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Abstract 

 

This thesis is about young men and crime. The purpose was to investigate why there 

are so many young men prosecuted on, and found guilty of, crime. The aim was to 

study whether there are any biological or social causes for criminal behaviour, e. g. if 

there are any reasons to believe that criminal behaviour is genetic or if it is entirely 

depended on social reasons. The method used was qualitative and half structured 

interviews with male students at Luleå University of Technology in the ages between 18 

and 21 years and prison inmate males in Luleå in the same ages were conducted. The 

results showed that the young men were strongly influenced by their social 

environment, such as home and acquaintances, which affected their values and 

approaches against violence and crime. However, one of the prison inmates was 

raised in a safe home-environment, but with criminal biological parents, why a genetic 

cause could not be excluded either. 

 

Keyword: Criminal behavior, youth, biological reasons, social reasons, gender. 
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Sammanfattning 

 

Det här examensarbetet behandlar unga mäns kriminalitet. Syftet var att undersöka 

varför det är så många unga män som åtalas och döms för brott. Syftet var att 

undersöka om biologiska eller sociala faktorer är orsaker till kriminalitet, det vill säga 

om kriminalitet är ärftligt eller om det helt och hållet beror på social påverkan. 

Metoden som användes var kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med män mellan 

18 och 21 år som studerade på Luleå tekniska universitet samt män i samma ålder 

intagna på en ungdomsanstalt i Luleå. Resultaten visade att de unga männen 

påverkades starkt av sin sociala närmiljö, så som hem och umgängeskrets, vilket 

påverkade deras värderingar och förhållningssätt till våld och brott, men även att 

kriminalitet skulle kunna vara ärftligt. En av de intagna hade kriminella biologiska 

föräldrar, men han hade växt upp i en trygg social miljö hos en fosterfamilj, varför en 

biologisk påverkan inte heller helt kan uteslutas. 

 

Nyckelord: Ungdomskriminalitet, biologiska orsaker, sociala orsaker, genus. 
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1. INLEDNING 

 

Det här examensarbetet behandlar kriminalitet och unga mäns överrepresentation i 

kriminalstatistiken i förhållande till folkmängden. Arbetet fokuseras på varför så många 

unga män hamnar på den brottsliga banan, om det finns en biologisk förklaring eller 

om det beror på samhällets påverkan på unga män. Genus har avancerat inom 

kriminologisk forskning som starkaste prediktorn till varför brott begås (Messerschmidt, 

1993). Genus är en större prediktor, oavsett kultur och religion, än någon annan 

variabel, det vill säga när ett brott begåtts är det med största sannolikhet en man som 

är gärningsperson. 

 

Med misstänkt för brott menas de som av polis, tull eller åklagare har bedömts vara 

skäligen misstänkta någon gång under året och efter avslutad utredning står kvar som 

misstänkta. En person kan vara misstänkt för flera brott under ett år, men i det följande 

återkommer varje gärningsman endast en gång per brottstyp. 

 

Cirka 15-20% av de brott som anmäls går att knyta till en gärningsman, men det begås 

fler brott än som faktiskt anmäls (BRÅ-rapport 2008:17).  

 

År 2007 misstänktes sammanlagt 112 304 personer för brott i Sverige, 80% av dessa 

var män. Av de sammanlagt 112 304 personerna var 25% i åldersgruppen 15-20. I de 

yngre åldersgrupperna var andelen kvinnor något högre och som allra högst i gruppen 

15-17 år med 27%. I de övriga åldersgrupperna var andelen kvinnor mellan 18–20%. 

 

Ungdomarna är även överrepresenterade i statistiken i förhållande till folkmängden då 

åldersgruppen 15-20 utgör 25% (28 200 stycken) av samtliga misstänkta, men endast 

10% av befolkningen (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

(BRÅ-Rapport 2008:17) 
 

Under 2007 ökade antalet misstänkta personer med 2% jämfört med föregående år, 

ca 2600 personer. Både antalet män och kvinnor ökade, men männen med lite mer, 
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3% jämfört med kvinnornas 2%. De yngre åldrarna var också de som ökade mest, 

åldersgruppen 15-17 år ökade med sammanlagt 9% jämfört med föregående år. 

 

De brott där andelen kvinnor är som störst var stöld/snatteri, där de utgör 41% av de 

misstänkta personerna. 
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1.1 Definitioner 

 

Förebilder 

Det som definierar en förebild är en person som har nått ett mål dit individen själv vill 

och att den har nått detta på ett sätt som känns betydelsefullt och imponerande 

(Lockwood, 2006). 

 

Genus 

Uttrycket genus/gender signalerar att frågan inte gäller grundläggande biologiska 

olikheter mellan kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2004). Genusperspektivet avser 

främst sociala och kulturella konstruktioner av könsidentitet och könsordning. 

 

Stereotyper 

Enligt psykologiskt lexikon är en stereotyp ”starkt förenklad, vanligen känslomässigt 

laddad föreställning om en företeelse, t ex om en folkgrupp som man gillar eller 

ogillar”(Egidius, 2005). 

 

Stereotyper förvärvas redan i tidig ålder från den sociala omgivningen (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005). Stereotyper är vanligt förekommande bland 

människor och är en naturlig del av vårt sätt att interagera med omvärlden. Enligt vissa 

forskare (Aronsson, 2005) används stereotyper som en ”kognitiv genväg” i den sociala 

kognitionen för att underlätta det sociala samspelet. Stereotyper kopplas in 

automatiskt vid kontakt med en annan människa, vad den människan har för kön, 

hudfärg, hårfärg och andra attribut som vi från tidig ålder lärt oss värdera på olika 

sätt. 

 

1.2 Genusstereotyper 

 

Genusstereotyper handlar om förutfattade meningar om kvinnor respektive män 

(Aronson, 2005), det vill säga hur vi förväntar oss att en person av ett visst kön ska 

agera, se ut och vilka egenskaper som vi tilldelar det könet. Kvinnor drabbas i högre 

utsträckning än män av negativt laddade stereotyper. En undersökning av Janet Swim 

och Lawrence Sanna (refererad av Aronson, 2005) visade hur både män och kvinnor 

tilldelade olika egenskaper som resultat av att en person hade löst en svår uppgift, helt 

beroende på vilket kön den personen tillhörde. Om uppgiften löstes av en man ansåg 

både de manliga och kvinnliga respondenterna att det var på grund av mannens 

kapacitet och förmåga att lösa uppgiften. När samma uppgift löstes av en kvinna 

attribuerade bägge könen det till hårt arbete snarare än kvinnans kompetens och 

faktiska förmåga att lösa uppgiften. Kvinnor tilldelas attribut som visar på 

undergivenhet, medan män betraktas som mer dominanta. 
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1.3 Förebilder 

 

Föräldrarna har stor påverkan på hur deras barn kommer att växa upp och vilka 

värderingar de kommer att ha (Popenoe, 1998). Även om det finns många aspekter 

som påverkar en ung individs attityd så kommer grundvärderingarna från hemmet. 

Idag blir det dock allt vanligare att föräldrar inte är så närvarande i sina barns liv, utan 

tv och media har fått ta över processen att forma barnens moral och värderingar. 

Exponeringen för våld och sex gör att barnen tvingas växa upp snabbare än vad de 

har behövt göra under tidigare tidsperioder. Har en individ fått dåliga moraliska 

värderingar hemifrån går det inte att lita på att skolan, samhället eller kompisar ska 

laga skadan, eftersom grundvärderingarna skapas i hemmet och kan vara svåra att 

ändra. Huruvida könet har någon betydelse för vilken påverkan personen ifråga har 

som förebild är svårt att säga (Lockwood, 2006). Däremot kan en person ur en 

minoritetsgrupp som har lyckats bra bli en förebild för individer i den gruppen. Därför 

väljer ofta kvinnor att se upp till kvinnor som har lyckats bra, särskilt om det är inom ett 

mansdominerat område. Män väljer dock oftare att ha män som förebild, men 

anledningen till det kan vara att det fortfarande finns fler framstående män än kvinnor 

inom de flesta branscher. 

 

1.4 Män och våld 

 

De flesta våldsbrott begås av män. Av de 15 153 personer som misstänktes för 

misshandel eller grov misshandel 2007 var endast 1 949 kvinnor, 13% (BRÅ-rapport 

2008:17). Varför är det då män och inte kvinnor som begår flest brott? Det finns 

förespråkare (Eriksson, 2000) för en biologisk förklaring, som pekar ut de genetiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor och hävdar att män har en aggressiv gen och att 

det finns ett samband mellan testosteron och våldsbenägenhet. Det finns dock inget 

som bevisar att detta är ett existerande samband (Watson, 2007). Synsättet att det 

ligger i männens natur att vara mer våldsbenägna börjar dock ifrågasättas. Att vi ser 

olikheter i könen och anser detta vara naturligt gör att dessa skillnader konstrueras och 

upprätthålls för att sedan ligga till grund för olika behandlingar, och förväntningar, på 

män respektive kvinnor (Magnusson, 2003). Eftersom barn redan i tidig ålder genom 

socialisationen lär sig vad som är feminint och vad som är maskulint kommer dessa 

karaktärsdrag fram tidigt och det ligger då nära till hands att klassificera dessa som 

genetiskt betingade. Pojkars öde är inte att vara aggressiva och våldsamma, men de 

blir det för att de uppfostras att bli så. Det räcker med att titta i en leksaksaffär, där de 

rosa ”flickhyllorna” är fyllda av plastkök, diskmaskiner och liknande leksaker, medan 

pojkarnas hyllor är fyllda med gevär, knivar och pistoler (Watson, 2007).  

 

En pojke förväntas kunna försvara sig, men samtidigt bör han veta att inte angripa själv 

(Gens, 1998). Det gäller att veta när det passar sig att slå någon, när det är tillåtet och 

när det inte är det. Det finns inget absolut förbud mot pojkars våld. Vi litar på att pojkar 

ska lära sig att inte slåss urskillningslöst, utan få en känsla för det ”rättmätiga”. Pojkar 
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ges i skolan, som överallt annars, längre tyglar, tillåts tänja gränserna och förväntas 

inte göra det som begärs av dem. Att pojkar, i princip, är gränslösa förstärks av att 

många lärare är kvinnor. Allt medan en dotter associeras med mammans utseende, att 

se söt och liten ut, så förväntas pojkbarnet vara starkt, äta mer och växa fortare 

(Liwag, De la Cruz, & Macapagal, 1999). 

 

Kvinnor har inte lärt sig maktutövning på samma sätt som män, de manliga lärarna har 

säkerligen lättare för att säga ifrån och sätta stopp i och med att maktutövningen är 

tidigt inlärd och inövad för dem. Dock har både kvinnor och män lika uppfattning om 

hur pojkar respektive flickor ska bete sig. En studie som gjordes om hur rasism kan 

överleva och hela tiden få ny näring visade att det framförallt var arbetarklass och 

underklass som vårdar myten om den överlägsna vita rasen. På samma sätt 

upprätthåller också kvinnor myten om hur en man respektive kvinna ska vara. Män 

utövar i huvudsak sin makt över andra män. Mycket tyder även på att mäns våld riktat 

mot kvinnor i slutändan handlar om manlighet istället för förakt mot kvinnan (Gens, 

1998). 

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka bakgrunden till varför så många 

unga män begår brott.  

 

Frågor som sökes besvaras är: 

 

 Finns det en biologisk orsak till kriminalitet? 

 Finns det någon social orsak till kriminalitet?  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1 Biologiskt perspektiv 

 

Cesare Lombroso (1895), refererad av Messerschmidt (1993), var en av de första inom 

kriminologisk forskning som frågade sig varför kvinnor inte är förbrytare i lika stor 

utsträckning som män. Han är välkänd för sin strikt biologiska determinism med 

föreställningar om att brottslighet är en medfödd egenskap och att dessa individer har 

egenskaper som för tankarna tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium. Dessa 

egenskaper gav sig till känna genom fysiska karaktärsdrag så som stora öron, låg 

panna, höga kindben med mera. Lombroso (1895), refererad av Messerschmidt 

(1993), menade att brottslingar kunde identifieras bara genom yttre observationer. En 

stark kritik av denna biologiska determinism ledde honom senare till att ändra sig och 

istället hävda att brottslighet var en sorts konstruktion av orsakssamband som 

inkluderade både atavistiska egenskaper och sociala förhållanden och att kvinnor var 

mycket mindre kriminella än män. Orsaken till detta angavs vara kvinnors speciella 

biologi. I ”The female offender” argumenterade Lombroso (1895), refererad av 

Messerschmidt (1993), att kvinnor begår färre brott på grund av deras ”fromhet, 

moderskap, längtan efter passion, sexuella kyla, svaghet och en outvecklad 

intelligens”. När kvinnor trots allt begår brott är det en annan typ av brott, såväl som 

att deras biologi skiljer sig från männens. Lombroso (1895), refererad av 

Messerschmidt (1993), menar att begå brott så som rån, dråp och övergrepp kräver 

inte bara fysisk styrka utan även energi och en viss kombination av intellektuella 

funktioner.  

 

Lombroso (1895), refererad av Messerschmidt (1993), konstruerade en generell 

kriminologisk teori baserad på män. Dock insåg han att den teorin inte kunde 

appliceras på både män och kvinnor. För att rädda teorin behövde han en förklaring 

till den könsrelaterade naturen av kriminologin och istället för att undersöka detaljer 

om männens handlande valde han att granska kvinnor eller, i alla fall, de kvinnor som 

avvek från hans generella teori. 

 

Många brott, och då speciellt våldsbrott, härrör från ett aggressivt beteende (Pervin, 

2001). Huruvida aggressiv personlighet är något människan föds med eller om det är 

en egenskap som förvärvas råder det delade meningar om inom psykologin. 

Tvillingstudier har visat på en stark biologisk influens rörande aggressivt beteende och 

kriminalitet (Pervin, 2001). Till exempel är det bevisat att enäggstvillingar beräknas ha 

dubbelt så stor chans som tvåäggstvillingar att vara involverade i liknande kriminella 

aktiviteter. Adoptionsstudier har också visat ett nära samband mellan socialt beteende 

hos adopterade barn och liknande beteende hos de biologiska föräldrarna. Dock har 

andra adoptionsstudier visat på mindre biologiska samband där endast en minoritet av 

barnen har involverat sig i kriminella aktiviteter då en biologisk förälder, men inte 

adoptionsföräldrarna, har haft ett kriminellt förflutet. Ärftlighet beräknas enligt 
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tvillingstudier utgöra så mycket som 40 procent av de individuella skillnader som finns 

rörande aggressivitet, medan resterande 60 procent är beroende av influenser från 

föräldrar/närstående och sociala förhållanden (Pervin, 2001). 

 

Skälet till att män är mer våldsbenägna än kvinnor menar en del forskare skulle bero 

på det manliga hormonet testosteron. I DN debatt den 16 juli 2000 skriver 

rättspsykiatriforskaren Tomas Eriksson att det finns en tydlig koppling mellan 

testosteron och aggressivitet. Han drar paralleller mellan idrottsmän som tar anabola 

steroider, ett preparat som har samma verkningsmekanism som det testosteron som 

bildas i kroppen, och ökad aggressivitet. Enligt Eriksson (2000) påvisar ofta dessa 

idrottsmän ett aggressivt beteende. Även att män som har blivit kirurgiskt kastrerade 

eller på annat sätt hämmat testosterontillväxten visar på en minskad aggressivitet ska 

vara ett bevis på att våldet enbart är genetiskt betingat. De som är överrepresenterade 

i statistiken över våldsbrott är unga män och testosteronbildningen är som högst i 

puberteten för att sedan avta senare i livet, vilket följer samma kurva som våldsbrotten. 

 

Som argument för att våld inte är ett inlärt beteende skriver Eriksson (2000) att det är 

samma i alla kulturer och över tid. Han menar på att om det hade varit något annat än 

genetiskt betingat borde fördelningen ha blivit annorlunda någonstans eller någon 

gång under historien, men det finns ingen kultur eller någon tid där kvinnorna har varit 

mer aggressiva än männen.  

 

2.2 Biologisk reduktionism 

 

Tanken på att män skulle vara naturligt aggressiva är enligt forskare inom biologisk 

reduktionism fundamentalt fel (Gens, 1998). Omfattande hormonella, etologiska och 

antropologiska studier kring könsrelaterade skillnader i aggression visar ingen 

resonabel anledning att acceptera biologi som grund till aggressivitet. Forskarna Janet 

Katz och William Champliss (refererade av Messerschmidt, 1993) gjorde studier inom 

huvudämnet biologi och kriminologi och skrev följande i sin slutrapport: 

 

An individual learns to be aggressive in the same manner that he or she learns to inhibit 
aggression. One is not a natural state, and the other culturally imposed; both are 
within our biological potential… Violence, sexism and racism are biological only in the 
sense that they are within the range of possible human attitudes and behaviours. But 
non-violence, equality and justice are also biologically possible (Messerschmidt, 1993, 

sid 65). 

 
Ytterligare undersökningar har visat att studier (Messerschmidt, 1993) i kriminologi och 

genus har gjorts där forskarna bär med sig en hel del förutfattade meningar och 

genusstereotypa uppfattningar. De empiriska mönster som sedan urskiljs och de 

teoretiska förklaringar som följer bygger på dessa uppfattningar och konstrueras för att 

stödja de föreställningar som fanns från första början. 
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Flickor och pojkar uppfostras olika i hur utagerande det är lämpligt att vara. Redan när 

barnen börjar krypa tillåts pojkar ett större svängrum än flickor, till exempel hur långt 

en moder låter sitt barn krypa iväg innan hon fångar in det. Pojkar får således lösare 

tyglar än flickor. (Gens, 1998). 

 

Barns syn på det andra könet grundas redan i förskoleåldern (Gens, 1998). Många 

förskollärare tycker att pojkar i 5-6 års ålder leker hotfullt och ibland skrämmande och 

mycket tyder på att de uppfattar pojkar som små män snarare än som barn. På de 

flesta förskolor ägnas betydligt mer av förskollärarnas uppmärksamhet åt flickorna. 

Pojkarna får leka för sig själva i ”kuddrum” eller liknande där ofta våldsamma lekar lär 

dem att fungera över- och underordnat. 

 

2.3 Social inlärningsteori 

 

Den sociala inlärningsteorin lägger vikt vid kompisgruppen och dess roll vid inlärning, 

både av brottsfrämjande beteenden samt konforma beteendemönster (BRÅ-rapport 

1999:15). Individen formas av hur andra omkring henne/honom beter sig och tar efter 

detta beteende (Edward & Joongrok, 1995). Beteenden och dess konsekvenser tas 

efter då de har positiva effekter, vilket leder till gott uppförande och god moral. Ett 

dåligt uppförande kan dock också få positiva konsekvenser. En ung pojke som ser upp 

till de äldre skolkamraterna kan till exempel se hur deras våldsamma beteenden leder 

till respekt på skolan och ta efter detta uppförande (Kimweli & Anderman, 1993). Att 

själv utföra ett beteende och få erfara dess konsekvenser leder till att beteendet stärks 

eller plockas bort. Ett beteende som belönas tenderar att återkomma, men ett 

beteende som bestraffas är inte lika troligt att det återupprepas. 

 

Eftersom det finns klara skillnader i vad som anses vara typiskt manligt beteende och 

vad som anses typiskt kvinnligt uppfattas dessa uppföranden olika mellan könen 

(Kimweli & Anderman, 1997). En pojke som ägnar sig åt ett beteende som är klassiskt 

kvinnligt, till exempel städning eller matlagning, får inte samma positiva respons som 

en flicka som gör samma sak. Våld är ett beteende som är lätt att ta efter, detta visas 

inte minst genom att de som utsatts för våld ofta själva är våldsverkare (Bandura, Ross, 

& Ross, 1961). 

 

2.4 Abraham Maslow 

 

Abraham Maslow (1943) grundade i A theory of human motivation, en motivationsteori 

inom den humanistiska psykologin. Motivationsteorier kan hjälpa oss att finna 

förklaringar till människans handlingar. Enligt Maslow (1943) är behov och motiv 

centrala begrepp och han arbetade fram en behovspyramid (Figur 1) där han 

klassificerar människans främsta behovsmotiv. Nederst i pyramiden finns de 

fysiologiska behoven, förutsättningar för livets eller artens upprätthållande. Därnäst 
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följer trygghetsbehov och efter det de sociala behoven, som accepterande, status och 

vänskap. Det fjärde steget i pyramiden är självhävdelsebehov där människan strävar 

efter att uppnå något i sociala sammanhang: att kunna prestera och utveckla sina 

egna förmågor. Toppen av pyramiden utgörs av behovet av självförverkligande: att 

kunna uttrycka sig själv, vara skapande och utvecklas personligen (Pervin, 2001). 

Pyramiden används som symbol för att visualisera hur de grundläggande behoven 

måste tillfredsställas först för att nästa nivå ska kunna nås (Egidius, 2005). 

 

 

Fig. 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Maslows behovstrappa (Maslow, 1943). 
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2.5 Självuppfyllande profetia 

  

Flertalet socialpsykologiska undersökningar har bevisat att lärare har förväntningar på 

sina elever och att dessa förväntningar kan påverka elevens studieresultat positivt och 

negativt (Rubie-Davies, Hattie, & Hamilton, 2006). Vad som påverkar lärarens 

uppfattning om eleven kan variera och utgöras av etnicitet, social status, utseende, 

tidigare familjemedlemmar, familjeförhållanden stereotyper eller andra faktorer. 

Självuppfyllande profetia som fenomen identifierades och beskrevs 1948 av Merton 

(refererad av Brophy, 1982). Det som sker vid en självuppfyllande profetia är att 

förväntningar som en individ har på en annan infrias tack vare just dessa förväntningar. 

En lärare förväntar sig att en elev ska prestera bra i skolan, och ger henne/honom lite 

mer uppmärksamhet och uppmuntran och tack vare detta presterar eleven i enlighet 

med ställda förväntningar. 

 

Fenomenet självuppfyllande profetia togs in i klassrummet genom ett socialpsykologiskt 

experiment på en grundskola i USA (Rosenthal & Jacobsen, 1968). Läraren i en klass 

fick höra att vissa elever var väldigt duktiga och förväntades prestera goda 

studieresultat det året. I själva verket var elevernas namn framlottade och det fanns 

ingenting som sade att dessa elever skulle prestera bättre i skolan än de andra. Vid 

uppföljningen visade det sig dock att en större del av de ”speciella” barnen 

akademiskt hade utvecklats mer än de barn som var i kontrollgruppen, vilka inte hade 

blivit märkta som speciella och som läraren inte förväntade sig en lika stor utveckling 

av. Liknande experiment har utförts senare med samma resultat (Rubie-Davies et al., 

2006). På Nya Zeeland utfördes en studie där lärarnas förväntningar utifrån etnicitet 

var grunden. Lärarna på skolan fick fylla i en enkät om vilka förväntningar de hade på 

sina elever och förväntningarna var lägst på de maoristudenter som gick på skolan. 

Därefter kontrollerades utvecklingen under året och maorieleverna låg jämsides med 

de andra eleverna i början av året, men i slutet var det de som hade utvecklats minst. 
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3. METOD 

 

3.1 Respondenter 

 

I undersökningen deltog 12 unga män i åldrarna 18-21. Hälften av dessa studerade vid 

Luleå tekniska universitet och resterande sex var intagna på en ungdomsanstalt i Luleå 

för ungdomar som hade dömts för brott och där straffet hade varit frihetsberövande.  

 

3.2 Material 

 

Intervjuerna som utfördes var halvstrukturerade och hade förberedda frågor (Bilaga 1). 

Alla frågor lämnade möjlighet till följdfrågor. Varje intervju tog ca 30 minuter att 

genomföra.   

 

3.3 Procedur 

 

De intagna ungdomarna fick ett brev (Bilaga 2) där undersökningens syfte framgick 

och en förklaring till vad intervjuerna skulle användas till. Anstalten rymmer åtta 

intagna och alla erbjöds att vara med i undersökningen. De fick inte veta några 

intervjufrågor före genomförandet. 

 

Intervjuerna utfördes i ett besöksrum på anstalten, närvarande var respondenten och 

de två författarna, den ena intervjuade och den andra antecknade, men även diktafon 

användes för att inga detaljer skulle missas. Vem som intervjuade och vem som 

antecknade växlades mellan intervjuerna. Besöksrummet var ganska kalt och inte 

alltför inbjudande, men regler och säkerhetsrutiner gjorde att intervjuerna inte gick att 

utföra på något annat ställe. De intagna var dock vana vid besök i just detta rum och 

sade sig känna sig bekväma och säkra där. 

 

De respondenter som studerade vid Luleå tekniska universitet valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Innan intervjutillfället fick de veta ämnet som skulle behandlas, 

men inga specifika intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes i en miljö som skulle 

kännas behaglig och inbjuda till samtal och få respondenterna att känna sig trygga 

och avslappnade. Vid dessa intervjuer närvarade båda författarna och 

arbetsfördelningen var att en intervjuade och den andra antecknade. Vem som hade 

vilken uppgift varierade mellan intervjuerna.  

 

Deltagarna fick innan intervjun veta att inga namn skulle anges och ingenting som 

skrevs skulle kunna gå att härleda till respondenten utan att de enda som skulle ha 

tillgång till intervjumaterialet var författarna. De informerades om att de endast 

behövde besvara de frågor som de ville svara på och att det gick att avbryta om de av 

någon anledning inte skulle vilja slutföra intervjun. Alla som deltog i undersökningen 

blev även lovade en kopia av det färdiga arbetet. 
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3.4 Avgränsning 

 

De sociala fenomen som togs upp fokuserade främst på uppväxtförhållanden och den 

påverkan som sker i tidiga år. Inga kvinnor intervjuades, då fokus ligger på unga män 

och deras kriminalitet. Inte heller tas hänsyn till eventuellt kulturella skillnader i 

brottslighet.  
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4. RESULTAT 

 

4.1 Hemförhållanden 

 

Intagna 

 

”… Jag hade lite kontakt med pappa, men det slutade när jag började åka in när jag 
var 18” (personlig kommunikation, 5 november, 2008). 

 

Fyra av de intervjuade hade vuxit upp med sin mamma och ingen av dem ansåg sig ha 

en god kontakt med sin pappa och i de flesta fall var han helt frånvarande. En av de 

intervjuade hade vuxit upp i en fosterfamilj, som han kom till vid fyra års ålder. Han 

hade en viss kontakt med sin biologiska mamma, men ingen med pappan. En intagen 

hade en pappa som var gift med tre fruar, två av dessa bodde i andra länder, men 

pappan bodde i Sverige med den fru som var mamma till den intervjuade.  

 

Fem av de intagna hade vuxit upp tillsammans med syskon. Tre hade halvsyskon, som 

inte hade bott tillsammans med dem och av dessa var det två som inte hade någon 

kontakt alls med sina halvsyskon. 

 

Samtliga intagna kom antingen från Stockholm eller Göteborg och en hade vuxit upp 

centralt medan resterande kom från förorter.  

 

Studenter 

 

”Jag har bott varannan helg hos min pappa sedan jag var 4 år gammal” (personlig 

kommunikation 14 november, 2008). 

 

Två av de intervjuade hade skilda föräldrar, en av dessa hade fortfarande god kontakt 

med båda sina föräldrar medan den andre enbart med sin mamma. Resterande fyra 

var uppväxta med samboende föräldrar.  

 

Samtliga intervjuade var uppvuxna med syskon och de flesta med både bröder och 

systrar. Ålderskillnaderna mellan de intervjuade och syskonen varierade mellan 3-7 år 

och det var blandat både äldre och yngre syskon. Kontakten med syskonen under 

uppväxten upplevdes som normal.  
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4.2 Skolgång 

 

Intagna  

 

”Jag hoppade av skolan i fyran, klart mamma tyckte att jag skulle gå dit, och socialen 
försökte, men jag öppnade inte dörren när de kom, så det fanns ingenting de kunde 
göra” (personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
 
Endast två av de intagna hade slutfört en gymnasieutbildning, två hade hoppat av 

skolan under gymnasietiden, en under högstadiet och en slutförde aldrig fjärde klass.  

 

Majoriteten av de intagna ansåg sig inte ha fått något stöd från lärare under sin 

skoltid. De ansåg sig också ha varit bråkiga och att det var brist på intresse och 

positiva resultat som hade fått dem att hoppa av skolan. En intagen tyckte att han 

hade fått hjälp, men eftersom han inte var i skolan så ofta så räckte det stödet inte till. 

Han önskade nu i efterhand att han hade fått hjälp med att finna motivation att gå i 

skolan för då kanske han hade slutfört sina studier. 

 

Den intagne som hoppade av skolan i fjärdeklass hoppade av för att han inte gillade 

skolan och han tyckte att han hade varit en ”bråkstake”. Socialen hade kopplats in, 

men hade gett upp när deras försök att få honom tillbaka till skolan inte gav några 

resultat. Att han inte fortsatte med sina studier var något han ångrade idag, eftersom 

det var efter avhoppet som han startade sitt kriminella liv och han trodde att livet hade 

sett annorlunda ut om han hade fortsatt att gå i skolan. 

 

Två intagna uppgav att de var sedda som bråkstakar och därför aldrig fick chansen att 

vara något annat. Den ena kom från en känd kriminell familj och redan innan han 

började i skolan kände han att lärarna hade en bild av hur han skulle vara. 

 

En av de intagna påbörjade en praktisk utbildning som var anpassad för unga män 

som hade hamnat lite snett i livet. Han trivdes bra och tyckte att han lärde sig mycket, 

men resurserna tog slut och utbildningen lades ned innan de hade hunnit slutföra den. 

Detta kändes som en besvikelse och därefter hade han svårt att finna motivation att 

påbörja en annan utbildning. 

 

Studenter 

 

”Det har alltid funnits ett ömsesidigt förtroende mellan mig och mina lärare” (personlig 

kommunikation, 17 november, 2008). 
 

Samtliga hade avslutat sina gymnasiestudier inom normal tid och studerade nu på 

universitetet. Fem av studenterna ansåg sig ha fått bra stöd i skolan, en ansåg sig ha 
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fått bra stöd till och från och en angav att han önskade att han hade fått mer stöd i 

skolan. 

 

Vid frågan om de ansåg att tjejer och killar hade behandlats olika i skolan var den 

skillnad som hade märkts att lärarna ryter mer åt killarna, även om detta inte alltid var 

berättigat. En ansåg att det bara var killarna som fick skäll samt att det är olika 

bedömningar mellan könen, tjejerna ansågs ha det lite lättare och fick högre betyg. En 

annan hade inte märkt någon större skillnad i behandlingen av killar respektive tjejer, 

men däremot ansåg han att tjejerna var lite mer ihärdiga än killarna.  

 

”Tjejer jämför sig med andra, killar presterar mest för sin egen skull” (personlig 

kommunikation, 17 november, 2008). 

 

En av de intervjuade hade haft en manlig lärare som betedde sig närgånget och 

obekvämt gentemot tjejerna, men den här läraren blev dock anmäld för sexuella 

trakasserier och blev av med jobbet. Att hamna i en klick av duktiga studenter kunde 

innebära positiv särbehandling även för killarna, dvs. om man umgicks med ”de 

duktiga” innebar det att arbetsinsatsen inte nödvändigtvis behövde vara lika hög för 

att det ändå skulle ses som att han/hon kunde mycket och var duktig. Samma student 

uttryckte även att det var tydligt vilka elever som inte hade samma förtroende från 

läraren. Det gick tydligt att urskilja vilka elever som inte hade det så lätt för sig och som 

läraren inte hade samma förväntningar på. 

 

”Man visste redan på mellanstadiet vilka det skulle gå dåligt för” (personlig 

kommunikation, 17 november, 2008). 

 

4.3 Förebilder 

 

Intagna 

 

”Jag har min pappa som förebild, men det är något jag fattat först efter att jag åkte in, 
när man får mycket tid att tänka och så. Han har ändå kämpat med mig och så har 
han stått på egna ben sen han var 12 år gammal.” 
 

Vilka som var förebilder varierade, men det framkom att hälften hade någon i sin 

närhet som förebild. Då var det storebröder, halvbröder eller en fosterbror. När det 

gällde bröder var anledningen till att de såg upp till just dessa att de hade lyckats i 

livet, de hade förhållanden, jobb och ordentliga hem. En uppgav att han hade sin 

pappa som förebild, men det var något som han insett nyligen.  

 

”… Jo jag har nog en förebild, Tony Montana, han har pengar, stort hus och bilar” 

(personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
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Annars var det kändisar som var värda att se upp till, Tony Montana (Al Pacino), 

Johnny Depp och Robert De Niro var de namn som nämndes och då var det de roller 

som de spelar som de identifierade sig med. Vad som gjorde dessa karaktärer till 

förebilder var att de var ”hala” och ”coola”.  Rapparen 2pac (Tupac Amaru Shakur) 

var förebild till en av de intagna och då var det hans förmåga att styra upp regler för 

gängbråken i USA så att färre oskyldiga hamnade emellan som var imponerande. 

2pac skrev en självbiografi under sin tid i fängelset och den intagne hade läst den 

boken och blivit djupt imponerad. En av de intagna hade Saddam Hussein som 

förebild och då var det främst den makt som han hade haft och det faktum att han stod 

fast vid sina ord som gjorde honom till en person värd att se upp till.  

 

Studenter 

 

”En bra förebild är någon som inte lägger över sina egna värderingar på andra...” 
(personlig kommunikation, 17 november, 2008). 

 

Fem av sex angav att de hade sin pappa som förebild, varav en av dessa även hade 

sin äldre bror som förebild. Den sjätte hade sin farfar som förebild. En uppgav att han 

inte hade sin pappa som förebild och han var den ende som inte hade någon kontakt 

med sin pappa. 

 

”Han ser alla i en grupp, har mycket kunskap vilket är coolt och tar verkligen vara på 
varje dag” (personlig kommunikation, 17 november, 2008). 

 

Andra personer som ansågs vara förebilder för de intervjuade var mediala förebilder 

som är bra på att uttrycka sig, idrottsförebilder som har goda ledaregenskaper eller 

kompisar som är bra personer utan att behöva hävda sig och som får uppmärksamhet 

utan att vara uppmärksamhetskrävande. 

 

4.4 Viktiga egenskaper 

 

Intagna 

 

”Det är viktigt att en vän ställer upp när det gäller, det har visat sig nu när man har 
hamnat här vilka som är ens nära vänner, de som skriver brev och skickar pengar och 
sånt, och det är inte så många” (personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
 
De intagna uppgav i de flesta fall att deras umgängeskrets till övervägande del bestod 

av killar, några ansåg sig ha en jämn fördelning mellan killar och tjejer. En ansåg sin 

närmaste umgängeskrets vara tjejer, men de kriminella som han umgicks med var 

uteslutande killar. Han uppgav också att han ville hålla sin bekantskapskrets så liten 

som möjligt. 
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”… man ska inte ha så många nära vänner, då är det svårt att hålla koll på dem, och 
om det läcker ut hemligheter om en så är det svårt att veta vem som har svikit en” 
(personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
 
De karaktärsdrag som uppskattades hos en vän var främst att han/hon var ärlig, rak 

och alltid talade sanning och också att en riktig vän ställer upp när det gäller. 

Egenskaperna som värderades högt varierade, men svar som återkom var svar som 

”en riktig vän sprider inte rykten” och ”det som händer mellan oss, stannar mellan 

oss”. Det var även viktigt att en vän är social, skön och rolig. Andra egenskaper som 

framkom, men inte lika frekvent var snäll, omsorgsfull, kunna lyssna och visa respekt. 

 

Samtliga intagna ansåg sig själva besitta nämnda egenskaper, i alla fall i viss mån.  

 

Studenter 

 

”Jag fungerar med de flesta människor” (personlig kommunikation, 17 november, 

2008). 
 

Bara två uppgav att de hade flest killar i sin umgängeskrets. Övriga umgicks med lika 

delar tjejer och killar. Egenskaper hos en vän som ansågs vara värdefulla var ärlighet, 

självinsikt eller självrespekt (att ha förståelse för sitt eget beteende och vara beredd att 

ändra på ett dåligt beteende), lojalitet och tillit. Några ansåg att ha en bra karaktär 

och hög moral var viktigt, likaså en omtanke om andra. Gemensamt för de flesta var 

att de ville ha en vän som är social, kan prata om allt och som är rolig att umgås med.  

 

I princip alla tyckte att de besatt åtminstone en tredjedel av de egenskaper de sökte 

efter hos en vän. 

 
”Det man ser som bra egenskaper hos andra är det man bör eftersträva själv” 

(personlig kommunikation, 14 november, 2008). 
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4.5 Syn på våld  

 

Intagna 

 
”Om någon förolämpar en familjemedlem, eller din tjej, då måste man slå honom, 
man måste visa att det inte är okej” (personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
 
Samtliga av de intagna ansåg att det var fel att slåss, men att det fanns tillfällen när 

det var nödvändigt och det kunde vara möjligt att vinna respekt genom att slåss eller 

att visa att ett visst beteende inte var acceptabelt. Många angav att hade någon stött 

på deras flickvän var det viktigt att sätta denne på plats och visa att de stod upp för 

sina tjejer.  

 
Fem av de sex intervjuade skulle inte bryta ett slagsmål mellan två killar, speciellt inte 

om det var två killar de inte kände. Det skulle vara lite annorlunda om det var en vän 

som slogs, men i de flesta fall skulle de låta bråket fortgå även då. 

 

”Om det är två killar jag inte känner som slåss, så vet ju inte jag vad det handlar om, 
en av dem kanske förtjänar att få stryk” (personlig kommunikation, 5 november, 

2008). 
 
En angav att han skulle gå in och bryta, om det var en som låg under och fick ta emot 

fler smällar än den andra. 

 

Om det var två tjejer som slogs blev dock svaren något annorlunda. De flesta var 

ganska tveksamma, de trodde nog att de skulle gå emellan. Två tyckte att det inte var 

någon större skillnad om att två tjejer som slogs, så de skulle nog behandla den 

situationen på samma sätt som om det vore två killar som slogs, alltså låta dem vara. 

Det fanns även en viss osäkerhet inför hur tjejerna skulle reagera om slagsmålet 

avbröts av en kille. 

 

”Det är annorlunda med tjejer, jag skulle nog inte gå emellan, för de snackar så 
mycket och sprider rykten, man vet inte vad de skulle säga om jag bröt slagsmålet, de 
kanske skulle lägga skulden på mig” (personlig kommunikation, 5 november, 2008). 
 
Om de var en kille och en tjej som slogs skulle dock alla gå emellan, då det aldrig var 

OK att slå en tjej. 

 

Studenter 

 

”Där IQ:n tar slut tar nävarna vid...” (personlig kommunikation, 14 november, 2008). 
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Det var en tydlig nolltolerans mot våld bland studenterna. Enda gången som våld 

möjligtvis skulle kunna användas var i en livshotande situation och det skulle kunna 

betraktas som nödvärn. En av studenterna tyckte att det kunde vara berättigat för att få 

utlopp för agg om båda var med på att slåss. Synen på två killar som slåss i jämförelse 

med två tjejer som slåss eller en kille mot en tjej varierade. Hälften av de intervjuade 

angav att de skulle gå emellan i ett slagsmål oavsett om det var killar eller tjejer som 

slogs. Två menade däremot att de inte skulle avbryta om det var tjejer som slogs, en 

menade att det var mest spännande och kul och den andre trodde det var större risk 

att bli skadad om han gick emellan två tjejer. 

 

”... de rivs och drar i håret, siktar på att förstöra det yttre attraktiva” (personlig 

kommunikation, 14 november, 2008). 

 

En av de intervjuade trodde att steget för tjejer att börja slåss var större än för killar. 

Killar har lättare att ta till handling än tjejer, som först och främst försöker lösa en 

konflikt med ord. Samma person ville dock poängtera att det är lika idiotiskt att ta till 

våld, oavsett om det är killar eller tjejer som slåss. 

 

4.6 Manligt/Kvinnligt 

 

Intagna 

 

”För mig är manliga egenskaper att inte diska, inte tvätta och såna grejer” (personlig 

kommunikation, 5 november, 2008). 
 

De hade väldigt svårt att ange egenskaper som var typiskt manliga, det hade inte 

tänkt på frågan och ansåg inte att det var så stor skillnad mellan killar och tjejer. 

Några nämnde att män var lite mer dominanta än kvinnor. Andra egenskaper som 

kom upp var att män var lite stökigare och mer högljudda än kvinnor. En nämnde även 

att män hade lättare att hamna i slagsmål, var bråkigare än tjejer och att de skröt om 

sex i mycket större utsträckning.  

 

Kvinnor däremot var mer husliga än män, de diskade och lagade mat. De hade även 

lättare för att snacka bakom ryggen på varandra än vad män hade. Andra 

egenskaper som kom upp var även att kvinnor är mer positiva än män och mer 

”normala”. Normaliteten som omnämndes var i jämförelse med mäns 

bekräftelsebehov, där kvinnor ansågs inte ha lika stort sådant och agerade därför mer 

normalt. En av de intervjuade förklarade att män är mer benägna att vara kriminella 

på grund av deras våldsamma drag. 

 

”Tjejer har det inte i sig på samma sätt, de är alldeles för känsliga, en tjej kan liksom 
inte sticka en ak4 i munnen på en gammal tant” (personlig kommunikation, 5 

november, 2008). 
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När de ombads beskriva en kvinnlig man och en manlig kvinna blev det dock lite 

lättare. 

 

Kvinnlig man 

Vid beskrivningen av en kvinnlig man låg fokus främst på utseendet. De flesta ansåg att 

de egenskaper som gjorde en man till kvinnlig var kroppsspråk och att vara mån om 

sitt utseende. Några exempel var att en sådan man sminkar sig, fixar naglarna och rör 

sig väldigt kvinnligt. En av de intagna ansåg en feminin man som smartare än vanliga 

män, andra gav dessa män egenskaper som cool och schysst.  

 

Manlig kvinna 

En kvinna med manliga egenskaper ansågs vara ganska grov, oftast ha en manlig 

klädstil, lite större byxor och kortklippt hår. De flesta ansåg även att en kvinna med 

maskulina egenskaper var mer fysisk än en vanlig tjej. Hon slogs mer och använde ett 

grövre språk, fler svordomar och slanguttryck. En nämnde också att röka med 

grabbarna och skryta som en kille var egenskaper som gjorde en kvinna mer maskulin 

än feminin. De flesta var överens om att de skulle kunna vara kompis med en manlig 

tjej, men att det skulle vara svårare att vara tillsammans med en sådan. 
 

Studenter 

 
”Det är svårt att generalisera, jag ser på individens egenskaper hur jag uppfattar den 
personen” (personlig kommunikation, 14 november, 2008). 
 

Det märktes att de intervjuade studenterna var medvetna om att det som de ansåg 

vara typiskt manligt och typiskt kvinnligt är mediala bilder; könsstereotypa 

uppfattningar. De insåg att det inte behöver vara så hårddraget i verkligheten. En 

menade att även om han inte medvetet hade påverkats av genusstereotyper så hade 

han säkerligen påverkats undermedvetet. Att media skapar en bild av manligt 

respektive kvinnligt var något alla var medvetna om. 

 

”Media visar inte upp kvinnor lika mycket inom sport, de gör stordåd i bakgrunden” 
(personlig kommunikation, 14 november, 2008). 
 

De egenskaper som ansågs vara manliga var ärlighet, beslutsamhet, att tänka mer 

konkret och vara dominant, att kunna fixa saker och att lätt kunna släppa ut sina 

aggressioner. Det ansågs också vara typiskt manligt att se saker svart eller vitt, inte 

prata om känslor utan vara mer hård och hålla saker för sig själv, att visa en säkerhet i 

sig själv och försöka hävda sig. De manliga egenskaperna behövde inte vara något 

den intervjuade själv uppskattade. 
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”Att visa upp sin egen styrka, både fysiskt och psykiskt. Att hävda sig. Jag gillar inte 
såna killar” (personlig kommunikation, 17 november, 2008). 
 

En av de intervjuade ansåg att killar har lättare att umgås socialt i grupp eftersom killar 

inte jämför sig lika mycket med andra som tjejer. Han tyckte att det finns mer 

konkurrens i tjejgäng. 

 

De egenskaper som ansågs vara kvinnliga var moderlighet, kortare stubin, stolthet, 

omtänksamhet, ha lättare att skapa sammanhållning och kompromissa. Det ansågs 

också vara kvinnligt att ha kontakt med sina känslor, prata om känslor och därmed ha 

lättare att analysera en situation istället för att se saker bara svart eller vitt. Att bry sig 

om det yttre så som att sminka sig, måla naglarna och så ansågs också vara typiskt 

kvinnligt. En menade att kvinnor inte präglas av sin självsäkerhet på samma sätt som 

män. Fyra trodde att det var mer skitsnack bland kvinnor än bland män. 

 

Några av de intervjuade hade svårt att ange typiskt manliga eller kvinnliga 

egenskaper. 

 

”Jag ser det som maskulina och feminina egenskaper, det behöver inte vara manligt 
eller kvinnligt. Dessa egenskaper finns hos båda könen” (personlig kommunikation, 17 

november, 2008). 
 

När de ombads beskriva en kvinnlig man och en manlig kvinna blev det dock lite 

lättare. 

 

Kvinnlig man: 

Synen på män med kvinnliga egenskaper varierade beroende på om personen i fråga 

tyckte att de typiskt kvinnliga egenskaperna var mer eftertraktade än de typiskt 

manliga eller om han tänkte mer på beteendet i sig än specifika egenskaper.  

 

En menade att en kille med de egenskaper han ansåg som kvinnliga skulle förmodligen 

vara en rätt trevlig person. Det förekom en del tendenser till att kvinnliga egenskaper 

hos en man kopplades ihop med utseende och med en homosexuell läggning. 

 

”Feminina egenskaper hos en kille ger vissa slutledningar... homosexuell...” (personlig 

kommunikation, 14 november, 2008). 
 

En menade till exempel att bara kroppsspråket inte spelade någon roll, men om 

personen är ”überhomosexuell” blir det irriterande i längden. En annan tyckte att en 

typiskt kvinnlig man är någon som bryr sig mycket om sitt utseende. 
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Manlig kvinna: 

Kvinnor med manliga egenskaper ansågs vara lite mer extrema i sitt sätt, välja extrema 

sporter, inte bry sig om kläder, inte sminka sig, tar lättare kontakt och är mer rakt på 

sak och bestämmande. En ansåg att en kvinna med de egenskaper han ansåg var 

manliga skulle betraktas som lite skum, och att det som han såg som typiskt manliga 

egenskaper inte var något att försöka eftersträva. 
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5. DISKUSSION 

 

Syftet med examensarbetet var att finna orsaksfaktorer till vad som gör att en individ 

hamnar på den kriminella banan, det vill säga om detta är biologiskt betingat eller 

socialt inlärt. 

 

5.1 Hemförhållanden 
 

Det var en stor skillnad i familjär bakgrund mellan de intervjuade studenterna och de 

intagna. Samtliga intagna hade skilda föräldrar och alla var uppväxta med enbart en 

eller ingen av sina biologiska föräldrar. De studenter som hade skilda föräldrar hade 

bra kontakt med båda sina föräldrar. Att ha en stabil hemtillvaro var alltså något som 

de flesta intagna saknade. 

 

En av de intagna placerades i fosterhem redan vid fyra års ålder och uppgav själv att 

han hade känt stort stöd i sin fosterfamilj och att han hade hamnat i en bra familj. Trots 

detta föll han in på den kriminella banan, liksom hans biologiska föräldrar hade gjort. 

Detta ger ett tvetydigt resultat då det delvis stärker den sociala inlärningsteorin som 

lägger betoning på uppfostran och delvis det biologiska perspektivet att kriminalitet är 

ärftligt. Den sociala inlärningsteorin påtalar att vi redan i mycket tidig ålder påverkas 

av det som händer runtomkring oss, att bristen på trygghet och en stökig tillvaro de 

första levnadsåren kan påverka oss starkt och inverka på vilka personer vi kommer att 

utvecklas till (Edward & Joongrok1995). Det biologiska perspektivet (Messerschmidt, 

1993; Eriksson, 2000; Pervin, 2001) får stöd på så sätt att trots att han hamnade i en 

bra familj så uppvisade han ändå ett kriminellt beteende, något dessa teoretiker skulle 

säga beror på hans biologiska arv. Enligt Popenoe (1998) har de första levnadsåren 

stor inverkan på barnens utveckling, vilket argumenterar för att även i det här fallet är 

det sociala faktorer som har spelat in, den intagna hade även haft kontakt med sin mor 

under uppväxten. 

 

Att kriminellt beteende är något som skulle ligga i männens natur faller dock på den 

punkten att det finns fler män som inte är kriminella än det finns män som är kriminella. 

Om kriminalitet var något som låg i den manliga genen, eller i testosteronet hos 

männen som Tomas Eriksson (2000) hävdar, borde ju snarare merparten av män vara 

kriminella än tvärtom. Eftersom det inte är så borde i så fall testosteronhalten hos de 

män som begår brott vara påtagligt högre än hos dem som inte begår brott. 

 

Att växa upp utan en fadersgestalt tycks inte vara det som gjorde att de som 

intervjuades hade fallit in i kriminalitet, utan det var när skyddsnätet fallerade på 

många punkter. Den väsentliga skillnaden mellan studenterna och de intagna är just 

den trygghet de hade känt, både hemifrån och i skolan. De intagna hade inte ansett 

sig få stöd och hjälp. Och eftersom de inte hade haft en positiv självbild hade de heller 

inte ansett sig förtjäna det stödet. Studenterna hade ibland inte känt stöd i skolan, men 

när så hade varit fallet hade de ansett sig illa behandlade och krävt det stöd som de 
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ansåg att de förtjänade. Studenterna ansåg dock att det hade funnits bråkstakar i 

skolan som inte hade fått stöd och fått sämre behandling, men att det då hade varit 

berättigat. Det stöder den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1961), dvs. de som inte får 

positiv respons från lärare får söka andra sätt att få en självbild som de kan leva upp 

till. Den sociala inlärningsteorin trycker på att beteende lärs in via andras handlingar, 

därför är närmiljön otroligt viktig, och det agerande som premieras tenderar att tas 

efter. Studenterna hade under sin uppväxt haft två föräldrar, eller andra i deras 

omgivning, som har varit noggranna med att skilja mellan rätt och fel och ”smittat 

dem” med sina värderingar, vilka stämmer med den samhälleliga normen. De intagna 

hade inte upplevt samma trygghet och kommit från en tuffare uppväxt och redan tidigt 

blivit stämplade som barn att gå en strulig framtid till mötes. Eftersom de hade växt 

upp i miljöer där våld inte hade varit tabubelagt eller något skamligt så ansåg de inte 

våld var fel. Det var inte bra att slåss, men ibland kunde det behövas för att få respekt 

och status, men även uppmärksamhet från både lärare och elever. 

 

5.2 Skolgång 
 

Även stöd under skolgången saknades i stora drag för de intagna till skillnad från 

studenterna som upplevde sig ha fått bra stöd både hemifrån och från de flesta lärare. 

Skolgången avbröts redan på grundskolenivå hos majoriteten av de intagna i motsats 

till studenterna som hade fortsatt sin skolgång på högre akademisk nivå. En av de 

intagna som intervjuades berättade att han hade avbrutit sin skolgång redan vid 10 års 

ålder. Han sade att socialen hade försökt med hemundervisning, men att han kom 

undan den genom att helt enkelt inte öppna dörren. Som han såg på det hela fanns 

det ”ingenting de kunde göra”. Att ha hoppat av skolan så tidigt var något han nu 

ångrar. Här har de krav som är rimliga att ställa på samhället brustit rejält. Det är 

oroväckande att ett beslut om att hoppa av skolan i så tidig ålder accepterades. 

Varken skolan, hemmet eller socialen kan enskilt skuldbeläggas, utan skyddsnätet har 

brustit på så många punkter för den här pojken. En samverkan mellan dessa instanser 

hade behövt komma till stånd för att fånga upp honom innan han föll för långt utanför 

samhällets ramar. 

 

Att inte få tillräckligt stöd hemma eller i skolan ger brister både i trygghetsbehov och i 

behov av uppskattning enligt Maslows (1943). Detta kan leda till en känsla av 

otillräcklighet och ett påtagligt sämre självvärde. Det märktes tydligt under intervjuerna 

med de intagna att de själva inte alltid tyckte att de hade gjort sig förtjänta av stöd 

från till exempel skolan. När lärarna favoriserade och positivt särbehandlade andra 

upplevdes detta som rättvist. Även intervjuerna med studenterna gav samma intryck, 

att det fanns ”stökiga gäng” och att dessa fick ett hårdare bemötande, men det var 

något självklart och ingenting som upplevdes som orättvist. Stödet i skolan fördelades 

utifrån hur eleven presterade och agerade, desto bättre beteende och resultat desto 

mer stöd erhölls. Vilket givetvis är någonting som leder till en god cirkel för dem som 

befinner sig i de bra kretsarna. En av de intervjuade studenterna berättade att han 

hade tillhört ett gäng där alla ansågs vara duktiga elever. Enligt honom behövde han 
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många gånger inte ens presentera sina arbeten eftersom läraren tyckte sig redan veta 

att alla i det här gänget var duktiga elever och förtjänade bästa betyg. På andra sidan 

finns då de ”stökiga eleverna” med låga förväntningar på sig och som presterar dåligt 

och därmed får mindre stöd, det vill säga hamnar i en ond cirkel. Att fenomenet 

självuppfyllande profetia (Rosenthal, 1968) är verksamt är uppenbart. Gemensamt för 

de intagna som intervjuades vara att de alla hade känt sig mindre värda i skolan, 

deras lärare hade gett upp hoppet om dem i ett tidigt skede och inte gett dem en ärlig 

chans. De uppgav även att de som främst hade fått bra behandling i skolan var 

tjejerna. Denna särbehandling ansågs vara berättigad då tjejerna upplevdes som 

lugnare, duktigare och mer ambitiösa än de flesta killar. De ansåg att killar, och då 

främst de själva, hade varit stökiga och okoncentrerade. Av de intagna var det en som 

uppgav att han kom från en känd kriminell familj. Hans storebröder hade gått i samma 

skola som honom och därför hade lärarna en bild av honom redan innan han ens hade 

börjat i skolan. Det hade för honom varit en stämpel som var omöjlig att tvätta bort.  

 

En av studenterna nämnde att han hade fått stöd och hjälp i skolan, men det hade inte 

de elever som störde lektionerna fått. Som han uttryckte det: ”Man visste redan på 
mellanstadiet vilka det skulle gå dåligt för.” Att leva med dessa förväntningar gör det 

svårt att slå sig in i samhället. Det är också viktigt att inse vilka konsekvenser det får när 

ett barn väljer att inte slutföra skolan, att försöka få ett jobb utan grundskoleexamen är 

näst intill omöjligt och samhället öppnar inte sina dörrar för någon som inte ens är 

läskunnig. En självuppfyllande profetia fungerar dock åt båda hållen, den student som 

uppgav att han tillhörde ett duktigt gäng såg sig egentligen inte som lika smart som de 

andra han umgicks med, men han uppmuntrades som de andra i gänget och fick 

samma behandling. Tack vare denna behandling slutförde han skolan med en bra 

grund och goda studieresultat. Att han har presterat bra går i linje med den studie som 

Rosenthal (1968) utförde rörande självuppfyllande profetior i klassrummet. Han drog 

den sociala vinstlotten och fick en särbehandling som har gagnat honom och hans 

framtidsutsikter. 

 

Alla de intagna talade om att de hade varit bråkiga i skolan och att de därför inte 

hade fått den behandling som de duktigare eleverna hade fått. De förväntades av 

dessa att det skulle gå dåligt för dem och om samhället projicerar sådana 

framtidsutsikter på dem är det givet att så kommer att bli fallet.  

 

Att ”bråkstakarna” inte förtjänar samma behandling som resten av klassen är 

skrämmande, liksom att det är en så vedertagen värdering att ingen reflekterar över 

det faktum att alla elever inte får samma chans. Den av de intagna som slutade skolan 

i fjärde klass, alltså vid tioårsålder, sade själv att han inte tyckte att det var kul och det 

var därför han slutade. Han hade redan vid så ung ålder klassats som en bråkig elev 

och det var en stämpel som var svår att få bort och det var när han slutade gå i skolan 

som han började umgås i kriminella kretsar, som sedan influerade hans närmiljö och 

socialiserade hans beteende. I de gängen var det kriminellt agerande som 
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premierades och för honom blev det ett självklart beteende, i enlighet med den sociala 

inlärningsteorin (Edward & Joongrok, 1995; Kimweli & Anderman, 1993). Det som är 

skrämmande är att den här unge mannen idag ångrar det beslutet och han uttryckte 

att han trodde att hans liv hade sett annorlunda ut idag om han hade valt att fortsätta i 

skolan. Att en tioåring ska få fatta beslut som har sådan påverkan på hans framtida liv 

kan inte vara rättvist, han borde ha fångats upp i ett tidigare stadium. 

 

Att låta en tioåring hoppa av skolan eller att inte ge elever med inlärnings- eller 

koncentrationssvårigheter stöd är förödande och det kan vara sådant slarv från 

samhället som gör att hela framtiden blir förstörd för ett barn. Ingen föds kriminell och 

ingen föds ond, men vissa har inte samma förutsättningar som andra och dessa kan 

behöva lite hjälp för att hamna på rätt väg. Samhället måste bli bättre på att ta hand 

om de elever som inte riktigt passar in i mallen. Ansvaret ligger inte enbart på skolan, 

familjen eller socialen. Utan det är en samverkan mellan dessa som måste komma till 

stånd, för de är när det fallerar på flera punkter som det kan bli en fara. 

 

5.3 Förebilder 
 

Bristen på verkliga förebilder spelar en stor roll. När förebilderna blir fiktiva män, till 

exempel en skådespelare för att han alltid spelar en viss sorts roller, är det ännu 

svårare att få en normal verklighetsförankring. Det framkom en del intressanta resultat i 

jämförelsen mellan intagna och studenters förebilder, den tydligaste skillnaden var att 

studenterna nästan uteslutande hade sin pappa som förebild, medan nästan inga av 

de intagna hade det. Många hade ingen pappa som hade funnits med under deras 

uppväxt, utan denne var oftast bara en bakgrundsfigur. I brist på en pappa hade dock 

ofta bröder eller andra män som funnits i deras närhet fått rycka in som förebilder.  

 

Vikten av att ha en fadersgestalt kan diskuteras, men vad som var uppenbart var att 

studenterna värderade den förebild som fadern hade utgjort som en av anledningarna 

till att de hade lärt sig att skilja mellan rätt och fel. Det som skiljde studenterna från de 

intagna var att de i de fall som pappan hade varit frånvarande hade en annan äldre 

man klivit in som förebild, i detta fall var det farfar som hade tagit den rollen. Att en 

manlig förebild är så viktig kan bero på identifieringsfaktorn. Enligt den sociala 

inlärningsteorin (Bandura, 1961) tar en individ efter det beteende som belönas med en 

positiv respons. Studenterna som hade haft familjer med nolltolerans när det gäller 

våld och brott gör att de har sett att ett sådant beteende kan leda till negativa 

konsekvenser. En av de intagna nämnde att han aldrig skulle slå en tjej, eftersom det 

hade hans pappa lärt honom. Han berättade att han en gång under sin barndom 

hade slagit en tjej och att det hade fått negativa konsekvenser.  

 

De intagna kom i större utsträckning från familjer som hade haft det tuffare och levt i 

områden där de inte hade haft ideala förutsättningar. Närmiljön och bristen på 

förebilder i närheten kan göra att de inte lärde sig av det beteende som premierades i 

hemmet, utan att de i större utsträckning identifierade sig med män i området omkring 
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dem. De såg de stökigare killarna i skolan som vann respekt för sitt beteende och det 

blev ett agerande som togs efter av de yngre killarna. Eftersom de intagna också 

uppgav att deras förebilder var karaktärer som Tony Montana och Robert De Niro 

(hans rollkaraktärer) visar det på att de idealiserar personer som har nått status på 

olagligt vis. Alla de karaktärer som omnämndes som förebilder var män som nått hög 

status och maktpositioner. Enligt Popenoe (1998) har tv och media fått ta över rollen 

som moral- och värderingsformare för barn och detta stärks av det faktum att många 

av de intagna såg upp till karaktärer från film, musik eller nyhetsinslag. Många filmer 

och andra mediala bilder av män stärker dessutom de redan befintliga 

genusstereotypa uppfattningarna om män. 

 

5.4 Viktiga egenskaper 
 

De egenskaper som ansågs vara viktiga hos en vän skiljde sig åt en del mellan 

studenterna och de intagna. Det studenterna verkade vara mer trygga med i sina 

umgängeskretsar och värderade som viktiga egenskaper var ärlighet, självinsikt och 

lojalitet. De intagna hade också ärlig som viktigaste egenskap, men sen skiljde det sig 

åt, då de intagna värderade egenskaper som att inte sprida rykten om varandra, ställa 

upp när det gäller och det som händer mellan oss, stannar mellan oss. Att de intagna 

har vuxit upp i en mer otrygg miljö med en grundtillit som inte har funnits på samma 

sätt som hos studenterna var ganska tydligt. När grundtryggheten inte infinner sig blir 

det svårt för nästa nivå, samhörighetsbehoven, att fungera (Maslow, 1943). Därför 

blev de mer otrygga i sina relationer till andra och i sina värderingar om vad som är 

rätt och fel.   

 

5.5 Syn på våld 
 

Högre upp i Maslows (1943) behovshierarki finns behov av självförverkligande. Här 

kommer det egna självförtroendet in och det framkom tydligt i intervjuerna med de 

intagna att de gärna försvarar sitt eget beteende. Att de sitter inne är inte rättvist och 

de ansåg inte att de hade gjort någonting fel. De hade slagit någon eftersom denna 

person hade betett sig respektlöst eller gett sig på deras kompisar. För dem är det 

självklart att ta till våld i dessa lägen och i deras värderingar och i deras 

umgängesnormer och sociala värderingar finns det heller ingenting fel i det beteendet. 

Även likgiltigheten inför att bryta andras slagsmål ligger i dess normer, dvs. det är fel 

att avbryta några som slåss eftersom det inte går att veta vad det handlar om, det kan 

ju vara så att den som blir slagen förtjänar denna bestraffning och då är det inte upp 

till någon annan att lägga sig i denna uppgörelse. De försvarar sitt handlande med 

detta och skyddar därmed sin egen självbild. Den största skillnaden jämfört med 

studenterna var att de troligtvis hade uppfostrats mer i enlighet med övriga samhällets 

normer. Det här innebär givetvis inte att de som hamnar i kriminalitet behöver vara 

dåliga människor, det är bara deras handlande och inställning till våld och kriminalitet 

som strider mot det övriga samhällets normer. En försvarade att han hade begått 

väpnat rån med att han faktiskt behövde pengarna. Han tyckte det var stor skillnad på 
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att vara drogmissbrukare eller att misshandla någon och att begå ett rån för att man 

behöver pengar. Han menade att behovet av pengar rättfärdigar den våldsamma 

handlingen att begå ett brott, det är ingenting personligt utan ett handlande utifrån ett 

ekonomiskt behov. Det han inte hade i åtanke var hur det påverkade människorna som 

utsätts för rånet. Behovet av att rättfärdiga det egna handlandet är så mycket större att 

det gör att empatin för de andra människorna ignoreras. 

 

Bilden av män som slåss i serietidningar och filmer är heroisk, medan det i verkliga livet 

inte finns lika tydliga uppdelningar mellan vilka som är goda eller vilka som är onda. 

Detta hör också samman med det självförverkligande som Maslow (1943) beskrev i 

behovspyramiden, att vilja ha ett fläckfritt samvete. Ingen vill se sig själv som en dålig 

människa. Det blir alltså en krock med den egna självbilden av att vara en bra person 

samt bilden av att våld är acceptabelt i vissa situationer och samhällets syn på 

handlingarna denna person då begår, då det i verkliga livet kan det vara svårt att 

skilja på rätt och fel. 

 

5.6 Manligt/kvinnligt 
 

Det kan ifrågasättas vad för inverkan synen på manlighet har på kriminaliteten. 

Mannen förväntas agera i en aggressiv handling och inte i ord eller i en visad 

sårbarhet. Att många unga män begår brott kan vara ett uttryck för känslor som de inte 

får fram på annat sätt. Pojkar tillåts redan i tidig ålder vara mer utagerande än flickor 

och som Gens (1998) skriver ges pojkar ett större svängrum än flickor. Att alltid behöva 

vara den som är stark och beskyddande kan vara påfrestande för en ung man. När 

saker och ting blir för mycket att bära inom sig är aggressivitet ett sätt att agera ut de 

inre känslorna på. 

 

Under intervjuerna framkom det genusstereotyper som var likartade både hos de 

studerande och intagna. Män ansågs vara mer utagerande och hade ett större behov 

än kvinnor av att hävda sig och få bekräftelse. Dessa genusstereotyper, dvs. unga 

mäns syn på hur en man bör bete sig och agera förvärvas redan i tidig ålder. Män 

ansågs till naturen vara våldsammare än kvinnor, men de intagna hade svårt att uppge 

manliga respektive kvinnliga egenskaper. När de däremot ombads att beskriva en 

kvinna med manliga drag framkom fler åsikter. En kvinna som var maskulin ansågs 

enligt de intagna vara mer fysisk, ha ett grovt språkbruk och vara våldsam. Även om 

de hade svårt att ange vad som var manligt upplevdes att våldsamhet och en grövre 

ton är typiska maskulina drag. Pojkar tillåts vara mer utagerande än flickor och våld är 

accepterat till en viss gräns. Det kan bli svårt för en pojke att kunna skilja på när det är 

tillåtet att använda våld och när det inte är det. Överallt i filmer och serietidningar ges 

bilden av mannen som slåss som en god person som försvarar samhället mot de onda 

personerna. Genom att slå ner de onda personerna hyllas mannen som en hjälte. 

Många av de intagna menade att de använde våld i berättigade situationer för att 

försvara sin heder eller sina kompisar. Att män i grunden är mer våldsamma var de 

flesta intagna överrens om och de såg det som ett manligt drag att slåss. Att det var 
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män som begick brott och inte kvinnor förklarades utifrån rådande könsstereotyper. 

Som en uttryckte det: ”… tjejer har det inte i sig på samma sätt, de är alldeles för 
känsliga, en tjej kan liksom inte sticka en ak4 i munnen på en gammal tant.” Han 

funderade dock inte över det faktum att långt ifrån alla män begår sådana våldsamma 

handlingar, utan för honom var våldet en del av vardagen och en del av den man han 

förväntades vara. 

 

5.7 Validitet 

 

Inre Validitet 

Under arbetets gång har resultaten försökt att analyseras utan förutfattade meningar 

och utan att lägga egna värderingar i vägen för den tolkning som gjorts, men 

subjektivitet går dock aldrig att helt eliminera. Eftersom intervjuerna inte spelades in 

utan endast antecknades måste ett visst förbehåll göras på grund av att något kan ha 

glömts bort eller antecknats på fel sätt. De som intervjuades fick dock stort svängrum 

att prata och alla hade möjlighet att komma till tals. Författarna var noga med att inte 

värdera några svar på plats och de intervjuade upplevdes trygga och ärliga i sina 

svar. Intervjuerna med de intagna på anstalten gav dock möjlighet att prata med 

varandra mellan intervjuerna, vilket kan ha lett till att frågorna diskuterades och att de 

svar som framkom under intervjun inte helt var de intagnas egna.   

 

De intagna valdes ut efter geografisk närhet, alla avtjänade sitt straff på en 

ungdomsanstalt i Luleå, en liten anstalt som endast rymmer 10 intagna. Det var vid 

intervjutillfället inte fullsatt på anstalten och av åtta intagna var det sex stycken som 

ville ställa upp på intervjuer. Författarna valde att intervjua lika många studenter och 

inte fler eftersom de fungerade som en kontrollgrupp. 

 

Extern validitet 

Syftet med arbetet var att undersöka varför så många unga män begår brott. Det var 

till en början svårt att tolka resultaten på grund av så vitt olika svar från 

respondenterna. Författarna hade önskat fler respondenter för att lättare kunna urskilja 

mönster och likheter. Resultaten är inte heller generaliserbara över andra än de som 

har ingått i undersökningen. 

 

5.8 Reliabilitet 
 

Samtliga respondenter intervjuades med samma frågor i samma följd. Eftersom det var 

halvstrukturerade intervjuer varierade dock följdfrågorna beroende på vilket svar 

respondenten gav.  

 

5.9 Forskningsetiska överväganden 
 

Intervjufrågorna berörde en del känsliga ämnen, som uppväxtförhållanden och nära 

relationer. Respondenterna informerades tydligt om att de kunde välja att inte svara 



30 

 

  

om det var någon fråga de inte ville svara på samt att de kunde välja att avbryta 

intervjun på eget bevåg om de ville det. Respondenterna försäkrades även om att inga 

namn skulle nämnas i arbetet utan full anonymitet garanterades. 

 

5.10 Framtida forskning 
 

Endast 12 respondenter intervjuades varför det skulle vara intressant att göra om 

samma studie med fler respondenter och se om det skulle leda till samma slutsatser. 

 

Det har under arbetets gång väckts många frågor som skulle vara intressanta att 

studera vidare, framförallt vad det är som gör att det är så många fler män som begår 

brott än kvinnor. Under arbetets gång har det framkommit att nästan all forskning som 

tidigare har genomförts lägger fokus på männen, medan kvinnorna näst intill är 

förbisedda i den kriminologiska forskningen. Att forska på kvinnors kriminalitet skulle 

vara mycket intressant och kunna ge en större förståelse även av mäns brottslighet.  

 

Då fokus här ej var på kulturella skillnader och inte heller jämförde brottslighet globalt 

vore det intressant att studera detta vidare liksom att undersöka social status och 

klasskillnader som prediktorer för brottslighet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuer 

 

Hur ser dina familjeförhållanden ut? Uppväxt hos dina föräldrar? Bor föräldrarna ihop? 

Syskon? 

 

Hur ser din umgängeskrets ut? Flest killar eller flest tjejer? 

 

Nämn tre egenskaper som du tycker är viktiga hos en person. 

Hur många av dessa egenskaper har du? 

 

Beskriv din drömtjej? 

 

Vad har du för förebilder? 

- Varför ser du upp till dessa personer? 

 

 

Hur har skolgången varit? Har du fått stöd och hjälp av dina lärare? 

Ser du någon skillnad i hur lärarna har behandlat killar gentemot tjejer? 

 

Hur uppmärksammas det om du handlar fel, både hemma och i skolan? Blir det 

skillnad på konsekvenserna om det är en tjej som handlar fel istället för en kille? 

 

Hur ser du på killar som slåss? 

Hur ser du på tjejer som slåss? 

 

Vad anser du vara typiskt manligt? Hur viktiga är dessa egenskaper för dig? 

Vad anser du vara typiskt kvinnligt? Hur upplever du en kille med dessa 

egenskaper? 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser psykologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Vi 

skriver nu vårt examensarbete, det handlar om varför det är fler män än kvinnor som 

blir dömda för brott. En del av detta arbete kommer att vara intervjuer med unga killar 

som dömts till fängelse. Vi undrar därför om du skulle vilja ställa upp på en sådan 

intervju? Inga namn kommer att synas i uppsatsen och den som intervjuas väljer själv 

vilka frågor han vill svara på och kan även när som helst välja att avbryta intervjun. De 

som ställer upp kommer självklart få en kopia av det färdiga arbetet. 

 

Frågorna i intervjun kommer att beröra ämnen så som förebilder, stöd och hjälp i skola 

och hemma och diskussioner kring vad du anser vara manligt eller kvinnligt. 

 

Vi skulle bli jätteglada om du vill hjälpa till! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, Marie och Sara 

 


