
ÖREBRO UNIVERSITET

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering

Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola

Socialt arbete C, 30 högskolepoäng

C-uppsats, 15 högskolepoäng

Vt 2011

Ungdomsbrottslighet
En studie om lokala tjänstemän inom socialt och 

brottsförebyggande arbetes syn på brottslighet bland unga män 
i en svensk förort. 



                                                                                         Författare: Thamara Aphrem

Handledare: Marie-Louise Körlof

                 Handledare: Mia Körlof

UNGDOMSBROTTSLIGHET – EN STUDIE OM LOKALA TJÄNSTEMÄN INOM 
SOCIALT OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETES SYN PÅ BROTTSLIGHET 
BLAND UNGA MÄN I EN SVENSK FÖRORT.
Författare: Thamara Aphrem

Örebro universitet
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering
Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola
Socialt arbete C, 30 högskolepoäng
C-uppsats, 15 högskolepoäng
Vt 2011

Sammanfattning

Avsikten med studien var att undersöka om det finns faktorer som leder till att ungdomar i en 
svensk förort begår brott, enligt yrkesverksamma tjänstemän inom socialtjänst, kriminalvård 
och polis. Studien syftar också till att undersöka om uppväxten i en förort har någon betydelse 
för  att  unga  män  begår  brott,  vilka  konsekvenser  det  får  i  framtiden  och  vilka  insatser 
socialtjänsten och kriminalvården har för dessa ungdomar. Studien utfördes kvalitativt genom 
intervjuer av fem professionella från olika enheter inom området. I analysen har Goffmans 
(1971) teori om stigma samt Goldbergs (2005) stämplingsteori använts. Några av slutsatserna 
som kunde dras var att det inte enbart är en faktor som påverkar ungdomar att begå brott utan 
ofta  är  det  kombinationer  av olika faktorer  som leder  till  detta.  I  studien kunde det  även 
konstateras att ungdomar som begår brott generellt alltid får konsekvenser av detta och att 
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socialtjänstens insatser skiljer sig något beroende på vilken kommun man bor i samt vad man 
har satsat på i just den kommunen.

Nyckelord: ungdomar, brottslighet, kriminalitet, konsekvenser, insatser.
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Abstract

The purpose of this study was to examine if there are common factors that lead to young 
people committing crimes according to professionals in social work, crime prevention and the 
police. The study also aims to examine if juveniles in Swedish suburbs commit more crimes, 
the consequences that follows and what actions socialworkers have for these juveniles. The 
study was conducted through qualitative interviews of five professionals in the area who were 



contacted from different units. In the analysis Goffmans (1971) theory of stigma was used and 
Goldberg's (2005) Conspiracy Theory. Some of the conclusions that could be drawn from the 
study was that there is not only one factor influencing young people to delinquency, but often 
combinations of different factors that lead to this. In the study it was also found that juveniles 
who commit  crimes in  general  always  faces  consequences  of this  and the social  services' 
actions are slightly different depending on which commune you live in and what they have 
invested on in that particular commune. 
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Varför människor begår brott har olika förklaringar. För över 100 år sedan menade man att 
vissa människor var biologiskt disponerade för att begå brottsliga handlingar. Den italienska 
kriminologen Cesare Lombroso som levde under slutet av 1800-talet menade att man kunde 
identifiera kriminella personer utifrån deras pannas lutning, hakas utseende och armars längd 
(Giddens, 2007). Han menade på att dessa egenskaper var ett arv från människans utveckling 
av djuren. Lombroso menade i huvudsak att de flesta brottslingar är ”biologiskt sinnade” att 
begå brott eftersom de inte har utvecklats lika mycket som ”riktiga” människor och därav hade 
de  en  benägenhet  att  inte  följa  samhällets  regler  utan  istället  begå  brott.   Även  William 
Sheldons arbete på 1940-talet hade ett biologiskt perspektiv, Sheldon skilde mellan tre olika 
sorters  kroppskonstruktioner  och menade på att  ett  av dessa hade ett  direkt  samband med 
avvikande  beteende  såsom kriminalitet.  Enligt  Sheldon  uppvisade  kraftiga  och  muskulösa 
personer en större sannolikhet för att bli avvikare än de med en smalare och tunnare kropp. 
Personer  med  kraftiga  och  muskulösa  kroppar  som  Sheldon  förknippade  med  avvikande 
beteende kan dras till verksamheter som olika kriminella grupperingar eftersom de ger de en 
möjlighet att visa upp sin styrka och få hög status för denna.  Även senare undersökningar som 
gjorts av andra forskare har kommit fram till liknande tolkningar som Sheldons. Dessa teorier 
har dock fått utstå mycket kritik då det inte sägs någonting om arvets inverkan även om det 
skulle  finnas  sådana  generella  samband  mellan  kroppstyp  och  avvikande  beteende.

Det är oftast i ungdomsåren som flest personer begår brott och de flesta ungdomar som begår 
brott gör det under en begränsad tid. Dock finns det en grupp som i tidig ålder börjar begå 
brott och även fortsätter med detta under ungdomsåren och in i vuxen ålder (BRÅ, 2005). 
Denna grupp begår olika typer av brott och ofta är det väldigt allvarliga sådana. Man kan även 
se att mer våldsbenägna ungdomar i större utsträckning börjar med ett lätt aggressivt beteende 
som  senare  utvecklas  till  fysiskt  våld  och  grövre  våldshandlingar  (BRÅ,  2005).

Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom jag är uppvuxen i en stad med relativt hög 
brottslighet. Jag tror att detta i sig bidrar till att många ungdomar hamnar i en kriminalitet som 
är svår att ta sig ur eftersom kriminella värderingar har blivit en del av samhället. Ofta har 
man vänner som befinner sig i kriminella kretsar vilket i sin tur gör att det är lätt hamna i 
kriminalitet,  att  vännerna begår brott  gör det dessutom svårare att  bryta det mönstret  man 
befinner sig i. Detta är dessutom ett viktigt ämne att studera inom socialt arbete. Dels för att 
kunna se allvaret av ungdomsförseelser och hjälpa dessa ungdomar i ett tidigt skede. Men 
även för att de ska få en chans att ta sig ur sin påbörjade kriminalitet innan det får en för stor 
påverkan  på  deras  liv  och  utvecklas  till  en  grövre  kriminalitet.  Tidigare  forskning  (ex. 
Shumakers,  1997,  se  nedan  under  Tidigare  forskning)  visar  på  att  många  problem  kan 
undvikas med hjälp av tidig prevention. Tidiga insatser kan leda till ett undvikande av många 
negativa  beteenden  såsom  brottslighet  som  kostar  samhället  mycket  pengar,  dels  för 
rehabilitering  och  för  att  ta  hand  offer  som  fallit  för  dessa  ungdomars  brottslighet.  

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  lokala  tjänstemän  inom  socialt  och 
brottförebyggande arbete syn på brottslighet bland unga män i en svensk förort. Detta syfte är 
väldigt  brett  därför  har  fyra  frågeställningar  formulerats  för  att  vägleda  och  tydliggöra 
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undersökningen.  

Frågeställningarna för studien är:

- Vilka faktorer anser tjänstemän inom socialtjänst, kriminalvård och polis är centrala för att 
unga män 18-25 år  begår brott? 

- Vilken betydelse tillskriver tjänstemän inom socialtjänst, kriminalvård och polis uppväxten i 
förorter har för brottslighet bland unga män?

- Vad anser tjänstmännen att brottsligheten bland unga män ger för konsekvenser? 

- Vilka insatser har socialtjänst och kriminalvård för unga män som begår brott?

     1.3 Definition och avgränsningar 

     1.3.1. Unga män. Ungdomsperioden brukar definieras som en fas mellan barndomen och 
vuxenvärlden som inte kan avgränsas åldersmässigt. En avgränsning kan vara den biologiska 
som är mest snäv och innefattar  den perioden då individen genomgår puberteten (Estrada, 
2001).  Det  är  under  denna  period  som  individen  utvecklar  sin  självbild  och  identitet. 
Ungdomsåldern påbörjas runt 11 års ålder och avslutas vid drygt 20 år. En annan avgränsning 
kan utgöras utifrån vissa sociala kriterier, där ungdomstiden framförallt ses som den period då 
den unge frigör sig från sin familj  och växer  in i  en gemenskap med jämnåriga.  Här blir 
gränsen  till  vuxenvärlden  oklar  eftersom  individen  måste  uppfattas  som  vuxen  av 
omgivningen. Ungdomsperioden kan även avgränsas kulturellt då forskning har visat att unga 
människor agerar på ett visst sätt som avgränsar de från vuxenvärlden och andra ungdomar 
(Estrada, 2001).  Att uppträda på ett ungdomligt sätt uppfattas i dagen samhälle som någonting 
positivt  och därför är  det  svårt  att  göra avgränsningar  i  vad som anses vara en ungdom.  

I  denna  studie  innebär  begreppet  ungdomar män  mellan  18-25  år.  Anledningen  till  att 
respondentgruppen avgränsats  till  åldern  18-25 år  är  på grund av  etiska  aspekter  då  man 
behöver föräldrars tillstånd för att  intervjua ungdomar under 18 år när det handlar om ett 
känsligt ämne. En etisk prövning hade behövt göras för att genomföra studien vilket inte är 
möjligt  inom tidsramarna  för  en  c-uppsats.   Denna  studie  syftar  till  att  undersöka  mäns 
brottslighet, anledningen till att studien utesluter kvinnor är för att män är överrepresenterade 
inom brottslighet och utgör 83% av brottsligheten i Sverige (SCB, 2010). 

     1.3.2.  Ungdomsbrottslighet.  När  det  handlar  om  definitionen  av  begreppet 
ungdomsbrottslighet brukar det talas om den uppenbara definitionen ”den brottslighet som 
ungdomar begår”, dock är en sådan definition inte alltid enkel då ungdomsperioden inte kan 
avgränsas lika lätt (Estrada, 2001). Till detta hör även att brottslighet inte alltid anses som 
given  inom  kriminologin.  Man  brukar  tala  om  att  den  vanligaste  definitionen  inom 
kriminologin  utgår  ifrån  ett  legalistiskt  perspektiv  vilket  innebär  att  enbart  de  brott  som 
bevisas inför domstol kan definieras som brott.  Detta  betyder då att  dold brottslighet inte 
existerar och samtidigt som lagar hela tiden förändras, förändras även synen på vad som anses 
brottsligt. Därför kan man med ett annat synsätt istället lägga fokus på själva handlingen som 
innebär att man ser på brottslighet som avvikande beteende (Estrada, 2001). Dock alltid gjort 
det och att avvikande beteende är någonting relativt. För att kunna definiera brottslighet ses 
därför omvärldens reaktion som betydelsefull därför att brottslighet är ett sådant beteende som 
andra kan detta synsätt kritiseras då man menar på att handlingar som idag uppfattas som brott 
inte stämplat som avvikande. Brottslighet är även en väldigt tydlig social konstruktion där den 
definierande  makten  är  av  central  betydelse  vilket  visar  sig  mycket  tydligt  vid  politisk 
brottslighet.  
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I studien kommer ordet kriminella att användas för att beskriva ungdomar som har dömts för 
något brott.  Ordet avvikande beteende kommer att  användas för att  beskriva ungdomarnas 
handlingar när de börjat begå brott men ännu inte dömts. 

     1.3.3.  Förort.  Man brukar  tala  om att  det  råder  delade  meningar  om vad en  förort 
egentligen  är,  själva  begreppet  förort  kan  beteckna  områden  som  införts  inom 
miljonprogrammet mellan år 1965-1975 för att lösa den akuta bostadskrisen genom att under 
kort tid bygga en miljon bostäder och därmed förbättra bostadsstandarden. Dessa områden har 
i många fall hög invandring eller hög arbetslöshet vilket ger området en låg social status. I 
dagligt tal räknas ofta småorter, tätorter och yttre stadsdelar i en region som förorter.  Man kan 
även  tala  om  grannskapseffekter  där  man  menar  på  att  bostadsområden  kan  påverkar 
människors  upplevda  trygghet  (BRÅ,  2008).  Det  kan  även  handla  om  mer  individuella 
faktorer som kön och ålder som avgör om en individ känner sig trygg. Enligt BRÅ (2008) 
framkom olika mönster som påverkar människors upplevda trygghet, man fann till exempel att 
områden med många låginkomsttagare generellt hade högre siffror av upplevd otrygghet än 
områden  där  det  bor  fler  höginkomsttagare.  Slutsatsen  på  frågan  om  vad  som  påverkar 
trygghetsupplevelsen i ett bostadsområde var följande; variationer i upplevd trygghet beror till 
stor del på vem man är som person men risken är två gånger högre att man upplever otrygghet 
i ett utsatt område. Därav menar man på att det finns en så kallad grannskapseffekt, sedan 
finns också en hel del teorier om hur omgivningen om människorna i den påverkar en individ. 
En förklaring brukar vara att vi människor är sociala varelser som agerar efter egna tankar och 
drivkrafter men vi låter oss även påverkas av hur människor omkring oss beter sig. De som 
bor i närheten av oss och som vi möter dagligen påverkar våra tankar och handlingar och 
denna sociala inlärning brukar ligga bakom det man kallar för grannskapseffekter. 

Själva begreppet förort  kan problematiseras utifrån att  media ofta utpekar förorter  som ett 
farligt område där man målar upp en bild av att här kan man bli rånad om man går ut efter 
19.00.  Man brukar även måla upp föreställningar i media om att förorter styrs av kriminella 
grupperingar och att här bor det flest invandrare och folk som lever på socialbidrag. Detta kan 
även kopplas ihop med grannskapseffekter där områden som ses som utsatta där många fattiga 
och arbetslösa bor brukar de sociala kontakterna utgöras av människor som befinner sig i 
samma situation som man själv gör (Brooks-Gunn et al, 1993). Detta i sin tur skapar sämre 
möjligheter att ta sig ur fattigdom och arbetslöshet och leder till utanförskap från det övriga 
samhället.  

I denna studie refereras begreppet förort till den stad där intervjupersonerna arbetar och där de 
kriminella ungdomarna bor. Det är en mellanstor stad i Sverige, närliggande till en landets 
största,  med  cirka  85.000  invånare  (okt.  2010)  där  ungefär  43% av  befolkningen  har  en 
utländsk bakgrund (med utländsk  bakgrund menas  utomlandsfödda eller  inrikesfödda vars 
båda föräldrar är födda utomlands), vilket är ganska höga siffror jämfört med 19% för övriga 
riket.  Även brottsligheten  i  denna  förort  är  ganska  hög då man talar  om att  siffrorna för 
brottslighet ligger på 15.300 anmälda brott  per 100.000 invånare medan det i  övriga riket 
ligger på 9.900 anmälda brott.

1.4 Disposition 

I det följande kapitlet presenteras tidigare forskning där syftet är att ge en ökad förståelse för 
ungdomsbrottslighet  samt  presentera  en  del  tidigare  forskning  inom  ämnet.  Nästföljande 
kapitel  är  teoretisk  referensram  som bygger  på  Goffmans  teori  om stigma och Goldmans 
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stämplingsteori. Detta följs av kapitlet metod och empiriskt material där bland annat deltagare, 
genomförande, validitet och reliabilitet samt forskningsetiska frågor redovisas. Detta följs av 
kapitlet  resultat  och analys där resultatet  av studien presenteras.  Studien avslutats med en 
slutdiskussion där en diskussion förs gällande studien.

2. Tidigare forskning

2.1 Vad påverkar unga män att begå brott?

Remschidt  och Walter  gjorde 2010 studien  What Becomes of  Delinquent  Children,  där  de 
studerade  pojkar  som hade  uppnått  straffbar  ålder  samt  registrerats  för  brott  i  Marburg  i 
Tysklands statliga domstol. I deras studie kunde de identifiera två olika typer av brottslingar, 
kroniska brottslingar och de vars brottslighet är tidsmässigt begränsad. Man menar på att det 
finns tre faktorer som kan påvisa att ungdomar väljer en kriminell bana. Dessa tre faktorer är; 
det manliga könet, aggressivitet som en egenskap och negativ påverkan av brottsliga vänner. 
Remschidt och Walter (2010) fann även i sin studie att ju mer märkbara vissa egenskaper som 
till exempel emotionell labilitet, nervositet och spontan aggressivitet är, desto större risk var 
det att man utvecklade en brottslig karriär. Studien visade även att kroniska brottslingar det 
vill säga de med livslång kriminalitet ofta är har en kombination av två faktorer. Den första 
faktorn  var  beteendestörningar  tidigt  i  barndomen  som  till  exempel  ADHD,  spontan 
aggressivitet  och  avvikande  socialt  beteende  vilket  begränsar  dessa  individers 
utvecklingsmöjligheter. Den andra faktorn var en egenskap beskriven som ett aktivt sökande 
av  skadliga  influenser  och  miljöer.  Brottslighet  som börjar  under  puberteten  och  som är 
begränsad under tonåren tros vara utlösande på grund av sociala och psykologiska faktorer. 
Enligt denna studie fanns ingen tvekan om att både biologiska och psykologiska faktorer har 
betydelse för avvikande och kriminellt beteende och tydliga tecken på dessa faktorer kan ses 
redan under barndomen. Vidare påvisade Remschidt och Walter (2010) att när både biologiska 
och  psykosociala  riskfaktorer  är  representerade  är  det  mycket  större  risk  för  att  barnet 
utvecklar ett kriminellt beteende än om bara en riskfaktor är representerad. 

Även  Oghia,  Osgood  och  Schroeder  gjorde  2010  en  studie  om  familjetransaktioner  och 
ungdomsbrottslighet.  De menar på att  en rad olika studier har visat  att  barn från ”trasiga” 
familjer  i  högre grad utvecklar  brottslighet  än barn från ordnade familjer.  Detta  tolkas  av 
författarna bero på minskad kontroll från föräldrarna. Studien visade på att ungdomar som är 
uppväxta med två föräldrar i hushållet hade en lägre risk för att begå brottslighet än ungdomar 
som var uppväxta med en förälder. Oghia, Osgood och Schroeder (2010) menar på att det är 
högre risk för ungdomar med en förälder att begå brott och då inte för att familjen splittrats 
eller att man får mindre tid med sina föräldrar utan på grund av problemen som familjen har 
haft innan de splittrats. Man visade även på att en ny partner i familjen har en viss koppling till 
att ungdomen begår brott,  det förutser inte att detta händer men resultatet visade på att ett 
samband finns mellan att föräldrarna hittar en ny partner och att brottsligheten hos ungdomen 
ökar. Studien visade också att ungdomar påverkas mer av en skilsmässa när de är i tonåren än 
när de är små barn. 

Ryan, Sung Hong, Herz och Hernandez (2010) har tittat särskilt på sambandet mellan barn 
som är uppväxta i fosterhem och ungdomsbrottslighet då det har framkommit att 26 procent av 
fosterhemsplacerade barn experimenterar med brottslighet. Resultatet av denna studie visade 
att det spelar väldigt lite roll varför man blivit fosterhemsplacerad. Den faktor som hade störst 
betydelse  för  om de  fosterhemsplacerade  barnen  hamnade  i  brottslighet  var  ”instabilitet”, 
vilket innebär att man inte hade haft en stabil uppväxt utan förflyttats mellan olika fosterhem. 
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Denna faktor kopplades i sin tur till beteendeproblem och dessa problem påverkade i sin tur 
sannolikheten för brott. En annan viktig aspekt i studien var om de fosterhemsplacerad hade 
några  band  till  sin  fosterfamilj  eller  inte  och  om  det  hade  någon  betydelse  för  utfallet. 
Resultatet visade att en placering hos anhöriga är att föredra före fosterhem med helt obekanta. 
En placering hos bekanta och fortsatt kontakt med familj och släkt visar på många positiva 
aspekter såsom mindre negativa och traumatiska minnen i samband med placeringen, ökad 
stabilitet och mer positiva rapporter om miljön.

Galbavy (2003) gjorde en kvalitativ studie med syfte att samla information om hur kamrater 
med avvikande beteende påverkar varandra att begå brott. I studien intervjuade författaren tio 
pojkar samt  tio  flickor,  intervjuerna ägde rum på en ungdomsanstalt  på Hawaii  och varje 
ungdom har intervjuats separat och på en privat plats där ingen ur personalen på anstalten 
kunde höra vad som sades. Galbavy delade sedan in resultatet i fyra olika teman, vilka var; 
relationer  med  kamrater  och  påverkan  av  avvikande  beteende,  familjeinteraktioner  och 
avvikande beteende, konsekvenser av ungdomsbrottslighet och skolan. Under temat relationer 
med kamrater och påverkan av avvikande beteende fann man att hundra procent av pojkarna 
anklagade sina kamrater för de brott de hade begått, 60 procent hade gjort det för att imponera 
på vänner och 90 procent svarade att de hade använt droger därför att deras kamrater hade 
gjort det. Under temat familjeinteraktioner och avvikande beteende anklagade 60 procent av 
pojkarna  sina  föräldrar  för  deras  alkohol  eller  drogmissbruk.  Konsekvenserna  av  brottslig 
aktivitet visade sig pojkarna inte alls vara oroliga över och under det sista temat som handlade 
om skolan svarade 70 procent av pojkarna att de inte tyckte om att gå i skolan och därför hade 
hoppat av. 

2.2. När börjar man begå brott och vilka typer av brott begås?

Forskare  (ex.  Stattin  &  Magnusson,  1996)  skiljer  ofta  på  ungdomar  som  startar  med 
kriminalitet och annat antisocialt beteende tidigt det vill säga runt 10 års ålder eller senare i 
tonåren.  De  menar  att  de  som  startar  tidigt  har  en  sämre  prognos  att  utveckla  kronisk 
kriminalitet efter tonårstiden medan de som startar senare ofta har ett övergående kriminellt o 
antisocialt beteende. 

I Remschidt och Walters (2010) studie studerades pojkar som hade begått brott från 14 års 
ålder och uppåt, vilket var den åldern som var mest förekommande då man började begå brott. 
Det fanns olika kontrollgrupper bestående av personer som inte hade kontakt med polisen i sin 
barndom samt försökspersoner som var registrerade för begångna brott flera gånger i tonåren. 
Resultat från denna studie visade tvärt emot Stattin och Magnussons (1996) studie det vill 
säga  att  brott  som hade  begåtts  under  barndomen  inte  hade  någon  påvisad  betydelse  för 
kroniska brottslingar. Studien visade också att en tidig debut av brottslighet inte behöver leda 
till  en  kronisk  kriminell  karriär  och  inte  alla  kroniska  brottslingar  har  varit  det  redan  i 
barndomen. Det är även väldigt vanligt att ungdomar begår brott av olika typer, ofta är detta 
små brott och det är en väldigt liten del som senare utvecklar en kriminell karriär med grövre 
brott  som  begås.  

Ryan et  al.,(2010) studie besvarar frågan om vilken typ av brott  fosterhemsplacerade barn 
begår och om det är någon skillnad mellan dessa brott och de brott andra ungdomar begår. 
Resultatet  av  studien  visade  att  det  endast  var  en  liten  skillnad  i  vilken  typ  av  brott 
ungdomarna begår. Fosterhemsplacerade barn begick i större utsträckning brott associerade 
med innehav och distribution av olika drogsubstanser. Andra brott som var vanliga bland dessa 
ungdomar  var  egendomsbrott,  våld  och  vapeninnehav  som också  är  väldigt  vanligt  bland 
ungdomar som begår brott över lag och som inte är fosterhemsplacerade.
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2.3. Omgivningens påverkan 

Brooks-Gunn, Duncan, Klebanov och Sealand (1993) talar i sin studie om att omgivningen 
påverkar barn och ungdomars utveckling. Studien har gjorts med hjälp av datainsamlingar på 
enskilda barn, ungdomar och familjer utifrån vilken stadsdel de är bosatta i. Man fann bland 
annat att det finns tydliga och kraftfulla effekter i hur väl man lyckas i skolan och livet bortsett 
ifrån socioekonomiska egenskaper som är kopplade till olika grannskap. Resultatet visade att 
olika  stadsdelar  påverka  beteenden,  attityder,  värderingar  och  möjligheter.  I 
utvecklingspsykologin bukar man tala om att grannskapseffekter är en del av en ekologisk 
modell som visar samband mellan bakgrund och miljö utifrån olika system som kärnfamilj, 
släktingar,  vänner,  samhälle  och  även  institutioner  som skola  och  arbetsplats.  Målet  med 
studien var att undersöka på vilka sätt två ekologiska system – grannskapet och familjen – 
påverkar barn och ungdomars utveckling. I studien fann Brooks-Gunn et al, (1993) att barn 
och ungdomar som växer upp i välbärgade stadsdelar tycks göra bättre ifrån sig än ungdomar i 
låginkomstsområden även om familjernas nivåskillnader var kontrollerade och detta resultat 
gällde för både små barn som för ungdomar. Generellt är grannskapseffekter ganska kraftfulla 
och påverkar ofta rivaliserande familjer. I den utsträckning som ekonomiska särdrag påverkar 
utvecklingen  talar  man  om  att  frånvaron  av  välbärgade  familjer  har  större  påverkan  än 
närvaron av  låginkomsttagande familjer.  Detta  resultat  stöds  av  teorin  om grannskap som 
bygger på en kollektiv socialisation där vuxna förebilder är viktiga ingredienser socialisering 
och att undvika att ”problembeteenden” sprids. Det faktum att låginkomsttagande familjer inte 
kan  dra  nytta  av  välbärgade  familjer  tyder  på  att  politiken  som syftar  till  att  främja  den 
ekonomiska integrationen av olika stadsdelar har fått negativa effekter. Detta på grund av för 
knappa resurser  som inte  gynnar  barn från låginkomsttagande familjer  utan enbart  gynnar 
”rika barn” då resurserna som satts in varit otillräckliga. Vilket har lett till att situationen i 
många fall förvärrats och att problembeteenden som kriminalitet och dåliga resultat i skolan 
förvärrats och spridits i större utsträckning. 

Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffit & Caspi (1998) gjorde en longitudell studie 
under tio år i Pittsburgh, USA där 1517 pojkar deltog. Ett av studiens syfte var att förklara 
varför  unga  män  börjar  begå  brott.  Pojkarna  som deltog  i  studien  delades  in  i  tre  olika 
åldersgrupper, 7-10 år, 10-13 år och 13-25 år.  Data samlades också in från andra informanter 
som  föräldrar  och  lärare  och  i  studien  fanns  också  en  ”normalgrupp”  för  jämförelse  av 
resultatet.  I  studien  tittade  man  inte  enbart  på  personfaktorer  utan  också  på 
omgivningsfaktorer,  det  vill  säga  makrofaktorer.  Huvudresultatet  i  studien  var  att 
socioekonomiska faktorer samt faktorn ”familjen har socialbidrag” var högt associerade i alla 
åldersgrupper  med  kriminalitet.  Efter  dessa  två  faktorer  följde  faktorer  som  låg 
socioekonomisk status, litet hus, arbetslös fader och dåligt utbildad mor. Av de demografiska 
variablerna var ”trasig familj” och ”afro-amerikansk” etnicitet  de största riskfaktorerna för 
brott.  Slutligen  visade  även  resultatet  att  ”dåligt  bostadsområde”  dubblerade  risken  för 
kriminalitet i alla åldersgrupper. Det gjordes även en hierarkisk regressionsanalys som visar 
rangordningen på signifikanta oberoende variabler; 1. Ung mamma. 2. Outbildad pappa och 
3. Dåligt bostadsområde. 

Carins,  Cadwallader,  Estell  &  Neckerman  (1997)  gjorde  en  studie  som  handlar  om 
utvecklings-  och  kriminologiska  perspektiv  för  förebyggande  arbete.  Studien  visade  att 
utstötning i barndomen och utveckling av avvikande beteende har influerat både kriminologin 
och  utvecklingspsykologin.  Om  man  utgår  ifrån  denna  utsötningsteori  är  kriminella  och 
aggressiva  ungdomar  socialt  marginaliserade  och  inkompetenta  vilket  innebär  att  de  är 
tvingade att umgås med andra likasinnade avvikande kamrater. Carins et al. (1997) ställer sig 
frågorna ”har aggressiva barn kompisar eller är de utstötta och avvisade?” och ”hur kan ett 
barn som är utstött i barndomen bli medlem i gäng i tonåren?”.  Analyser visar att dessa barn 

11



har lika många relationer som icke aggressiva barn men å andra sidan visade sociometriska 
studier att aggressiva barn mindre nämns till namn än personer som är omtyckta och att de är 
mer nämnda bland kompisar som personer som är fientliga och icke omtyckta. Aggressiva 
barn har alltså lika många kompisar och lika högkvalitativa relationer men aggressiva barn 
tycks  ansluta  sig  till  sådana barn som är  lika de själva.  Även aggressiva ungdomar tycks 
ansluta sig till likasinnade och lever dessa ungdomar i områden där det finns gäng finns det 
alltså  en  hög  risk  att  de  ansluter  sig  till  dessa.  Författarna  ger  även  två  exempel  på 
utvecklingsvägar som så småningom leder till  att  ungdomarna blir gängmedlemmar. Dessa 
utvecklingsvägar är; 1. Det sker en ökning av aggression som sedan leder till avvikande och 
illegalt beteende. När detta har skett drar sig den unge till ett gäng med likasinnade. 2. Ett 
gäng består av en samling redan utstötta. Det kan exempelvis vara hemlösa som lär känna 
varandra  och  bildar  ett  gäng-  den  unge  skulle  då  gå  från  skolan  och  dess  vänner  –  till 
hemlöshet – vidare till en gemenskap som medlem i en ny familj/gäng. 

 

2.4. Förebyggande arbete 

Shumaker  (1997)  har  gjort  en  studie  angående  förebyggande  arbete  inom  familjen  mot 
ungdomsbrottslighet. Hon menar på att studier i flera år har visat att dysfunktionella familjer 
löper större risk för att deras barn ska hamna i brottslighet och dessa studier har oftast gjorts 
av yrkesmän inom andra områden medan det är socialarbetare som sedan får ta hand om dessa 
familjer.  Shumakers (1997) studie ger en översikt  av de aspekter som kan finnas inom en 
dysfunktionell familj som ökar risken för ungdomsbrottslighet inom fyra områden. Dessa fyra 
områden  är:  kunna  identifiera  familjer  som  befinner  sig  i  riskzonen,  tidigt  intervention,  
tillgängliga tjänster och förebyggande arbete. Behovet av sociala insatser är särskilt tydligt i 
den  rollen som familjens  dysfunktion och  problem spelar  för  betydelsen av att  förebygga 
ungdomsbrottslighet. Hon menar på att mycket av litteraturen inom denna forskning kopplar 
dysfunktion inom familjer till brottsligt beteende bland ungdomar. Många av de faktorer som 
påverkar är brist på regler och kontinuerlig disciplin, brist på tillhörighet, familjekonflikter, 
instabilitet,  dålig  kvalité  på  familjelivet  och  föräldrars  förväntningar.  

Shumaker (1997) vill i sin studie framhäva hur viktigt det är att socialarbetare hjälper dessa 
familjer för att undvika att deras barn hamnar i brottslighet. Det finns mycket hjälp att få för 
dessa familjer som att till exempel främja sammanhållning och stabilitet och att ge vägledning 
och stöd genom föräldrautbildningar  och familjeterapi.  Många familjer  som befinner  sig i 
riskzonen kommer i kontakt med socialtjänsten men fortfarande finns det familjer som inte gör 
det. Därför är det viktigt för lärare och andra vuxna som kommer i kontakt med barn från 
dysfunktionella familjer att lära sig upptäcka avvikande beteende för att kunna anmäla detta 
till socialtjänsten. Det är även viktigt att till exempel yrkesverksamma lärare tittar noga på 
föräldrarna för att se om dem verkar deprimerade, besegrade eller överväldigade i relation till 
barnet.  

Resultatet  av  Shumakers  (1997)  studie  visar  att  förebyggande  arbete  alltid  är  att  föredra 
framför korrigeringar speciellt inom ungdomsbrottslighet där man kan stoppa återfall. Därför 
kan många problem undvikas med hjälp av tidigt prevention. När ett barn vid riskzonen väl 
upptäcks även om det är genom indikatorer tidigt i barndomen eller genom det första inträdet i 
ungdomsvården kan hjälpen inriktas på att hjälpa föräldrar förbättra samverkan, tillsyn och 
lämplig disciplin. Tidig intervention kan även göra så att barnen tar ansvar och kontroll över 
sitt eget beteende vilket även gör att föräldrarna återfår en känsla av kontroll och därmed får 
mer inflytande i att hålla sitt barn ur brottslighet. 
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3. Teoretisk referensram

3.1 Goffmans teori om stigma

Begreppet  stigma härstammar från grekerna och användes utav det  grekiska folket  för att 
beskriva kroppsliga tecken som visade på något ovanligt och förstört gällande en människas 
moraliska status. Dessa tecken brukade vara inristade på kroppen och tillkännagav att bäraren 
kunde vara kriminell, slav eller förrädare. Genom att man inristade dessa tecken kunde folket 
veta vilka personer de skulle undvika (Goffman, 1971). Idag används ordet till en viss del i sin 
ursprungsform men visar sig mer i skam än kroppsligt bevis.

Goffman (1971) talar  om två olika typer av stigma, dels  misskrediterad  attribut men även 
misskrediterande  attribut.  Han  menar  på  att  det  finns  stora  skillnader  mellan  dessa  två 
stigman. Misskrediterad attribut innebär att personens säregenhet eller stigma är synligt och 
känt  medan  misskrediterande  attribut  handlar  om  ett  antagande  att  personens  avvikande 
egenskap inte är känd eller märkbar. Detta är en väldigt betydelsefull skillnad även om en 
stigmatiserad person mycket möjligt kan uppleva både misskrediterad och misskrediterande 
attribut. Enligt Goffman (1971) är själva begreppet stigma en speciell form av relation mellan 
de båda attributen. Alltså att den säregna egenskapen innefattar vad som anses vara normalt då 
ett avvikande beteende eller en egenskap kan vara eftertraktat och positivt i vissa sammanhang 
men när  den annorlunda  egenskapen ses  som negativ  i  förhållande  till  samhällets  normer 
uppstår stigma. 

Vidare menar Goffman (1971) att man generellt kan indela stigma i tre olika kategorier. Den 
första kategorin har sitt ursprung i fysiska deformiteter. Den andra kategorin handlar om etiskt 
ursprung, den innefattar även religion och nation samt är släktbetingad. Den tredje kategorin 
påverkar  den  individuella  karaktären  och  är  kopplad  till  bland  annat  svag  vilja  och 
dominerande begär. Den tredje kategorin illustreras med bland annat psykisk ohälsa, vistelse 
på anstalt, arbetslöshet, beroende och alkoholism. Dessa tre typer av stigma kan föras ihop till 
en gemensam innebörd, denna innebörd är att en individ med en säregen egenskap kommer att 
bemötas negativt från personer som inte själva delar denna egenskap och själva inte avviker 
från samhällets normer. Personer med stigmat kan även känna sig diskriminerade genom olika 
handlingar och i sin tur leder till begränsade möjligheter i dessa personers liv. Ofta skapas 
även omedvetet en teori om anledningen till  en viss persons stigmatiserade underlägsenhet 
som leder till att omgivningen övertygas om faran som den stigmatiserade personen företräder.

3.2 Goldbergs stämplingsteori

Goldberg (2005)  presenterar  det  stämplingsteoretiska synsättet  där  grundstenen är  att  man 
tänker och analyserar i processer som börjar i det förflutna och fortsätter förbi dagens situation 
och vidare in i framtiden. Denna pågående process är en utveckling av individens självbild 
som handlar om individens uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur en 
människa bör vara. Alla människor föds utan någon självbild, den utvecklas genom kontakter 
med andra och då främst individens signifikanta andra. De första och viktigaste signifikanta 
andra  brukar  vara  barnets  föräldrar  och  det  är  genom  dem  som  barnet  börjar  bilda  sin 
självbild. Man brukar säga att den första stämplingen kommer från föräldrarna och den andra 
stämplingen kommer ifrån samhället och dessa stämplingar sker genom en process. Studier 
har påvisat att sociala problem och sociala avvikelser skapas genom olika processer som finns 
mellan samhället och individen samt mellan individ och individ (Meeuwisse & Swärd, 2004). 
Dessa  processer  innebär  att  individer  stämplas  och  placeras  i  olika  fack  utav  samhällets 
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medborgare  och  detta  leder  generellt  till  att  individen  rättar  sig  efter  dessa  placeringar.  

En person med en negativ självbild har lärt sig att det inte finns mycket som överensstämmer 
mellan honom själv och samhällets ideal samt att det har skett en rad långa händelser med 
negativ karaktär från de signifikanta andra. Detta gör att individen omdefinierar sin självbild 
till  ännu  mer  negativ  än  den  varit.  Som  Goldberg  (2005)  använder  begreppet  stämpling 
innebär det ett förlopp, alltså inte enstaka händelser som påverkar självbilden utan en process. 
Denna process pågår under en längre tid och växer ur många stora och små händelser och 
reaktioner under en individs hela livstid. Goldberg (2005) menar även på att en individ som 
blir  utsatt  för  stämpling  i  uppväxtmiljön  riskerar  i  mycket  högre  grad  att  utveckla  en 
avvikarkarriär  men det  behöver  inte  alltid  vara så.  Stämplingen kan leda till  att  individen 
skapar en negativ självbild som den sedan lever upp till vilket gör att individen automatiskt 
träder in i en avvikelse som innebär misslyckanden enligt samhället. Individen kan agera på ett 
sådant sätt att den får sin negativa självbild bekräftad, han beter sig hellre avvikande än att 
skapa beteendeinkongurens genom att bete sig på ett sådant sätt som leder till positiv reaktion 
från samhället. Detta i sin tur leder till svårigheter att bryta ett negativt mönster (Goldberg, 
2005). Stämpling orsakar generellt en negativ självbild som leder till sekundär avvikelse vilket 
ses som ett misslyckande enligt kulturella definitioner och som leder till ännu mera stämpling 
(Goldberg,  2005).  I  detta  skede  brukar  individen  uppvisa  avvikande  beteende  inom flera 
områden som till  exempel missbruk, stölder, och arbetslöshet vilket gör att han utsätts för 
negativ respons från många olika håll.  Man brukar tala om en avvikelsespiral som har sin 
början i stämpling som sedan leder till en negativ självbild som i sin tur leder till sekundär 
avvikelse och som sedan leder till misslyckande enligt kulturella definitioner. Man sänker sin 
självbild alltmer vilket leder till mer sekundär avvikelse, fler misslyckanden och ytterligare 
stämpling.

Goldberg (2005) talar om två extrema typer av karriärer som börjar med samma avvikelse men 
på  grund  av  olika  reaktioner  går  karriärerna  i  helt  olika  riktningar.   Om man  skapar  en 
välsocialiserad  karriär  beror  detta  på  att  man i  barndomen har  fått  ett  accepterande  ifrån 
föräldrarna och samhället, men har lärt sig ett kulturellt normativt beteende och man har fått 
en personlighetsförstärkning från sina signifikanta andra. Det som gör att man istället skapar 
en avvikarkarriär är att man har blivit utsatt för stämpling ifrån föräldrarna och samhället, man 
har en sekundär avvikelse som sedan leder till att man hamnar i avvikelsespiralen. Dock bör 
de olika stadierna i karriären inte betraktas som definitivt avgörande (Goldberg, 2005). Flera 
av dessa stadier kan pågå samtidigt och förstärka eller försvaga varandra. Till exempel inleds 
föräldrars stämpling före samhällelig  stämpling men kan fortsätta  långt  efter  att  individen 
skapat ett flertal samhälleliga kontakter. Dessutom behöver det inte alltid vara så att individen 
får samma sorts reaktion från både föräldrarna och samhället. Stämpling från föräldrarna kan 
till exempel motverkas av accepterande från andra, i det fallet blir den växande självbilden 
varken positiv eller negativ. 

4. Metod och empiriskt material

4.1 Deltagare

I  denna  studie  har  två  socialsekreterare  på  Barn  & Ungdomsenheten,  två  handläggare  på 
kriminalvården  samt  en  polis  intervjuats.  Valet  av  socialsekreterare  på  Barn  & 
Ungdomsenheten motiveras av att de är de som först kommer i kontakt med ett barn eller en 
ungdom med avvikande beteende som kanske så småningom leder till  kriminalitet.  De har 
också valts för att ge svar på studiens frågeställning om vilka insatser socialtjänsten har för 
dessa ungdomar. Intervjuer av handläggare på kriminalvården har utförts då de har kontakt 
med ungdomar som är dömda för brott, detta för att få en bild över varför ungdomar begår 
brott  samt  vad  det  får  för  konsekvenser  i  framtiden  vilket  även  svarar  på  studiens 
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frågeställningar. Slutligen har också en polis intervjuats då det är de som har kontakt med 
ungdomar ute på fältet och som först kommer i kontakt med ungdomar när ett brott begås. 
Totalt har fem personer att intervjuats, en kvinnlig och en manlig handläggare på Barn & 
Ungdomsenhetens  sociala  insatsgrupp,  en  kvinnlig  och  en  manlig  handläggare  på 
kriminalvården samt en manlig polis.

Urvalet är både strategiskt och ett tillgänglighetsurval. Det är ett strategiskt urval eftersom 
dessa myndighetspersoner är de som har mest kontakt med ungdomar som begår brott och till 
en viss del är det även ett tillgänglighetsurval då jag har intervjuat personer som har haft tid 
och möjlighet att intervjuas vid den tidpunkten då studien genomfördes.

4.2 Material 

Denna undersökning består av elitintervjuer, dessa har utförts med personer som är experter på 
sitt område och som vanligen besitter en maktposition. Eliter är vana vid att få frågor om sina 
åsikter och tankar och det gäller för intervjuaren att ha grundlig kunskap om ämnet för att 
vinna respekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Experter kan även vara vana vid att bli intervjuade 
och kan mer eller mindre ha förberett vissa ”samtalsspår” där de förmedlar just sina åsikter 
och då gäller  det  som intervjuare att  kunna undvika detta.  Detta  har förberetts  genom att 
utforma en intervjuguide noggrant.

Innan en intervjuguide utformades utfördes testintervjuer på två ”kriminella män”. Syftet med 
dessa intervjuer var att få en förförståelse för ämnet. Männen var 24 respektive 36 år och 
valdes utifrån att den ena fortfarande begår brott och den andra hade ett kriminellt förflutet. 
Jag valde att intervjua personer i olika åldrar för att få så bred bild som möjligt.  En äldre 
person som inte längre är brottsaktiv kanske också har en större självdistans och är mer villig 
att ge en sann bild av sitt liv än vad en yngre person kan. Intervjun innehöll bland annat frågor 
som handlade om uppväxt, vad som påverkade de att begå brott, vilka brott de begått, vad de 
fått  för  straff,  vilka  myndigheter  de  varit  i  kontakt  med  samt  vad  de  hade  fått  för 
straff/behandling.  Vid  utformningen av  en  intervjuguide  utgick  jag  ifrån  vilka  frågor  som 
behövdes besvaras för att få fram information som svarar mot studiens syfte. Det var även 
viktigt att tänka på att inte ställa för personliga eller integritetskränkande frågor samt att inleda 
med mer öppna frågor för att sedan kunna komma djupare in på ämnet. Efter testintervjuerna 
med de två ”kriminella männen” ändrades intervjuguiden en gång till för att lägga till frågor 
som hade dykt upp samt ta bort frågor som kanske inte passade in. Överlag så var det en bra 
erfarenhet att göra testintervjuer på dessa personer. Utifrån erfarenheter från dessa intervjuer 
samt inläsning av tidigare forskning har en intervjuguide utformats (Bilaga 1) för att passa de 
professionella som ingår i denna studie.

Det är även viktigt att man erhåller grundläggande kunskaper kring det ämnet man vill forska 
om för  att  kunna skapa  ett  flyt  i  intervjuerna  (Giota,  2005).  I  sökandet  av  vetenskapliga 
artiklar för tidigare forskning använde jag mig av databasen PsycINFO som är kopplad till 
Mälardalens Högskola. Där fann jag artiklar som var relevanta för min studie och som svarade 
mot studiens syfte. Därefter skrev artiklarna ut samt bearbetades och sammanfattades för att få 
en översikt av den tidigare forskningen inom detta ämne.
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4.3 Procedur

Kontakt har tagits med intervjupersonerna via telefon till respektive verksamheter där en kort 
information om studien har getts och där vidarekoppling till handläggare har gjorts. Efter att 
handläggarna  informerats  om  studien  har  de  även  fått  ett  missivbrev  (se  Bilaga  2)  där 
ytterligare information har lämnats. Efter samtycke från intervjupersonerna har intervjuerna 
ägt rum på respektive arbetsplats. Anledningen till att arbetsplatsen valdes som intervjuplats 
var att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och bekväma och oftast finns där också en 
plats där man kan sitta ostört. Intervjuerna har utförts utifrån en intervjuarguide. Inför varje 
intervju  har  återigen  information  delgivits  om studiens  syfte  samt  att  deltagandet  är  helt 
frivilligt och att intervjupersonerna har rätt att avböja intervjun närhelst under intervjuns gång. 
Intervjupersonerna har också ytterligare en gång fått ta ställning till om intervjun får spelas in 
på band. 

 

4.4 Ansats

För denna studie har en hermeneutisk forskningsansats valts, hermeneutik är ett verktyg med 
vetenskaplig riktning som innebär att man försöker hitta en djupare förståelse av människors 
egna upplevelser. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär som metod att man prövar 
olika  tolkningar  samt  ifrågasätter  sina  egna  tolkningar  (Starrin  &  Svensson,  1994).  Den 
hermeneutiska forskningsprocessen kan jämföras med en uppåtgående spiral där processen är 
öppen både nedåt och uppåt. Spiralen visar en process av att försöka förstå fenomen genom ett 
växlande  mellan  insamling,  analys  av  data  och  tolkning.  En  forskare  som  använder 
hermeneutik närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sina egna tankar, intryck och 
känslor som ses som en tillgång (Davidson & Patel, 2003). 

Med  hjälp  av  ett  hermeneutiskt  perspektiv  tolkades  materialet  utifrån  olika  delar  som 
analyserades i relation till sin helhet. Denna tolkningslära skulle kunna liknas vid en spiral där 
delarna tolkas utifrån en intuitiv uppfattning som sedan i sin tur relateras till sin helhet. Denna 
spiral fortsätter därefter och i takt med processens gång inges en djupare förståelse i ämnet 
(Kvale & Brinkmann, 2009) Varje textrad i materialet kodades i en av tre olika färger som 
representerar  de  olika  frågeställningarna.  Dessa  tre  frågeställningar  utgör  tre  teman  för 
studien. Kvale & Brinkmann (2009) menar att sanningen, i enlighet med hermeneutiken är 
relativ och en förförståelse i de olika skildringarna är ofrånkomligt. Medvetenhet om att var 
individs tolkning av ett sammanhang är subjektivt togs i beaktande under hela analysen av 
datamaterialet.  

Hermeneutisk  meningstolkning  utgår  enligt  Kvale  & Brinkmann  (2009)  från  olika  regler. 
Först och främst är denna cirkel inte att betrakta som negativt med hänsyn till den djupare 
förståelse som den hermeneutiska cirkeln under processen bidrar till. Själva tolkningen är klar 
vid  upptäckandet  av  sammanhang  och  när  tolkningen  saknar  logiska  motsägelser.  Det  är 
viktigt att se texten som en självständig del och olika teman bör därmed tolkas för sig. Att 
inneha  kunskap  om  varje  tema  är  därför  viktigt.  Avsikten  med  det  hermeneutiska 
meningstolkandet är att vidga textens innebörd och fördjupa kunskaperna. 
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4.5 Databearbetning och analysmetod

Samtliga  intervjuer  har  spelats  in  på  band.  Varje  intervju  transkriberades  ordagrant  efter 
avslutat  intervjusamtal,  och  stor  vikt  lades  vid  exaktheten  för  att  få  med respondenternas 
tveksamhet  och  eftertänksamhet.  Respondenterna  tilldelades  fiktiva  namn  för  att  skapa 
anonymitet,  även  då  respondenterna  inte  tyckt  det  var  nödvändigt.  Sedan  skrevs 
transkriberingarna ut vilket omfattade 53 sidor skriven text.

Utifrån fem valda teman analyserades resultatet; 1. Vad påverkar ungdomar att begå brott? 2. 
När börjar man begå brott, vilka brott begås och vad upptäcks? 3. Insatser. 4. Konsekvenser 
och 5. Återfall i brott. Varje tema fick varsin färg när texten bearbetades. Svaren markerades i 
olika färger beroende på vilket tema de tillhörde. Syftet med detta var att skapa en översikt 
över svaren och kunna sammanfatta det väsentliga i intervjuerna. Efter det skrevs svaren in på 
ett datorprogram där de sammanfattades i korta drag.

Analysen av resultatet utgick även ifrån ett hermeneutiskt meningstolkande som innebär att 
man närmar sig resultatet  subjektivt  men där  man använder  sina egna tankar,  känslor och 
intryck som en tillgång.

4.6 Validitet och Reliabilitet

Validitet hänför sig till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande, ett hållbart argument 
är välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Inom samhällsvetenskapen har validitet 
kommit att innebära om en metod undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 
2009). Validitet definieras ofta utifrån frågan; mäter du vad du tror att du mäter? I ett bredare 
perspektiv hänför sig validiteten till om en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. 
Kort  kan  man  säga  att  validitetsfrågor  handlar  om;  att  välja  rätt  metod,  stämmer 
forskningsfrågorna överens med syftet  och mäter metoden frågeställningarna på bästa vis?
Reliabilitet  handlar  om  ifall  intervjupersonerna  kommer  att  förändra  sina  svar  under  en 
intervju och ifall de skulle ge olika svar till  olika intervjuare. Reliabiliteten hänför sig till 
resultatets  konsistens  och  tillförlitlighet  (Kvale  & Brinkmann,  2009).  Den  används  ofta  i 
relation till  frågan om ett  resultat  kan återges vid andra tidpunkter och av andra forskare. 
Reliabilitetsfrågor kan handla om; att  undersöka rätt enheter, räckte empirin för slutsatsen, 
finns det mer information om ämnet och hur användes teorierna?

I testintervjuerna prövades undersökningens validitet och reliabilitet. Då intervjuades bekanta 
till författaren. Detta resulterade i att vissa frågor gav mer information än förväntat och i vissa 
frågor upplevde jag att information hölls tillbaka. En av testintervjuerna spelades in på band 
medan  den  andra  intervjupersonen  inte  ville  bli  inspelad.  Båda  sätten  har  både  för-  och 
nackdelar, då det kan berättas mer ”fritt” när man inte blir inspelad men å andra sidan kan man 
missa  väsentlig  information  som inte  hinner  antecknas,  och  man kan inte  gå  tillbaka  och 
lyssna på materialet. Det var viktigt för min uppsats att spela in intervjuerna på band då många 
intervjuer blev längre än testintervjuerna. 
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Efter  testintervjuerna  utformades  en  intervjuguide  så  att  den  skulle  passa  professionellt 
verksamma inom detta område. Det innebar bland annat att vissa frågor inte passade in eller 
var för känsliga och kunde tas bort samt att nya frågor utifrån intressanta aspekter som dök 
upp under testintervjuerna också kunde läggas till. Testintervjuerna gav också erfarenheten att 
bekanta inte är de lämpligaste personerna att intervjua, då det är ett känsligt ämne. Det kan 
påverka intervjuerna till för stor öppenhet, och därmed vara svåra att avgränsa. Men också 
motsatsen  det  vill  säga  att  information  hålls  inne.  Detta  är  ytterligare  ett  skäl  till  varför 
intervjuer  med  professionella  som  det  inte  fanns  något  band  till  valdes.  

Materialet  samlades  in  med  hjälp  av  en  kvalitativ  metod  i  form  av  semistrukturerade 
intervjuer. Anledningen till detta val var för att det är lättare att komma djupare in i ämnet 
genom bland annat följdfrågor och en hög flexibilitet i situationen istället för att ha redan 
färdigformulerade frågor som en enkät innehåller. 

Intervjuerna har spelats in på band då den stora fördelen med att spela in intervjuerna är att allt 
som sägs sparas. Det går att upptäcka sådant som glömts bort och risken minskar att man 
missförstår eller minns felaktiga saker då man har allting på band och kan spola tillbaka för att 
lyssna igen. I en intervju där allt skrivs för hand är det omöjligt att få med allt som sägs. I 
samtliga  fem  intervjuer  som  utfördes  har  materialet  spelats  in  på  band  efter 
intervjupersonernas tillåtelse och därefter transkriberats.

4.7 Etiska aspekter

Det finns fyra etiska riktlinjer som man alltid skall beakta i början av en intervjuundersökning. 
Dessa fyra riktlinjer är;  informerat samtycke, konfidentialitet,  konsekvenser och forskarens 
roll  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Informerat  samtycke innebär  att  man  informerar 
intervjupersonerna om syftet med undersökningen, hur den är upplagd och risker och fördelar 
som  kan  vara  förenande  med  att  delta  i  studien.  Informerat  samtycke  innebär  även  att 
intervjupersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst.  Denna riktlinje 
kommer att följas då information om studien ges vid flera tillfällen både muntligen och genom 
missivbrev.  Konfidentialitet innebär  att  privata  data  som  identifierar  deltagaren  inte  får 
avslöjas.  Samtliga  intervjupersoner  kommer  att  vara  helt  anonyma  oavsett  om 
intervjupersonerna  anser  detta  nödvändigt  eller  ej,  deras  intervjuer  kommer  att  behandlas 
konfidentiellt. Principen att intervjupersonerna har rätt till ett privatliv är knuten med vissa 
etiska dilemman. Man måste även bedöma konsekvenserna av en kvalitativ studie utifrån den 
skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deltagaren i studien får. 
Den etiska principen att man enbart ska göra gott betyder att risken för att deltagaren ska lida 
skada ska vara så liten som möjligt. Den sista riktlinjen är  forskarens roll, vilket innebär att 
forskarens  integritet  och  roll  som person  är  avgörande  för  den  vetenskapliga  kunskapens 
kvalitet i de etiska beslut som fattas under studiens gång.

Materialet har under undersökningens gång förvarats konfidentiellt, banden har sparats med 
fiktiva namn och förvarats separat från övrigt material som tillhör studien. Banden har sedan 
transkriberats under fiktiva namn och därefter har de raderats. Avsikten är att banden inte skall 
finnas kvar och att transkriberingarna skall slängas när uppsatsen är klar. Detta för att inte 
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kunna  leda  tillbaka  svaren  till  intervjupersonerna  och  för  att  skydda  deras  identitet.  

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat utifrån fem olika teman, dessa teman är  vad 
påverkar ungdomar att  begå brott,  när börjar man begå brott,  vilka brott  begås och vad  
upptäcks, insatser konsekvenser och återfall i brott. Dessa teman hör även ihop med avsnittet 
tidigare forskning där resultatet delats upp i tre teman. 

5.1 Presentation av respondenterna  

Sammanlagt  intervjuades  fem  personer  under  studiens  gång,  tre  män  och  två  kvinnor. 
Intervjupersonerna  har  tilldelats  fiktiva  namn,  vilka  är;  Stefan  från  Polisen,  Markus  och 
Maria  från  Sociala  Insatsgruppen  samt  Patrik  och  Sara  från  Kriminalvården.  Patrik  har 
jobbat inom Polisen i många år och är numera gruppchef för ungdomspoliserna. Markus och 
Maria arbetar inom Socialtjänstens insatsgrupp där man jobbar med att fånga upp ungdomar 
som har kommit ganska långt i sin kriminalitet och försöka få dem att byta bana. Patrik och 
Sara arbetar som frivårdsinspektörer inom Kriminalvården. 

Staden där respondenterna är verksamma är en mellanstor stad i Sverige där brottsligheten är 
ganska hög. Genomsnittet för anmälda brott i Sverige är ca 9.900 per 100.000 invånare medan 
det  i  denna  stad  ligger  på  ca  15.300 anmälda  brott  per  100.000 invånare  (Brottsportalen, 
2010). Det är även ganska hög arbetslöshet bland invånarna i denna stad och detta är en utav 
få städer där arbetslösheten fortsätter att öka. Denna stad har även en hög andel av utrikes 
födda invånare, en beskrivning av denna stad finns också på sidan 7 under definitionen förort.

5.2 Tjänstemännens syn på varför unga män begår brott.

Under  detta  tema  framgick  väldigt  varierande  svar  som  hemmiljö,  boende, 
familjeförhållanden,  utbildning  och  ekonomi.  Två  övergripande  faktorer  kunde  urskiljas, 
faktorer, 1. Problem i uppväxtmiljö, där ingår resultat från familjeförhållanden och  utbildning 
i faktor 2 Uppväxt i en förort, där ingår hemmiljö, boende och ekonomi.

Maria menade på att man brukar dela in det som påverkar ungdomar att begå brott i fyra olika 
risker; risker i det egna beteendet, risker som finns i familjen, risker i närsamhället samt risker 
på samhällelig nivå. Vidare menade hon på att de största riskerna är om man inte lyckas i 
skolan,  om man har  en familj  med mycket  kriminella  värderingar  och om man hamnar  i 
missbruk eller vilka kompisar du umgås med. 

     5.2.1. Problem i uppväxtmiljön.  Flera intervjupersoner svarade att ungdomar som begår 
brott  oftast  har  haft  problem i  sin  uppväxtmiljö  med  tillexempel  missbrukande  föräldrar, 
taskiga hemförhållanden och kriminella värderingar bland släkt och vänner men det behöver 
inte uteslutande alltid vara så. Stefan menar att av 100 procent ungdomar som begår brott 
slutar 95 procent innan de fyller 18år, men övriga fem procent fortsätter att begå brott om de 
har haft problem under sin uppväxt. Maria och Markus pratade om en ny grupp av brottsaktiva 
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ungdomar som har haft  bra uppväxtförhållanden men ändå är väldigt brottsaktiva,  Markus 
berättar:

”De finns de ungdomar som faktiskt  går i  skolan,  funkar bra,  man pratar med  
skolan och allting fungerar. De har bra betyg eller tillräckligt bra i alla fall, jag ser  
de  själv  gå  hem nio  på  kvällen  och  föräldrarna har  sagt  att  det  kommer  hem 
klockan nio på kvällen och allt är lugnt. Ändå hinner de begå en jävla massa brott  
mellan klockan tre på dagen och nio på kvällen”.

     5.2.2 Uppväxt  i  förort. Ingen intervjuperson kunde utesluta  att  uppväxten i  en förort 
påverkar  om  en  ungdom  blir  brottsaktiv  eller  inte.  Givetvis  är  det  en  riskfaktor  hur 
närsamhället  ser  ut  och  hur  tillgången  till  droger  och  vapen  ser  ut  men  fortfarande  är 
majoriteten av ungdomarna som växer upp i en förort inte kriminella.  Någonstans menade de 
på att det är ungdomen som själv väljer om den blir kriminell eller inte. Övervägande av de 
intervjuade menade att en av orsakerna till att uppväxten i en förort påverkar är drömmen om 
att man ska bli någonting. I en förort där man ser mycket kriminella grupperingar och mycket 
gängverksamheter  kanske  man inte  tillåts  att  drömma om annat  än att  delta  i  detta.  Sara 
berättade  att  många  av  ungdomarna  de  träffar  säger;  ” det  är  så  det  funkar  här, det  är  
kriminaliteten som försörjer en”. Samtliga intervjupersonerna menar också att det är lätt att 
dras  till  kriminella  grupperingar  som  ung  och  identitetssökande  när  kriminaliteten  finns 
tillgänglig runtomkring. Många av de kriminella gäng som finns är dessutom väldigt bra på att 
locka  och  dra  till  sig  ungdomar  som  befinner  sig  i  riskzonen  berättar  Sara.  

Detta kan kopplas  ihop med Brooks-Gunn et  al,  (1993) studie där man fann att  barn och 
ungdomar  som växer  upp  i  välbärgade  stadsdelar  gör  bättre  ifrån  sig  än  ungdomar  från 
låginkomstsområden. Även i Loebers et al, (1998) studie fann man att problem i hemmiljön 
var en av de största riskfaktorerna för kriminalitet. Även faktorer som att leva på socialbidrag, 
ha låg socioekonomisk status, arbetslös pappa och outbildad mamma var högt associerade med 
kriminalitet.  

Stefan från polisen talade om att uppväxten i förort kan ha en viss påverkan men det behöver 
inte  uteslutande  vara  så,  han  talade  om  att  det  största  familjeproblemet  är  förorten  där 
arbetslöshet  och  fattigdom  har  en  påverkan.  Detta  kan  kopplas  till  det  man  kallar  för 
grannskapseffekter där man påverkas av hur människor runt omkring än beter sig. Detta kan 
även återkopplas till begreppet förort som ofta målas upp i media och ger föreställningar om 
att  vara  en  farlig  plats,  jag  tror  att  detta  påverkar  ungdomarna  så  att  det  skapar  mer  hat 
gentemot  samhället  eftersom  man  redan  känner  sig  utpekad  och  stämplad.  

Detta bekräftas i Brooks-Gunn et al, (1993) studie om att omgivningen påverkar ungdomars 
utveckling och beteende där resultatet bland annat visade att det finns tydliga och kraftfulla 
effekter i hur väl man lyckas i livet som är kopplade till effekterna av grannskap. Resultatet 
visade  även  att  grannskap  påverkar  beteenden,  attityder,  värderingar  och  möjligheter  och 
därför är det lätt att till exempel kriminalitet sprids mellan ungdomar utifrån vart man bor. 
Man talar även om att grannskap som bygger på en kollektiv socialisation med bland annat 
vuxna förebilder är en väldigt viktig ingrediens för att  undvika att  problembeteenden som 
kriminalitet  sprids.  Det  påvisades  i  studien  att  politiken  som  syftar  till  att  främja  den 
ekonomiska integrationen av olika stadsdelar har fått negativa effekter på grund av för knappa 
resurser som inte gynnar barn från låginkomsttagande familjer. Detta har gjort att situationen 
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för dessa ungdomar i många fall förvärrats då de känner sig ännu mer utpekade vilket lett till 
att problembeteenden har spridits ännu mer. Med hjälp av detta kan man se ett samband i att 
ungdomar från förorter begår fler brott eftersom beteendeproblem som kriminalitet har en stor 
smittoeffekt. I många fall är även resurserna från samhällets sida otillräckliga för att kunna 
motverka  att  dessa  problem sprids.  Man  kan även  se  ett  samband  mellan  bostadsort  och 
kriminalitetens utveckling i Loebers et al. (1998) studie där man talar om att uppväxten i ett 
dåligt bostadsområde dubblerar risken för kriminalitet och att socioekonomiska faktorer som 
att leva på socialbidrag, litet hus, arbetslös far och outbildad mor var högt associerade med 
kriminalitet.  Dessa  faktorer  är  ofta  överrepresenterade  i  förorter  då  det  oftast  finns  olika 
sorters socialgrupper med ett annat etniskt ursprung som har invandrat, denna invandring kan i 
sin  tur  leda  till  en  instabil  hemmiljö  på  grund  av  språkbristningar,  få  eller  inga  sociala 
kontakter vilket leder till att det blir svårt att ta sig in i samhället och på arbetsmarknaden då 
man  inte  behärskar  språket  fullt  ut.  Det  leder  i  sin  tur  att  man  blir  tvungen  att  leva  på 
socialbidrag och därav har en låg socioekonomisk status. 

De resultat beträffande vad som påverkar ungdomar att begå brott bekräftas även i Remschidt 
och Walters (2010) forskning, de menar på att faktorerna som kan påvisa att ungdomar väljer 
en kriminell bana är; det manliga könet, aggressivitet som egenskap samt negativ påverkan av 
brottsliga vänner. Då det i studiens resultat har visat att man brukar dela in dessa risker i fyra 
olika kategorier, där en av kategorierna är risker i det egna beteendet som Remschidt och 
Walter  (2010) menar  på att  aggressivitet  som egenskap hos individen kan påverka väldigt 
mycket. Man talar även om att de största riskerna är att inte lyckas i skolan, en familj med 
kriminella värderingar eller de kompisar man umgås med, vilket bekräftas i Remschidt och 
Walters (2010) forskning. Resultatet av min studie bekräftas även i Galbavys (2003) forskning 
där  han  talar  om  att  bland  annat  relationer  till  kamrater  och  familjeinteraktioner  är  två 
huvudteman  som  hör  ihop  med  varför  ungdomar  begår  brott.  Även  Oghia,  Osgood  & 
Schroeder  (2010)  menar  på  att  barn  från  ”trasiga”  familjer  i  allt  högre  grad  utvecklar 
brottslighet än barn från mer ordnade familjer. 

Resultatet  om  varför  ungdomar  begår  brott  kan  tolkas  utifrån  Goldbergs  (2005) 
stämplingsteori där han menar på att den första stämplingen sker från våra signifikanta andra 
och  kan  leda  till  att  man  skapar  en  negativ  självbild  utifrån  den  första  stämplingen  från 
exempelvis föräldrarna. Om sedan samhället förväntar sig att man ska vara en brottsling och 
begå kriminella handlingar så lever man upp till dessa förväntningar istället för att uppleva 
beteendeinkongruens (Goldberg, 2005). Detta stämmer överens med resultatet då det visar att 
ungdomar med problem i uppväxtmiljön tenderar i större utsträckning att utveckla brottslighet. 
Detta går även att koppla till Goffmans (1971) teori om stigma där han talar om två olika typer 
av stigma,  misskrediterad och misskrediterande attribut.  Misskrediterad attribut innebär  att 
personens säregenhet eller stigma är synligt och känt medan misskrediterande attribut handlar 
om ett  antagande att  personens avvikande egenskap inte  är  känd eller  märkbar.   Goffman 
menar på att det finns stora skillnader mellan dessa två stigman men en stigmatiserad person 
kan mycket väl uppleva båda formerna av stigma. Detta kan kopplas ihop till varför ungdomar 
begår brott då det kan handla om att de upplever sig stigmatiserade. Denna stigmatisering kan 
både  vara  synlig  och  känd  men  det  kan  även  bara  vara  ett  antagande  som leder  till  att 
ungdomen känner sig stigmatiserad. 
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5.3 När börjar man begå brott, vilka brott begås och vad upptäcks?

I denna fråga framgick inte ett entydigt svar men samtliga intervjupersoner kunde uppge en 
ungefärlig siffra och alla var eniga om att de flesta börjar begå brott innan de blir myndiga. 
Man talade även om en ”puckel” i åldern 15-17 år där väldigt många ungdomar begår brott 
men  av  dessa  ungdomarna  så  slutar  de  allra  flesta  begå  brott  när  de  är  över  18  år.  De 
vanligaste brotten som sker kring 15-17 års ålder är snatteri, misshandel, skadegörelse, olaga 
hot, stöld och våld mot tjänsteman enligt Stefan. 

Både Patrik och Sara pekade ut både en tidig och en sen debut, den tidiga brottsdebuten är vid 
åldern kring 14-15 år, vilket leder till en ”normförflyttning”. De menar att ungdomarna testar 
olika gränser, vad som är okej och vad som inte är okej, de testar även lite småbrott som 
exempelvis att sätta eld på en gräsmatta, slå sönder ett fönster eller tjuvröka. Dock lägger de 
allra flesta ungdomar med tidig brottsdebut av kring 18 års ålder. Den sena brottsdebuten som 
två intervjupersoner nämnde är intressant då det troligen är  de ungdomar som riskerar  att 
utveckla en livsstil inom kriminaliteten, att bli så kallade livsstilskriminella. Här pratar man 
om att begå ”strategiska brott” istället för  ”normbrott” som det talas om i yngre åldrar. Ett 
strategiskt  brott  är  ett  sådant  brott  där  man använder  sig  av kriminella  värderingar  såsom 
övergrepp i rättssak, utpressning och till viss del rån så visar man på att man anammat ett 
tänkande som vuxna kriminella har. Då har man börjat tänka kriminellt och då är det också 
som svårast att ta sig ur berättade Markus.

I frågan om vilka brott ungdomarna oftast blir dömda för så är det ungefär samma som de 
brott som begås men det kan vara en liten skillnad då några av ovanstående brott begås i så 
ung  ålder  att  man  inte  alltid  blir  dömd.  Det  är  när  brotten  börjar  bli  lite  grövre  och 
ungdomarna börjar bli lite äldre som straffen och domarna börjar komma. Det som samtliga 
intervjupersoner kunde utpeka som var de mest förkommande ungdomarna blev dömda för var 
våldsbrott, stölder, narkotikabrott och våld eller hot mot tjänsteman. 

Flera  intervjupersoner  berättade  att  många  av  de  unga  kriminella  oftast  begår  brott  mot 
varandra. Markus menade på att man ofta ser samma killar ”cirkulera”:

”...De begår ju ganska mycket brott mot varandra också så de dyker ju upp här  
ibland  som  målsägare,  ibland  som  gärningsmän  eller  som  vittnen.  Så  de  
cirkulerar runt här i olika tappningar”.

Resultatet beträffande när ungdomar börjar begå brott,  vilka brott som begås och vad som 
upptäcks återfinns i Remschidt och Walters (2010) forskning där man talar om att den mest 
förekommande åldern då man började begå brott var från ungefär 14 års ålder. Likt Remschidt 
och Walter (2010) har även liknande resultat påträffats gällande om brott som begåtts under 
barndomen inte har någon påvisad betydelse för kroniska brottslingar. Resultatet i deras studie 
visade att en tidig debut av brottslighet inte behöver leda till en kriminell karriär och inte alla 
kroniska brottslingar har varit det i barndomen. Detta bekräftas även i Stattin & Magnussons 
(1996) forskning där man talar om att de som startar tidigt har en sämre prognos att utveckla 
en  kriminell  karriär  efter  tonårstiden  medan  de  som startar  sent  ofta  har  ett  övergående 
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kriminellt beteende. Resultatet i denna studie visade på att misshandel, våld mot tjänsteman, 
stöld,  skadegörelse och olaga hot var mest förekommande. I Ryan et  al.,  (2010) verifieras 
delvis  detta  resultat,  det  vill  säga genom egendomsbrott,  våld och vapeninnehav var  mest 
förekommande.

Även detta resultat kan tolkas utifrån Goldbergs (2005) stämplingsteori där man hamnar i en 
avvikelse  spiral  på  grund  av  stämpling  från  signifikanta  andra  som leder  till  en  negativ 
självbild  som  ger  sekundär  avvikelse  och  som i  sin  tur  leder  till  misslyckanden  enligt 
kulturella definitioner. Om man börjar begå ett brott och får de bemötande från samhället som 
bekräftar ens negativa självbild så hamnar man i avvikelsespiralen som kan vara väldigt svår 
att bryta. 

5.4 Förebyggande arbete

    5.4.1 Socialtjänstens insatser. I vissa kommuner finns en ganska nystartad grupp som heter 
Social  Insatsgrupp  som  arbetar  på  uppdrag  från  Socialtjänsten.  Inom  social  insatsgrupp 
handlar mycket om att fånga upp de individer som risker att bli väldigt brottsaktiva om man 
inte jobbar väldigt hårt med dem just nu. Dock finns det ett problem med ungdomar som är 
över 18 år, Social Insatsgrupp får inte tag i dessa ungdomar då polisen inte har en skyldighet 
att anmäla detta till  socialtjänsten när de begår brott  utan dessa ungdomar får de hitta via 
öppenvården. Det Social Insatsgrupp kan erbjuda är olika insatser som riktat sig till familjen 
men då ska ungdomen först tacka ja eftersom de är myndiga. Sedan finns det även hjälp man 
kan få som riktar sig till ungdomen direkt som till exempel RePulse som är en form av ilske-
kontroll träning. Det finns även ett påverkansprogram där man jobbar med olika tankemönster 
och vad det är som gör att man begår brott. Sedan jobbar Social Insatsgrupp mycket med att se 
till  att  ramarna som man har tappat  på något sätt  återfås,  som att  hjälpa till  med boende, 
sysselsättning  och  vad  som  kan  tänkas  behövas  för  att  få  vardagen  att  fungera.  

Samtliga  intervjupersoner  påpekade  hur  viktigt  det  är  att  hitta  motivationen  hos  dessa 
ungdomar. Maria menar att mycket av jobbet handlar om att försöka motivera individen till 
förändring, för utan motivationen att själv vilja ändra sitt beteende är det i stort sett lönlöst: 

”Det är därför det är svårt när de är yngre för när de är mellan 15-17 år lever de  
livets glada dagar, de har liksom inte fått några konsekvenser av att begå brott.  
Det blir lite tydligare efter 18 år när de börjar få mera straff från kriminalvården 
och då kan motivationen komma, men är man inte alls villig kan du sätta in hur  
mycket insatser som helst utan att det hjälper. Du måste hitta motivationen först”.

Även Markus berättar:

”Det är otroligt effektivt att träffa de i häktet eller på arresten, där är ångesten  
hög ojojoj, Ja, jag är ganska bra på att komma in på arresten och tala om hur litet  
det där rummet är och att få väggarna att krympa lite och där har man lättare att  
hitta motivationen och viljan att förändras”.
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Vidare berättar Markus, Maria, Patrik och Sara att man ser de bästa resultaten på de ungdomar 
där man påbörjade arbetet när de satt frihetsberövade. De talar även om hur viktigt det är att 
ge erbjudandet i rätt tid. Sitter man i häktet i ett litet rum då tar man gärna emot alla besök och 
all  hjälp  man  kan få  för  då  är  det  jobbigt  och  då  har  man  en  tydlig  konsekvens  av  sitt 
handlande.  

     5.4.2 Kriminalvårdens insatser. Inom kriminalvården är det väldigt vanligt att ungdomar 
som  begår  brott  döms  till  skyddstillsyn  vilket  innebär  övervakning  i  ett  år.  Under 
skyddstillsynen jobbar man med att antal motivationshöjande program där man jobbar med 
sitt missbruk eller sin kriminalitet. Tanken med detta är att man ska hitta grunden till varför 
man började begå brott och inom kriminalvården så tror man på att om man tar bort den ena 
faktorn som påverkade ungdomen att begå brott så kan man minska återfallet. Man kan säga 
som så att kriminalvården inte har någon riktig behandling utan lite av idén är att man inte ska 
ha en långvarig kontakt på kriminalvården, det vanligaste är att man går ett år. Oftast är ju den 
problematiken man har mycket mer omfattande och tar längre tid att jobba på än ett år och 
därför vill man att insatserna ska ligga utanför kriminalvården. Även inom kriminalvården 
talas det mycket om att det är klientens egna inställning som påverkar om man blir hjälpt eller 
stjälpt.  

     5.4.3 Vad behöver förbättras? Intervjuerna visade att gruppen 18-20 år ofta hamnar lite 
utanför,  det  är  ingen som jobbar  med dem riktigt  av det skälet  att  socialtjänsten inte blir 
underrättad  rent  polisiärt  eftersom  de  är  över  18  år  och  att  de  inte  riktigt  kommit  in  i 
kriminalvården på grund av sin låga ålder. Samtliga intervjupersonerna menade även på att 
insatserna i förebyggande mening borde förbättras avsevärt och vara insatta långt tidigare då 
till exempel fritidsgårdar inte alltid hjälper. Man behöver mer kontakt med vuxenvärlden för 
någonstans  handlar  det  om individens  relation till  samhället  och där  behöver  man ha bra 
förebilder berättar Markus. Vidare menar han på att man måste jobba mycket mer preventivt 
för  att  förhindra  utvecklingen  av  brottsligt  beteende.  Det  man  även  kan  förbättra  är 
familjearbetet  kring  dessa  brottslingar  och  bygga  fungerande  relationer  med 
familjemedlemmarna som i många fall  tröttnat på den kriminella  ungdomen eftersom han 
gång på gång begått brott.

Samtliga  intervjuer  visar  på  att  det  finns  både  en  traditionell  grupp där  man har  haft  en 
besvärlig  uppväxt  med  exempelvis  missbrukande  föräldrar,  kriminella  värderingar  bland 
bekantskapskretsen etc. Men också att det även finns en grupp unga som inte har haft sådana 
problem och där menade man på att man står rätt handfallen eftersom man inte riktigt vet vart 
man ska rikta sina insatser då det är svårt att se vart problemet ligger. 

     5.4.4 Har fängelsedomar och tvångsbehandlingar en positiv eller negativ inverkan på  
ungdomarna?  Här kunde man inte riktigt  utpeka om det är positivt  eller  negativt med det 
straffet eller behandlingen ungdomarna får utan det visade sig ha både fördelar och nackdelar. 
Några utav nackdelarna var att man menade på att det blir en sorts inkörsport, man får ett 
kontaktnät med kriminella och att straff kan skapa ännu mera hat mot samhället. För att klara 
sig rent mentalt är det många som identifierar sig med en kriminell livsstil inne på anstalter. 
Sedan  är  även  smittoeffekten  ganska  stora  på  institutioner,  du  påverkas  av  de  du  träffar 
dagligen och träffar du bara kriminella på en anstalt så blir du påverkad. Vidare menade man 
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på att om man jobbar med egen problematik som missbruk så bedrivs det bäst i  så öppna 
former som möjligt eftersom det blir en så stor kontrast om du får hjälp på att behandlingshem 
och sen kommer hem till  din gamla miljö med kompisar som dricker.  Då faller  du lättare 
tillbaka än om du själv försöker bryta från början i den egna miljön. Fördelarna av detta var att 
man har sett att när man erbjuder ungdomen hjälp när den sitter frihetsberövad är då man 
lyckas bäst. Man menar på att det blir ett sorts stopp och det finns möjligheter att få god hjälp 
och stöd, det stoppet kanske inte skulle komma om man inte blev dömd. Det blir även en liten 
paus från den kriminella livsstilen och du får en chans att reflektera över ditt liv. Men även här 
påpekades det att det är mycket upp till individen själv om man blir hjälpt eller stjälpt.

”... Antingen har vi fängelse som förvar eller så jobbar vi som vård... Men det är  
ändå jag som dömd som måste avgöra när jag kommer in där om jag ska gå till  
höger eller vänster härinne. Går jag till höger så kanske jag får hjälp eller så går  
jag till vänster och sitter av min tid och fortsätter snacka kriminalitet och utveckla  
mina  kunskaper  och  kontakter”.

Resultatet om förebyggande arbete bekräftas i Shumakers (1997) forskning där hon talar om 
att  förebyggande  arbete  alltid  är  att  föredra  framför  korrigeringar  och  då  speciellt  inom 
ungdomsbrottsligheten eftersom att man då kan stoppa återfall. Hon talar även om att många 
problem  kan  undvikas  med  hjälp  av  tidigt  prevention  precis  som  det  i  mitt  resultat 
framkommit  att  fritidsgårdar  inte  alltid  hjälper  utan  man  behöver  mer  kontakt  från 
vuxenvärlden  för  att  ha  bra  förebilder  och  förebygga  utvecklingen  av  brottsligt  beteende. 
Shumaker (1997) menar på att dysfunktionella familjer löper större risk för att deras barn ska 
hamna i  brottslighet och därför behöver man kunna identifiera familjer som befinner sig i 
riskzonen för att kunna sätta in en tidig intervention.

Detta resultat kan tolkas utifrån stämplingsteorin då det enligt Goldberg (2005) handlar om att 
man tänker och analyserar i processer som börjar i det förflutna och fortsätter förbi dagens 
situation och vidare in i framtiden. Denna process är en utveckling av individens självbild som 
handlar om individens uppfattning som sig själv i  relation till  samhällets  ideal om hur en 
människa  bör  vara.  Därför  behöver  man vuxna förebilder  för  att  kunna skapa  sig  en  bra 
relation till samhället.  Resultatet kan även tolkas ut Goffmans (1971) teori om stigma, han 
talar  om att  man  generellt  kan  indela  stigma  i  tre  olika  kategorier,  den  tredje  kategorin 
illustreras med bland annat vistelse på anstalt, arbetslöshet och beroende. Goffman menar på 
att en individ med en säregen egenskap som till exempel beroende eller vistelse på anstalt 
leder till att individen bemöts negativt från personer som inte själva delar denna egenskap och 
avviker från samhällets normer. Personer med stigmat kan då känna sig diskriminerade genom 
olika handlingar som i sin tur leder till  begränsade möjligheter i  dessa personers liv.  Ofta 
skapas även en teori om anledningen till en persons stigmatiserade underlägsenhet som leder 
till att omgivningen övertygas om faran som denna person företräder. 

5.5 Konsekvenser

Inom  detta  område  framkom  ett  mycket  klart  och  entydigt  resultat,  ”Man  får  alltid  
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konsekvenser av sitt  handlande”.  Det talades mycket om att ungdomar bland annat får det 
svårt på arbetsmarknaden, trovärdigheten sjunker och det blir svårare att ta körkort. Det blir 
även svårare  ju äldre  man blir  eftersom de då börjar  umgås med äldre kriminella och det 
innebär en tuffare värld:

”Man drar på sig skulder, tillslut har du bara kriminella kompisar och de är inte  
att lita på. De är att lita på tills det handlar om att gola på varandra och det gör  
man hela tiden. Man tror man kan lita på någon och så sitter man på rättegången  
och så lägger någon allt”.

Samtliga intervjupersonerna menar på att om inte ungdomarna har trovärdiga kompisar börjar 
de få problem, det  blir  allt  jobbigare.  Åldern spelar också in  när det  gäller  relationen till 
familjestödet, ju äldre ungdomen blir desto mer tröttnar den egna familjen och då blir det ännu 
jobbigare. Efter 20 års ålder börjar problemen med ekonomin och skulder komma berättar 
intervjupersonerna, de menar att många har skulder till kriminella personer och det innebär att 
de har allvarliga problem.

Sysselsättningen är också av stor vikt menar samtliga intervjuade, det är viktigast när man vill 
sluta  med  kriminalitet.  På  grund  av  att  många  som  gjort  brott  förekommer  i 
belastningsregistret blir det svårt att få jobb och det i sin tur påverkar självbilden, av vad man 
egentligen  klarar  av.  Går  det  flera  år  innan de  unga får  något  jobb så  börjar  de  återigen 
identifiera sig med en annan livsstil, kanske en kriminell. Intervjupersonerna talade mycket 
om att kommunala och statliga verksamheter var näst intill omöjligt att få jobb på för före 
detta kriminella. Oavsett om det var vaktmästarjobb på vårdboende eller äldreboende så kollas 
belastningsregister  och  då  hade  de  ingen  chans.  De  jobb  som  fanns  att  hitta,  menar 
intervjupersonerna, var på hantverksfirmor där man tänkte; ”han får en chans, sköter han sig  
får  han  jobba  kvar,  missköter  han  sig  så  får  han  gå”. Andra  vägar  att  gå  menar 
intervjupersonerna, var via studier, att låta det gå några år, studera få en examen och sedan 
komma in  på en  vanlig  arbetsmarknad men eftersom många ungdomar  som utvecklar  en 
kriminell livsstil har haft det svårt i skolan och skolkat väldigt mycket saknar de fullständiga 
betyg och då blir studier ofta uteslutet.

Även psykologiska effekter kunde utpekas, hur de unga ska förhålla sig till andra människor. 
De känner ofta misstänksamhet och paranoia menar intervjupersonerna och jämfört med en 
”normal” 25 åring som kanske har studerat, fått arbetslivserfarenhet, rest lite, kanske skaffat 
barn  och  utvecklats  under  åren.  De som levt  ett  kriminellt  liv  ”lever  kvar  i  någon sorts  
tonårsliv  ganska  länge  och  då  är  det  svårt  att  ta  igen  de  åren  och  komma  ikapp”. 
Intervjupersonerna  pratade  i  dessa fall  om den  ”social  utslagningen”, just  svårigheten  att 
komma tillbaka . Många av dessa utvecklar ett missbruk förr eller senare mycket på grund av 
denna utslagsenhet från samhället.   Intervjupersonerna nämner också fysiska konsekvenser. 
Det tär väldigt mycket på kroppen att vara livsstilskriminell en del blir riktigt ”baffiga och 
stora”, en del blir narkomaner och en del blir hemlösa.

”Så ja  det  får  ju  fysiska  konsekvenser,  psykologiska  konsekvenser  och  sociala 
konsekvenser som ser olika ut men de slår rätt hårt liksom. Har du passerat 25 och 
är  kvar  i  det  där  då  är  du  rökt  alltså,  så  är  det  ju  i  stort  sett”.  
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Detta resultat kan tolkas utifrån Goffmans (1971) teori om stigma. Han menar på att man kan 
indela  stigma  i  tre  kategorier;  fysiska  deformiteter,  etiskt  ursprung  och  den  individuella 
karaktären. Den illustreras med bland annat psykisk ohälsa, vistelse på anstalt, arbetslöshet, 
beroende och alkoholism. Dessa tre typer av stigma kan föras ihop till en gemensam innebörd 
vilket är att en individ med en säregen egenskap kommer att bemötas negativt från personer 
som inte själva delar denna egenskap och själva inte avviker från samhällets normer. Personer 
med stigmat kan även känna sig diskriminerade genom olika handlingar och i sin tur leder till 
begränsade  möjligheter  i  dessa  personers  liv.  Ofta  skapas  även  omedvetet  en  teori  om 
anledningen till en viss persons stigmatiserade underlägsenhet som leder till att omgivningen 
övertygas om faran som den stigmatiserade personen företräder. Detta gör att när en brottsling 
till slut bestämmer sig för att lägga av så är han fortfarande stigmatiserad och har begränsade 
möjligheter på grund av diskriminerande handlingar eftersom omgivningen tar avstånd ifrån 
personen då han symboliserar en viss fara. 

5.6 Återfall i brott 

Med återfall i brott menas att man fortsätter begå fler brottsliga handlingar efter att man har 
blivit dömd för ett brott och fått hjälp att ta sig ur. Det kan vara sådan hjälp som kontakt med 
social  insatsgrupp,  kontakt  med  kriminalvården  eller  att  man  har  gått  ett  förebyggande 
program mot kriminalitet men ändå återfallit i brott. Rent generellt skulle man kunna säga att 
fem procent fortsätter begå brott medan 95 procent aldrig återkommer efter sitt första brott 
och det var samtliga intervjupersoner överens om:

”Generellt  brukar  man  säga  att  om  du  har  100  %  där  alla  de  här  100  
ungdomarna begår brott då är det ungefär 5 % som kommer att fortsätta göra det  
om de inte får rätt hjälp”.

Dock  kunde  man  urskilja  några  några  färre  återfall  beroende  på  vilken  dom  man  får. 
Intervjupersonerna menade till exempel på att ungdomar som döms till sluten ungdomsvård 
nästan alltid återfaller i brott, likaså de som avtjänar ett fängelsestraff. Flera av de intervjuade 
talar om vikten av att träffa  ”rätt person”  för att inte falla tillbaka i kriminalitet.  Men en 
intervjuperson uttryckte  att  ” även om du träffar  rätt  person vid rätt  tillfälle  kanske inte  
effekten  kommer  direkt  och  därför  behöver  du  ”snubbla”  för  att  hitta  rätt”. 

Sedan kan det även bero på andra yttre omständigheter att man inte återfaller i brott menar 
intervjupersonerna, som att flytta från orten, träffa en flickvän eller blir religiös. Det man kan 
utpeka är att de ungdomar med rådande kriminella värderingar som har tagit över är de som 
lever  kvar  i  kriminaliteten.  När  man  talar  om livsstilskriminella  måste  man  se  till  vilka 
värderingar som styr  och relationen till  samhället  framförallt.  Många ungdomar speciellt  i 
förorterna är främmande för vårt samhälle, de tycker att myndigheter är lite läskiga och man 
tycker att vi sköter oss själva och det har vi alltid gjort och då blir det svårare att nå ut till 
dem. Likaså om de växer upp med kriminella värderingar, då är det jätte svårt att ta sig ur, 
hela ens värld kastas liksom om:
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”... Det är som de här MC-gängen kallar sig, vi är 1% medlemmar av samhället,  
resten styr vi själva, vi har våra egna regler och våra egna värderingar... Växer  
man upp med ett sådant tänk då har man ju med sig det resten av livet, det blir  

nästan som en religiös sekt”. 

Detta resultat  överensstämmer även med Remschidt och Walters (2010) forskning där man 
menar på att det är väldigt vanligt att ungdomar begår brott av olika typer (ofta väldigt små 
brott)  och det är  en väldigt liten del som senare utvecklar en kriminell karriär  med grövre 
brottshandlingar. Detta visas även i mitt resultat där intervjupersonerna talade om att endast 
fem procent fortsätter att begå brott medan 95 % slutar.

Detta kan även tolkas utifrån Goldbergs (2005) stämplingsteori där han talar om två olika typer 
av karriärer som börjar med samma avvikelse men på grund av olika reaktioner går karriärerna 
i  helt  olika riktningar.   Om man skapar  en välsocialiserad karriär  beror detta på att  man i 
barndomen  har  fått  ett  accepterande  ifrån  föräldrarna  och  samhället,  men  har  lärt  sig  ett 
kulturellt  normativt  beteende  och  man  har  fått  en  personlighetsförstärkning  från  sina 
signifikanta andra. Det som gör att man istället skapar en avvikarkarriär är att man har blivit 
utsatt för stämpling ifrån föräldrarna och samhället, man har en sekundär avvikelse som sedan 
leder till att man hamnar i avvikelsespiralen. Detta kan man tolka till att det påverkar om en 
ungdom tar  sig  ur  sin  brottslighet  eller  inte.   Resultatet  kan även tolkas  utifrån  Goffmans 
(1971) teori om stigma där han menar på att personer med en säregen egenskap kommer att 
bemötas negativt från personer som inte själva delar denna egenskap och detta leder till att 
personen  med  stigmat  känner  sig  diskriminerade  vilket  i  sin  tur  leder  till  begränsade 
möjligheter i deras liv. Personer runt omkring skapar sig även en teori om varför denna person 
är stigmatiserad som leder till  att omgivningen övertygas om faran som den stigmatiserade 
personen företräder. Jag tror att detta gör att en stigmatiserad person fortsätter att begå brott 
eftersom samhället redan skapat sig en teori och en föreställning om hur denna person bör vara 
som man sedan lever upp till. 

6. Slutdiskussion

6.1 Resultatdiskussion

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  lokala  tjänstemän  inom  socialt  och 
brottförebyggande arbetes syn på brottslighet bland unga män i en svensk förort. Detta syfte är 
väldigt  brett  därför  har  fyra  frågeställningar  formulerats  för  att  vägleda  och  tydliggöra 
undersökningen. 

Frågeställningarna  för  studien  var,  ”Vilka  faktorer  anser  tjänstemän  inom  socialtjänst, 
kriminalvård och polis är centrala för att unga män 18-25 år begår brott? ”Vilken betydelse 
tillskriver  tjänstemän  inom  socialtjänst,  kriminalvård  och  polis  uppväxten  i  förorter  för 
brottslighet bland unga män?”, ”Vad anser tjänstemännen att brottsligheten bland unga män 
ger för konsekvenser?” och ” Vilka insatser har socialtjänst och kriminalvård för unga män 
som begår brott?”.
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Den första och den andra frågeställningen det vill säga om vad som påverkar unga män 18-25 
år att begå brott enligt professionella tjänstemän och om uppväxten i en förort någon betydelse 
för att dessa unga ska begå brott har besvarats utifrån många olika aspekter. 

De  intervjuade  menade  att  bland  annat  att  uppväxtmiljö,  boende,  familjeförhållanden, 
utbildning och ekonomi har stor betydelse. Man talade mycket om att familjer med kriminella 
värderingar påverkar mycket samt vilka kompisar man umgås med. Respondenterna talade 
också mycket om ”risken att begår brott” och delade in den i fyra olika kategorier, risker i det 
egna beteendet, risker som finns i familjen, risker i närsamhället samt risker på samhällelig 
nivå.  Två övergripande gemensamma faktorer kunde urskiljas utifrån resultaten,  problem i 
uppväxtmiljö och uppväxt i en förort.

Faktorn problem i hemmiljö och uppväxt i en förort är inte helt separata från varandra, de går 
inte riktigt att särskilja, de hör samman i många fall. I den stad som studien handlar om finns 
olika sorters socialgrupper och många har ett annat etniskt ursprung. Det innebär att många 
har invandrat och denna invandring i sig kan innebära många problem som kan leda till en 
instabil hemmiljö. Det blir svårare att få jobb och ta sig in på arbetsmarknaden på grund av att 
man kanske inte behärskar språket fullt ut. Man är inte heller van vid kulturen som finns i det 
nya landet, då man kanske haft en helt annan kultur i sitt hemland. I många fall har man även 
få  eller  inga  sociala  kontakter  alls  vilket  kan  leda  till  att  man lättare  kan  hamna utanför 
samhället. 

Resultatet  om uppväxtmiljö  och  sambandet  mellan  kriminalitet  kan  bekräftas  utifrån  den 
tidigare forskningen från bland annat Brooks- Gunn et al, (1993) där studien visade att det 
finns tydliga och kraftfulla effekter i hur man lyckas i livet som är kopplade till grannskap. De 
menar  att  grannskap  påverkar  beteenden,  attityder,  värderingar  och  därför  är  det  lätt  att 
problembeteenden som kriminalitet sprids mellan ungdomar utifrån vart man bor.  Man talar 
även  om att  grannskap  som bygger  på  en  kollektiv  socialisation  med  bland  annat  vuxna 
förebilder är en väldigt viktig ingrediens för att undvika att problembeteende sprids. Med hjälp 
av  detta  kan  man  se  ett  samband  i  att  ungdomar  från  förorter  begår  fler  brott  eftersom 
beteendeproblem som kriminalitet  har en stor smittoeffekt.  Resultatet  bekräftas även i den 
tidigare forskningen från Loeber et al, (1998) och Carins et al, (1997) där man bland annat 
talar  om att  grannskap kan  påverka,  att  ett  dåligt  bostadsområde  kan  dubblera  risken  för 
kriminalitet i alla åldersgrupper och att utfrysning kan leda till  att man dras till  kriminella 
gäng. 

Det har funnits lite svårigheter med att besvara denna frågeställning då jag har fått så många 
varierande svar från respondenterna, detta har gjort att det blivit svårt att utse de viktigaste och 
mest avgörande faktorerna. 

Ytterligare en orsak till att det varit svårt att få veta vilka faktorer som påverkar är att gruppen 
”unga män som begår brott” inte är homogen. Bland annat har flera respondenter beskrivit, 
som de kallar det, en helt ny grupp av ungdomar som inte har haft problem under uppväxten, 
som fungerar bra hemma och i skolan men ändå begår väldigt mycket brott och där man inte 
kunnat se en bakomliggande faktor.  Detta resultat står i motsats till det Brooks- Gunns et al, 
(1993) redovisar det vill säga att ungdomar som växer upp i välbärgade stadsdelar tycks göra 
bättre ifrån sig än ungdomar från låginkomsttagande stadsdelar. 

Men, kanske kan detta förklaras utifrån Goldbergs (2005) stämplingsteori om att man föds 
utan någon självbild, den utvecklas genom kontakter med andra och då främst signifikanta 
andra.  De första  och viktigaste  signifikanta andra  brukar vara barnets  föräldrar  och det  är 
genom dem som barnet  bildar  sin  självbild.  Man  brukar  säga  att  den  första  stämplingen 
kommer  från  föräldrarna  och  den  andra  stämplingen  kommer  ifrån  samhället  och  dessa 
stämplingar  sker  genom  en  process.  Dessa  processer  innebär  att  individer  stämplas  och 
placeras i olika fack utav samhällets medborgare och detta leder generellt till att individen 
rättar sig efter dessa placeringar. Den nya gruppen som man talar om, ungdomar som begår 
brott fast de inte har haft problem under uppväxten tror jag kan förklaras utifrån denna teori. 
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Man har  inte  blivit  stämplad  av  sina  signifikanta  andra  utan  man  har  blivit  stämplad  av 
samhället  vilket  leder till  att  man begår brott  fast  man inte  har  haft  några problem under 
uppväxten.  

Sammanfattningsvis går det att säga att det inte finns endast en bakomliggande faktor utan 
flera och att de också varierar inom gruppen. De professionella har dock enats om att de unga 
männens hemmiljö och uppväxtförhållande har betydelse, men på många olika vis.

Den tredje frågeställningen som handlar om vad brottslighet får för konsekvenser för dessa 
unga  män  i  framtiden  besvarades  utav  respondenterna  med  ett  klart  budskap,  att  det  får 
konsekvenser. Detta har tolkats utifrån olika myndigheter som respondenterna jobbar inom 
samt kontakten som de har med ungdomar som begår brottsliga handlingar. När det handlar 
om  vad  det  får  för  konsekvenser  talade  man  om  både  psykiska,  fysiska  och  sociala 
konsekvenser.  Detta kan tolkas utifrån Goffman (1971) teori om stigma där han menar på att 
man kan indela stigma i  tre olika kategorier;  fysiska deformiteter,  etiskt  ursprung och den 
individuella karaktären. Den tredje kategorin är kopplad till svag vilja och dominerande begär 
och den illustreras med bland annat psykisk ohälsa och vistelse på anstalt. Goffman (1971) 
menar  på  att  dessa  tre  kategorier  av  stigma kan sammanföras  till  en gemensam innebörd 
nämligen att en individ med en speciell egenskap kommer att bemötas negativt från personer 
som inte själva delar den egenskap och som inte avviker från samhällets normer. Därför kan 
individer  med  stigmat  känna  sig  diskriminerande  genom  olika  handlingar  som  leder  till 
begränsade möjligheter i dessa personers liv. Stigmatisering är en väldigt stor konsekvens då 
det  leder till  att  människor  antar  olika anledningar till  att  dessa individer  har avvikit  från 
normen  och  tar  avstånd  från  det  eftersom  man  tror  att  de  utgör  en  sorts  fara.  

Den fjärde frågeställningen som handlar om vilka insatser socialtjänsten och kriminalvården 
har för dessa ungdomar har besvarats då respondenter från myndigheter har intervjuats om vad 
de erbjuder för hjälp. Det resultat som har framkommit är att lite olika beroende på vad varje 
kommun erbjuder. I vissa kommuner finns en speciell grupp som kallas för Social Insatsgrupp 
som  på  uppdrag  från  Socialtjänsten  arbetar  med  ungdomar  som  riskerar  att  bli  väldigt 
brottsaktiva om det inte får hjälp omedelbart. Dock finns detta ännu inte i alla kommuner, utan 
det är ganska nystartat. Det som även framkom i resultatet är att man har märkt att gruppen av 
18-20 åringar faller någonstans utanför systemet då det är för ”gamla” för socialtjänsten och så 
pass unga att de ännu inte kommit i kontakt med kriminalvården. Respondenterna talade även 
om att det borde finnas en organisation som jobbar med kriminalitet på samma sätt som man 
jobbar med ett missbruk, då stegen och konsekvenserna är ganska likartade. Detta resultat kan 
tolkas utifrån Goldbergs (2005) stämplingsteori då många utav de här ungdomarna kanske har 
blivit  stämplade  i  barndomen  och  då  behöver  man  arbeta  ganska  omfattande  med  dessa 
ungdomar.  Det  kan vara insatser  med allt  i  från olika motivationshöjande  program, ilske-
kontroll träning samt att man jobbar med olika tankemönster och vad som gör att man begår 
brott.  Sedan behöver man även jobba mycket med att se till att ramarna i vardagen återfås, att 
man har ett boende, en sysselsättning och grundläggande förutsättningar för att vardagen ska 
fungera.  

Det nya resultatet som jag har funnit inom denna studie har varit den gruppen av ungdomar 
som två av respondenterna talade mycket om; att det finns en ny grupp som inte har haft några 
svårigheter i skolan eller inom familjen men som ändå begår väldigt mycket brott. Man vet 
inte riktigt hur man ska relatera till den här gruppen inom socialtjänsten då man inte vet vart 
man ska rikta sina insatser och det blir väldigt svårt att rikta de mot någonting som redan 
fungerar. Det som jag även har funnit under studiens gång är att ungdomar mellan 18-20 år 
många gånger faller utanför systemet, eftersom de är för unga för socialtjänsten och polisen 
inte  har  någon  anmälningsskyldighet  när  det  är  över  18  år.  Samtidigt  faller  de  utanför 
kriminalvården på grund av sina låga ålder då de många gånger inte straffats ännu. Därför 
tyckte några av respondenterna att det behöver arbetas mycket med just de här ungdomarna 
och  att  det  behövs  någon  sorts  enhet  som  arbetar  med  just  dessa  ungdomar.  
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6.2 Metoddiskussion

Det  var  tänkt  från  början  att  studien  skulle  rikta  sig  till  ungdomar  som begått  brott  som 
respondenter.  Därför användes unga män på testintervjuerna.  Då detta sedan blev svårt  att 
utföra på grund av dels svårigheten att få tag på ungdomar som begår eller har begått brott och 
på  grund av etiska  principer  ändrades  studien  till  att  enbart  intervjua  professionella  inom 
området. Men med stor säkerhet hade andra svar fångats upp av de unga kriminella än de som 
de professionella givit. Att intervjua både unga kriminella och professionella hade varit idealt 
för att få en så bred bild som möjligt inom ämnet. Mycket som intervjuerna givit finns dock att 
finna i den tidigare forskningen vilket troligtvis kan betyda att validiteten i studiens resultat är 
relativt god.

Gällande den första och den andra frågeställningen om varför ungdomar begår brott och om 
förorten som bostadsområde har betydelse har intervjupersonerna inte kunnat utpeka några 
entydiga faktorer. Resultaten talar för är att det beror mycket på person till person och vad det 
är  som påverkar  att  just  den  individen  begår  brott.  Några  respondenter  menar  att  det  är 
kombinationer av olika faktorer som påverkar medan vissa inte kunnat utpeka några specifika 
faktorer  alls.  Alla  intervjuade  är  dock  överens  om  att  hemmiljön  och  boendeorten  har 
betydelse. Min tolkning av detta resultat är att det är individuellt varför man börjat begå brott 
och hur påverkad man blir av olika situationer och händelser i livet. Två ungdomar blir aldrig 
påverkade på samma sätt av samma händelse och just därför tror jag att man inte kan utpeka 
någon  speciell  faktor  till  just  varför  en  ungdom begår  brott.  Dessa  frågeställningar  hade 
kanske kunnat göras mer valida genom att enbart rikta sig på att mäta hur mycket en speciell 
faktor påverkar istället för att försöka mäta alla faktorer.  Alternativt att fråga om varje känd 
faktor en i taget istället för att ha en öppen oriktad fråga.

Den tredje frågeställningen som handlar om konsekvenser har varit lättare att besvara då det 
var  tydligt  att  man alltid  får  konsekvenser av sitt  agerande och samtliga respondenter  var 
överens om detta. Den tredje frågeställningen som handlar om socialtjänstens insatser var lite 
svår  att  besvara  då  det  är  svårt  att  skilja  på  det  alla  kan  ta  reda  på  som  finns  inom 
socialtjänstlagen och det som var specifikt för just den socialtjänsten som jag intervjuade. Det 
som gjorde det svårt att besvara var också att jag utgick från Social Insatsgrupps insatser och 
detta finns ännu inte i alla kommuner och därför kan deras insatser inte generaliseras. Jag tror 
att  denna  frågeställningens  reliabilitet  hade  kunnat  stärkas  genom  att  kanske  intervjua 
respondenterna vid olika tillfällen för att kunna jämföra om svaren är tillförlitliga, att man 
försöker göra om samma intervju vid ett senare tillfälle. Man skulle även kunna gå tillbaka 
och ställa frågor som man har kommit på efter intervjun när man har transkriberat materialet 
för att stärka reliabiliteten. 

Positivt för studiens validitet och reliabilitet var att intervjupersonerna var väldigt öppna och 
tillmötesgående.  De  ville  verkligen  berätta  och  besvara  mina  frågor.  Klimatet  mellan 
intervjuare och intervjupersoner var generellt  mycket  gott  vilket sammantaget troligen gav 
tillförlitlighet  i  svaren.  Detta  kan  också  bekräftas  då  ingen  av  de  intervjuade  ville  vara 
anonyma även om de fick möjligheten att vara det. De har dock ändå givits fiktiva namn i 
studien för att skyddas. Det var inte heller några svårigheter att få intervjupersoner att ställa 
upp, de blev glada när jag tog kontakt och kände ett genuint intresse att delta i studien. Det jag 
upplevde som negativt var att det var svårt att hitta relevanta artiklar på svenska som är gjorda 
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i Sverige. Mycket av den forskning som användes är gjord utomlands vilket inte alltid speglar 
det  svenska  samhället  i  alla  avseenden.  Dock  hittades  några  relevanta  studier  som kunde 
användas för undersökningen. 

6.3 Förslag till vidare forskning

Detta har varit en väldigt intressant studie att göra och ämnet ungdomsbrottslighet är väldigt 
viktigt i sig då ungdomar utgör en stor del av samhället. Det är även viktigt att ungdomar tas 
om  hand  om  och  utvecklas  på  ett  positivt  sätt  då  framtiden  ligger  i  deras  händer.  

Det kan för fortsatta studier vara intressant att använda ungdomarna som respondent grupp, att 
intervjua ungdomar om varför de begår brott och vad som påverkar de att göra detta. Man 
skulle även kunna vända sig till en bredare målgrupp och börja ifrån 15-åringar då det oftast är 
i den åldern man börjar begå brott. Det man även skulle kunna göra är att jämföra om det finns 
några skillnader mellan unga killar och unga flickor när det handlar om varför man begår brott 
samt vilka brott som begås.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

1. Vad tror du påverkar ungdomar att begå brott?

2. Är det vanligt att ungdomarna som ni träffar har haft problem i sin uppväxt med t.ex. 
familj, vänner, skola?

3. Tror du att det hade varit annorlunda om dessa killar inte hade växt upp i en förort?

4. I vilken ålder är det vanligast att man begår sitt första brott?

5. Vilka sorts brott är vanligast?

6. Vad blir ungdomarna oftast dömda för?

7. Vad får de för hjälp/straff?

8. Vilka insatser har socialtjänsten (kriminalvården) för dessa ungdomar?

9. Hur tror du att hjälpen/straffet påverkar ungdomarna (positivt - negativt)?

10.  Hur många ungdomar slutar begå kriminella handlingar och hur många återfaller i 
brott?

Vad tror du detta får för konsekvenser i framtiden för dessa ungdomar (har du märkt av några 
konsekvenser)?
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Bilaga 2 – Missivbrev

Södertälje, den 20 april 2011

Hej!
Jag  är  en  student  på  Socionomprogrammet  med  inriktning  mot  missbruk,  ohälsa  och 
rehabilitering vid Mälardalens Högskola. Som självständigt examensarbete (c-uppsats) ska jag 
göra  en  undersökning  om varför  ungdomar  begår  brott.  Om detta  ämne  vill  jag  göra  en 
intervju  med  dig.  Intervjun  beräknas  ta  ungefär  en  timme.  Examensarbetet  är  planerat  i 
enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär bland annat att deltagande är frivilligt och 
att obehöriga inte har någon tillgång till intervjumaterialet.

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig och därför vill jag komma i 
kontakt med dig för att bestämma en tid för intervjun.

Jag är tacksam för svar senast den 26 april 2011

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar.
Thamara Aphrem, thamara_89  @hotmail.com  , 073- 939 42 96

Handledare:

Marie-Louise Körlof, mia.korlof@stat-inst.se, 070- 712 70 39
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