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Sammanfattning 
 

Uppsatsens sociologiska problem är ungdomsbrottslighet. Varför begår ungdomar brott och 

vilka faktorer påverkar dem att begå brottsliga handlingar. Syftet besvaras utifrån ett 

sociologiskt och kriminologiskt perspektiv och genomförs av en litteraturstudie. 

Ungdomsbrottslighet betraktas som ett allvarligt samhällsproblem där utvecklingen har blivit 

grövre, från stöld till våldsbrott. Vilket till stor del beror på ungdomars liberala attityd 

gentemot kriminalitet. Brottsligheten framställs som att den ökar enligt media vilket inte 

överensstämmer med verkligheten. Ungdomsbrottslighet är ofta mer synligt än de brott vuxna 

begår.  

 

Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, socialisation, identitet och riskfaktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Abstract 
 

The essay sociological problem is juvenile delinquency. Why do youth commit crime and 

what kind of factories influent them to commit a crime. The purpose will be answered out of a 

sociological and criminology perspective and it accomplish through a literature study. 

Juvenile delinquency seem to be a serious society problem there the development have 

increase to be more violent, from theft to violence crime. That depends mostly on the youth 

liberal attitude towards crime. According to the press crime describes that it increase but that 

do not correspond in reality. Juvenile delinquency is often more visible compare to the crime 

grown- up commit. 

 
Keyword: Juvenile delinquency, socialization, identity, risk factor 
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1 Inledning 
 

I dagens svenska moderna samhälle är det inget nytt fenomen att ungdomar begår brott. Detta 

är ett komplext fenomen som endast kan förklaras genom att tillämpa flera teorier och olika 

metoder. Här finns det inte några entydiga svar till varför ungdomar påbörjar en brottslig 

bana. Ungdomsbrottslighet är ett ämne som länge stått i fokus i samhällsdebatten och 

problemet uppmärksammas i princip dagligen i media exempelvis dödsmisshandeln på 

tonårskillen Riccardo Campogiani hösten år 2007, där är några ungdomar anklagade för 

dådet1. Ungdomsbrottslighet framställs som att den ökar hela tiden men enligt forskare så 

överensstämmer inte det med verkligheten2. Detta kan bero på att ungdomsbrotten är mer 

synliga än de brottsliga handlingar de vuxna begår3. Däremot begås mera våldsbrott och en av 

orsakerna är förändringen i individens attityd gentemot denna typ av brott, jämfört med förr i 

tiden då våldsbrott förekom men inte fokuserades på samma sätt som idag4. 

 

 Under 1900- talet har ungdomsbrottslighet framhållits som ett allvarligt samhällsproblem och 

brotten har blivit allt grövre, från stöld till våldsbrott. Vad som menas med 

ungdomsbrottslighet är brottslighet som personer i åldern 15-20 år står för och individer från 

15 år och uppåt är dessutom straffmyndiga enligt lag och kan därför dömas för brotten som 

begås. Det sociala fenomenet ungdomsbrottslighet är ett intressant och ständigt aktuellt 

område att forska i, både för sociologiska och framförallt kriminologiska forskare. De söker 

förklaringar om orsaken till att ungdomar begår brott samt dess utveckling, omfattning och 

struktur med hjälp av teorier, brottstatistik och egna undersökningar som exempelvis enkäter5. 

Kartläggning av ungdomsbrottslighet är viktig för att möjliggöra kriminalpolitikens mål, 

vilket är att öka allmänhetens trygghet och minska brottsligheten, genom att få betydelsefullt 

underlag till hur detta kan åtgärdas och därmed komma närmare målet6. Dessutom är 

ungdomarna framtiden och därför är det relevant att forska kring deras sociala problem, för att 

ha en rimlig chans att förhindra brottslighetens konsekvenser. Dels för ungdomen och dels för 

samhället i framtiden, genom att sätta in olika åtgärder7. 

 

                                                 
1 Aftonbladet.se; Riccardo- fallet 
2 Brå; Tidsskriften Apropå nr 1 2008, Utveckling av ungdomars brottslighet 
3 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 87 
4 Brå; Tidsskriften Apropå nr 1 2008, Oron lika stor oavsett utveckling 
5 NE; Ungdomsbrottslighet 
6 Estrada, F. (2007), Den svenska ungdomsbrottsligheten, s. 23 
7 Ibid 
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 Varför ungdomar begår brott och utvecklar en kriminell livsstil kan inte tidigare forskning ge 

klara svar på men däremot är det möjligt att identifiera faktorer som pekar på ökad risk för 

kort- och långsiktig brottslighet, desto fler riskfaktorer en ung individ har desto större risk för 

kriminalitet i framtiden8. Riskfaktorer kan exempelvis vara hyperaktivitet och impulsivitet, 

det vill säga uppmärksamhetsstörningar i vardagen gentemot omgivningen. Om ungdomens 

familj har låg socioekonomisk status i samhället och relationen till föräldrarna är 

känslomässigt svag samt att föräldrarna har otillräcklig kännedom om barnets sysselsättning 

ökar också risken för att påbörja en brottslig bana. Andra riskfaktorer som påverkar ett 

kriminellt beteende är om föräldrarna missbrukar alkohol och droger eller att de själva är 

brottslingar.  Faktorer som ungdomar starkt påverkas av är individerna i deras omgivning, i 

första hand föräldrarna, skolan samt vilka kamrater de umgås med, bidrar alla till individens 

förutsättning till stabil och balanserad utveckling9. Vantrivsel i skolan, mobbning och stökiga 

kamrater kan orsaka attityd och inställningsproblem hos ungdomar som därmed ökar risken 

för brottslighet10.  

 

Varje individ lever i olika sociala kontexter som innebär olika relationer i olika sammanhang 

som varierar beroende på vilken kultur individen tillhör. Kultur är en del av den 

grundläggande socialisation, som är inlärningsprocessen mellan individers sociala samspel 

med andra i den miljö de befinner sig i. Det är en värld av olika livsstilar och ett ständigt 

sökande på den egna identiteten framförallt så sker detta identitetsskapande under 

ungdomsåren. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka varför ungdomar begår brott. För att få mer förståelse och 

förklaringar samt kunskap till ungdomsbrottslighet har en litteraturstudie genomförts då 

tidigare forskning redovisar samma faktorer till varför ungdomar begår brott. Förutom 

uppsatsens syfte beskrivs ungdomsbrottslighetens utveckling, de mest förekommande brotten 

bland ungdomar samt hur stor del av dem som fortsätter med kriminalitet i vuxenvärlden. 

Detta är för att ge en övergripande helhet över uppsatsens sociologiska problem, som är 

ungdomsbrottslighet. 

 

                                                 
8 Brå; Kort om ungdomsbrottslighet, (2005) 
9 Ibid 
10 Ibid 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens sociologiska problem är ungdomsbrottslighet. Syftet är att undersöka varför 

ungdomar begår brott. 

 

Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

Vilka faktorer påverkar ungdomar att begå brott? 

Vilka brott är mest förekommande bland ungdomar? 

Är ungdomskriminaliteten bestående eller en typisk ungdomsföreteelse som avtar/slutar när 

de kliver in i vuxenvärlden? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Ungdomsbrottslighet är ett vidsträckt område att studera i så därför måste uppsatsen 

begränsas. Denna uppsats lägger fokus på varför ungdomar begår brott och därmed vilka 

faktorer som påverkar dem. Vilket kön som är mest brottsbenägen är därav mindre betydelse.  

Förutom det som statistiken kan konstatera angående flickor och pojkar och deras 

brottsaktivitet så kommer könsskillnaden som verkligen finns inte att undersökas mer 

ingående. Enligt statistiken är pojkar mer brottsbenägna än flickor. Varför det är så besvaras 

inte här. 

 

2 Metod 
 

Ungdomsbrottslighet var ett av många alternativ när val av uppsatsämne skulle bestämmas 

men som trots allt blev ett relativt enkelt val beroende på mitt intresse för kriminalitet som ett 

sociologiskt problem. Detta sociologiska problem är ständigt aktuellt i det svenska samhället 

och media skriver var dag om ämnet vilket övertygande mig om att ungdomsbrottslighet är ett 

väldigt intressant område att studera i. Denna studie baseras på ett sociologiskt och 

kriminologiskt perspektiv därför att båda perspektiven belyser ungdomsbrottslighet som ett 

problem samt att det finns tidigare forskning i ämnet vilket ger stöd för mitt arbete. 

Materialinsamlingen har varit bekymmersfri därför att det finns gott om material om 

ungdomar och brott fast däremot har vissa material som inte var betydelsefull för min studie 

sorterats bort.  
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Mitt val att inte göra intervjuer beror på att en litteraturstudie ger mer grundläggande kunskap 

och förståelse i ämnet. Det har gjorts mycket tidigare forskning i form av olika 

undersökningar dels via enkäter som ungdomar själv besvarar samt intervjuer som används i 

denna uppsats. Litteraturen diskuterar samma orsaker och når liknade resultat som leder till 

ungdomsbrottslighet, vilket också överensstämmer med hur verkligheten ser ut. Att 

genomföra intervjuer hade inte gett mig samma kunskap. 

 

Arbetsprocessens metodologiska tillvägagångssätt startade med att söka material om 

ungdomsbrottslighet via Internet, som är ett användbart verktyg. De sökord som användes var 

ungdomar och brott, ungdomsbrottslighet, kriminologi, kriminalvården, behandlingshem och 

anstalter. Dessa sökord användes på sökmotorn Google som gav många resultat, en del bättre 

än andra, vilka hänvisade till olika hemsidor, uppsatser och övriga källor.  Av resultatet 

undersöktes hemsidor som polisen, kriminologiska institutionen, statens institutionsstyrelse, 

svenska behandlingshem och brottsförebygganderådet (Brå). Brå har en specialsida som 

handlar om ungdomar och brott vilket har inneburit en god grund för insamling av material till 

uppsatsen, både fakta och statistik. På Luleå Tekniska Universitets biblioteks hemsida 

fortsatte materialinsamlingen och då i form av litteratur som sedan har lånats och genomlästs, 

där en del av böckerna har sorterats ut och de mest intressanta har använts i uppsatsen. 

Dessutom har tidigare uppsatser studerats framförallt i syfte för hur en tillfredsställande 

uppsats kan struktureras upp. För att påvisa att ungdomsbrottslighet är en del av verkligheten 

innehåller studien även ett exempel från den mediala rapporteringen om ungdomar och brott. 

Media skriver om ungdomsbrottslighet i princip varje dag. Ungdomar begår brott som är 

typiska för den ålderskategorin och är dessutom mer synliga i samhället, exempelvis genom 

olika former av skadegörelse. Det exempel på våldsbrott som tas upp i uppsatsen belyser 

medias rapportering under en längre tid och som får ännu mer uppmärksamhet än 

skadegörelsebrott. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

Studien i ungdomsbrottslighet bedrivs genom en litteraturstudie som består av både 

sociologiskt och kriminologiskt litteratur därför att de belyser problemet på liknande synsätt 

och där framförallt det kriminologiska perspektivet står för den största kunskapen om orsaker 
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till att ungdomar begår brott. Den sociologiska litteratur som används i uppsatsen är tidigare 

kursböcker i sociologi och dessa fanns hemma hos mig men när det gäller kriminologisk 

litteratur så har biblioteket varit en grundförutsättning samt att Internet har bra information 

om uppsatsens problem och dess frågeställningar. Litteraturen har sorterats så den passar 

studiens syfte och därmed lyfter fram det viktigaste delarna i ungdomsbrottslighetens 

utveckling samt de faktorer som ligger bakom brotten ungdomar begår. Genom 

litteraturstudien fås grundläggande fakta och en förkunskap om ungdomsbrottslighet vilket 

ökar min förståelse för detta problem. Litteraturen sammanfaller med den bild som media 

framställer i sina rapporteringar där ungdomar återfinns i brottsliga sammanhang. Denna 

litteraturstudie ger nya perspektiv på området och djupare uppfattning fås genom att tidigare 

forskning har gjorts. Samma faktorer till varför ungdomar begår brott återkommer i alla 

böckerna och uppdaterad brottsstatistik finns tillgänglig för fortsatt forskning i ämnet. 

 

3 Ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige 
 

Ungdomar som begår brott gör det oftast någon enstaka gång och det är bara vissa grupper 

som står för den största delen av ungdomsbrottsligheten. När ungdomar är mellan 13- 17 år 

begås de flesta brotten och är av övergående natur medan endast ett fåtal fortsätter sin 

brottsliga bana som vuxen. I allmänhet är stöldbrott vanligast bland ungdomar11. 

Ungdomsbrottslighet har under 1900- talet varit ett stort samhällsproblem och de brott som 

begås är stöld, skadegörelse och våld och där är gärningsmännen till största delen pojkar och 

mestadels gängrelaterad brottslighet. Det kan tyckas att ungdomar i åldrarna 15- 20 år begår 

brott oftare än vuxna men faktum är att bara drygt 20 % är aktuella i den totala dagliga 

brottsligheten i Sverige12. År 1950 började Sverige föra statistik över anmälda brott till 

polisen och fram till år 1990 ökade den anmälda brottsligheten vilket förmodligen berodde på 

den snabba förändringen i samhället, en trend som även visade sig i övriga Europa13. 

Utvecklingen mellan 1920- 1970- talet visar att stöldbrott ökade dramatiskt, för att sedan avta, 

och gällande våldsbrott så skedde en kraftig ökning i mitten på 1980- talet. Ungdomsvåldets 

omfattning visar att ungdomar framförallt riktar sitt våld gentemot andra ungdomar14. 

 

                                                 
11 Brå; Brottsrummet, Ungdomar och brott 
12 NE; Ungdomsbrottlighet 
13 Brå; Brottsrummet, Historik 
14 NE; Ungdomsbrottslighet 



6 

Idag finns det åtminstone en efterfrågan på åtgärdernas effekter till skillnad för trettio år 

sedan. Det beror till stor del på resultaten som kommer fram av de resurser som läggs på att 

minska ungdomsbrottsligheten. Brott som stöld och snatteri har försvårats och skolan lägger 

mer tid till att försöka förändra ungdomarnas attityder till mobbning och kränkande beteende. 

Den sociala kontroll som efter 1950- talet splittrades till vad som kunde liknas fri uppfostran 

har återställts genom upprättning av föräldrarollen vilket är en viktig faktor till att 

ungdomsbrottsligheten har avstannat15. Däremot så ansluter ungdomar med hög brottsaktivitet 

till mer organiserade gäng och dessa sociala relationer är starka vilket leder till ännu större 

svårigheter till att avbryta sin kriminella bana. Individen gör allt för att följa gängets livsstil 

och normer, där varje gäng har speciella attribut för att visa upp sig som exempelvis 

statussymboler. Kriminella organiserade gäng har egna hemsidor och sköter PR- verksamhet 

via Internet. Gemensamt för alla ungdomar är att de vill bli bekräftade av sin omgivning och 

att brotten sker oftast oorganiserat och spontant16. 

 

3.1 Brottsstatistik 
 

De kriminologiska forskarna använder sig av den officiella kriminalstatistiken för att kunna 

mäta ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling. Dessa statistiska undersökningar 

kompletteras av alternativa informationskällor för att få bättre bedömning, källor som inte 

kommer till kännedom i rättsväsendet. Ett exempel på sådan källa är enkätundersökningar 

som elever i årskurs nio anonymt besvarar och där bland annat frågor om deras relation till 

brottslighet samt utsatthet för brott tillfrågas. Den nationella skolundersökningen leder till 

kunskap om hur stor omfattningen av ungdomsbrottsligheten ser ut i de olika länen i 

Sverige17.  Det som är viktigt att nämna i samband med denna undersökningsmetod är att 

skillnaden mellan länen minskar jämfört med variationen mellan kommuner och stadsdelar 

inom länet som förmodligen ger större skillnader. Dock är utfallet av länsrapporteringen 

intressant därför att det uppstår skillnader mellan länen angående ungdomarnas brottslighet 

och då framförallt stöld-, skadegörelse- och våldsbrott18. Detta är ett hjälpverktyg i det lokala 

brottsförebyggande arbetet. Ungdomar under tidsperioden år 1995- 2005 visade att mer än 

hälften av dem har begått stöldbrott, medan en tredjedel var inblandade i skadegörelsebrott 

                                                 
15 Brå; Tidsskriften Apropå nr 1 2008, Oron lika stor oavsett utveckling 
16 Brå; Tidsskriften Apropå nr 1 2008, Hur ser du på ungdomsbrottsligheten 
17 Brå; rapport 2007:30. Ungdomar och brott i Sveriges län 1995-2005, s. 6 
18 Ibid, s. 10 



7 

samt en femtedel uppgav att våld har brukats19. Resultatet visar också län med lägre eller 

högre nivåer än riksgenomsnittet gällande enstaka brottskategorier. Län som avviker från 

trenden i riket, däribland Stockholms och Västmanlands län som ligger högre än exempelvis 

Västernorrlands län. Stöld- och skadegörelsebrott på riksnivå resulterar generellt i en tydlig 

minskning och gällande våldsbrott en svagare minskning20.  

 

Brottsutvecklingen under tioårsperioden år 1998- 2006 visar att de vanligaste brotten, som är 

stöldbrott och brott mot person, där stöld minskade från 61 % till 48 % medan den sist 

nämnda ökade från 11 % till 16 %. Stöldbrott inträffar vanligtvis i affärer, i skolan, inbrott i 

bilar och bilstöld samt våld mot annan person sker i form av misshandel, olaga hot eller 

sexualbrott. Den tredje största brottstypen är skadegörelse som visar att 12 % av ungdomarna 

begår någon form av skadegörelsebrott exempelvis klotter och här skedde endast en ökning 

med 1 %. Bedrägeribrott, trafikbrott, narkotikabrott och övriga brott är inte lika vanliga vilket 

också märks i den knappa ökningen av den redan rätt låga procentenhet21.  För att kunna 

utläsa statistiken måste den polisanmälda brottsligheten skiljas åt från hur den verkliga 

brottsligheten ser ut det vill säga polisen får inte kännedom om alla brott vilket beror på 

benägenheten att anmäla ett brott22. 

 

Färsk statistik över misstänkta personer från år 2007 visar en drygt 2 % ökning (112 300 

personer) gällande misstänkta ungdomar jämfört med år 2006 där unga mellan 15-17 år står 

för hela 9 % av ökningen samt att antal misstänkta kvinnor mellan 18- 20 år ökade med 6 % 

och bland misstänkta män skedde ingen förändring. Totalt sett minskar dock andelen av 

samtliga misstänkta ungdomar vilket beror på fler ungdomar i den totala befolkningen. 

Misstänkta ungdomar i åldern 15- 20 år utgjorde 25 % av samtliga misstänkta personer och i 

jämförelse med de äldre är de unga starkt överrepresenterade i förhållande till hela 

befolkningen (10 %). Stöldbrott är fortfarande det vanligaste ungdomsbrottet i ålderskategorin 

15- 20 år som visar 26 %23. Däremot visar utvecklingskurvan mellan år 1998- 2007 en relativt 

konstant nivå gällande 15- 20 åringar i förhållandet till deras antal i befolkningen24. 

Brottsstrukturen, det vill säga fördelningen av vilka brottstyper individerna misstänks för är 

annorlunda jämfört med de brottstyper som i själva verket anmäls. En av anledningarna till 

                                                 
19 Ibid, s. 6 
20 Ibid, s. 6 
21 Brå; Brottsrummet, Brottsutvecklingen 
22 Ibid 
23 Brå; Statistik år 2007, Personer misstänkta för brott, s. 2 
24 Ibid, s. 5 
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detta är möjligheten att upptäcka gärningsmannen varierar mellan olika brottstyper således ger 

statistiken beskrivningar av de upptäckta samt registrerade brottsligheten25. Som tidigare 

nämnts är stöldbrott det vanligaste brotten i åldern 15-20 år framförallt bland kvinnor och 

gällande brott mot annan person är även dessa ungdomar mer inblandade än 21- åringarna. 

När det gäller typiska ungdomsbrott som exempelvis klotter, skadegörelse, anlagda bränder, 

personrån, inbrott i skolor och mopedstölder står ungdomar mellan 15- 20 år för 65 % av 

samtliga misstänkta år 200726.  

 

Vid studier av de regionala skillnaderna år 2007 har Stockholms, Västmanslands och 

Gävleborgslän den högsta andel misstänkta personer. Precis som de tre senaste åren är dessa 

län i toppen av tabellen vilket beror på skillnader i brottstrukturen samt att gärningsmannen är 

utpekad redan vid anmälan av brottet27 .  Denna officiella kriminalstatistik över misstänkta 

personer för olika brottstyper år 2007 innehåller brottlighet som myndigheter får kännedom 

om och där många brott aldrig blir anmälda så därför är statistikens tillförlitlighet och 

jämförbarhet över tid påverkad av många olika faktorer. Trots detta problem skapar statistiken 

en relevant beskrivning av den svenska brottslighetens omfattning, struktur, utveckling och 

dess regionala skillnader28. 

 

3.2 Återfallsfrekvens 
 

Ungdomar som är mellan 15- 20 år begår brott oftare än vuxna men ändå står de för bara 

drygt 20 % av den totala dagliga brottsligheten i Sverige. Som tidigare har nämnts, är brott 

vanligast bland pojkar och till stor del är brottsligheten gängrelaterad och bara ett fåtal 

fortsätter i vuxenlivet. Majoriteten av ungdomarna som lagförs för brott återkommer inte 

inom en treårsperiod och de blir sällan kriminella som vuxna29. Ungdomar som lagförs minst 

tre gånger för brott innan de är 22 år fyllda är cirka 1 % i varje årskull, det vill säga 100 

flickor och 900 pojkar, där straffet är strängare än böter30. Ungdomar under 15 år kan inte 

dömas för brott utan överlämnas direkt till socialtjänsten. Statistik på unga som ställs inför 

domstol visar högre siffror än för tio år sedan och fler av dem döms till påföljder som 

                                                 
25 Ibid, s.6 
26 Ibid, s, 8 
27 Ibid, s. 11 
28 Ibid, s. 13 
29 NE; Ungdomsbrottslighet 
30 Ibid 
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fängelse. De ungdomar (15- 17 år) som hamnar i kriminalvårdens händer är endast en mindre 

grupp och de har oftast begått grövre våldsbrott, rån eller svårare allmänfarliga brott samt att 

det i regel är ungdomar som fyllt 18 år och tidigare tilldömts för brott31. Kriminalvården har 

särskilda ungdomsanstalter i Sverige som omhändertar unga mellan 15- 22 år och dessa ligger 

i Luleå, Täby, Kristianstad, Hällby och Borås. I första hand blir de som begått grova brott 

tilldömda sluten ungdomsvård och intagna på ungdomshem som drivs av Statens 

institutionsstyrelse, exempelvis Johannisberg i Kalix32. Ungdomar med problem av olika slag 

exempelvis alkohol, droger och kriminalitet placeras i behandlingshem som finns runt om i 

landet. Det är av vikt att åtgärda problem i tid och på dessa hem får de hjälp innan deras 

problem blir för stora. 

 

4 Teoretiska referenser 
 

Syftet besvaras utifrån två teoretiska inriktningar där de sociologiska och kriminologiska 

perspektiven anknyter studiens sociologiska problem. Teorierna som utsetts beskriver 

ungdomsbrottslighet, individuellt och ur ett samhällsperspektiv, samt tillskriver den verklighet 

individen lever i.  

 

4.1 Sociologisk teori 
 

När det gäller sociologiska teorierna är de verklighetsbaserade och belyser 

ungdomsbrottslighet som ett verkligt fenomen i samhället. Vid bedömning av en teori är det 

huvudsakligen relationerna mellan verklighet och data, data och teori samt teori och 

verklighet som fokuseringen ligger på33. Därför måste teorin anpassa data och i denna studie 

gäller data från litteratur och aktuell statistik angående ungdomar och brott. Dessa ska skildra 

människans handlingar och tolkningar i den sociala kontext denne lever i och huruvida dagens 

moderna samhälle påverkar individens beteenden i olika sammanhang. De teorier som 

kopplar ihop individen och samhället är sociologen Anthony Giddens struktureringsteori och 

teorin om modernitet och självidentitet. 

 

                                                 
31 Brå; Brottsrummet, Unga i fängelse 
32 Ibid 
33 Starrin, B mfl. (1991) , Från upptäckt till presentation, s. 32 
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Struktureringsteorin handlar om processen där individen formar sin sociala verklighet genom 

handlingar samtidigt som denne också påverkas samt omformas av samhället, vilket betyder 

att människor har valmöjligheter men styrs ändå av sociala strukturer34. Teorin grundar sig på 

människans förmåga att reflektera och reglera sina handlingar. Även om individen inte 

ständigt har förklaringar till sina handlingar så uppkommer frågan varför denne handlade på 

detta sätt. En förklaring behöver inte vara korrekt men det gör handlingen mer begriplig35. 

Varje individs sociala liv innehåller rutiner och regelbundna beteenden som inte grundas i 

speciella behov eller motiv utan liknar mer planer eller livsprojekt och när dessa rutinmässiga 

beteenden störs kan de motiv som styr det mänskliga handlandet diskuteras36. Individens 

vardagsbeteende innehåller därmed utveckling av rutiner, känslan av tillit och trygghet till sin 

omgivning samt hanteringen av eventuella hot eller faror. Så när det uppstår radikala 

förändringar i vardagslivet, som Giddens kallar kritiska situationer, kan dessa leda till 

långtgående konsekvenser för individen37. Människors möte styrs av olika processer och 

regler vilket skapar olika beteenden i olika sociala kontexter och när ett beteende som anses 

opassande uppstår leder de till mer eller mindre drastiska förändringar men med stöd av 

grundelementen tillit och trygghet så klarar människan av situationen någorlunda strukturerat.  

 

Individens sociala interaktion och deras identitet är intimt sammanbundna till olika sociala 

kontexter som ständigt rekonstrueras i takt med förändringar i dess interaktioner vilket således 

frångår det traditionella rollbegreppet38. I struktureringsteorin innebär struktur, begränsningar 

och möjligheter, vilket sammanbinder individens sociala handlingar i olika situationer. När 

det gäller regler så är de informella reglerna som skapas i vardagen mer betydelsefulla än 

formella regler i exempelvis i form av lagböcker. Gällande resurser så menar Giddens att 

makt är att kunna påverka, dels materiellt och dels kontroll, till att förändra39. 

 

Dagens moderna samhälle utvecklas och är en ständigt föränderlig process som påverkar 

individens vardag på alla sätt och vis. Där teknologi skapar ny och snabb kunskap, lokalt och 

globalt. Dagligen informeras människor om det senaste angående skönhet, hälsa, kost och de 

så kallade experterna inom ett och samma område ger olika råd och tips samt att materiella 

saker blir allt viktigare för individen. Moderniteten förändrar individens karaktär i det sociala 

                                                 
34 Giddens, A. (2003), Sociologi, s. 567 
35 Månson, P. (2003), Moderna samhällsteorier, s. 422 
36 Ibid 
37 Ibid, s. 423 
38 Ibid, s. 425 
39 Ibid, s. 426 
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livet och påverkar våra personliga erfarenheter, förbindelsen mellan individuella och globala 

påverkningar40. Individens självidentitet är den tolkning av självet med sin egna biografiska 

bakgrund som denne själv ansvarar för vilket betyder att vi är inte det vi är utan det som vi 

gör oss till41.  När det gäller självidentitet blir individens livsstilsval alltmer betydelsefull i 

den dagliga aktiviteten och moderniteten skapar ojämlika förhållanden beroende på skillnader, 

uteslutning och marginalisering42. Följderna av modernitetens framfart ökar kraven på 

individen och detta innebär att riskbedömningar måste tas i olika situationer vilket påverkar 

människans självidentitet men kan med grundläggande trygghet och tillit slutligen styras och 

kontrolleras samt återgå till normaliteten i det dagliga livet. Självidentiteten skapas, förändras 

och bevaras reflexivt och är den tillräckligt strukturerad klarar individen även villkor från 

yttre förändringar, lokal och global nivå samarbetar43. 

 

4.2 Kriminologisk teori 
 

En teori som används ofta i kriminologisk forskning i samband med ungdomsbrottslighet är 

kontrollteorier där brottslighet är följden av instabilitet mellan impulser till kriminell aktivitet 

och den fysiska samt sociala kontroll som stoppar dessa impulser. Kontrollteoretikernas 

utgångspunkt är att alla individer agerar rationellt i situationsberoende beslut, överväger för 

och nackdelar, och kan därmed begå en avvikande handling om möjlighet ges.  När ett brott 

begås räknas det som ett resultat av beslut tagna av individen i en viss situation som har haft 

möjlighet och motivation till sin handling. Grunduppfattningen som kontrollteoretiker 

förespråkar är dock att de flesta individerna har så pass stark social kontroll, individuell och 

samhällelig kontroll, att de avstår brottsliga handlingar. En stark bidragande orsak till att brott 

begås är de ökade möjligheter och potentiella måltavlor som hela tiden expanderas i vårt 

moderna samhälle exempelvis utvecklingen av materiella saker som ökar stöldrisken44.   

 

Travis Hirschi är en av de mest kända kontrollteoretikerna och han utvecklade år 1969 sociala 

bandteorin som innebär att människor med starka band till det konventionella samhället inte 

begår brott. Teorin bygger på en empirisk undersökning av självrapporterad brottslighet vilket 

gör att andra forskare kan använda sig av denna teori i sina egna empiriska undersökningar. 

                                                 
40 Giddens, A. (1997), Modernitet och självidentitet, s. 9 
41 Ibid, s. 95 
42 Ibid, s. 14 
43 Ibid, s. 254 
44 Giddens, A. (2003), Sociologi, s. 205 
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Det finns fyra sociala band som sammankopplar individen med samhället och ett laglydigt 

beteende och dessa är anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse och då dessa band är 

försvagade ökar risken för brottsligt beteende45. Anknytning till vanliga människor och 

aktiviteter som är föräldrar, kamrater och skolan, åtagande står för individens investeringar i 

form av utbildning och arbete, delaktighet och engagemang i föreningar och skola samt 

övertygelse att följa lagar som samhället föreskriver46.  

 

 År 1990 utvecklade Hirschi tillsammans med Gottfredson självkontrollteorin och den teorin 

innebär att bristande konformitet orsakas av låg självkontroll, en egenskap som är antingen 

medfödd, förvärvad eller kan helt enkelt bero på samspelet mellan arv och miljö47. Teorins 

centrala betydelse, låg självkontroll, är framförallt brister i uppfostran och andra så kallade 

störningar i uppväxtförhållanden48. Sammanfattningsvis har dessa två teorier samband med 

varandra, försvagade sociala band mellan individen och samhället samt låg självkontroll, detta 

skapar risker för brottsliga beteenden. 

 

Vi svenskar lever i ett välfärdssamhälle som hela tiden förändras vilket också leder till 

förändringar när det gäller brottsnivån. Mer tillfällen till brott och individer med svagare 

kontroll påverkas starkare, exempelvis arbetslösa och som framförallt drabbar ungdomar. När 

samhället inte kan hjälpa ungdomar så ökar därmed möjligheter till inlärning av brott från 

jämnåriga kamrater enligt den integrerade makroteorin49. Denna teori som framställs av Jerzy 

Sarnecki utgår från individer med svag kontroll och frånvaron av starka sociala band precis 

som sociala bandteorin och självkontrollteorin. Den skillnad som finns mellan teorierna är att 

integrerade teorier fokuserar på orsaken till huruvida variationer uppstår i brottsnivån i ett 

välfärdssamhälle och de andra två teorierna är riktade på orsaken till att individer begår brott. 

De kriminologiska teorierna är alla relevanta i studien därför att sambandet mellan individen 

och samhället är tydliga påverkningsfaktorer och ur detta kan orsaker till ungdomsbrottslighet 

utkristialiseras. 

 

 

                                                 
45 Sarnecki, J. (2003), Introduktion till kriminologi, s. 439 
46 Ibid, s. 218 
47 Ibid, s. 439 
48 Ibid, s. 220 
49 Ibid, s. 441 
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4.3 Brottsfaktorer 
 

Varför begår ungdomar brott och vilka faktorer ligger bakom deras handlingar? För att kunna 

besvara frågan har studien ett antal begrepp som innehåller betydelsefulla faktorer i 

ungdomens vardag och hur dessa påverkar dem att handla i olika situationer. Att vara ungdom 

innebär åldersövergångar som inte är helt bekymmersfria (tonårstiden). Där ungdomen ställs 

inför nya prövningar som ingår i dennes utveckling, därmed skapas egen erfarenhet av de 

olika faserna i livet. Följande begrepp har undersökts; socialisation, identitet och risk och 

dessa analyseras via litteraturen samt förklaras med de sociologiska och kriminologiska 

teorierna som redovisats tidigare i uppsatsen, tidigare forskning och hur media framställer 

ungdomsbrott. 

 

4.3.1 Socialisation 
 

Inom sociologin är kultur ett centralt begrepp som innebär den livsstil individerna i samhället 

eller i grupp exponerar och detta möjliggör samarbete och kommunikation mellan individer 

och samhälle i den sociala kontext de lever i.  Kultur innehåller en massa viktiga aspekter som 

är inlärda samt påverkar individens liv exempelvis värderingar, normer, religion, sedvänjor, 

kläder och teknologi50.  Socialisation handlar om inlärningsprocessen mellan nya individer 

och det sociala samspelet med andra, som leder till medvetenhet hos individen samt 

tillförskaffning av kunskap och färdigheter som passar i den kultur individen befinner sig i. 

Detta är en viktig överföringskanal från en generation till en annan51. Människan lär sin kultur 

genom socialisationen så därför är föräldrar och andra vuxna en grundläggande funktion för 

barnets nutida och framtida liv i samhället. Socialisation är en livslång process där individens 

beteende kontinuerligt formas utifrån social interaktion i olika miljöer samt leder till personlig 

utveckling av individens förmågor, inlärning av nya kunskaper och anpassning i sociala 

kontexten, alla individer påverkas av andra52. 

 

 Det förekommer två olika socialisationsagenter, primär och sekundär, grupper som bidrar till 

en kulturell inlärning. Den primära består av nära vänner och framförallt familjen som är den 

viktigaste agenten i denna period, här får individen de grundläggande förutsättningarna tillit, 

trygghet och emotion som bidrar till en tillfredsställd framtid. Den sekundära tar vid i den 
                                                 
50 Giddens, A. (2003), Sociologi, s. 37 
51 Ibid, s. 42 
52 Ibid 
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tidiga barndomen och framåt i barnets liv och ansvaret delas av exempelvis skola, kamrater, 

föreningar, arbetsplatsen och massmedia. Sekundära perioden innebär inlärning av normer, 

värderingar och uppfattningar som den verkliga kulturen erbjuder53. Struktureringsteorin54 

bygger på socialisation i primär- och sekundära grupperna, där individer interagerar med 

varandra och bygger upp en grundläggande trygghet, tillit och värderingar som ger stöd i 

huruvida vi beter oss i olika situationer. Individen formar sin sociala tillvaro genom 

handlingar samt påverkas av människor och sin omgivning.  

 

Det starkaste samhällskontrollerande hjälpmedel till att forma individens liv är skolan som i 

Sverige innebär allmän skolplikt. Ungdomar tillbringar en stor del av sin barndom och 

framförallt den problematiska tonårstiden på skolan. Under tonårstiden sker många 

förändringar hos ungdomar och det är också i denna period som deras brottsaktivitet når 

högsta toppen. I skolan lär sig ungdomar social anpassning bland andra ungdomar och vuxna, 

vilket innebär normer, moral, värderingar och attityder gentemot andra individer55. Dessa är 

grundläggande förutsättningar för individen att klara livet i samhället. På skolan träffar 

ungdomar nya kamrater som påverkar en enskild individ väldigt starkt och grupptrycket är en 

orsak till att individen relativt lätt dras med i brottsliga aktiviteter, som sker under och efter 

skoltid. Ungdomar som exempelvis uppvisar dåliga skolresultat och deltar i 

specialundervisning är inblandade i mer betydande brottslighet så här finns det samband 

mellan ungdomarnas beteende och den sociala situation de befinner sig i, både i och efter 

skoltid56. 

 

 Ungdomsbrottslighetens karakteristiska drag är gruppsammansättningar och vanligaste könet 

är pojkar, där några av dem är äldre och innehar mer brottsvana. Brotten som begås beror på 

tillfälligheter i deras omgivning och social kontroll samt att gruppen behöver inte alltid bestå 

av samma medlemmar. Ungdomar begår mera spontana brottshandlingar än planerade. Det är 

deras umgängessätt som skapar gemenskap och spänning i vardagslivet57. En grupp består 

ofta av en äldre ungdom med tidigare begångna brott i ryggsäcken och de delar sin erfarenhet 

till nyblivna brottsaktiva, en praktisk inlärningsprocess i olika moment som sker i olika brott 

                                                 
53 Ibid 
54 Giddens, A 
55 Sarnecki, J. (1987), Skolan och brottsligheten, s. 10 
56 Ibid, s. 142 
57 Ibid, s. 51 
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exempelvis tjuvkoppling av bil. Enligt Jerzy Sarnecki58 ökar möjligheten till inlärning av brott 

från jämnåriga kamrater när samhällets sociala kontroll är svag. Trots att ungdomar i själva 

verket vet att de handlar fel när brott begås försöker de genom värderingar som att de har 

inget annat för sig, rättfärdiga sin brottsliga handling. När en ungdomsgrupp har begått en hel 

del avvikande beteenden som bryter mot förordade ordningsregler betyder det att den mera 

brottsbelastade ungdomen bryr sig alltmer om sin egen status i gruppen genom att företräda 

deras gällande normer59.  

 

Social kontroll innebär att människans beteenden styrs av olika sorters kontrollerande faktorer 

som sker från individen själv genom förverkligande av normer och värderingar samt informell 

och formell kontroll genom individer i sin omgivning. Negativa förändringar i den sociala 

kontrollen kan bero på bristande inflytande från betydelsefulla vuxna däribland ungdomarnas 

föräldrar som har största ansvaret för sina barn. Idag har ungdomar en liberal attityd till det 

mesta omkring sig och de påverkas framförallt av kamrater och av experter inom olika 

kunskapsområden i samhället.  Teorin om sociala band handlar om social anpassning, 

anknytningen mellan ungdomar och föräldrarna samt till deras kamrater och skola, hur de 

agerar i olika situationer (åtagande), delaktighet och övertygelse. Genom att studera 

sambandet mellan socialt välanpassade respektive brottsliga ungdomar fås en inblick i hur 

viktigt det är med stabil familjebakgrund och hur tonåringens eget beteende är. Vissa 

ungdomar löper större risk för brottslighet än de med bättre förutsättningar som innebär god 

social anpassning i samhället60. Dock kan människor med dåliga förutsättningar förändras och 

därmed överleva på ett synnerligen välanpassat sätt i livet. 

 

4.3.2 Identitet 
 

Identitetsbegreppet avser individens uppfattningar om vem denne är och vad som prioriteras 

och är meningsfullt för individen. Identitet symboliseras av särskiljande egenskaper för en 

individ eller individer i grupp som bland annat omfattar kön, nationalitet, samhällsklass och 

etnicitet. Som tidigare sagts är den kulturella miljön viktig för individen men vår 

individualitet och fria vilja kommer inte att försvinna därför att den socialisation som 

människor blir präglade av skapar en identitetsutveckling samt förmågan att vara 

                                                 
58 Integrerade makroteorin 
59 Sarnecki, J (1987), Skolan och brottsligheten, s. 52 
60 Ibid, s. 90 
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självständiga i våra tankar och handlingar. Social identitet innebär tillskrivning av en individ 

som även hamnar i samma fack som liknande individer exempelvis student och att alla 

individer innehåller många attribut på en och samma gång. Den personliga identiteten 

särskiljer individer från varandra genom att vara sig själv, ingen kan likna någon annan i det 

avseendet. Varje individ i samhället är unik och utvecklas via interaktion i den sociala kontext 

som denne befinner sig i61. 

 

 När det gäller personlig identitet ses stora skillnader från det traditionella samhället till 

dagens moderna framförallt i hur människor valde sina sociala grupper. Moderniteten innebär 

mångfasetterade val och möjligtvis inte lika stabila grupper samt tvingar individen att bli mer 

individuella för att kunna ta vara på de valmöjligheter samhället erbjuder oss62. Anthony 

Giddens63 menar att det uppstår en förbindelse mellan inre och yttre påverkningar det vill säga 

dels från individen själv och dels från lokal och global nivå men att i slutändan är det 

individen som själv ansvarar för sina beslut de gör i det vardagliga livet. Individens 

självidentitet är reflexivt som ständigt skapas, förändras och bevaras. 

 

Tonårstiden präglas av prövningar som förbereder ungdomar att bli vuxna. Sökandet på den 

egna identiteten är en övergångsperiod som omfattas av många förändringar, kroppsligt och 

känslomässigt. Ungdomar ställs inför krav som självständighet och nya sociala roller. För att 

bemöta dessa krav på ett smidigare sätt är en trygg bakgrund en god förutsättning för att nå en 

positiv identitet. Komplexa avvikande situationer som att den egna identiteten är svag, dåligt 

självförtroende och sämre relation med vuxna kan leda till ett beroende av kamrater och 

gänget som i princip övertar ansvaret för den svaga individen64. Låg självkontroll kan vara 

medfödd, förvärvad eller beror på samverkan mellan arv och miljö och tillsammans med 

svaga sociala band till det konventionella samhället kan leda till komplexa avvikande 

situationer65 . I denna umgängeskrets gäller det att följa gruppens regler för att bli accepterad 

vilket ökar individens självförtroende och dennes identitetsskapande66. När människor indelas 

i olika åldersgrupper skapas det i sin tur regler för deras olika ålderskategoriroller i samhället 

och de ställs också inför samhällets förväntningar av oss individer67. Förväntningar eller 

                                                 
61 Giddens, A. (2003), Sociologi, s. 43 
62 Ibid 
63 Teorin; modernitet och självidentitet 
64 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 137 
65 Hirschi; sociala bandteorin och självkontrollteorin 
66 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 137 
67 Sarnecki, J. (1981), Ungdomsbrottslighet, s. 21 
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kraven från samhällets sida kan ofta vara antingen för högt eller lågt ställda vilket kan vara en 

av många orsaker till ungdomsbrottslighet68. 

 
 

4.3.3 Risk 
 

Begreppet risk kan förklaras ur flera perspektiv. Den ena är ungdomar som i brist på 

enformighet och tristess i vardagen söker sig till spänning för att tillfredsställa sina behov, 

ofta tillsammans med jämnåriga kamrater, genom att tillfälligt begå brottsliga aktiviteter. 

Konsekvenserna av detta risktagande är inget som ungdomar tänker på i första taget. Sedan 

nämns risk som individuella bakgrundsfaktorer till att ungdomar påbörjar en brottslig bana 

exempelvis minskad social kontroll, olämpliga uppfostringsmetoder, socioekonomisk status, 

kultur, kriser i livet och alkoholmissbruk. Riskfaktorer finns både inom individen själv och i 

den direkta omgivningen. Forskare undersöker sambandet mellan ungdomarnas grad av 

brottsbelastning med dessa bakgrundsfaktorer som kan påverka deras brottsbenägenhet genom 

så kallade självdeklarationsstudier för 15- åringar, som genomförs av Brottsförebyggande 

rådet. Individer som innehar fler riskfaktorer begår brott i större skala än de med få 

riskfaktorer69.  

 

 Moderniteten i samhället medför ökade krav på individen som ibland innebär olika former av 

risktagning och när det gäller ungdomar kan det vara mer självklart för dem att välja ett 

spännande liv tillsammans med mindre lämpliga jämnåriga kamrater än ett mer normalt 

vardagsliv med rutiner och trygghet. De påverkas starkt av sin omgivning, som utifrån deras 

perspektiv betyder mer spänning att umgås med kriminella kamrater, samt att tonåringar 

fortfarande söker sin rätta identitet och att de har inte så hög självkontroll som leder till att de 

inte kan ta egna beslut70. 

 

Kriminologer i allmänhet anser att orsaker till brottsutvecklingen efter andra världskriget 

beror på tillfällesstrukturen har ökat, minskad social kontroll, teoretiska skolutbildningarnas 

numera stora betydelse ökar trycket på individer med lägre utbildning och risk för utslagning 

samt ungdomsarbetslöshetens konsekvenser. Detta kan öka risken för missbruk och 

                                                 
68 Ibid,  
69 Brå; rapport 2000:17, Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio 
70 Giddens; Teorin om modernitet och självidentitet samt Hirschis; självkontrollteorin 
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kriminalitet71. Samhället har förändrats från ett traditionellt till ett betydligt modernare vilket 

förutom fler valmöjligheter skapar ojämlika förhållanden som beror på skillnader i 

människors levnadsstandard. Svaga sociala band till samhället minskar chanserna för redan 

utslagna individer72. I Sverige har det materiella välståndet utvecklats vilket medför ökad 

tillgång på varor som därmed ökar stöldtillfälligheterna. När det gäller samband mellan droger 

det vill säga alkohol och narkotika till kriminalitet räknas detta in i olika kategorier. Detta 

beror på om brottet är kopplat till narkotikabrott, rattfylleri, våldsbrott eller om det är typiska 

stöldbrott i syfte att införskaffa pengar för att kunna köpa droger. En stor del av brottsligheten 

sker under påverkan av alkohol och är en framkallande orsak vid temporär kriminalitet 

jämfört med brottslighet som är planerad73.  

 

Ungdomar som dricker alkohol riskerar att hamna i situationer som att begå brott eller att 

själva bli brottsoffer. Studier som genomförts på ungdomar visar höga siffror på 

alkoholrelaterade brott samt att ungdomar utsätts för större fara för gatuvåld i samband med 

utelivet på stan nattetid och intaget av alkohol. Ur forskarnas perspektiv så skapar alkohol 

oreda i hjärnan genom olika sinnesstämningar som aggressivitet vilket kan leda till 

oförutsedda brott. Det är dock inte alltid en enda faktor som utlöser en brottslig handling utan 

andra faktorer som påverkar är vilken miljö ungdomar befinner sig i, hur situationen ser ut, 

socioekonomisk status och kulturella aspekter74. 

 

 Som tidigare sagts är det oftast ungdomar i gäng som begår kriminella handlingar och dessa 

grupper blir en sorts rekryteringsbas för organiserad brottslighet. Speciellt i samband med 

marginalisering i form av arbetslöshet vilket leder till utanförskap från samhället. 

Ungdomarnas utvecklingsmöjligheter minskas på grund av fattigdom och ungdomsgänget 

skapar en alternativ karriärväg för dessa ungdomar. De faktorer som håller ihop gänget är hot 

och våld, dessa interna konflikter kan förvärras när massmedia skriver om händelser. Vilket 

inte förbättrar möjligheten för individen att lämna det kriminella gänget, rädslan för 

konsekvenser är för stor75. 

 

                                                 
71 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 19 
72 Giddens; Teorin om modernitet samt Hirschi; sociala bandteorin 
73 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 61 
74 Brå; Brottsrummet, Alkohol och droger 
75 Ekbom, T mfl. (2006), Människan, brottet, följderna, s. 94 
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Inom kriminologin resonerar forskare kring vilka orsaker som ligger bakom 

ungdomsbrottslighet och de handlar om fysiologiska, psykologiska, socialpsykologiska, 

sociologiska förklaringar samt inkluderar även studier av samhället76. Brottslighet är 

föränderlig över tid som ständigt kräver nya studier, där riskfaktorer på en brottsplats inte 

överensstämmer med hur det var tidigare år, så därför kan alltför gamla undersökningar inte 

användas till studier i syfte för att beskriva dagens ungdomskriminalitet77.  

 

 Ur ett individuellt perspektiv är arbetslöshet en bidragande orsak till kriminalitet men det är 

svårt att påvisa gällande ungdomar som i regel börjar begå brott i 15-årsåldern, då går de 

fortfarande i skolan och därmed inte har börjat arbeta ännu. Det är först när de närmar sig 18-

årsåldern som arbete börjar gälla. Redan brottsaktiva ungdomar har då minskat sin chans att få 

ett arbete speciellt om andra faktorer spelar in som exempelvis alkoholproblem, skolk och 

dåliga skolbetyg. Arbetsgivare önskar förmodligen lojala och pålitliga arbetare och inte 

ungdomar med en massa bakomliggande problem. Ur ett samhällsperspektiv uppstår ett 

samspel mellan kriminalitet och arbetslöshet genom att redan uträknade ungdomar hanterar 

arbetslösheten sämre än ungdomar med tryggare bakgrund som klarar långvarig arbetslöshet 

bättre. Deras individuella utveckling stannar upp och därmed uppstår risken för asocialitet 

från övriga samhället78.  

 

Miljön har betydelse för huruvida individen beter sig och för brottsligheten som skiljer sig 

angående kortsiktig och långsiktig påverkan. När det gäller den kortsiktiga så är 

tillfällesstrukturen och dess miljöbetydelse för tiden före brottet och brottsögonblicket samt 

den sociala kontrollen och dess miljöbetydelse viktiga faktorer. Ett brott kan i dessa 

kortsiktiga sammanhang förhindras av den fysiska miljön eller av andra individer på platsen 

och hur de agerar. Den sociala kontrollen består av formella och informella kontroller där 

samspelet mellan dessa är betydelsefulla, institutioner som olika myndigheter och den mer 

informella som är vanliga individer i samhället. Dessa vanliga människor känner samhörighet 

i miljön och uppfattar vad som är rätt och fel samt kan tyda när lagöverträdelser sker och kan 

avbryta brottsliga handlingar genom att bara finns till eller att ingripa. Ungdomar begår oftast 

spontana brott fast de är också olika benägna att begå brott vilket beror på individens 

egenskaper, som påverkas av arv och miljö. Individens personlighet skapas av dennes 

                                                 
76 Sarnecki, J. (1981), Ungdomsbrottslighet, s. 66 
77 Ibid 
78 Ibid, s. 70 
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upplevelser och erfarenhet som interagerar med ärftliga egenskaper vilket leder till hur 

individen handlar i olika situationer79. Den långsiktiga påverkan innefattar också fysisk och 

social miljö och där framförallt den sociala miljön är av intresse gällande beteendets form. 

Brottslighet orsakas av faktorer som präglas av den miljö individen lever i, det handlar bland 

annat om fattigdom, brist på fritidsmöjligheter och den kulturella sammansättningen i 

området80.  

 

Barnets uppfostran har till viss del övertagits av samhället men deras föräldrar är fortfarande 

av största betydelse och mycket avgörande för barnens utveckling. Barnet bör ha en närhet till 

en vuxen dels känslomässigt och för den sociala relationens skull81. Samhället har fått mer 

social kontroll jämfört med traditionella samhället samt att starka sociala band till vuxna är 

mycket viktigt för ungdomarnas utvecklig82.  Att föräldrar känner oro för sina barn och deras 

umgänge med kamrater med avvikande beteenden är inte obefogad inom kriminologin. Enligt 

den integrerade makroteorin så lär sig ungdomar att begå brott, en sorts inlärningsprocess, 

sker på samma sätt som vid inlärning av andra beteenden och umgås individen med kriminella 

kamrater är risken stor att detta händer.  Kamraterna tillhör primärgruppen som individer har 

nära interaktion med och är därmed betydelsefull för varje enskild individ samt att i varje 

grupp uppstår egna normer och värderingar83. Dålig social anpassning i skolan och 

brottslighet har ett klart samband och finns dokumenterat såväl i svensk och utländsk 

forskning, exempelvis Hirschi (1969)84. Pojkar är mest brottsaktiva och skolkar i större 

omfattning från skolundervisningen än de som inte är brottsaktiva. Dessa individer träffar 

kamraterna både i och utanför skoltid vilket leder till att de påverkar varandra till att skolka 

och begå odygder. Anpassningen i skolan försämras för dessa ungdomar och de kompenserar 

detta misslyckande genom att begå brottsliga handlingar, för att överbevisa sig själv85. De 

spenderar sin skoltid och fritid med att begå brottsliga handlingar. 

 

Personlighetsegenskaper som till viss del är ärftliga betingelser behöver inte betyda att det 

ökar risken för kriminalitet hos ungdomar. Däremot finns det riskfaktorer i individens 

aktivitetsnivå och förmågan att lära in ny kunskap som exempelvis att föräldrar med normal 

                                                 
79 Ibid, s. 74 
80 Ibid 
81 Ibid, s. 127 
82 Giddens; Teorin om modernitet samt Hirschi; sociala bandteorin 
83 Sarnecki, J. (1981), Ungdomsbrottslighet, s. 147 
84 Ibid, s. 182 
85 Ibid 
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aktivitetsnivå har svårt att bemöta sina hyperaktiva barn. Vilket leder till obalanserad relation 

och ibland olycksbådande konsekvenser i form av lössläppt kontroll under kort eller lång 

sikt86. Faktorer som är av ärftlig art kan påverka individens beteende i framtiden så därför är 

ett funktionerande samspel med olika miljöfaktorer mycket väsentliga för individer med 

medfödda faktorer87. Hyperaktivitet kan förklaras som koncentrationssvårigheter i samband 

med en motorisk oro, exempel på detta är ADHD och DAMP. Dessa hyperaktiva barn har 

svårare att hantera relationer med andra barn och vuxna som finns i barnets omgivning, som 

ofta medför problem i skolan. Individer med dessa störningar är lättdistraherade och är inte 

lika tålmodiga gällande stresshantering. När barnet blir äldre så följer personlighetsstörningar 

med och det kan mer eller mindre orsaka störningar i sociala relationer samt känslo- och 

beteendemässigt88.  

 

 Sammanfattningsvis av det som nämnts angående riskfaktorer och sambandet till 

kriminalitet. Ungdomars individuella egenskaper och deras livsstil samverkar gällande 

brottslighet och visar ett samband mellan en riskfylld livsstil och brott. Med riskfylld livsstil 

menas exempelvis att vistas i centrum på kvällen, umgänge med brottsaktiva kamrater och 

ofta vara berusad. Ur ett individuellt perspektiv är individens attityd gentemot brott samt 

alkohol och droger. Ungdomar är rastlösa och söker spänning i tillvaron som kan leda till för 

mycket risktagande och de problematiska konsekvenser som medföljer. Ungdomar med fler 

individuella riskfaktorer ökar oddset för brottslighet än de med få faktorer89. 

 

5 Tidigare forskning 
 

Den kriminologiska institutionens frågeundersökningar bland ungdomar i årskurs nio (Ring 

1999) baseras på en undersökning, som söker förklaringar och förståelse, angående sambandet 

mellan brottsbelastningen. Det vill säga hur ofta ungdomar begår olika brott tillsammans med 

de olika riskfaktorer som påverkar ungdomarnas brottsbenägenhet90. Ett urval av skolklasser i 

landet besvarade anonymt ett formulär som handlar om problembeteende och hur de ser på 

olika bakgrundsfaktorer, det vill säga faktorer knutna till individen oberoende av dennes 
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88 Sarnecki, J. (2003), Introduktion till kriminologi, s. 140 
89 Brå; Brottsrummet; Vilka barn och ungdomar blir kriminella 
90 Estrada, F. (2007), Den svenska ungdomsbrottsligheten, s. 101 
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agerade, och social situationer. Hirschis sociala bandteorin är en betydelsefull teori som är 

kärnan i denna undersökning91.  Den relevanta frågan som denna teori ställer sig till är vad 

som hindrar individen att begå brott och svaret på detta är den sociala kontroll som finns inom 

individen och i samhället. Därför består frågorna i detta formulär av de fyra begreppen 

anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse som formulerats i olika variabler.  

 Begreppet anknytning har variablerna föräldrakontakt, föräldratillsyn och föräldrareaktion, 

gällande skolanknytning nämns variabler som trivsel, ambition och betyg samt 

kamratanknytning handlar om kommunikation och identifikation. Delaktighet utgår från 

ungdomarnas fritidsaktiviteter och övertygelse angående moral och ansvar att följa samhällets 

regler. I övrigt ställs frågor om kamratinfluenser som socialt stöd, attityd och inlärning av 

kunskap i variablerna kamrattolerans till brott och brottsliga kamrater samt spänningssökande 

(Gottfredsson och Hirschi 1990, självkontrollteorin) kännetecknar risk, tristess och 

impulsivitet92. Gällande val av metod är validitet och reliabilitet i denna undersökning 

(hänvisas till Ring 1999) är tillförlitligheten godtagbar i syftet att särskilja individer utifrån 

deras brottsbelastningsgrad93. 

 

Resultatet av denna självrapporterande undersökning visar att de riskfaktorer som 

kriminologiska forskare ofta sammankopplas till brottsliga beteenden bland ungdomar i 15- 

årsåldern även har ett samband i detta fall. Ungdomar med fler riskfaktorer står för den största 

kriminaliteten. Teorin om sociala band får stöd genom begreppen anknytning, åtagande, 

delaktighet och övertygelse som visar samband med brottsbelastning. Exempelvis framgår 

föräldratillsynen angående vetskapen om ungdomarnas umgänge på fritiden som är en 

grundläggande del här. En ökad risk för brott är svaga band till föräldrar och skola. Däremot 

visar resultatet av spänningssökande stort utslag i undersökningen med självkontrollteorin94.  

 

Ungdomars egen attityd och inställning till brott tillsammans med kamratinflytande faktorer 

visar ett mycket starkt samband till brott. Detta sammankopplas med försvagade band till 

föräldrar och skola därför att ungdomar har en tendens att börja umgås med brottsliga 

kamrater, som är en ökad riskfaktor i samband med brott. Kamratskap som leder till 

olämpliga attityder och inverkar även via praktisk kunskap i form av inlärning exempelvis 

tillvägagångssätt i olika brott. Vetskapen om att kamraterna har begått brottsliga handlingar 
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kan ge effekten av att detta upplevs som mindre riskfyllt och känns inte lika förbjudet, 

känslan av spänning tillsammans med kamrater får övertaget. Ungdomar som har svaga band 

till det konventionella samhället är mer brottsbenägna och riskerar att utveckla brottsligheten 

till grövre grad speciellt när de får kontakt med äldre ungdomar som har kriminell 

erfarenhet95. Social eller ekonomisk påverkan berör föräldrar med arbetar- och 

invandrarbakgrund och splittrade familjer påverkar till stor del brottsbelastningen, genom 

försvagade band och umgänge med kriminella kamrater96. 

 

De riskfaktorer som har studerats lutar åt ett sammanhängande mönster och ingår i processen 

samt påverkar och karaktäriserar individens brottsbenägenhet. Dessa faktorer har mer eller 

mindre en relation till varandra97. 

 

Ungdomar genomgår en frigörelseprocess under tonårstiden och de söker sig till jämnåriga 

kamrater för att umgås samt identifierar sig med dem. Denna utvecklingsfas innebär att 

kamratgruppen är i centrum och det betyder allt för ungdomar att ha status bland sina 

kamrater, dessa grupper delar attityder, språk och livsstil. Detta speglas framförallt bland 

pojkar och deras socialisation som betyder mer handlingskraft för att passa in i gruppen, 

genom att prestera och våga göra olika saker, pojkars aktiviteter syns mer98.  

 

Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet startade år 1994 forskningsprojektet 

”Brottsliga nätverk i Stockholm” 99. Deras syfte var att kartlägga tonåringarnas brottsmönster 

i grupp genom att studera karaktär, storlek och struktur hos brottsliga nätverk. Få ta del av 

ungdomarnas åsikter, erfarenhet, attityd, värderingar kring grupptillhörighet och deras 

umgänge samt brottslighet.  Urvalet av personer är 19 år och yngre, samtliga misstänkta för 

brott år 1990 i Stockholm och här intervjuades 68 personer. Intervjuerna genomfördes år 

1998- 1999 av ett strukturerat frågeformulär av socionomen Charlotta Fonden100. En stor del 

av frågorna var öppna och ungdomarna fick med egna ord berätta sin brottshistoria. Det kan 

tilläggas att intervjua ungdomar är ingen enkel procedur och innehöll metodologiska problem. 

Exempelvis minnesluckor och förträngning av vissa händelser, uppfattningen förändras av 

nya erfarenheter, missförstånd mellan intervjuaren och informanten gällande skillnader i 
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språk, etnicitet och kön samt ungdomar med långvarigt drogbruk inte kunde ge tillförlitliga 

berättelser på grund av minnesluckor.  

 

Informanternas berättelser om deras brottsaktiva umgänge år 1990 utmynnade i två olika 

typer av grupper. En grupp som umgicks mer lokalt, ungdomarnas boendemiljö, där de var 

nära vänner som bland annat utförde brott. Den andra gruppen hade mer antal medlemmar och 

kom från stadsdelar och förorter men vistades inne i Stockholm centrum. Vissa individer hade 

mer status än andra och var ofta äldre, mer brottsaktiva och respektingivande. Rädslan att 

göra bort sig framför dessa personer och mista känslan av grupptillhörigheten var stor. 

Gruppens starka sammanhållning, deras värderingar och lojalitet gör det svårt att avvika från 

gruppen eller att bli ny medlem. Vid bråk fanns ingen tanke på att sätta dit en gruppmedlem 

genom att skvallra (gola i ungdomens språk) för polisen därför att då skulle det bryta mot 

gruppnormen och individens nya status går förlorad101. En informant berättade för 

intervjuaren, vid frågan vad som kom först brottshandlingen eller värderingar, att tanken kom 

före sedan brottet och när det var klart skedde en omvärdering och som förstärkte hans 

brottsliga normer. Desto längre individen är med i kriminella grupper desto mer förstärks 

dennes erfarenhet av brottsliga handlingar. Resultatet av intervjuerna visade också att 

informanternas värderingar och brottsaktivitet år 1990 har förändrats vid dessa intervjuer nio 

år senare. De insåg att det gick att få bekräftelse utan att begå brott och faktorer som 

förändrade familjeförhållanden var en av orsakerna. Dock inte alla informanter lyckades bryta 

sin kriminella livsstil102. Dessa personer sa att brottstypen efter år 1990 hade förändrats från 

våldsbrott mot andra individer till stöldbrott och inbrott.  

 

Största delen av informanterna berättade att kriminaliteten var ett viktigt inslag i 

gruppumgänget och det fanns gemensamma nämnare mellan kriminaliteten och droger, deras 

sätt att sysselsätta sig103. 
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Här presenteras ett urval av citat som återger det informanterna berättade vid intervjutillfället 

med Charlotta Fonden104.  Citat som förklarar hur dessa ungdomar uppfattade kamrater, 

gruppen, brotten och värderingar. 

”Det var oplanerade brott, spontant, men man visste att man ville busa.” 

”Jaga pengar och droger.” 

”En av killarna som var längst och äldst var verkligen initiativrik. Han var lite drivande, 

slogs bäst, och påverkade de andra som hängde på för att det lät spännande.” 

”Familjen, vi var ett riktigt gäng. Hålla ihop var viktig.” 

”Vi var ett välsamlat gäng som umgicks i vått och torrt. Vi kom från samma område och hade 

känt varandra länge.” 

”Den kriminella lojaliteten- inte förråda någon annan och inte visa sig rädd om det blev 

bråk.” 

”Allt var tillåtet…Vi hade ingen moral, man skulle inte backa för någonting.” 

”Misshandel blev de mest vid personrån.- Annars blev det misshandel om någon golat eller 

om vi skulle skrämma någon.” 

 

6 Massmedias rapportering om ungdomsbrottslighet 
 

Nästan varje dag rapporterar massmedier om diverse brott som ungdomar begår. Det kan gälla 

snatteri, stöld, skadegörelse, hot, trakasserier och våld. Trots rubriker i tidningar om 

ungdomsbrottslighet så skrivs det också en hel del om brott som begås av vuxna, skillnaden är 

att ungdomar och deras brott är mer synliga. Att ungdomar begår brott är dock en sann bild 

som speglar verkligheten i samhället. Här kommer en sammanfattning från ett våldsbrott, för 

att statuera ett exempel på det faktum att ungdomsbrottslighet är ett sociologiskt problem i 

samhället. Detta brott är begånget av ungdomar riktat mot någon annan ungdom, ett fall som 

media har hårdbevakat och rapporterat om under en längre tid. 

 

I oktober år 2007 urartade en födelsedagsfest i en skollokal på Kungsholmen i Stockholm. 

Den 16-årige Riccardo Campogiani hamnade i bråk med fem jämnåriga pojkar som slutade 

med att han blev jagad av gruppen och därefter misshandlades. När ambulansen kom till 

brottsplatsen var Riccardo medvetslös och avled senare på sjukhuset.  De fem tonårspojkarna 

som misstänktes för dödsmisshandeln ställdes inför rätta, ett mål som ännu inte är helt 
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avslutat. Dock är tre av pojkarna dömda för dådet och straffet sänktes men kommer 

förmodligen att överklagas av deras advokater105. Dödsmisshandeln på Riccardo Campogiani 

har skapat stor medial uppmärksamhet genom debatter om gatuvåld och manifestation mot det 

meningslösa våldet.  

 

Varför begick dessa pojkar denna handling? Svaren kan till stor del besvaras av deras 

bakgrund och det är riskfaktorer som även samstämmer med det uppsatsen har diskuterat. 

Alla fem pojkarna är kända av socialtjänsten, därmed har de förekommit i utredningar och 

blivit identifierade som problematiska individer. Varningstecken som fosterhemsplacering, 

olika typer av brott som exempelvis stöld, hot och slagsmål, diverse skolproblem bland annat 

skolk samt ensamstående mammor återkommer i pojkarnas bakgrund. 

 

 Pojke nummer ett har föräldrar med drogproblem som lämnade landet och honom, flyttningar 

från olika fosterhem har skapat oroligheter och är tidigare inblandat i misshandel och 

rattfylleri på EU-moped. Pojke nummer två fick diagnosen ADHD först år 2007 och som är 

en neuropsykiatrisk störning vilket har inneburit medföljande problem som 

koncentrationssvårigheter, omognad, dåliga betyg och skolproblem. ADHD kan med 

medicinering stävja sjukdomens konsekvenser. Han har bytt skola flera gånger och behöver 

assistent i vardagliga livet. Otillåten mopedkörning och narkotikabrott finns i hans register. 

Som alla ungdomar vill han bli uppmärksammad av sin omgivning. Pojke nummer tre har 

många vänner och en del av dem är kriminella, olaga hot och misshandel är registrerade. 

Tidigare i livet har han utsatts för mobbning och förkommit i ett bråk som tolkades som ett 

vanligt slagsmål pojkar emellan. Denna pojke blev frikänd i Riccardo- fallet. Pojke nummer 

fyra kallas den tyste och har inte lika stort behov av uppmärksamhet. En pojke som anses vara 

artig och ordningsam men trots god familjebakgrund och idrottskille har han svårt att 

kontrollera sin aggressivitet. Hans register består av skolk, problem med vissa lärare, 

misshandel och ungdomsbus. Pojke nummer fem lever i en ostrukturerad och kaosliknade 

miljö på hemmaplan, ekonomiska problem och socialisation som är en viktig grund i 

individens liv existerar inte här. Han har haft skolproblem och bytt skola flera gånger utan 

framgång, registret innehåller hot, stöld, snatteri och misshandel.  Pojkens bror har flera 

gånger vädjat om socialtjänstens hjälp106. 

 

                                                 
105 Riccardo-fallet; www.aftonbladet.se 
106 Aftonbladet.se; Artikelförfattare Monica Gunne, 2008-03-26 

http://www.aftonbladet.se
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Ungdomar som har dessa problem, i detta fall pojkar, har svag självkänsla och kan inte frigöra 

sig från gruppdynamiken. Deras självhävdelsebehov av att släppa alla aggressiva spärrar 

händer mycket sällan ungdomar med sund självkänsla. Det behövs bättre resurser i form av 

speciallärare, kvalificerade assistenter och ökat samarbete mellan institutioner. Ungdomar tar 

mycket intryck av våldsfilmer, dataspel och påverkas av sina kamrater samt brist på pengar är 

en del av orsakerna till många brott107. 

 
 

7 Resultat av litteraturstudien 
 
Svenska ungdomar har i alla tider begått brott, från ungdomsbus till olagliga brott. Det kan 

undersökningar från tidigare forskning, statistik från Brottsförebyggande rådet och 

kompletterande informationskällor i form av självdeklarationsundersökningar bekräfta. Dock 

är ungdomsbrottslighet ett komplext fenomen som endast kan förklaras genom tillämpning av 

olika teorier och metoder. Därför att det finns inga uppenbara svar till varför ungdomar börjar 

begå brott. Varför det är relevant att forska i detta sociologiska problem beror vikten av 

kriminalpolitikens mål som är att öka allmänhetens trygghet och minska brottsligheten. 

Genom forskning fås förklaringar och förståelse till brottslighetens orsaker och därmed kunna 

lägga in åtgärder mot problemet. Dessutom är ungdomar samhällets framtid så det är av stor 

relevans att de får en stabil grund att stå på innan de går in i vuxenvärlden. 

 

 Ungdomsbrottslighetens utveckling har under 1900- talet framhållits som ett allvarligt 

samhällsproblem, men idag är brotten allt grövre vilket kan bero på förändringar i individens 

attityd gentemot våld, som inte fokuserades på samma sätt tidigare. Ungdomar som begår 

brott innebär personer i åldern 15- 20 år och när de är mellan 13- 17 år, det vill säga 

tonårstiden, begås de flesta brotten. Oftast begår de brott någon enstaka gång och det är bara 

vissa grupper som står för den största delen av brottsligheten. Unga gärningsmän består 

främst av pojkar och brotten är ofta gängrelaterade. Media framställer ungdomsbrottslighet på 

ett mer synligt sätt än när vuxna har begått brott. Tonåringar begår mer brott som är typiska 

för den åldern och dessa utmärker sig mer i samhället. Detta kan bero på att ungdomar är mest 

på stan under kvällstid då det inträffar exempelvis skadegörelse, stölder och brott mot person. 

Majoriteten av dem avslutar sin kriminella livsstil när de blir vuxna. Ungdomar under 15 år 

som begår brott tas om hand av socialtjänsten medan de som är 15 år och uppåt kan dömas för 

                                                 
107 Ibid, Intervju med Jenna Bagger- Jörgensen 
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brott enligt lag. Kriminalvården har särskilda ungdomsanstalter runt om landet för dessa 

ungdomar. Övriga ungdomar som begått mindre grova brott kan placeras i behandlingshem 

för få hjälp med sina problem. 

 

 Brottsstatistik från tidsperioden år 1998- 2006 visar att de mest förekommande brotten är 

stöldbrott och brott mot person. Stölder begås vanligtvis i butiker och i skolan samt bilstöld 

och inbrott i bilar. Våld mot andra individer sker i form av misshandel, olaga hot eller 

sexualbrott. Den tredje största brottstypen är skadegörelse exempelvis klotter, bränder och 

krossade rutor. Brottstatistik över misstänkt ungdomar år 2007 visar en ökning med 2 % 

jämfört med år 2006, där de mellan 15- 17 år står för hela 9 % av ökningen. 

Utvecklingskurvan mellan år 1998- 2007 är relativt konstant för ungdomar mellan 15- 20 år 

vilket baseras på förhållandet till hela befolkningen. Denna ålderskategori utgjorde 25 % av 

samtliga misstänkta personer och jämfört med de äldre är de unga starkt överrepresenterade i 

förhållande till hela befolkningen. Stöldbrott är fortfarande det vanligaste ungdomsbrottet 

bland 15- 20 åringar och typiska brott exempelvis skadegörelse som bara ungdomar begår 

ligger på 65 % av samtliga misstänkta år 2007. Regionala skillnader under år 2007 visar att 

Stockholms, Västmanslands och Gävleborgslän fortfarande ligger högst i toppen av andel 

misstänkta personer. Detta beror på skillnader i brottsstrukturen jämfört med län som ligger 

längre ner i listan och att det ofta finns en utpekad gärningsman. Den officiella 

kriminalstatistiken innehåller brottslighet som myndigheter får kännedom om och därför är 

statistikens tillförlitlighet och jämförbarhet över tid påverkad av många faktorer.  

 

Brottsförebyggande rådet använder sig av nationella skolundersökningar som innebär att 

ungdomar i årskurs nio får själva besvara frågor som rör deras relation till brottslighet och om 

deras utsatthet för brott. Brottsligheten som anmäls till polisen måste dock skiljas från den 

verkliga brottsligheten omfattning vilket beror på människors benägenhet att anmäla ett brott. 

Dock skapar statistiken en relevant beskrivning av ungdomsbrottslighetens omfattning, 

struktur, utveckling och regionala skillnader. Statistiken är en viktig del i det förebyggande 

arbetet.  

 

 Forskningen i ungdomsbrottslighet är viktig i det förebyggande arbetet att förbättra 

förutsättningarna för ungdomar och deras framtid samt att nå kriminalpolitikens mål som är 

att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Den kriminologiska institutionen på 

Stockholms universitet bedriver forskning för att få svar på frågan varför ungdomar begår 
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brott. Det sker bland annat genom självrapporterande undersökningar det vill säga enkätfrågor 

som besvaras av ungdomarna själva. Orsaken till detta är helt enkelt att söka förklaringar och 

öka förståelsen angående sambandet mellan brottsbelastningen, hur ofta ungdomar begår 

brott, och vilka riskfaktorers som påverkar deras brottsbenägenhet. Sociala bandteorin är 

kärnan i denna undersökning som fokuserar på social kontroll hos individen och i samhället. 

Frågor formuleras utifrån teorins fyra begrepp som är anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse som indelas i olika variabler exempelvis anknytning till föräldrar, skolan och 

kamrater. Undersökningen räknas som tillförlitlig källa i syfte att särskilja ungdomar utifrån 

deras brottsbelastningsgrad. Resultatet visar som andra självrapporterade undersökningar att 

ungdomar med fler riskfaktorer står för den största brottsligheten och att svaga sociala band 

till föräldrar och skola ökar risken. Social bandteorin sammankopplas ofta med 

självkontrollteorin, så även i denna undersökning. Individer med låg självkontroll har 

egenskaper som beror på samspelet mellan arv och miljö vilket innebär brister eller störningar 

i uppfostran och uppväxtmiljön. Individen med svaga sociala band till föräldrar och skola 

tenderar ofta att börja umgås med redan brottsaktiva kamrater, vilket är en ökad riskfaktor i 

samband med brott. Ungdomar påverkas starkt av sina kamrater och deras livsstil som skapar 

spänning i vardagliga livet. Låg självkontroll och svaga sociala band visar starkt samband till 

brottsliga handlingar. 

 

Forskningsprojektet ”Brottsliga nätverk i Stockholm” syfte var att kartlägga tonåringarnas 

brottsmönster i grupp genom att studera karaktär, storlek och struktur hos brottsliga nätverk. 

Intervjuerna genomfördes år 1998- 1999 och de baserades på ungdomarnas brott år 1990. 

Genom att intervjua ungdomar under 19 år och därmed få ta del av deras kunskap som berör 

åsikter, erfarenhet, attityder, värderingar kring grupptillhörighet, vem de umgås med samt 

brottslighet. Metodologiska problem uppstår i samband med intervjuerna i form av 

minnesluckor och förträngning. Dock visar resultatet att lojaliteten till gruppen var viktig, den 

innebar respekt och status, ungdomar fick bekräftelse på sina behov samt att kriminaliteten 

och droger var en del av deras sysselsättning. Några av informanterna hade vid 

intervjutillfället inte lyckats bryta sin kriminella livsstil. 

 

För att komma fram till vilka riskfaktorer som har starka samband med ungdomars 

brottsbelastning har uppsatsen studerat följande tre begrepp som är socialisation, identitet och 

risk. Dessa innehåller en hel del betydelsefulla faktorer i ungdomens vardag och påverkar 

deras handlingar i olika situationer. Tonårstiden är en tid där de ställs inför många prövningar 
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som ingår i ungdomars utveckling och införskaffning av erfarenhet och kunskap. 

Åldersövergången från att vara ungdom till att bli en ansvarsfull vuxen är inte helt 

bekymmersfri. Begreppen diskuteras och analyseras med stöd av litteraturen, tidigare 

forskning och de sociologiska och kriminologiska teorier som valts ut i uppsatsen. 

 De sociologiska teorierna som använts är struktureringsteorin samt modernitet och 

självidentitet av sociologen Anthony Giddens. Dessa teorier sammankopplar individen och 

samhället genom att skildra människans handlingar och tolkningar den sociala kontext 

människan lever i samt hur individen påverkas sin omgivning och från de valmöjligheter vårt 

moderna samhälle erbjuder. 

 

 Struktureringsteorin grundar sig på individens förmåga att reflektera och styra sina 

handlingar i olika sammanhang. Individens vardagsbeteende består av rutiner och 

regelmässiga beteenden som vid oförutsedda händelser bryter dessa vanor. Dock kan en 

normal strukturerad individ återgå till den trygghet de skapat men för en del kan radikala 

förändringar betyda långsiktiga konsekvenser. Socialisation innebär mer än inlärningsprocess 

mellan individer och deras miljö, det handlar även om vilken kultur individen tillhör. Kultur 

innehåller viktiga aspekter som värderingar, normer, sedvänjor och religion och vid 

socialisation överförs den specifika kulturen till nästa generation. När människor socialiserar 

sig med andra individer rekonstrueras interaktionen utifrån vilken situation de befinner sig i, 

däribland ingår förändringsstrukturen i situationen samt begränsningar och möjligheter som 

individen har tillgång till. Informella regler som skapas i vardagslivet betyder ofta mer än de 

formella reglerna som formas av samhället och dess institutioner. 

 

 Moderniteten förändrar individens karaktär, individuellt och socialt. Samhällets ständigt 

föränderliga process påverkar individen genom det dagliga informationsflödet via Internet 

som förmedlar ny och snabb kunskap. Det kommer allt fler experter som har kunskap inom 

samma område där individen tipsas om huruvida vi ska se ut och vilken mat som är mest 

hälsosam. Den materiella standard som genomsyrar i samhället har ökat exempelvis 

expanderingen av ny teknologi som mobiltelefonmarknaden. Varje individ ansvarar för sin 

egen självidentitet och vi är den vi gör oss till. Där vårt livsstilsval har blivit allt mer 

betydelsefull i vardagen. Dock skapar modernitetens följder ojämlika förhållanden som beror 

på skillnader i människors levnadsstandard. Detta medför marginalisering och utanförskap i 

samhället. Ungdomar som söker sin rätta identitet står inför många prövningar och är lätt 

påverkade av förändringar i omgivningen speciellt under tonårstiden. Ungdomar tar mycket 
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risker och alla val som de gör är långt ifrån genomtänkta och korrekta beslut så de hamnar lätt 

utanför samhället och de regler som medföljer. Vuxna har mer kunskap och erfarenhet i 

ryggsäcken än de unga. För att uppnå en stabil tillvaro måste ibland misstag göras, däribland 

ingår umgänget med brottsaktiva kamrater. 

 

 Detsamma gäller de kriminologiska teorierna av Travis Hirschi, sociala bandteorin och 

självkontrollteorin, som förklarar hur viktig samspelet mellan individen och samhället är. 

Fokus ligger på orsaken till individens brottsbenägenhet, samt att kontrollteorier ofta används 

i forskning om ungdomsbrottslighet. Jerzy Sarneckis integrerade makroteori fokuserar på 

orsaken till huruvida variationer uppstår i brottsnivån i ett välfärdssamhälle. Gemensamt för 

dessa tre kriminologiska teorier handlar om att en grundläggande god uppfostran och uppväxt 

skapar trygghet hos individen och leder till bättre förutsättningar för individens framtid.  

 

Integrerade teorier menar att tillfällighetsstrukturen till brott har ökat och i samspel med låg 

självkontroll hos individen ökar risken för utanförskap och möjligheten till inlärning av brott, 

oftast genom jämnåriga kamrater. Kontrollteoretiker hävdar att stark social kontroll och stabil 

självkontroll hos individen bidrar till bättre agerande och beslutstagande från ungdomar och 

som då väljer att avstå från brottsliga handlingar. Vilket betyder att deras socialisation med 

föräldrar, andra vuxna, skolan och lämpliga kamrater är stabil och därmed så ökar 

förutsättningarna för en fortsatt trygghet i tillvaron.  När sociala banden till föräldrar och 

skolan är svaga samt att individens har låg självkontroll ökar risken för brottsliga beteenden.  

 

Att vara tonåringar är inte en helt bekymmersfri värld, vilket innebär identitetssökande och 

starka påverkningar av sin omgivning. De söker spänning och nya utmaningar genom olika 

risktagningar, exempelvis välja att umgås med olämpliga kamrater som ofta redan är 

brottsaktiva. Dagens ungdom har en mer liberal attityd till exempelvis alkohol och droger.  

Det anses inte vara så farligt att prova på olika saker och grupptrycket att dricka blir större 

samt att begå brott, som kan vara både busstreck och brottslig enligt lag. Detta leder till en 

farlig men spännande sysselsättning i deras vardag.  Samhällets välstånd och modernitet har 

skapat ökade risker för stöld samt att införskaffning av alkohol och droger har blivit enklare i 

och med kommunikationen över Internet. 
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8 Avslutande diskussion 
 

Uppsatsens sociologiska problem är ungdomsbrottslighet. Syftet är att undersöka varför 

ungdomar begår brott. Problemet har genomförts av en litteraturstudie av både sociologisk 

och kriminologisk litteratur där framförallt det kriminologiska perspektivet söker förklaringar 

till varför ungdomar begår brott samt hur brottsligheten utvecklas. Ur ett sociologiskt 

perspektiv handlar det däribland om självidentitet, socialisation, livsstilsval, beteenden i olika 

situationer, samspelet mellan individen och omgivningen samt hur individer påverkar 

varandra. Uppsatsen beskriver tre olika begrepp och de är socialisation, identitet och risk. De 

är viktiga element i individens liv som strävar efter en tillfredställd vardag och innehåller 

bland annat trygghet, tillit, emotion och olika bekräftelsebehov. När individen ställs inför 

valmöjligheter tvingas denne ta risker som kan innebära kort- eller långsiktiga konsekvenser 

och då är det viktigt med en stabil trygghet att luta sig mot. Varje individ är unik och lever i 

olika relationer i olika sociala kontexter som varierar beroende i vilken kultur som individen 

befinner sig i. Ingen är den andra lik, alla söker sin egen identitet och livsstil som passar in i 

miljön. Det pågår en ständig föränderlig samverkan och inlärningsprocess mellan individen 

och omgivningen.  

 

För att få en övergripande helhet över uppsatsens problem och syfte så beskrivs 

ungdomsbrottslighetens utveckling under 1900- talet, statistik över de mest förkommande 

brotten samt hur många som fortsätter med kriminalitet i vuxenvärlden. Ungdomsbrottslighet 

i Sverige är inget nytt fenomen och är rätt komplext att förklara så några entydiga svar kan 

inte fås men däremot diskuterar tidigare forskning samma riskfaktorer som orsakar och leder 

till att ungdomar börjar med en kriminell livsstil. Ungdomsbrottslighet är ett ämne som alltid 

står i fokus i samhällsdebatten och får i princip dagligen uppmärksamhet i media, det gäller 

allt från ungdomsbus till olagliga brottshandlingar.  

 

Uppsatsen har behandlat tre frågeställningar och dessa är vilka faktorer påverkar ungdomar att 

begå brott, vilka brott är mest förekommande bland ungdomar samt är ungdomskriminaliteten 

bestående eller en typisk ungdomsföreteelse som avtar/slutar när de kliver in i vuxenvärlden. 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras en i taget. 
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Vilka faktorer påverkar ungdomar att begå brott? 

Den kriminologiska forskningen undersöker vilka orsaker som ligger bakom att ungdomar 

begår brott genom studier av samhället samt fysiologiska, psykologiska, socialpsykologiska 

och sociologiska förklaringar. När det gäller ungdomsbrottslighet så krävs det uppdatering av 

undersökningar därför att brottslighet är föränderlig över tid, där riskfaktorer på brottsplatser 

inte överensstämmer jämfört med tidigare år. Dock är äldre undersökningar av vikt för 

huruvida ungdomsbrottsligheten har utvecklats och förändrats i dess omfattning, karaktär och 

struktur under 1900- talet. Att vara ungdom är en övergångsperiod innan de inträder i den 

vuxna världen. De ställs inför nya prövningar som dock ingår i individens utveckling och 

införskaffar kunskap och erfarenhet. Därför betyder vuxna människor mycket, deras uppgift 

blir att hjälpa och vägleda unga till denna värld som skiljer sig från den ungdomen lever i.  

Uppsatsen belyser ett antal begrepp, socialisation, identitet och risk, som innehåller många 

viktiga faktorer vilka starkt påverkar ungdomar i hur de tänker och agerar i olika situationer i 

den sociala kontext de lever i.  

 

Socialisation är inlärningsprocessen mellan individer och samhället i den sociala kontext de 

befinner sig i. Individen lär sin kultur genom socialisation med föräldrar, andra vuxna och 

kamrater men den viktigaste överföringskanalen är den mellan barn och föräldrar som kallas 

primär socialisation. Den primära står för de grundläggande funktionerna, trygghet, tillit och 

emotion, som är viktiga för barnets nutida och framtida liv samt den kulturella inlärningen 

som innebär värderingar, normer och sedvänjor. Den sekundära socialisation påbörjar sitt 

ansvar när barnet börjar skolan, ingår i föreningar av olika slag och umgänget med kamrater i 

och utanför skolan. Här uppstår nya informella och formella normer och värderingar, som 

framförallt tonåringar starkt påverkas av. Tonårstiden är en tid fullt med förändringar, ett 

ansvar som skolan tar stor del av i och med den allmänna skolplikt som gäller i Sverige. 

Ungdomar tillbringar med andra ord en stor del av sin barndom och genomgår den inte helt 

bekymmersfria tonårstiden på skolan. De förändringar ungdomar genomgår under denna 

period kan leda till att de val som görs slutar med antingen kort- eller långsiktiga 

konsekvenser. Det är under tonårstiden, ungdomar mellan 13- 17 år, som brottsaktiviteten når 

högsta toppen. Detta beror på att ungdomar påverkas av sina kamrater som de träffar i skolan 

och där gäller andra attityder, inställningar och normer än det som de redan lärt sig. En annan 

viktig faktor med kamrater är att ungdomar umgås ofta i grupper och grupptrycket leder till att 

individen lätt påverkas att påbörja brottsliga aktiviteter, som sker både under och efter skoltid. 
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Det har visats sig att individer som uppvisar sämre betyg och deltar i specialundervisning är 

mer inblandade i brottslighet.  

 

Identitet handlar om individualitet och hur varje individ skapas, förändras och bevaras. 

Identitetsutvecklingen sker i samband med socialisation till andra individer och omgivningen. 

Det är en ständigt pågående process som alla människor genomgår och den är särskilt 

påtagande under ungdomsåren då förändringar sker både kroppsligt och känslomässigt. 

Människor gör varje dag olika val och tar beslut om vad som passar i den situation denne 

befinner sig i. Det moderna samhället bidrar till våra dagliga behov genom mångfasetterade 

val som de erbjuder oss och här är ungdomar i sitt identitetssökande starka kandidater. De tar 

gärna risker och provar olika saker och unga påverkas av det samhället erbjuder det vill säga 

allt från skönhetstips till tekniska prylar. I slutändan ligger dock ansvaret på individen själv. 

Ungdomar ställs inför antingen för låga eller höga krav som dock kan bemötas på ett bättre 

sätt med en trygg och stabil uppfostran och uppväxt. Individer med låg självkontroll, sämre 

självförtroende och som dessutom har sämre relationer till sina föräldrar och andra vuxna är 

starka bidragande orsaker till att bli beroende av kamrater och gruppen, som i princip övertar 

ansvaret av individen. 

 

Kriminologer använder begreppet riskfaktorer för att förklara ungdomsbrottslighet. 

Riskfaktorer finns både inom individen och i den direkta omgivningen. Forskare undersöker 

sambandet mellan ungdomarnas brottsbelastningsgrad med bakgrundsfaktorer som kan 

påverka deras brottsbenägenhet. Däribland nämns låg självkontroll och brister i den sociala 

kontrollen som visats sig öka riskerna till att ungdomar blir brottsaktiva. En annan avgörande 

faktor som omnämns är i samband med välfärdssamhälle är tillfällighetsstrukturen. Den 

materiella levnadsstandarden är högre och därmed så ökar tillfälligheterna till att begå brott. 

Ungdomsbrottslighet är vanligast bland pojkar och ofta gängrelaterad. Brotten som begås 

beror på tillfälligheter i deras omgivning och är oftast spontana brottshandlingar. I gruppen 

råder normer, status och respekt och ingen vill bryta de ordningsregler som gäller. Hela deras 

tid går till kamraterna och att begå brott blir en sorts sysselsättning för dem. När samhällets 

sociala kontroll är svag ökar möjligheterna till inlärning av brott från jämnåriga kamrater. 

Ungdomar tar också risker för att göra vardagslivet mer spännande och tillfredsställa sina 

behov. Tillsammans med sina kamrater begås tillfälliga brott, efterföljande konsekvenser 

tänker de inte på. 
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 Individuella riskfaktorer är bland annat socioekonomisk status, marginalisering och 

utanförskap, kultur, dålig social anpassning, sämre uppfostran och uppväxtvillkor, livskriser, 

arbetslöshet, alkoholiserade föräldrar eller så har ungdomar själva alkohol- och drogproblem. 

Brottslighet sker till stor del under alkoholpåverkan som orsakar mer temporära handlingar 

exempelvis våldsbrott eller så begås stöldbrott i syfte att införskaffa pengar för att kunna köpa 

alkohol och droger. Ungdomar som dricker alkohol och vistas i centrum på kvällstid utsätts 

för större riskerar att hamna i situationer som att själv bli brottsoffer eller att begå brott. När 

det gäller arbetslöshet är det främst ungdomar 18 år och uppåt som drabbas, de har gått ut 

skolan och ska börja arbeta. Med en brottsaktiv bakgrund så minskar chanserna att få ett 

arbete. Arbetsgivare anställer helst inte ungdomar med en massa bakomliggande problem. 

Konsekvenserna av detta är utanförskap och ännu tuffare att komma framåt i livet. 

 

 Personlighetsegenskaper som till viss del är ärftliga är i sig ingen riskfaktor men däremot är 

individens aktivitetsnivå och förmågan att ta in ny kunskap en riskfaktor. Hyperaktivitet 

skapar koncentrationssvårigheter tillsammans med motorisk oro exempelvis ADHD som dock 

kan dämpas med medicinering men många gånger upptäcks felet alldeles för sent som 

exempelvis när barnet har kommit in i tonåren. Symptom som dessa barn uppvisar är 

störningar i sociala relationer samt i känslo- och beteendemässiga störningar. De är 

lättdistraherade vilket kan medföra problem i skolan samt är mindre tålmodiga när det gäller 

att hantera stress. 

 

 Det som kan konstateras efter litteraturstudien är att ungdomar med fler individuella 

riskfaktorer ökar möjligheten för brottsliga handlingar än de med få faktorer. Ungdomars 

individuella egenskaper och hur deras livsstil är i förhållande till brottslighet visar ett klart 

samband mellan riskfylld livsstil och brott. Riskfylld livsstil är vanligtvis att vistas i centrum 

på kvällstid, umgås med brottsaktiva kamrater och ofta vara berusad. Tonåringar söker sin 

egen identitet genom att göra vardagslivet mer spännande. Ungdomar vågar ta risker trots de 

konsekvenser som medföljer. Idag har ungdomar en mer liberal attityd gentemot brott samt 

alkohol och droger vilket kan bidra till forskningsproblemet, som är ungdomsbrottslighet. 

 

Vilka brott är mest förekommande bland ungdomar? 

Ungdomar som begår brott är personer i 15- 20 årsåldern. Det är under tonårstiden (13- 17 år) 

brottsbenägenheten är som störst och det är mest spontana och enstaka brott som begås. Det är 

bara vissa grupper som står för den största brottsligheten främst pojkar och gängrelaterad 
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brottslighet. Ungdomsbrottslighetens utveckling under 1900- talet anses vara ett allvarligt 

samhällsproblem vilket beror på att brotten har blivit grövre samt att individens attityd mot 

våldsbrott har förändrats jämfört med ungdomar förr i tiden. 

 

 Den officiella kriminalstatistiken under tidsperioden år 1998-2007 visar att de vanligaste 

brotten bland ungdomar är stöldbrott och personbrott. Stöldbrott redovisar 26 % i 

åldersspannet 15- 20 år och är därmed det vanligaste brottet bland ungdomar. Stölder sker 

vanligtvis i butiker, i skolan och bilinbrott samt personbrott är våld i form av misshandel, 

olaga hot och sexualbrott. Pojkar begår största delen av våldsbrott medan flickor begår mest 

stöldbrott.  Därefter kommer den tredje största brottstypen som är skadegörelse exempelvis 

klotter, bränder, krossade rutor och olaglig mopedkörning. Denna typ av brott klassas som 

typiska ungdomsbrott och ungdomar mellan 15- 20 år är starkt överrepresenterade i kategorin, 

65 % av samtliga misstänkta år 2007.  Bland misstänkta ungdomar står 15-17 åringar för den 

största ökningen som är 9 % av den totala 2 % ökningen bland totala antalet ungdomar. 

Beroende på fler antal ungdomar av den sammanlagda befolkningen så minskar totalsumman 

av andelen misstänkta ungdomar i jämförelse med år 2006. 

 

Misstänkta ungdomar i åldersspannet 15- 20 år utgjorde 25 % av samtliga misstänkta och 

jämfört med de äldre är unga starkt överrepresenterade i förhållandet till hela befolkningen 

som är 10 %.  Utvecklingskurvan mellan år 1998- 2007 visar dock en relativt konstant nivå 

för ungdomar mellan 15- 20 år vilket baseras på förhållandet till deras antal i befolkningen. 

Stockhomslän, Västmanslandslän och Gävleborgslän toppar listan över misstänkta personer 

under år 2007 och har varit där de senaste åren. Regionala skillnader beror på brottsstrukturen 

och att det oftast finns en utpekad gärningsman i dessa tre län. 

 

Är ungdomskriminaliteten bestående eller en typisk ungdomsföreteelse som avtar/slutar när 

de kliver in i vuxenvärlden? 

Utifrån den officiella kriminalstatistiken är det bara drygt 20 % av ungdomarna som finns 

med i den totala dagliga brottsligheten. Majoriteten av dem avslutar sin kriminella livsstil när 

de blir vuxna. Ungdomar som lagförs minst tre gånger för brott innan de är 22 år är cirka 1 % 

i varje årskull, det är sammanlagt 100 flickor och 900 pojkar som straffas strängare än böter. 

Trots att ungdomar med sämre individuella förutsättningar och en kriminell livsstil som 

tonåring behöver inte betyda att de fortsätter med brott som vuxen och i deras framtid. 
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Ungdomsbrottslighet är ofta en övergående natur. Individens identitet utvecklas med tidens 

gång som är en ständigt föränderlig process mellan individer och samhälle. 

 

8.1 Vidare forskning 
 

Uppsatsens arbetsprocess har genomgående varit en intressant resa som har gett mig kunskap 

i ämnet som jag inte tidigare hade. Ungdomsbrottslighet är ett stort område att studera i så 

denna uppsats har fokuserat på varför ungdomar begår brott. För att ge en övergripande bild 

av ungdomsbrottslighet så har uppsatsen beskrivit brottens utveckling, vanligaste 

ungdomsbrotten och återfallsfrekvensen. Detta var viktigt i arbetet att förklara dess orsaker. 

Den kunskap och förståelse som detta uppsatsarbete givit mig angående orsakerna till 

kriminalitet bland ungdomar så skulle det vara väldigt spännande att ta med sig detta till nästa 

arbete. Det vore intressant och roligt att genomföra en intervjustudie på ungdomars liv inne på 

ungdomsanstalten. Hur tar de sig tillbaka till ett normalt liv och vilka åtgärder vidtas mot 

ungdomars kriminalitet. 
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