängeskrets och våldsutövande har båda en bidragande faktor men inte lika stor betydelse 
som kön. Kön kan utifrån forskning vara den avgörande faktorn i människors utövande av 
brottsliga handlingar. 

Betyder dessa resultat då att våld är genetiskt betingat? Kön är något som är socialt och 
historiskt konstruerat och innefattar ett maktperspektiv. Under en individs liv stöter denne på 
olika föreställningar som går emot skilda identiteter vilka berättar för oss hur vi bör agera. 
Ungdomar ställs inför olika krav och förväntningar som denne ska leva upp till. Ungdomar 
med ett kriminellt beteende som ofta hamnar i kriminella banor utrycker sig möjligtvis genom 
ett våldsamt eller självdestruktivt beteende vilket inte uppfyller det dominerande 
maskulinitetsideal som råder.  
 
Det handlar mer om hur män och kvinnors föreställningar är om hur respektive kön ska vara, 
vilka egenskaper som anses vara mest karakteristiskt för dem samt vilka av dem som 
förväntas av omgivningen. Finns det något specifikt hos själva manligheten som gör dem mer 
mottagliga till ett brottsligt beteende än kvinnor? Detta vore ett intressant ämne att forska 
vidare om för att få en större förståelse om varför det är fler män än kvinnor som begår 
våldshandlingar.  

6.2 Riskfaktorer 
I studien har det framkommit att det finns en rad olika riskfaktorer som kan påverka 
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ungdomars väg in till ett kriminellt beteende. Det har även framkommit att vissa delar av 
studiens resultat stämmer överens med den tidigare forskningen inom ämnet. Föräldrars brist 
av kännedom om deras barns umgängeskrets visar sig samvariera med ungdomars användning 
av narkotika och alkohol. Ett intressant resultat som framkommit är när föräldrarna kände till 
ungdomarnas umgängeskrets brukade en låg andel ungdomar alkohol oftare, 2 eller fler 
gånger i veckan vilket skiljer sig markant med den andra gruppen i samma kategori. Detta tror 
vi utifrån forskning (Ring, 1999; Estrada & Flyghed, 2007; Walters och White, 1990) kan 
bero på när föräldrar känner till ungdomarnas umgängeskrets innebär det att de har mer 
kontroll och kan således ha bättre tillit om vilka ungdomarna umgås med. Detta kan vara en 
möjlig förklaring till varför det är fler respondenter i denna kategori som dricker alkohol men 
gör detta mer sällan. I motsats till detta framkommer det att fler respondenter vars föräldrar 
sakna kännedomen om ungdomars umgängeskrets brukar alkohol oftare vilket kan förklaras 
genom att föräldrarna kanske har en mindre intresse av att veta vilka deras barn umgås med. 
Med detta menas en brist på deras föräldraförmåga eller att det råder en dålig relation mellan 
föräldrarna och ungdomarna. Det kan även vara så att föräldrarna inte känner till hela deras 
barns umgängeskrets på grund av ungdomens försök att undanhålla vissa av sina vänner 
hemliga.  
 
Resultatet visade även att de som blivit utsatta för våld tenderade i större utsträckning att 
utsätta andra för våld. Detta stöds även av forskning (Brå, 2007). Det som inte framkommer 
utifrån resultaten är om respondenterna utsattes för våld innan de sedan misshandlade någon 
eller efter. Detta vore intressant att ta reda på då går att koppla samman med ungdomarnas 
bakgrund. Om de tidigare blivit misshandlade kan deras eget våldsutövande vara resultatet av 
att våldet blivit avdramatiserat, att det inget fel i användandet av våld. Om de istället blivit 
utsatta efter de utsatt någon för våld kan detta betyda att våldet används som ett svar på att 
hantera konflikter, där deras erfarenheter av konflikter ligger till grund för beteendet. Utifrån 
systemteorin kan utövandet av våld bero på umgänge i kriminella grupper där den enskilde 
individen utför handlingar som denne egentligen inte skulle utföra, som exempelvis 
misshandel. Detta kan möjligtvis bero på grupptryck, att individen blir påverkad av dess 
umgänge att använda våld för att inte riskera bli utfryst. Det intressanta som även framkommit 
av resultatet är det faktum att männen har en större umgängeskrets med kriminella personer 
än kvinnor. Detta kan förklara varför männen ser sig själva och även ses av andra som en mer 
brottsbenägen grupp. Vi anser att det vore intressant att undersöka vidare varför män umgås 
med kriminella grupper, att ta reda på varför denna kategori söker sig i större utsträckning till 
kriminella individer.  

Ungdomstiden är en övergångsperiod innan vuxenlivet där ungdomarna ställs för olika 
prövningar för att de ska kunna utvecklas, där bland annat en identitetskris är en faktor. Under 
denna period behöver ungdomarna trygga vuxna som finns till och ger stöd och vägledning. 
Under ungdomstiden uppstår nya informella och formella normer och värderingar som de får 
ta ställning till. Detta innebär att ungdomarna ställs inför olika val vilka har konsekvenser i 
framtiden. Det är som forskning säger att ungdomsbrottslighet sker främst mellan åldrarna 12-
18 vilket beror på att ungdomarna ställs inför olika prövningar, påverkas av sina vänner där 
grupper ofta leder till grupptryck vilket i sin tur leder till att individen påverkas av dem och på 
så sätt påbörja olika brottsliga aktiviteter.  

6.3 Etnicitet 
Ett resultat som skapat en del diskussion under studiens gång är att svenskar i större 
utsträckning anser att invandrare tenderar till att begå fler brott. Invandrare har utifrån 
forskningen visat sig vara en kategori som riskerar att hamna i en brottslig bana men 
anledningarna till detta är många. De respondenter som menat att invandrare begår fler brott 
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har således skapat denna bild i något sammanhang. Det kan som forskningen säger vara 
medias påverkan men det kan även vara deras egna erfarenheter som de sedan har 
generaliserat på gruppen invandrare. Ett sådant uttalande kan skapa en stämpel av individer 
som rasister, vilket kanske är felaktigt. Det kan handla om en missvisande bild som skapats 
och som kan skapas om andra folkgrupper, en bild som bygger på stereotyper och okunskap. 
Alla människor bär på fördomar och förutfattade meningar även om det är något många nekar 
sig ha. Människor har fördomar om en viss kultur, etnicitet, religion, funktionsnedsättning 
och kön. Vi anser att fördomar bildas utifrån brist på kunskap om det okända samt att media 
har en betydande roll. När vi undersökte om respondenterna tror att det är fler invandrare som 
begår fler brott visade resultat att en hög andel respondenter oavsett bakgrund anser att 
invandrare begår fler brott. Det intressanta är dock att invandrarna själva även dem står för en 
stor del av de som anser att invandrare begår fler brott än svenskar. Detta kan förklara att det 
handlar om okunskap istället för rasistiska föreställningar. Invandrarna kan själva ha olika 
föreställningar av andra invandrargrupper som mer brottsbenägna och således projicera d. 
Detta kan vara något som kan undersökas vidare i en kvantitativ undersökning som kartlägger 
invandrares attityder till andra invandrares brottsbenägenhet.  

Som forskningen nämnt och studiens resultat visar är invandrare en grupp som syns i dels 
media men även i samhället i form av gäng som umgås sent på kvällarna utomhus. Det visade 
sig i föreliggande undersökning att fler invandrare gjorde detta vilket kan vara en bidragande 
faktor till synen på dessa som mer kriminella. Det kan vara svårt att tillhöra en grupp, alltså 
ungdomar som redan har svårt att exempelvis få jobb och att även vara invandrare och bli 
sammankopplad med ungdomskriminalitet. Detta kan vara en bidragande faktor till den 
segregationen som finns bland unga invandrare i Sverige. Dessa individer ses av samhället 
som ”outsiders” och kan då anamma denna syn för att sedan skapa en misstänksamhet mot 
samhället. Dessa unga invandrare som i sin tonårstid strävar efter att finna en identitet kan ha 
väldigt lätt för att ta åt sig de föreställningar som tillskrivs dem. Detta kan vara en bidragande 
faktor till att invandrarna i denna studie anser att ungdomar begår fler brott än svenskar för att 
de anser att det är häftigt. Detta tillsammans med riskbeteendet av att umgås utomhus sent på 
kvällarna kan bidra till att invandrarungdomar riskerar att utföra kriminella handlingar. 
 
6.4 Slutsats 
Studiens slutsats bygger på empirin som inhämtats och som sedan analyserats med hjälp av 
tidigare forskning och teorier. Denna studie har visat att ungdomar löper en större risk att 
bedriva kriminella aktiviteter. Dessa risker har kunnat sammankopplas med ett umgänge med 
kriminella individer och även föräldrars nivå av kontroll över ungdomarna. Dessa ungdomars 
medverkan i normbrytande beteende såsom alkoholanvändande, drogbruk och 
våldsanvändande utsätter dem även för en risk att hamna i en kriminell bana. Studien har även 
visat att kön har en betydande roll i utvecklandet av ett kriminellt beteende. Männen är mer 
representerade när det kommer till våldsutövande och de har även en mer tillåtande attityd 
mot kriminalitet beroende på brottstyp. Studien har även visat att invandrare är en mer utsatt 
grupp när det kommer till omgivningens föreställning av dem som kriminella. De har även en 
stor risk att kategorisera sig själva som kriminella. Ungdomars tendenser till kriminalitet kan 
således förklaras och förstås utifrån många olika aspekter och det finns flera bakomliggande 
faktorer som påverkar deras utvecklande av ett kriminellt beteende.  
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Bilaga 
 
Enkät 
 
Ungdomars attityder kring kriminalitet  
Detta är en anonym enkät bestående av 44 frågor, era svar kommer inte på något sätt kopplas 
till er! Vi kommer först att ställa frågor om er bakgrund, sedan kommer några påståenden. 
Endast ett svar per fråga ska kryssas i.  
 
Hur gammal är du?  
 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 
 
Är du? * 
  
 Man 
 Kvinna 
 
 
Bor du i en? * 
  
 Villa  
 Lägenhet  
 Radhus  
 
 
Har du utländskt påbrå? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Bor dina föräldrar tillsammans? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Är en eller båda dina föräldrar arbetslösa? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Känner dina föräldrar till din umgängeskrets? * 
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 Ja 
 Nej 
 
 
Brukar du sporta eller idrotta på din fritid? * 
  
 Ja, en gång i månaden  
 Ja, 2-3 gånger i månaden 
 Ja, 2 eller mer gånger i veckan 
 Nej 
 
 
Spelar du TV/datorspel på din fritid? * 
  
 Ja, en gång i månaden  
 Ja, 2-3 gånger i månaden 
 Ja, 2 eller mer gånger i veckan 
 Nej 
 
 
När du umgås med dina vänner brukar ni umgås sent på kvällarna utomhus? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Dricker du alkohol någon gång? * 
  
 Ja, en gång i månaden  
 2-3 gånger i månaden  
 2 eller mer gånger i veckan 
 Aldrig 
 
 
Använder du narkotika? * 
  
 Ja, en gång i månaden  
 2-3 gånger i månaden  
 2 eller mer gånger i veckan 
 Aldrig 
 
 
Umgås eller har du umgåtts med kriminella personer? * 
  
Med kriminella personer menas individer som någon gång brutit mot lagen, oavsett vilket 
brott det handlar om. . 
  
 Ja 
 Nej 
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Har du blivit utsatt för våld? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du blivit hotad någon gång? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett när någon annan blivit utsatt för stöld och/eller stöldförsök? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett när någon annan blivit utsatt för mobbning? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett när någon annan blivit utsatt för följande misshandel? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång stulit något eller gjort ett stöldförsök? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång utfört en skadegörelse? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång mobbat någon? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 



 

 39 

Har du någon gång misshandlat någon? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång blivit utsatt för fysisk misshandel av dina föräldrar eller närstående? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång blivit utsatt för psykisk misshandel (som exempelvis förolämpningar) av 
dina föräldrar eller närstående? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du någon gång blivit utsatt för sexuella övergrepp av dina föräldrar eller närstående? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett någon närstående bli utsatt för fysisk misshandel? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett någon närstående bli utsatt för psykisk misshandel? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Har du sett någon närstående bli utsatt för sexuella övergrepp? * 
  
 Ja 
 Nej 
 
 
Om man umgås med kriminella personer, har man större risk att begå kriminella handlingar 
själv. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
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Brottsliga handlingar är vanligare bland killar än tjejer. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar begår mer brott än vuxna. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Invandrare begår fler brott än svenskar. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar med sämre ekonomi har större risk att begå brott. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Kriminalitet bland ungdomar har blivit allt vanligare i yngre åldrar. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Om man bor i en förort begår man fler brott. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Om man bor i centrum begår man fler brott. * 
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 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ju sämre ekonomi man har desto fler brott begår man. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Det är okej att stjäla något för att sedan sälja det om man har dåligt med pengar * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Det är okej att använda våld om någon förolämpar en själv eller ens familj. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar begår brott på grund av grupptryck. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar begår brott för de tycker att det är häftigt. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar begår brott på grund av brist på något annat att göra. * 
  
 Stämmer helt 
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 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 
 
Ungdomar begår brott på grund av att de har en svår familjesituation. * 
  
 Stämmer helt 
 Stämmer delvis 
 Stämmer delvis inte 
 Stämmer inte alls 
 


