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Abstract 
 

The purpose of this study was to review a group of youths in a municipality 

which all had committed criminal acts. The study is based on 66 youths 

between the ages of 13 and 20 that were all matters for the social services. 

The social inquiries of the youths where reviewed using a quantitative 

method.  Their backgrounds where examined to identify what type of risk 

factors they had and what type of crimes they had committed with an aim 

to detect if there were a relationship between the risk factors and the art of 

the crime. The result of the study showed that the majority had committed 

crimes against another person and the risk factors included family related 

factors and school problems. The study finds that not those with the most 

amounts of risk factors commit the worst crimes, a result that in some 

aspects is contrary to earlier research.  
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1. INTRODUKTION 
Ungdomsbrottslighet kännetecknas av att den är oplanerad, impulsartad och ofta utförs i gäng. 

De vanligaste ungdomsbrotten är inbrott, skadegörelse och snatteri och den typiske 

gärningsmannen är en pojke i 15-årsåldern (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). 

Forskning visar att ju mer bakomliggande problematik ungdomar har, desto större är risken att 

de ska begå brott (Ekbom et al. 2006). Förklaringar till ungdomars bakomliggande faktorer 

och problematik kan finnas hos den enskilda personen, hos samhället eller i individens 

samspel med samhället. Vidare måste hänsyn tas till faktorer på olika nivåer såsom 

biologiska, psykologiska och sociala. Exempel på dessa faktorer är barns 

personlighetsegenskaper och beteendemönster, egenskaper hos föräldrarna och deras förmåga 

till omsorg samt föräldrarnas förhållningssätt till barnen (SOU, 2004).  

 

Då flertalet tidigare studier har konstaterat att ungdomars kriminalitet påverkas av olika 

förekommande riskfaktorer (BRÅ, 2006 & Andersson, 2001) anser vi att det vore intressant 

att se vilka riskfaktorer som kan återfinnas hos redan kriminella ungdomar. Genom att 

granska kriminella ungdomars bakgrundsfaktorer vill vi undersöka frekvensen av 

riskfaktorerna och se om vissa riskfaktorer är mer förekommande än andra. Resultatet om 

vilka riskfaktorer som studiens kriminella ungdomar har kan vara till hjälp för att på ett 

tidigare stadium uppmärksamma barn med vissa riskfaktorer innan barnet utvecklar ett 

kriminellt beteende, som både är kostsamt för samhället samt påverkar barnets utveckling. 

 

För att kunna studera kriminella ungdomar har vi granskat akter inom socialtjänsten eftersom 

att polisen har en skyldighet att underrätta socialtjänsten, enligt Lagen om särskilda 

bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL) 6 §, då ungdomar är misstänkta för brott. När 

polisanmälan inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning om huruvida en social 

utredning ska inledas. Vid denna bedömning undersöker handläggaren om det finns anledning 

till oro för ungdomen och därmed behov av insats från socialtjänsten. Kriminaliteten kan vara 

ett tecken på att det finns områden i ungdomens liv som inte fungerar. Genom att granska 

akter tillhörande de ungdomar som blivit utredda av socialtjänsten hoppas vi kunna finna 

beskrivningar av ungdomarnas bakgrundsfaktorer och således eventuellt även riskfaktorer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att granska en grupp ungdomar i Sollentuna kommun som 

har begått kriminella handlingar. Vi vill undersöka ungdomarnas bakgrund utifrån ett 

riskfaktorsperspektiv, vilket innebär att vi tittar på vilka riskfaktorer som återfinns hos 

ungdomarna och i vilken grad dessa förekommer. Vidare undersöker studien hur många och 

vilken typ av brott ungdomarna har begått. Studien försöker även att finna svar på om det 

finns något samband mellan antal riskfaktorer och de brott som ungdomarna har begått. För 

att begränsa vilka bakgrundsfaktorer som skall ingå i denna studie har vi gjort ett urval av 

faktorer som främst rör familjen.  

 

Följande frågeställningar används för att uppfylla syftet med studien:  

• Vilka riskfaktorer har ungdomarna och i vilken utsträckning förekommer de? 

• Vilka och hur många brott har ungdomarna begått? 

• Finns det något samband mellan de antal förekommande riskfaktorer och de brott som 

ungdomarna har begått?  
 

1.2 Centrala begrepp 
Ungdom – Ungdomsbegreppet diskuteras av Ohlsson och Swärd (1994), som menar att det är 

svårt att göra någon klar avgränsning. Under brytningsperioden som kallas ”ungdom” ska den 

unge ta steget från ett omyndigt föräldraberoende till ett myndigt ansvarstagande och kunna 

ansvara för sig själv och andra. I vår uppsats definieras ungdomar som personer mellan 13 

och 20 år. 

 

Ungdomskriminalitet – ”Den brottslighet som ungdomar begår” är den uppenbara 

definitionen av ungdomsbrottslighet, men då ungdomsperioden inte låter sig klart avgränsas 

är även denna definition problematisk. Vidare är inte heller brottslighet ett klart avgränsat 

begrepp inom kriminologin (Estrada, 1999). Nationalencyklopedin (2007) gör dock 

avgränsningen att kriminalitet är detsamma som brottslighet, vilket är en vedertagen 

sammanfattande term för begångna straffbelagda handlingar. Med kriminella ungdomar avses 

i vår studie både de som är misstänkta för brott och de som har begått brott. I uppsatsen 

kommer alla ungdomars brott benämnas som begångna, även fast vissa ungdomar enbart är 

misstänkta.  
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Riskfaktorer – Begreppet riskfaktor används då ett specifikt förhållande kan leda till ett 

framtida problem (Rydelius, 2002). Oftast handlar det om förhållanden i barnets närmiljö eller 

egenskaper hos barnet. Kriminalitet är ett exempel på ett framtida problem som kan 

uppkomma som ett resultat av olika riskfaktorer (Andersson, 2001).  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt; i kapitel två presenterar vi tidigare forskning 

rörande ungdomar och kriminalitet samt resonerar kring hur olika faktorer kan ses som 

riskfaktorer. Vidare följer ett metodkapitel, kapitel tre, där vi redovisar hur vi har gått till väga 

i vår studie samt för en metoddiskussion. I kapitel fyra presenteras uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och hur dessa kan appliceras på våra resultat. I kapitel fem redovisas våra 

resultat. Dessa analyseras utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv, (tidigare beskrivet i 

kapitel fyra), samt utifrån tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av 

resultatet, metodkommentarer samt förslag till fortsatt forskning. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING  
I föreliggande kapitel presenteras forskning på området ungdomskriminalitet, som längre 

fram kommer återkopplas med resultaten som redovisas i kapitel fem. Vi inleder med en 

presentation av fenomenet ungdomskriminalitet och hur statistiken på området ser ut. Därefter 

går vi igenom fyra olika områden utifrån vilka kriminalitet kan förstås genom ett 

riskfaktorsperspektiv. De områden som presenteras är: föräldrarnas betydelse, egenskaper och 

beteenden, genetik och biologi samt socioekonomisk struktur. Valet att presentera just dessa 

områden gjordes utifrån att de är vanligt förekommande i forskning rörande 

ungdomskriminalitet. Vi kommer att lägga tonvikt på forskning rörande föräldrarnas 

betydelse, då den är central för vår studie. Forskning rörande egenskaper, biologi och 

socioekonomisk struktur bereds mindre utrymme, beroende på att detta är områden som inte 

tas upp i så hög grad i utredningarna. Ett kort avsnitt om skyddsfaktorer avslutar kapitlet.  

 

2.1 Fenomenet ungdomskriminalitet 
Till gruppen ungdomar i kriminalstatistiken räknas de personer som är mellan 15 och 20 år, 

då barn under 15 år inte är straffmyndiga. Enligt Ekbom et al. (2006) kännetecknas 

ungdomsbrottslighet av att den är oplanerad, impulsartad och ofta utförs i gäng. De vanligaste 

brotten bland ungdomar är inbrott, skadegörelse och snatteri. Den åldern när flest ungdomar  
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registreras för brott, för första gången, är vid 15- årsålder. Uppskattningsvis svarar cirka 7 till 

9 procent av ungdomsbrottslingarna, för omkring 50 procent av alla ungdomsbrott (Ekbom et 

al. 2006).  

 

Ungdomar utgör cirka 21 procent av samtliga lagförda personer, men endast cirka 9 procent 

av den straffbara befolkningen. Andelen ungdomar är densamma som för tio år sedan. År 

2005 lagfördes nästan 23 900 ungdomar i åldrarna 15 till 20 år. Detta är en liten minskning 

med 390 personer eller 2 procent jämfört med år 2004. Gruppen ungdomar mellan 15 och 17 

år stod för en minskning med cirka 540 personer medan gruppen i åldrarna 18 till 20 år istället 

ökade med cirka 150 personer (Wittlock, 2006). 

 

2.2 Olika förklaringsmodeller till uppkomsten av kriminalitet 
Flera forskare, som Andersson (2001) och Sundell och Forster (2005), menar att det är svårt 

att uttala sig om kriminella ungdomar genom att bara granska en riskfaktor i taget. Mätningar 

görs ofta utifrån en enskild riskfaktor som aggressivitet eller olämpliga uppfostringsmetoder 

eller skilsmässa eller skolproblem osv. och dokumenteras vid ett enskilt tillfälle i barnets och 

ungdomens liv. 

 

Ett barn är emellertid en komplex och dynamisk helhet som samtidigt 

kännetecknas av en mängd egenskaper och yttre förutsättningar, som dessutom 

kontinuerligt samspelar i utvecklingsprocesser över tid. Det är i detta 

kontinuerliga samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala 

livsbetingelser som individen formas och utvecklas. Samtidigt finns det ofta en 

förrädisk, men kanske mycket mänsklig, strävan att söka enkelheten – den 

enskilda ”grundbulten” till kriminell utveckling. Någon sådan enskild 

”grundbult” - biologisk, psykologisk eller social – står 

dock knappast att finna (Andersson, 2001, s. 20-21).  

 

Barn kan vara olika sårbara för en och samma riskfaktor. Olikheterna kan vara knutna till 

barnets kön, psykiska hälsa, tidigare erfarenheter eller andra förhållanden. En riskfaktors 

styrka kan vara beroende av om det finns andra riskfaktorer, hur utsatt barnet är i övrigt och 

hur länge barnet utsätts för riskfaktorn (Lagerberg & Sundelin, 2003).  
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Om en ungdom omgärdas av många riskfaktorer ökar sannolikheten för att problembeteenden 

kan förekomma. Skyddsfaktorer kan däremot väga upp riskfaktorerna och minska 

sannolikheten för att problembeteenden som kriminalitet ska uppkomma. Enstaka riskfaktorer 

behöver inte innebära en uppenbar ökning av ett problembeteende, medan flera parallella 

riskfaktorer gör det (Sundell & Forster, 2005). 

Som presenteras ovan påpekar många forskare att det är svårt att dra slutsatser genom att 

granska enskilda riskfaktorer. Forskning kring riskfaktorer delas dock ofta in i olika områden 

som exempelvis familjen, individen, biologin eller socioekonomisk struktur.  Nedan 

presenteras dessa områden mer ingående, men som tidigare nämnts bör riskfaktorer alltid ses i 

ett större sammanhang och i interaktion med andra områden i ungdomens liv. 

2.2.1 Föräldrarnas betydelse 

Föräldrarnas omsorgsförmåga och egenskaper är viktiga faktorer i den socialiseringsprocess 

som formar barnet. Likväl som föräldrarnas uppfostringsmetoder och förmåga att skapa en 

god känslomässig relation till barnet kan verka skyddande och kompensera för ogynnsamma 

förutsättningar, kan föräldrarnas förhållningssätt till barnet bidra till en ökad risk för kriminell 

utveckling (Andersson, 2001). Föräldrarnas reaktion på barnets beteende är mycket viktig och 

frånvaron av uppfostran utgör den största riskfaktorn inom familjeområdet (BRÅ, 2006). 

Jonas Rings riksomfattande enkätundersökning bland ungdomar (2001), visar att låg 

föräldratillsyn och dålig föräldrakontakt tycks öka risken att den unge begår brott. Sundell och 

Forster (2005) menar att när barn bor hemma utgör familjen den viktigaste risk- och 

skyddsfaktorn. Det innebär bland annat att föräldrarna måste förmå att reglera barnets 

handlingsutrymme och förmedla tydliga förväntningar på barnets beteende. Bristande tillsyn 

och intresse för barnet samt allvarliga konflikter mellan föräldrar, eller mellan barn och 

föräldrar, är allvarliga riskfaktorer. Föräldrar som är positiva till normbrytande beteende eller 

som förgriper sig sexuellt och fysiskt på sina barn är exempel på andra riskfaktorer. Minst en 

fjärdedel av dagens svenskfödda 17-åringar har under sin barndom upplevt en separation 

mellan föräldrarna (SCB 2007). Vid en skilsmässa kan frånvaron av den andra föräldern, 

vårdnadsförälderns psykiska anpassning och konfliktnivån mellan föräldrarna vara faktorer 

som inverkar negativt på barnet (Lagerberg & Sundelin, 2003).  

 

Andersson (2001) anser att barnets utveckling är beroende av föräldrarnas förmåga att 

utveckla en positiv och känslomässig närhet till barnet. Om föräldrarna ägnar allt för lite tid åt  
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barnen och är dåligt engagerade i att förmedla och uppmuntra värderingar, attityder och 

beteenden löper barnen en ökad risk för antisocial utveckling. Att föräldrarna är konsekventa 

och balanserade i uppfostran och tillämpar en konstruktiv konflikthantering utan hot och våld, 

är inslag i socialiseringsprocessen som är av stor betydelse när barnet väl börjar konfronteras 

med kamrater, skola och omvärlden i övrigt. Andersson (2001) menar att föräldrarnas 

bristande uppfostringsmetoder kan leda till otillräckliga färdigheter hos barnet, som i sin tur 

kan komma att uppvisa ett avvikande beteendemönster i interaktionen med andra barn. Detta 

kan framkalla konflikter och avståndstagande från de andra barnen, vilket i sin tur förstärker 

problematiken och hänvisar barnet till umgänge med likasinnade. 

 

En fortsatt sådan spiral, tillsammans med bristande 

föräldratillsyn över barnets umgänge och görande, formar enligt denna 

modell själva grunden till antisocial utveckling. Ofta rör det sig således om 

barn som redan tidigt blivit avvisade av barn med normala sociala färdigheter 

och beteendemönster. Att det finns en påtaglig koppling mellan att tidigt 

bli avvisad av kamraterna och senare utveckling av antisocialt beteende har 

påvisats i en rad studier (Andersson, 2001, s. 19). 

 

Andersson (2001) presenterar vidare några omständigheter hos föräldrarna som har 

konstaterats ge en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen; kriminalitet, missbruk, 

psykisk sjukdom, att vara en ensamstående tonårsförälder, långvarig och allvarlig social 

stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel. Det påpekas ofta att risken för 

antisocial utveckling ökar med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet utsätts för. 

Andersson (2001) påpekar även att ärftliga faktorerna, såsom missbruk och psykisk sjukdom 

hos föräldrarna, kan ge en ökad risk, men troligen är det den besvärliga psykosociala 

situationen som gör att föräldrarna har svårt att på ett ansvarsfullt sätt tillgodose barnets 

behov.  

 

Lagerberg och Sundelin (2003) menar att egna psykiska störningar, eller andra problem 

gällande utveckling, funktionsförmåga eller beteende, är vanligare hos barn till psykiskt sjuka 

föräldrar än hos barn med föräldrar utan psykiska problem. Olika psykiska problem kan 

påverka barnen på olika sätt. Risken för psykiska sjukdomar är två till tre gånger större för 

barn till deprimerade föräldrar än för andra barn. Att vara barn till en psykiskt sjuk förälder 

kan även innebära att barnet får ta ett stort ansvar gällande hem, kläder, måltider och andra  
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basala behov. Det är även vanligt att barnet har skuld och skamkänslor, förnekar sina egna 

behov och känslor och oroar sig för att föräldern ska skada sig själv eller barnet. Flera studier 

på barn med föräldrar som har alkohol- och narkotikamissbruk visar på negativa effekter på 

barnens hälsa och utveckling i form av psykiska problem och kognitiva och psykosociala 

störningar. Problem som ofta återfinns hos barn till missbrukare är ADHD, depressivitet, 

ängslighet och uppförandestörningar (Lagerberg & Sundelin, 2003).   

 

2.2.2 Egenskaper och beteende 

Andersson (2001) menar att barn med uppförandestörningar, som aggressivt och utagerande 

beteende, inte sällan även har uppmärksamhetsstörningar, som koncentrationssvårigheter, 

rastlöshet och impulsivitet. Framför allt är det de barn som tidigt uppvisar båda dessa typer av 

allvarliga beteendeproblem som löper särskilt stor risk för en framtida kriminell utveckling. 

Även barn som uppvisar problem vad gäller språk- och talutveckling, inlärningsförmåga, 

begåvning eller som har svårt att ta tolka och reagera på information och bemötande från 

omgivningen löper en förhöjd risk för kriminell utveckling.  

 

Barn som inte fått möjlighet att utveckla en grundläggande trygghet i sina tidigaste relationer 

kan senare få svårigheter i andra sociala relationer. Detta om de inte har utvecklat sin förmåga 

till inlevelse och insikt i hur andra människor kan känna och uppleva situationer. Vidare 

behöver barnet lära sig att knyta an känslomässigt till andra människor för att senare kunna 

känna trygghet och empati och kunna utveckla varaktiga känslomässiga band. Tidiga och 

grundläggande problem av detta slag medför i förlängningen en ökad risk för kriminell 

utveckling (Andersson, 2001). 

Ekbom et al. (2006) belyser de neuropsykiatriska diagnoserna, exempelvis DAMP och 

ADHD, som väckte uppmärksamhet i slutet av 1990-talet. Inom diagnosen ADHD ryms 

hyperaktiva beteenden som motorisk oro, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och i vissa 

fall aggressivitet. Åtta gånger fler pojkar med hög hyperaktivitet begår brott jämfört med 

icke- hyperaktiva pojkar. Ekbom et al. (2006) pekar på att det finns ett enzym, MAO, som är 

relaterat till alkoholmissbruk. Personer med låg halt av enzymet är äventyrslystna, söker 

spänning och är beredda att ta risker, jämfört med personer med högre halt som är lugnare och 

trivs med trygghet och förutsägbarhet. Kvinnor har genomgående en högre halt än män. 

Individer med hög risk för antisocialt beteende karaktäriseras bland annat av låg MAO-

aktivitet. De som har begått de mest brutala våldsbrotten har också lägre MAO-aktivitet än 
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kriminella utan våldskoppling. I Rings studie (2001) framgår att hög grad av 

spänningssökande tycks öka risken att den unge begår brott mer än någon annan enskild 

variabel rörande familj och skola.  

Barn med den typ av egenskaper som beskrivs ovan kan få problem i förhållande till kamrater 

och svårigheter i skolan överhuvudtaget. Barn som har ett beteende som gör att de har svårt 

att få vänner kan leda till att de kan bli bortvalda. De kan då komma att söka sig till andra 

barn som också blivit bortvalda av sina klasskamrater. De bortvalda barnen bildar senare gäng 

som börjar snatta, skolka, röka och begå allt allvarligare normöverträdelser. Den negativa 

spiralen är då ett faktum (Sundell & Forster, 2005). Kamrater har stor betydelse för om 

ungdomen ska utveckla ett kriminellt beteende. Ungdomens egen tolerans till brott, kamraters 

inställning till brott samt hur brottsbelastade kamraterna är, är de faktorer som bäst urskiljer 

unga som har begått lagöverträdelser från dem som inte har gjort det. Det är även dessa 

faktorer som uppvisar högst samband mellan riskfaktorer och erfarenhet av brott. Vidare visar 

Rings resultat (2001), att skoltrivsel, skolambition och medelbetyg är områden som uppvisar 

ett samband med ett brottsligt beteende. Andersson (2001) menar att resultat från 

internationella såväl som svenska studier pekar på att det i första hand är de egenskaper och 

bakgrundsförhållanden som barnen bär med sig när de kommer till skolan som predicerar 

utvecklingen av antisociala beteende och att skolmiljön i sig har en underordnad roll. 

 

Ungdomars eget alkohol- och narkotikabruk kan även vara en riskfaktor. Sollentuna 

kommuns rapport om ungdomars drogvanor från 2006/2007 visar att den andel som har 

druckit alkohol det senaste halvåret uppgår till 54 procent i årskurs 9 och till 84 procent i 

årskurs 2 i gymnasiet. Vidare är andelen som har använt narkotika 6 procent i årskurs 9 och 

15 procent i årskurs 2 i gymnasiet (Sollentuna kommun, 2006/2007). De rikstäckande 

undersökningarna för samma årskurser har liknande siffror i sitt resultat (Hvitfeltdt & Rask, 

2005).  

 

2.2.3 Genetik och biologi 

Genetiska och tidigt förvärvade biologiska egenskaper uppkomna under graviditet, 

förlossning, eller i spädbarnsåldern kan medföra att vissa barn har en större tendens att 

utveckla beteendemönster som innebär en ökad risk för framtida kriminalitet. Såväl 

hormonella faktorer som funktioner i det autonoma respektive centrala nervsystemet bidrar 

till olika grundläggande förutsättningar för att utveckla impulsivitet, aggressivitet och  
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liknande beteendemönster, som i sin tur medför ökad risk för kriminell utveckling. Vidare 

visar forskning att för tidig födsel, skador uppkomna under graviditeten, exempelvis genom 

missbruk hos modern, samt förlossningskomplikationer kan medföra tidiga biologiska skador 

på barnet. Hur stor betydelse dessa faktorer har för risken att utveckla ett beteende som i 

förlängningen kan leda till en kriminell utveckling beror till stor del på barnets 

socialiseringsprocess. Föräldrarnas förmåga att bemöta barnet utifrån hans eller hennes unika 

förutsättningar och därigenom få en möjlighet att, så långt möjligt, kompensera för en 

ogynnsam genetisk/biologisk start i livet är av största betydelse (Andersson 2001). 

 

2.2.4 Socioekonomisk struktur 

Social status kan definieras utifrån olika variabler som yrke, utbildning eller inkomst. 

Definitionen kan även göras utifrån områdeskriterier såsom andelen arbetslösa eller andelen 

låginkomsttagare i ett visst område (Lagerberg och Sundelin, 2003).  

 

Andersson (2001) menar att det sedan länge är väl känt att det är vanligare att kriminellt 

aktiva kommer från socioekonomiskt mindre välbärgade miljöer. Det är däremot ingen 

självklarhet att det rör sig om några enkla orsaksförhållanden. De allra flesta barn som växer 

upp i sådana miljöer blir trots allt inte kriminella.  

Bostadsområdets sociala sammansättning och struktur kan till viss del påverka risken för att 

utveckla kriminalitet. Bostadsområdets påverkan är dock olika beroende på ungdomens 

individuella förutsättningar. Det framgår att bostadsområdets socioekonomiska karaktär inte 

har någon betydelse för barn som redan tidigt uppvisar allvarliga psykosociala problem. 

Dessa barn löper lika stor risk för kriminell utveckling oavsett vilken typ av bostadsområde de 

växer upp i. Däremot bidrar en ogynnsam bostadsmiljö till en ökad risk för kriminell 

utveckling bland de barn som inte har någon allvarlig psykosocial problematik under sin 

tidiga barndom (Andersson, 2001). 

Sundell och Forster (2005) beskriver olika riskfaktorer i närmiljön som en kausal kedja. De 

anser att man i områden med bristande ekonomiska resurser inte alltid tar till åtgärder mot 

småbrott, såsom exempelvis cykelstölder. Frånvaron av reaktioner på dessa brott signalerar 

till unga att detta beteende är tillåtet och ökar därmed risken för andra typer av brott. Ett 

område med vandalism och kriminalitet gör att boendeomsättningen ökar och medför att färre 

vuxna i området känner barnen, vilket gör de vuxna mindre benägna att ingripa vid brott.  
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Vidare uppstår det bland vissa ungdomsgrupper lätt starka normer som kan gynna 

drogkonsumtion och kriminalitet, vilket både ökar tillgången på droger i området och fortsatt 

kriminalitet. 

År 2005 och 2006 var cirka 5 procent av Sveriges befolkning arbetslösa (SCB, 2007). 

Arbetslöshet kan ge olika effekt på den enskilda individen beroende på bland annat familjens 

ekonomi, hur familjen tolkar situationen och hur familjerelationerna ser ut. Att en förälder är 

arbetslös är i sig ingen riskfaktor för barnet, men kan utvecklas till en sådan om 

arbetslösheten gör stor inverkan på förälderns liv (Lagerberg & Sundelin, 2003).    

2.3 Skyddsfaktorer 
Lagerberg och Sundelin (2003) påvisar att forskning om skyddsfaktorer är mindre omfattande 

än forskning kring riskfaktorer. Det saknas även en enhetlig definition av begreppet. Risk- 

och skyddsfaktorer kan ses som ytterligheter på ett kontinuum där exempelvis dålig 

föräldraanknytning är en riskfaktor och god anknytning är en skyddsfaktor.  Att ha en 

medelmåttig anknytning blir då varken en risk- eller skyddsfaktor. Man kan även se på 

skyddsfaktorer som en kompensationseffekt för barn i högriskgrupper med många riskfaktorer 

medan de har mindre effekt för barn som redan omges av många skyddsfaktorer. 

 

Skyddsfaktorer kan bland annat vara tydliga normer och förväntningar från föräldrar, 

skolpersonal och andra vuxna. Vidare är anknytningen till dessa normsättande personer, 

företrädesvis föräldrarna, viktig. Det är viktigt att barnet får uppmärksamhet för sina positiva 

handlingar, eftersom detta ökar sannolikheten för att barnet ska fortsätta med dem. Att barnet 

får möjlighet att utveckla en grundläggande social- och kognitiv kompetens är viktigt för att 

kunna göra dessa anknytningar. 

 

Barn kan även ha medfödda skyddsfaktorer genom sina egna personliga egenskaper och 

förmågan att använda sin begåvning. Om relationen med föräldrarna inte fungerar kan barnet 

ändå klara sig bra om det har en annan engagerad vuxen i sin närhet, exempelvis i skolan. Om 

barnet får möjlighet att få en positiv självbild, en möjlighet att få ha fritidsintressen och en 

känsla av sammanhang minskar risken för att kriminellt beteende ska uppkomma  
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3. METOD 
I föreliggande kapitel presenteras val av metod samt studiens urval. Vidare redovisas hur 

litteratursökningen har gjorts, hur datainsamlingsmallen har utformats samt hur materialet har 

samlats in, bearbetats och analyserats. 

 

3.1 Material 
Vi valde att angripa våra forskningsfrågor genom en kvantitativ metod. För att samla in våra 

data gjorde vi en aktstudie där vi granskade de utvalda ungdomarnas utredningar. Vårt 

material är insamlat i Sollentuna kommun under mars månad år 2007. Föremål för studien var 

ungdomar som var aktualiserade inom socialtjänsten på grund av kriminellt beteende. Studien 

omfattade 66 ungdomar mellan 13 och 20 år. Vid granskningen använde vi oss av en 

datainsamlingsmall som innehöll såväl slutna som öppna frågor. Val av frågor till 

datainsamlingsmallen har skett genom granskning av tidigare forskning på området. För 

datainsamlingsmall, se bilaga 1. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
3.2.1 Kommunval 

Flera faktorer bidrog till vårt val av Sollentuna kommun, som ligger 15 km norr om 

Stockholm och har cirka 60 000 invånare (Sollentuna kommun, 2007). Kommunen har en 

variation av bostadsområden, socioekonomiska förhållanden och etnicitet och från Sollentuna 

kommuns sida fanns ett intresse för att granska den aktuella gruppen närmare.  

 

Utifrån vårt syfte att undersöka samband mellan brott och riskfaktorer valde vi att göra en 

registergranskning hos socialtjänsten, som är den instans som arbetar med kriminella 

ungdomar och utreder deras bakgrundsförhållanden. 

 

3.2.2 Urval av undersökningsgrupp 

När en ungdom aktualiseras på socialtjänsten anger handläggaren en orsakskod i Procapita, 

som är ett datoriserat program. Procapita innehåller akter och journalanteckningar om varje 

person som har blivit utredd inom socialtjänsten. I vår undersökning var vi intresserade av att 

titta på ungdomar som var aktualiserade på grund av kriminalitet och vi valde därför 

orsakskoder som innefattar kriminella handlingar. Urvalet av orsakskoder såg ut som 

följande; skadegörelse, urkundsförfalskning, stöld, olaga hot, rån, narkotikabrott, kriminalitet, 
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snatteri, misshandel, klotter, sexuellt ofredande och mordbrand. Vi valde att granska de 

ungdomar som var aktualiserade under år 2005 och 2006, eftersom vi ville arbeta med ett 

aktuellt material.  

 

3.2.3 Datainsamlingsmallens utformning  

När man konstruerar en enkät rekommenderar Elofsson (2005) att man studerar andra 

undersökningar inom området. Dels kan detta hjälpa till vid konstrueringen av en enkät, men 

det kan även innebära att man får tillgång till jämförelsematerial när man ska tolka sitt eget 

resultat (Elofsson, 2005). Vi har inte funnit någon tidigare studie som behandlar ämnet genom 

att granska utredningar gjorda på ungdomar inom socialtjänsten, men vi har ändå haft stor 

nytta av tidigare forskning när vi har utformat vår insamlingsmall. Genom att titta på tidigare 

forskning om vilka faktorer som har betydelse för om ungdomar begår brott, har vi utformat 

vår datainsamlingsmall för att täcka redan kända riskfaktorer.  

 

Under den förberedande metodkursen hade vi möjlighet att testa vår datainsamlingsmall, se 

bilaga 1, på några utredningar. Denna förberedande pilotstudie användes för att pröva 

undersökningsinstrumentet. Detta gjorde att vi kunde utesluta frågor som vi inte kunde finna 

svar på i utredningarna, men även utöka och omformulera vissa frågor som vi märkte ingick i 

flera utredningar. Under vår pilotstudie, då vi tittade på cirka fem utredningar, fick vi 

anledningen att diskutera hur vi skulle definiera exempelvis skolproblematik. Om vi på 

förhand hade definierat exakt vad exempelvis skolproblematik var, skulle vi riskera att missa 

fakta som vi inte hade reflekterat över. Därför valde vi att använda oss av öppna frågor för att 

fånga denna variation.  Då en problematik fanns beskrev vi vad denna bestod i och efter färdig 

datainsamling kunde vi urskilja återkommande problem som kunde grupperas.  

 

Vi valde att granska utredningar som beskrev ungdomarna utförligt, vilket gjorde att vi ibland 

fick titta på utredningar om ungdomen från tidigare år. Detta beror på att handläggarna ibland 

väljer att koppla nya aktualiseringar till pågående utredningar. Alla ungdomar i studien var 

dock aktualiserade för kriminellt beteende under åren 2005 och 2006.  

 

En ambition var att vi, förutom vår egen datainsamling, skulle låta handläggarna som har 

träffat ungdomarna fylla i en kort enkät. Detta då vi ansåg att de kunde beskriva problemens 

karaktär på ett annat sätt än vad som framkom i utredningarna. Efter en snabb kartläggning av 

handläggarna framkom att en betydande del av ungdomarnas handläggare inte var aktuella på 
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arbetsplatsen i dagsläget. Vi tog därför beslutet att själva granska alla utredningar för att få 

bättre överensstämmelse i vilka uppgifter som samlades in. 

 

3.2.4 Datainsamling 

Med hjälp av systemansvarig personal på socialtjänsten i Sollentuna kommun sammanställde 

vi listor utifrån de orsakskoder och kriterier som vi valt ut. Från listorna strök vi sedan de 

namn som förekom flera gånger, så att vi bara skulle registrera ungdomarna en gång. Ett fåtal 

av ungdomarna hade tillfälliga personnummer, vilket innebar att de saknade 

uppehållstillstånd. Vi valde att inte ta med dessa i vår undersökning, eftersom det fanns en 

risk att deras utredningar skulle sakna mycket av den information som vi ville granska. 

Datainsamlingen har skett på socialtjänstens kontor i Sollentuna. Vi författare har arbetat 

tillsammans med att läsa utredningarna och överföra information till vår datainsamlingsmall.  

 

3.2.5 Bortfall 

Då vi valde att granska ungdomar som var utredda av socialtjänsten fanns det således minst 

ett dokument om alla ungdomarna. Därför hade vi inte några externa bortfall, det vill säga att 

vissa personer valde att inte vara med i undersökningen (Olsson & Sörensen 2004). Det 

interna bortfallet, som innebär att man inte får svar på vissa frågor (Olsson & Sörensen 2001) 

existerade dock. Vissa utredningar innehöll väldigt lite information kring de områden som vi 

var intresserade av och flertalet frågor förblev då obesvarade. Vi har även valt att inte ta med 

ett etniskt perspektiv, eftersom detta var alltför svårtolkat i utredningarna. 

 

3.2.6 Databearbetning och analys 

Våra insamlade data behandlades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Genom 

programmet fick vi fram statistiska siffror på materialet samt undersökte om det fanns några 

samband mellan de olika faktorerna och det kriminella beteende. Resultatet analyserades 

utifrån tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt som är det utvecklingsekologiska 

perspektivet 

 

3.2.7 Litteratursökning 

Aktuella sökverktyg för vår litteratursökning har varit Libris, Social Service Abstract, 

Stockholms universitets interna databas och Google. Vi har även sökt forskning på hemsidor 

med koppling till vårt ämne såsom Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Statens 

institutionsstyrelse (SiS) och Forskning och utveckling (FoU) Stockholm. För att hitta 
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relevant tidigare forskning kring ungdomskriminalitet och riskfaktorer har vi använt oss av 

följande sökord; ”ungdom*”, ”kriminalitet”, ”antisocialt beteende” ”riskfaktor* ”, 

“skyddsfaktor*”, ”juvenile delinquency” och ”risk factor”.  

 

Vi har även varit i kontakt med personer med kunskap på forskningsområdet för att få råd om 

användbara publikationer. Vi blev bland annat rekommenderade om att titta på Sundell och 

Forsters forskningsrapport om att förebygga problembeteenden hos barn (Sundell & Forster, 

2005). Inom området ungdomskriminalitet finns mycket litteratur och forskning att tillgå. Vi 

reserverar oss för att det kan finnas studier som vi inte har fått tag i, men som skulle kunna ha 

haft betydelse för vår uppsats. 

3.3 Metoddiskussion 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att mätinstrumentet förmår att mäta det som ska mätas. Exempelvis kan 

en patientjournal med uppgifter om födelsedata, med stor sannolikhet ge svar på frågan om 

patientens ålder, det vill säga ha hög validitet (Olsson & Sörensen 2004). I vår aktstudie kan 

vi med stor säkerhet samla in data om exempelvis ungdomarnas födelseår och kön. Vid andra, 

mer beskrivande frågor, kan ett visst tolkningsutrymme uppstå. När vi granskade 

utredningarna var vi därför noga med att bara ta med obestridda fakta. Exempelvis har vi valt 

att registrera att ungdomen inte dricker alkohol, i de fall där föräldrarna misstänker att 

ungdomen dricker alkohol, men ungdomen förnekar detta.  

 

Ur reliabilitetssynpunkt är vi medvetna om att vi måste vara tydliga med hur vi har definierat 

olika faktorer såsom exempelvis våld inom familjen. Våra definitioner tydliggörs i 

resultatkapitlet. Vi valde även att arbeta tillsammans med varje enskild utredning för att 

undvika att göra olika tolkningar. Både tydlighet gällande definitioner av faktorer och att 

endast ta med obestridda fakta är viktiga aspekter vid en eventuell replikation. Vidare har vi 

märkt att utredningarna skiljer sig åt, både i djup och bredd. Detta kan bero på att 

handläggarna använder sig av olika utredningsmetoder och har olika åsikter om vad som är 

viktigt att ta med och fokusera på i en utredning. Beroende på ungdomens problematik blir 

utredningarna också olika omfattande. Att utredningarna ser så olika ut kan också bero på att 

det i lagtext om utredningen fastslås att, ”Den skall inte göras mer omfattande än vad som är 

motiverat av omständigheterna i ärendet” (Socialtjänstlagen kap 11:2). Viktigt att komma  
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ihåg att när man tittar på utredningar är att de ger en stillbild av hur det såg ut för ungdomen 

just då. Även Andersson (2001) menar att det kan vara svårt att bedöma om ungdomars 

beteende är ett tillfälligt antisocialt beteende som kommer att avta eller om det är en 

livsgenomgripande antisocial utvecklingsprocess. 

 

När enkäten utformades kan vi ha missat att ta med frågor som i granskningen av 

utredningarna skulle ha gett oss bättre svar på våra frågeställningar. Om vi har missat viktiga 

faktorer som har en tydligare koppling till kriminellt beteende än de faktorer som vi har valt 

ut, skulle detta kunna sänka validiteten. Vi är medvetna om att de fakta som utredningarna 

beskriver är insamlade under en utredningssituation, vilket kan ha betydelse för vad 

ungdomen och dennes föräldrar/anhöriga har valt att delge socialsekreteraren.   

 

Ur validitetssynpunkt finns en viss osäkerhet kring om vi har lyckats samla in data om alla 

ungdomar som vi har avsett att granska. Såsom tidigare nämnts använde vi oss av orsakskoder 

med kriminella förtecken som urvalssystem för att ringa in vår undersökningsgrupp. Det finns 

en osäkerhet kring om orsakskodningen är det mest tillförlitliga instrumentet för att finna de 

kriminella ungdomarna. De orsakskoder vi inte har valt att ta med kan rymma en problematik 

som rör kriminellt beteende. Ett exempel på detta kan vara orsakskoden oro för ungdom.  

 

Slump- och slarvfel som har gjorts under datainsamlingen och databearbetningen kan orsaka 

bristande reliabilitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004). Att arbeta med ett 

relativt stort material medför naturligtvis risker vid överföring från framförallt 

datainsamlingsmallen till SPSS. Vid upprepningen av den stora mängden nummer som ska 

knappas in finns en möjlighet att siffror hamnar fel och reliabiliteten blir lidande. Vi har 

försökt att avhjälpa detta problem genom att med jämna mellanrum kontrollera att våra 

inmatade resultat stämmer överens med svaren från datainsamlingsmallen.  

 

Att använda en aktstudie som metod har inte fullständigt kunnat fånga in bredden av 

riskfaktorer som ungdomarna kan ha. Vi har på intet sätt kunna undersöka om ungdomarna 

exempelvis har en spänningssökande personlighet eller andra egenskaper som forskningen på 

området finner har betydelse för ett kriminellt beteende. En noggrannare genomgång, med fler 

frågor i datainsamlingsmallen skulle dock inte kunna avhjälpa problemet då egenskaper sällan 

beskrivs i utredningarna.  
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3.3.2 Generaliserbarhet 

Vi hoppas att vårt resultat skall ge en fördjupad bild av vilka ungdomarna i vår 

undersökningsgrupp är, utifrån deras riskfaktorer och vilka typ av brott de begått. Då vi enbart 

har undersökt en kommun går det inte att göra några vidare generaliseringar. Vi är medvetna 

om att vilka brott ungdomar begår och hur gruppen kriminella ser ut, kan vara beroende av en 

mängd olika faktorer, såsom kommunens ekonomi och geografiska placering, varför resultatet 

inte kan vara gällande för andra områden. 

 

3.3.3 Etiska hänsynstaganden 

Vi har arbetat i socialtjänstens lokaler och avidentifierat vårt material där. Det är mycket 

viktigt att identiteten på de ungdomar som är med i vår studie inte går att uttyda. Vi har därför 

inte tagit med allt för detaljerade uppgifter från utredningarna. Exempelvis konstaterar vi bara 

att föräldrarna förvärvsarbetar men inte vad de arbetar med. Innan vi påbörjade vår 

datainsamling fick vi även skriva på sekretesspapper. Det material som vi har tagit med oss 

från socialtjänsten i form av ifyllda enkäter innehåller information som för en utomstående 

inte skulle kunna kopplas till Sollentuna kommun.  

 

Det är viktigt att inte blanda in egna personliga värderingar när en studie genomförs. Att ha en 

förförståelse om det fenomen som ska studeras är emellertid normalt och detta genomsyrar 

troligen hela forskningsprocessen. Vi hade många diskussioner om hur vi skulle beskriva 

olika faktorer i vår undersökning då mycket av det vi studerar inte har några självklara 

definitioner. Troligen har vår förförståelse haft betydelse för de definitioner som vi har 

använt, men vi hoppas och tror att våra beskrivningar inte går stick i stäv med allmänna 

uppfattningar.  
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV  
Systemteori är ingen sammanhållen teori utan handlar snarare om flera teorier. Inom 

systemteorier är det centralt att förstå att individer och miljöer är beroende av och interagerar 

med varandra (Fred & Olsson, 2002). I detta kapitel presenteras systemteori samt en 

grenutveckling från denna, det utvecklingsekologiska perspektivet. Systemteori presenteras 

utifrån att förståelsen kring denna är elementär för att presentera det utvecklingsekologiska 

perspektivet. Vi ämnar dock använda uteslutande det utvecklingsekologiska perspektivet i vår 

resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring varför det 

utvecklingsekologiska perspektivet kan vara applicerbart på föreliggande studie.  

 

4.1 Systemteori och det utvecklingsekologiska perspektivet 
Ludwig von Bertalanffy formulerade de idéer som ligger till grund för den generella 

systemteorin. Han menade att alla organismer i det ekologiska systemet utgör egna system 

och drog paralleller till att även människan ingick i system som samhälle samtidigt som de 

själva bestod av system som celler och atomer (Klefbeck & Ogden, 2003). Bernler och 

Johnsson (2001) menar att det inom systemteorin finns ett synsätt där globala, relationella, 

och interaktionistiska aspekter av verkligheten framhävs. Vidare är detta synsätt centralt inom 

psykosocialt arbete för att kunna begripa den helhet och de sociala sammanhang som 

människor ingår i. Genom ett systemteoretiskt tänkande undviks tendenser som ibland kan 

uppkomma inom socialt arbete, som att enbart fokusera på individen eller enbart på 

omgivningen. Teorin är särskilt lämpad när man tittar på problem inom en familj.  

 

Som alla levande system är familjen i ständig utveckling och förändring. För att familjen ska 

kunna överleva och förändras är det en premiss att den har ett utbyte med omgivningen i form 

av olika sociala nätverk. För att utvecklas måste familjen som system kunna öppna sina 

gränser och ta och ge från omgivningen, men även kunna sluta sig för att värna om sin 

stabilitet och sammanhållning (Runfors & Wrangsjö, 1994). Barn i en familj kan ses som en 

aktör på flera arenor och utvecklar olika roller i sin sociala miljö. Vilken roll barnet antar är 

en kombination av vilka möjligheter som erbjuds i miljön samt vad de själva kan bidra med.  

För att barnet ska kunna behärska motgångar och lösa utvecklingsuppgifter, som hänger ihop 

med att fungera i familjen, i skolan och bland vänner, behöver barnet kompetens för detta. 

Olika system i barnets omgivning måste vara balanserade för att lämplig kompetens ska 

kunna utvecklas hos barnet. Barns uppväxtmiljöer rymmer både minus- och plusfaktorer. Alla 
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barn utsätts för risker under sin uppväxt, men riskgraden varierar med hur permanenta och 

allvarliga påverkningarna är. Mindre allvarliga risker kan vara att barnet byter skola, flyttar 

eller separeras från sina föräldrar tillfälligt. Olika barn har olika förmåga att bemästra och 

bearbeta de negativa effekter som risker kan ha. På olika sätt försöker barn motverka eller 

neutralisera den negativa påverkan (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

Undersökningar om vilka förhållanden som gör att vissa barn är motståndskraftigare än andra 

barn är bland annat faktorer som barnets egenskaper, familjesammanhållning eller att det 

finns stödjande personer i skola och närmiljö som ger socialt stöd och är positiva förebilder. 

Det utvecklingsekologiska perspektivet, som är en variant av systemteori, tittar just på 

samspelsförhållanden mellan barn och deras närmiljö (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

Urie Bronfenbrenner formade på 1970-talet det utvecklingsekologiska perspektivet. Han 

menar att det kan ses som självklart att man inom social- och beteendevetenskap betraktar 

mänsklig utveckling som en produkt av interaktionen mellan människan och hennes 

omgivning. Bronfenbrenner hävdar dock att det är vanligt att man fokuserar mer på personen 

och mindre på omgivningen som personen befinner sig i. Om hänsyn tas till personens 

omgivning ses den ofta som statisk. Bronfenbrenner uppmanar till att studera hela situationen 

och inte enbart en begränsad del av den. För att se till helheten använder han sig av fyra 

analysnivåer, mikro, meso, exo och makro. Dessa ska inte ses som hierarkiskt förutbestämda 

utan bör betraktas som att de omsluter varandra (Andersson, 2002).  

 

Barns utveckling påverkas dels av hur relationerna ser ut i barnets system och dels av 

relationerna mellan barnets system och andra system. Systemen delas in i olika grader 

beroende på närheten till barnet. Det första, som finns i mitten, kallas för mikrosystemet eller 

primärmiljön. Här kan man se hur barnet direkt påverkar och påverkas av sin miljö. Här finns 

familjemedlemmar, förskole/skolpersonal och personer från släkten. Familjemedlemmar har 

ofta olika roller och funktioner. Det är relationen mellan familjemedlemmarna som gör att det 

går att avgränsa dem till ett eget socialt system. Balansen i ett system kan påverkas och 

förändras av att till exempel en av föräldrarna kontrollerar familjen genom att använda hot 

och våld (Klefbeck & Ogden, 2003). System kan även ändras om en av aktörerna i systemet 

flyttar, byts ut eller tillkommer till ett annat system (Lagerberg & Sundelin, 2003). 
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        MAKRONIVÅ 
         Samhället, kulturen, ekonomiska, ideologiska och politiska förhållanden  

 
         EXONIVÅ 

                   Förhållandet i närsamhället  
 

MESONIVÅ 
(relationerna mellan delarna i närmiljön) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bronfennbrenners ekologiska modell (Cederblad, 2004). 

 

Då någon från mikrosystemet samspelar med någon annan i mikrosystemet bildas ett nytt 

system, mesosystemet. Det kan till exempel handla om kontakt mellan föräldrar och skolan. 

Om denna kontakt är tät och bra kan de förväntningar som ställs på barnet samordnas och 

barnet utsätts inte för motstridande förväntningar. Nästa system kallas för exosystemet och 

utgörs av samhällsinstitutioner. Det som sker i exosystemet påverkar barnet indirekt då 

personer eller miljöer som barnet är beroende av påverkas direkt. Det kan vara föräldrarnas 

arbetsplats, skolans organisation eller bostadsområdet. Nästa system är makrosystemet. Det 

består av politiska, ekonomiska och ideologiska system. Detta system påverkar alla de 

tidigare nämnda systemen. Det handlar om lagar och värderingar i samhället och berör alla 

invånare indirekt. Familjepolitiska beslut som exempelvis om barnbidrag skall förekomma är 

också en del av detta system (Klefbeck & Ogden, 2003). 
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För att förstå en person och komplexiteten i mänsklig tillvaro, är det viktigt att vara medveten 

om att individen under hela sitt liv är i ett aktivt samspel mellan förändringsbara 

omgivningsfaktorer. Detta är vad utvecklingsekologin handlar om (Andersson, 2002).  

 

4.2 Det utvecklingsekologiska perspektivet som analysverktyg 
Som tidigare nämnts kan förklaringar till att vissa personer begår brott sökas hos den enskilda 

personen, hos samhället eller i individens samspel med samhället (SOU, 2004). Forskning om 

ungdomskriminalitet visar att det ofta är flera olika delar i en ungdoms liv som har betydelse 

för utvecklandet av ett kriminellt beteende samt att dessa delar inte kan förstås utanför sitt 

sammanhang. Detta synsätt återfinns i det utvecklingsekologiska perspektivet som med sin 

föreställning om olika system och vikten av att se sammanhanget mellan dessa mycket väl 

kan användas för att förstå ungdomskriminalitet. Att använda det utvecklingsekologiska 

perspektivet som analysverktyg är därför lämpligt i föreliggande studie. Lagerberg och 

Sundelin (2000) menar att man med hjälp av det utvecklingsekologiska perspektivet kan få en 

djupare förståelse av hur samspelet mellan barn, familj och samhälle ser ut. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I förestående kapitel presenteras studiens resultat som genomgående analyseras utifrån 

tidigare forskning. Inledningsvis redovisas vilken typ av brott ungdomarna i 

undersökningsgruppen har begått. Därefter presenteras vilka familjerelaterade riskfaktorer 

ungdomarna har och om det finns ett samband till brottens art. Ytterligare riskfaktorer inom 

andra områden som framkommit i studien presenteras även övergripande. Kapitlet avslutas 

med en analys av resultatet utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet. Nedan följer en 

presentation av undersökningsgruppen avseende ålder och kön. 

 

Tabell 1. Ungdomarnas åldersfördelning, redovisat i procent. n= 66  

 

Ålder 13 14 15 16 17 18 19 20 Totalt

Procent 4 12 11 21 24 11 15 2 100 

 

Undersökningsgruppens totala antal är 66 ungdomar, varav drygt 70 procent är pojkar. Som 

tabell 1 visar utgör ungdomar i 17-årsåldern nästan en fjärdedel av hela 

undersökningsgruppen.  

 

5.1 Vilken typ av brott har ungdomarna begått? 
Mer än hälften av ungdomarna har begått eller misstänks ha begått mer än ett brott. För 

enkelhetens skull kommer vi att benämna alla brotten som begångna även fast vissa bara finns 

misstankar kring. Av hela gruppen är det 45 procent som har begått ett brott och 55 procent 

som har begått fler än ett brott vid tiden för utredningen. Då brottens art har varit av skiftande 

karaktär har vi valt att dela in dem i olika kategorier. Kategorierna är graderade från 1 till 3 

med ökande allvarsgrad i brotten. Vi har haft vår utgångspunkt i den juridiska 

kategoriseringen, det vill säga i brottsbalkens indelning, och därefter gjort en egen indelning 

efter de brott som förekommer i studien. Kategori nummer 1 består av brott som exempelvis 

klotter och snatteri, vanliga brott som många ungdomar begår och som vi anser är mindre 

allvarliga, jämfört med de övriga brott som förekommer i studien. I kategori nummer 2 ingår 

de brott som inte är direkt riktade mot person, men indirekt skulle kunna vara till skada för 

annan individ. Kategori nummer 3 består av brott mot person och är den typ av brott som kan 

anses tillhöra de allvarligare brotten. Alla brott kan självklart ses som allvarliga beroende på 

sammanhang och i vilket omfattning de begås. Vidare redovisas detaljerat vilka brott som 
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ingår i varje kategori. Vi kommer inte att förtydliga brotten utan endast nämna 

brottsrubriceringarna. Ungdomarna är indelade i kategorierna 1 till 3 utifrån det allvarligaste 

brottet de begått. 

 
Kategori 1 

Av undersökningsgruppen ingår 15 procent av ungdomarna i kategori nummer 

1. Den största åldersgruppen är 13-åringarna, som utgör 30 procent. De 

vanligaste brotten är snatteri och skadegörelse, men i kategorin ingår även 

klotter, urkundsförfalskning samt störande beteende. 16 procent av flickorna 

och 15 procent av pojkarna befinner sig i denna kategori. 

 

Kategori 2  

I kategori nummer 2 ingår 21 procent av ungdomarna och 16-åringarna utgör 

36 procent av kategorin. Vanligaste brottet är stöld. Övriga brott som ingår i 

kategorin är förskingring, trafikbrott, häleri, narkotikabrott, brott mot 

knivlagen, mened och skyddande av brottsling. 31 procent av alla flickor 

befinner sig i denna kategori och 17 procent av alla pojkar. 

 

Kategori 3 

I den sista kategorin ingår majoriteten av ungdomarna, 64 procent. Vanligaste 

åldersgruppen är ungdomarna som är 17 år. En stor del av gruppen är anmälda 

för misshandel, men även brott som sexuellt ofredande, våld mot tjänsteman, 

olaga frihetsberövande, olaga hot och mordbrand förekommer.  Drygt hälften 

av alla flickor i undersökningsgruppen och knappt 70 procent av pojkarna 

befinner sig i denna kategori. 

 

Tabell 2. Antalet brott fördelat inom de tre brottskategorierna, redovisat i procent. n=66 

Antal brott Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Total 

Ett brott 100 29 36 44 

Fler än ett brott 0 71 64 56 
Chi-Square test signifikans 0,000. 
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Tabell 2 visar att de flesta ungdomar som ingår i kategori 2 och 3 har begått fler än ett brott 

och att de inom kategori 1 enbart har begått ett brott. Då de flesta inom kategori 1 är yngre 

kan det vara en förklaring till varför de enbart begått ett brott och av mindre allvarlighetsgrad.  

 

5.2 Vilka riskfaktorer har ungdomarna? 
Inom familjen finns många av de starkast påverkande risk- och skyddsfaktorerna när barn bor 

hemma (Sundell och Forster, 2005). Därför har vi valt, utifrån material i vår studie, att 

fördjupa presentationen av sex riskfaktorer som kan kopplas till familjen samt undersöka om 

dessa samverkar med de typer av brott som ungdomarna har begått. Riskfaktorerna som 

presenteras rör ungdomarnas boende, problematik hos föräldrarna samt konflikter inom 

familjen. 

 

5.2.1 Ungdomarnas boende  

Tabell 3. Ungdomarnas boende mot brottskategori, redovisat i procent. n= 62*
  
Ungdomens boende Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 
Med båda föräldrarna 10 50 22 26 
Växelvis hos föräldrarna 10 8 15 13 

Med en förälder 60 42 50 50 

På institution/familjehem 20 0 13 11 
Chi-Square test signifikans 0,349.  

*De resterande fyra ungdomarna bor hos annan anhörig eller så framgår ej boendesituationen. 

  

Tabell 3 beskriver vem ungdomen bor med samt hur detta är fördelat inom brottskategorierna. 

Resultatet visar att hälften av ungdomarna bor med enbart den ena av sina ursprungliga 

föräldrar, som i de flesta fall är mamman. Att så många bor med enbart en förälder kan 

förklaras med att 72 procent av vår undersökningsgrupp har skilda föräldrar. Denna siffra kan 

jämföras med statistik från SCB som visar att minst var fjärde svenskfödd 17-åring har 

separerade föräldrar. Det är således en relativt stor andel av ungdomarna som har skilda 

föräldrar i vår studie. De skillnader som vi noterar mellan brottskategorierna är att inom 

kategori 1 och 3 är ungdomarna som bor med en förälder den största procentuella gruppen. 

Den största andelen av ungdomarna i kategori 2 bor med båda sina föräldrar. Då forskning 

visar på samband mellan unga som kommer från splittrade hem och brottsbelastning (Ring, 

2001) är det intressant att våra resultat visar lite andra tendenser. Inom kategori 1 är andelen 

ungdomar som bor med en förälder eller på institution/familjehem procentuellt större än de i 
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kategori 3, som är mer brottsbelastade. Ungdomar som ingår i kategori 2, som begått 

exempelvis stöld, bor hälften med båda sina föräldrar och ingen av dem på institution. 

Resultaten visar således inget direkt samband att de ungdomar som bor med en förälder är de 

som begår grövre brott. 

 

Anledningarna till varför splittrade hem kan vara en riskfaktor är flera. Det kan dels finnas en 

konflikt mellan föräldrar som inte lever tillsammans, vilket kan påverka ungdomens 

välmående. Vidare kan det vara svårt för en ensamstående förälder att ha tillräcklig tillsyn om 

sitt barn, något som Sundell och Forster (2005) menar är en allvarlig riskfaktor. Även om 

många av ungdomarna i vår studie har skilda föräldrar kan vi inte uttala oss hur umgänget 

med den andra föräldern ser ut, hur mycket tid föräldrarna ägnar åt sina barn eller hur de 

uppfostrar dem. Frånvaron av uppfostran utgör dock en väsentlig riskfaktor för att utveckla ett 

kriminellt beteende (Brå, 2006). Ett vanligt påvisat förhållande hos föräldrar, som kan 

kopplas till en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen, är att vara en ensamstående 

mamma (Andersson, 2001). En studie rörande grovt kriminella män visar att de ofta har 

erfarenhet av att fäderna lämnar familjerna (Brå, 2006). Både ensamstående mammor och 

frånvarande fäder kan återfinnas i våra resultat.  

 

5.2.2 Problematik hos föräldrarna 

Föräldrars omsorgsförmåga kan påverkas om de har egen problematik såsom exempelvis 

missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. En minskad omsorg kan öka risken för att ett barn 

utvecklar ett kriminellt beteende (Sundell och Forster, 2005). Även Andersson (2001) menar 

att risken för antisocial utveckling ökar vid föräldrars egen problematik. Troligen är det den 

besvärliga psykosociala situationen som gör att föräldrarna har svårt att på ett ansvarsfullt sätt 

tillgodose barnets behov. I familjer där föräldrar har mer än ett av dessa problem ökar risken 

ytterligare för att ungdomen ska utveckla ett kriminellt beteende.  

 

Tabell 4. Ungdomar med minst en kriminell förälder* mot brottskategori, redovisat i 

procent. n=66  

Kriminellt beteende Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 

Ja 30 7 10 12 

Nej 70 93 90 88 
Chi-Square test  signifikans 0,166.  

* Med en kriminell förälder menas då föräldern är kriminellt belastad, avtjänar eller har avtjänat ett fängelsestraff. 
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Som visas i tabell 4 har 12 procent av ungdomarna minst en förälder som är kriminellt 

belastad och flera av dessa avtjänar eller har avtjänat ett fängelsestraff. I kategori 1 är andelen 

ungdomar med minst en kriminell förälder högre än i de andra brottskategorierna. I vår studie 

finns inget tydligt samband mellan att ha en kriminellt belastad förälder och att begå en viss 

typ av brott. Däremot kan denna riskfaktor vara en anledning till varför dessa 12 procent har 

börjat begå brott. Andersson (2001), Sundell och Forster (2005) och BRÅ, (2006) menar att, 

att ha en förälder som är kriminell eller är positiv till kriminellt beteende är en stark riskfaktor 

för ungdomen att utveckla ett liknande beteende. Föräldrar som begår brott kan, medvetet 

eller omedvetet, föra vidare värderingar och synsätt på kriminella handlingar till sina barn. 

Vidare kan effekten av att en förälder sitter i fängelse göra att kontakten mellan ungdomen 

och föräldern försämras, vilket kan öka risken för kriminellt beteende hos ungdomen.  

 

Tabell 5. Ungdomar med minst en förälder som missbrukar* mot brottskategori, 

redovisat i procent. n=66  

Missbruk Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 

Ja 30 7 17 17 

Nej 70 93 83 83 
Chi-Square test signifikans 0,334. 

 *Med missbruk menas både alkohol- och narkotikamissbruk. 

 

Tabell 6. Ungdomar med minst en förälder som lider av psykisk ohälsa* mot 

brottskategori, redovisat i procent. n=66  

Psykisk ohälsa Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 

Ja 20 7 19 17 

Nej 80 93 81 83 
Chi-Square test signifikans 0,149. 

*Med psykisk ohälsa menas exempelvis ångest, depression, psykos och personlighetsstörningar. 

 

Av tabell 5 framgår att 17 procent av ungdomarna har minst en förälder med 

missbruksproblem. Även tabell 6 visar på detta procenttal gällande ungdomar med minst en 

förälder som lider av psykisk ohälsa. Vi kan återigen se ett mönster, att ungdomar inom 

kategori 1 har störst andel missbrukande föräldrar och störst andel föräldrar som lider av 

psykisk ohälsa, jämfört med de andra kategorierna. Att ha en förälder som missbrukar eller 

lider av psykisk ohälsa kan innebära en minskad omsorg och tillsyn för barnet eller 
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ungdomen. Vidare kan barn med missbrukande föräldrar även få problem i form av psykiska 

problem, uppförande- och psykosociala störningar och ADHD. Dessa typer av problem kan 

medföra svårigheter med sociala kontakter för barnet, som i sin tur kan leda till utanförskap 

och i förlängningen kriminalitet. Barn till psykiskt sjuka föräldrar har i högre utsträckning 

egna psykiska störningar eller problem gällande utveckling jämfört med barn med föräldrar 

utan psykiska problem. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder kan vidare innebära att 

barnet får ta ett allt för stort ansvar för sig själv, hemmet och sin sjuka förälder. Skuld och 

skamkänslor samt oro för förälderns hälsa är vanligt (Lagerberg & Sundelin, 2003). 

 

5.2.3 Konflikter inom familjen  

Tabell 7. Förekomsten av hot och våld inom familjen* mot brottskategori, redovisat i 

procent. n=66  

Våld/hot Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 

Ja 40 7 19 20 

Nej 60 93 81 80 
Chi-Square test signifikans 0,135. 

*Definitionen av hot och våld inom familjen beskrivs i texten nedanför tabell 7. 

 

Som tabell 7 visar lever en femtedel av undersökningsgruppen i familjer där våld och hot 

förekommer. Detta kan både innebära att ungdomen själv blir slagen och hotad eller att 

ungdomen bevittnar hot och våld mot annan familjemedlem. Av de ungdomar som lever i 

dessa familjer återfinns den största andelen hos de ungdomar som ingår i kategori 1. 

Andersson (2001) menar att leva med hot och våld kan påverka ungdomarna på många olika 

sätt. Det är viktigt att föräldrar kan ge barn möjlighet att utveckla grundläggande trygghet och 

kunna tillämpa en konstruktiv konflikthantering utan hot och våld. Barn behöver få möjlighet 

att utveckla sin förmåga till inlevelse och insikt i hur andra människor kan känna och uppleva 

situationer för att kunna utveckla viktiga sociala relationer. Om uppväxtmiljön inte ger 

möjlighet till detta kan barnet få svårigheter med relationer till andra. Problem av detta slag 

medför i förlängningen en ökad risk för kriminell utveckling. 
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Tabell 8. Förekomsten av relationskonflikter inom familjen* mot brottskategori, 

redovisat i procent. n=66  

Konflikt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hela gruppen 

Ja 50 14 29 29 

Nej 50 86 71 71 
Chi-Square test signifikans 0,163. 

*Med relationskonflikter i familjen menas konflikter som är av en allvarligare art, för vidare definition se texten nedanför 

tabell 8. 

 

Tabell 8 visar att av alla ungdomarna är det 29 procent som har relationskonflikter i familjen, 

som beskrivs vara av allvarlig art. Även här är det ungdomarna inom kategori 1 som visar den 

största andelen med denna riskfaktor. Svåra konflikter mellan föräldrar eller mellan barn och 

föräldrar är riskfaktorer enligt Sundell och Forster (2005). De problem som beskrivs i 

utredningarna gällande familjeproblematik handlar om relationskonflikter mellan föräldrarna 

såväl som mellan föräldrarna och ungdomen. Konflikterna mellan föräldrar har i vår studie, 

troligen ofta ett samband med att föräldrarna är skilda. Konflikter mellan ungdom och 

förälder är vanligt förekommande under tonårstiden och kan röra meningsskiljaktigheter om 

exempelvis tider eller alkoholbruk. Vår gissning är dock att konflikterna som framkommer i 

vår studie skiljer sig från relativt vanliga meningsskiljaktigheter som kan förekomma mellan 

föräldrar och barn. 

 

5.3 Kan den typ av brott ungdomarna begått förklaras av deras antal 

riskfaktorer? 
Jonas Ring (2001) menar att det finns ett samband mellan brottsbelastning och antal 

riskfaktorer. De riskfaktorer han studerar är: splittrad familj, hög grad av spänningssökande, 

dåliga relationer till föräldrarna, låg föräldratillsyn, svag föräldrareaktion på skolk, låga betyg, 

låg skoltrivsel, tolerant inställning till brott, tolerant inställning bland kamrater till brott samt 

stor brottserfarenhet hos kamrater. Rings studie visar att antalet riskfaktorer har samband med 

graden av brottslighet bland ungdomarna. Ovan har frekvensen av de sex utvalda 

riskfaktorerna presenterats i grupperna; ungdomarnas boende, föräldrarnas egen problematik 

och våld och konflikter i familjen. Nedan följer en resultatredovisning där 

undersökningsgruppens riskfaktorer visas sammantaget.  
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Tabell 9. Fördelningen av antalet riskfaktorer inom respektive brottskategori, redovisat 

i procent (faktiskt antal inom parentes). n=66. 

 Antal 0 Antal 1 Antal 2 Antal 3 Antal 4 Antal ungdomar 

Kategori 1 0 (0) 20 (2) 30 (3) 20 (2) 30 (3) 100 (10) 

Kategori 2 43 (6) 21 (3) 29 (4) 7 (1) 0 (0) 100 (14) 

Kategori 3 10 (4) 40 (17) 26 (11) 17 (7) 7 (3) 100 (42) 

Total 15 (10) 33 (22) 27 (18) 15 (10) 9 (6) 100 (66) 
Chi-Square test signifikans 0,019 

 

Som framgår av tabell 9 har ingen av ungdomarna i vår undersökning fler än fyra av de sex 

utvalda riskfaktorerna. Vanligast är att ungdomarna har en eller två av riskfaktorerna. 

Resultatet visar även att 15 procent av undersökningsgruppen inte har någon av de utvalda 

riskfaktorerna alls. Detta behöver dock inte betyda att de inte har några andra riskfaktorer än 

de som granskas i denna studie. Resultatet som presenteras i tabell 9 beskriver enbart hur 

många riskfaktorer som varje ungdom har av de sex utvalda, men inte vilka det är. Ett 

anmärkningsvärt resultat som visas i tabell 9 är att antal riskfaktorer inte generellt ökar med 

brottskategorierna, alltså brottets art. De ungdomar som befinner sig i kategori 3, alltså de 

som begått de grövre brotten, är inte de som har flest av de sex utvalda riskfaktorerna. Detta 

resultat motsäger till viss del annan forskning, som menar att antalet riskfaktorer har samband 

med graden av brottslighet, och som vi i tidigare kapitel presenterat. Vad som menas med 

graden av brottslighet kan dock både tolkas som att brottens allvarsgrad ökar samt att 

mängden brott ökar med ett ökat antal riskfaktorer.  

 

Resultatet inom varje brottskategori visar att ungdomarnas riskfaktorer inom kategori 1 är 

jämt fördelade mellan en till fyra riskfaktorer. Vi noterar att i kategori 1 hittar vi den högst 

procentuella andelen med fyra riskfaktorer, dock måste man ha i åtanke att gruppen enbart 

består av tio ungdomar. I kategori 2 har nästan hälften av ungdomarna ingen riskfaktor alls 

och ingen av ungdomarna har fyra riskfaktorer eller fler. I kategori 3 är riskfaktorerna färre än 

förväntat utifrån tidigare forskning. Hälften av ungdomarna har ingen eller en riskfaktor 

medan en fjärdedel har två riskfaktorer. Det är svårt att jämföra ungdomarna i de olika 

kategorierna, eftersom antalet är ojämnt fördelat och nästan hälften av ungdomarna ingår i 

kategori 3. Sambandet mellan brottskategorierna och antalet riskfaktorer har testats med hjälp 

av ett Chi-Square test som visar att resultatet inte är slumpmässigt.  
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5.4 Riskfaktorer inom andra områden 
I studien framkom även andra resultat och faktorer utöver de som direkt rörde familjen. Det 

var faktorer som skolproblematik, ungdomarnas alkohol- och narkotikabruk, 

neuropsykiatriska funktionshinder samt föräldrarnas sysselsättning.  Dessa har vi valt att 

presentera i en egen del eftersom de kan synliggöra ytterligare dimensioner av ungdomarnas 

livssituation. 

  

5.4.1 Skolproblematik  

Skolproblematik är vanligt förekommande bland ungdomarna i vår studie. Av hela gruppen är 

det 67 procent som har eller har haft skolproblematik. Sundell och Forster (2005) beskriver att 

det ofta är samma individer som tidigt börjar skolka, snatta och begå andra kriminella 

handlingar, som också är bland de första att börja experimentera med alkohol och narkotika. 

Vidare menar Sundell och Forster (2005) att ett bristande intresse för skolan, dåliga betyg och 

hög frånvaro är riskfaktorer som ökar risken för kriminellt beteende. Rings (2001) resultat 

visar att skillnaderna mellan de grupper som begår brott och de som inte gör det är 

signifikanta gällande skoltrivsel, skolambition och medelbetyg. Den skolproblematik som 

framkommer i vår studie handlar om att ungdomen har svårt att tillgodogöra sig 

undervisningen, har mycket konflikter med lärare och andra elever eller att ungdomen har haft 

mycket frånvaro från undervisningen.  

 

Anledningarna till varför ungdomen har problem i skolan kan vara flera. Forskning visar på 

en ond cirkel där det finns risk för att barn med flera problem som exempelvis tidiga 

inlärningssvårigheter, uppförandestörningar eller problematisk tal- och språkutveckling kan få 

problem inom flera områden. Om skolan inte lyckas tillgodose dessa elevers särskilda behov 

kan deras motivation minska för undervisningen, vilket kan leda till hög frånvaro och 

konflikter. Uppförandestörningar i form av aggressivitet och utagerande beteende kan göra att 

barnet blir bortvalt av sina klasskamrater och söker sig till andra barn som också är bortvalda. 

Dessa barn kan i förlängningen bilda gäng som börjar snatta, skolka, röka och begå allt 

allvarligare normöverträdelser (Sundell & Forster, 2005).  

 

5.4.2 Ungdomarnas alkohol- och narkotikabruk 

Av ungdomarna i vår studie brukar 61 procent alkohol. Konsumtionen kan variera från att ha 

prövat alkohol, dricka regelbundet eller missbruka. Drogvaneundersökningen från Sollentuna 
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kommun (2007), visar att andelen niondeklassare som har druckit alkohol det senaste halvåret 

uppgår till 54 procent och för elever i årskurs två på gymnasiet uppgår andelen till 84 procent. 

Dessa siffror är något högre än de resultat som vi har fått fram.   

 

Tabell 10. Ungdomarnas alkohol- och narkotikabruk presenterat i åldersgrupper, 

redovisat i procent. n=66 

Födelseår Bruk av alkohol Bruk av narkotika 

1986 3 6 

1987 22 24 

1988 8 23 

1989 35 23 

1990 20 12 

1991 10 6 

1992 2 0 

1993 0 6 

Totalt 61 26 
 Chi-Square test                        Signifikans alkohol 0,002 Signifikans narkotika 0,098 

 

Tabell 10 visar att både alkohol- och narkotikabruket stiger med ungdomarnas ålder, och att 

de åldersgrupper där bruket är procentuellt störst är hos dem som är födda mellan 1987 och 

1990. Av vår studie framgår att sammanlagt 26 procent av ungdomarna har prövat/använder 

narkotika. Bruket rör både cannabis och andra droger. Andelen ungdomar som i Sollentuna 

kommuns drogvaneundersökning (2006/2007) uppger att de har använt narkotika, uppgår till 

6 procent i årskurs nio och till 15 procent i årskurs två på gymnasiet. Jämfört med resultaten 

från drogvaneundersökningen från Sollentuna kommun måste våra resultat ses som relativt 

höga. De rikstäckande undersökningarna för samma årskurser gällande alkohol och narkotika 

stämmer väl överens med resultaten från Sollentuna kommuns drogvaneundersökning 

(Hvitfeltdt & Rask, 2005). 

 

En anledning till att ungdomarna i vår studie dricker jämförelsevis lite alkohol och tar mer 

droger än jämförelsegrupperna kan bero på utredningsförfarandet. Eftersom det är vanligt att 

ungdomar brukar alkohol kan det finnas anledning att tro att detta är en faktor som 

handläggarna inte väljer att ta med i utredningen om det inte finns oro för ungdomens bruk. 

34



Att utreda om ungdomen brukar narkotika är däremot troligen av största intresse för 

handläggaren, varför denna uppgift ofta redovisas.  

 

5.4.3 Neuropsykiatriska funktionshinder 

Barn som tidigt uppvisar allvarliga beteendeproblem löper särskilt stor risk för en framtida 

kriminell utveckling. Beteendeproblemen kan innefatta uppförandestörningar, som aggressivt 

och utagerande beteende, och uppmärksamhetsstörningar, som koncentrationssvårigheter, 

rastlöshet och impulsivitet (Andersson, 2001). Inom vår undersökningsgrupp har 9 procent av 

ungdomarna ett diagnostiserat neuropsykiatriskt handikapp. De diagnoser som förekommer är 

ADHD, Tourettes syndrom och Aspergers syndrom. Av de övriga ungdomarna, de som inte 

har någon neuropsykiatrisk diagnos, uppvisar 3 procent ett beteende som skulle kunna ses 

som ett neuropsykiatriskt handikapp. Detta utifrån att det förs en diskussion i ungdomens 

omgivning om möjligheten att göra en utredning för att klargöra om ett sådant 

funktionshinder föreligger. Vad gäller de ungdomar som har en diagnos, är det svårt att uttala 

sig om vilken betydelse deras funktionshinder har för deras kriminella beteende. Dock visar 

forskning att det är åtta gånger fler pojkar med hög hyperaktivitet som begår brott jämfört 

med icke- hyperaktiva pojkar (Ekbom et al. 2006).  

 

5.4.4 Föräldrarnas sysselsättning 

 

Tabell 11. Föräldrarnas sysselsättning redovisat i procent.  

Förvärvs- 

arbetar  

Sjukskrivna  Arbetslösa  Studerar 
 

Övrigt Framgår 

ej 

Mamma n=66 35 13 8 6 8 30 

Pappa    n= 66 26 13 9 0 21 31 
Med studier avses Svenska för invandrare, Komvux och universitetsstudier. 

Övrigt är föräldrar som är bosatta utomlands, är pensionärer, har skyddad anställning eller avtjänar fängelsestraff. 

 

Tabell 11 visar att drygt en femtedel av föräldrarna är arbetslösa eller sjukskrivna. Detta kan 

jämföras med uppgifter från statistiska centralbyrån från år 2005 och år 2006 då cirka 5 

procent av befolkningen var arbetslös. Det är således ett större procenttal i vår studie som inte 

förvärvsarbetar. De föräldrar som uppges förvärvsarbeta uppgår till cirka 30 procent av alla 

föräldrarna. För en lika stor andel av föräldrarna framgår det inte vad de har för 

sysselsättning. Att detta inte är noterat i utredningen kan eventuellt bero på att det saknade 
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relevans för just den utredningen. Av resultatet framgår att det är många pappor som bor 

utomlands. Detta kan förklaras med att nära hälften av ungdomarna har minst en utlandsfödd 

förälder, som i vissa fall har flyttat tillbaka till sina ursprungsländer. Föräldrarnas 

sysselsättning eller avsaknad av denna är en faktor som påverkar familjen och ungdomen på 

olika sätt. Huruvida föräldrarnas sysselsättning påverkar ungdomen till den grad att det blir en 

riskfaktor som ökar det kriminella beteendet är svårt att bedöma. 

 

5.5 Resultaten analyserade utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet 
För att förstå ungdomarnas kriminella beteenden måste man se de enskilda riskfaktorerna 

tillsammans och i ett större sammanhang. Förhållanden som kan påverka ungdomarnas 

kriminella beteenden kan ses på olika nivåer, exempelvis genom vilken politisk strömning 

som råder i samhället. De påverkas även av hur deras bostadsområde är planerat, vilka 

fritidsintressen som finns att tillgå, samt hur deras hemkommun satsar på ungdomsfrågor. I 

primärmiljön, på mikro- och mesonivå, handlar det om individuella faktorer som föräldrarnas 

beteende, klimatet i familjen, ungdomens umgänge, personal som ungdomen möter i skolan 

samt samspelet mellan dessa områden. För att kunna resonera kring ungdomarnas riskfaktorer 

och deras kriminella beteende väljer vi att använda oss av det utvecklingsekologiska 

perspektivet.  

 

5.5.1 Familjerelaterade riskfaktorer 

Av de sex riskfaktorer som rör familjen visar resultatet att de flesta ungdomar har mellan en 

och två av dessa. Ungdomarna inom kategori 3, de som har begått brott mot person, är inte de 

som har flest riskfaktorer procentuellt. Detta skulle kunna tyda på att det är andra riskfaktorer 

än de i vårt urval som har haft betydelse för ungdomarnas kriminalitet. Det kan även vara så 

att man behöver se hela sammanhanget för att kunna förstå ungdomarnas kriminella beteende. 

Av de sex familjerelaterade riskfaktorerna som vi har granskat i denna studie kan vi se att den 

vanligaste riskfaktorn är att bo med en förälder. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan 

en ensamstående förälder ha svårt att ha tillsyn om sitt barn, ha sämre ekonomi och mindre 

möjlighet att spendera tid med barnet. Vidare har en ensamstående förälder kanske ingen att 

dela ansvaret med om barnet blir sjukt och måste därför själv vara hemma från jobbet, varför 

arbetet kan bli lidande. Om inte kommunen erbjuder någon barnomsorg på kvällar och helger, 

blir en ensamstående förälder begränsad i sitt val av arbete. 
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Normen i vårt samhälle är uppbyggd på tvåsamhet och flera samhälleliga system är anpassade 

efter detta och att barn bor med båda sina föräldrar. Vidare kan en begränsad tillsyn hemifrån 

få betydelse för ungdomens kriminalitet, liksom begränsade ekonomiska förutsättningarna. 

Det kan leda till att ungdomen får utrymme att söka sig till andra ungdomar, utan tillsyn, och 

begå brott för att komma upp i den materiella standard som eftersträvas bland jämnåriga.  

 

Relationskonflikter i familjen är den näst vanligaste riskfaktorn hos undersökningsgruppen. 

Att som tonåring uppleva relationskonflikter inom familjen är troligen inget ovanligt, men 

kan ändå förstås utifrån olika nivåer och sammanhang och därmed vara mer eller mindre 

allvarliga. Under ungdomstiden är det vanligt att ungdomen har andra åsikter än sina 

föräldrar, vilket kan orsaka konflikter på mikronivå. På mesonivå kan konflikter exempelvis 

röra skilda föräldrars samarbetssvårigheter gällande inställningen kring ungdomens närmiljö 

som skola och kamratgrupp. Vidare kan ungdomen ha svårt att förena de krav som ställs på 

honom/henne från de olika områdena. För att slippa kompromissa kan ungdomen negligera 

föräldrar och skola och istället låta sig omges av sina kamrater, vilket kan orsaka slitningar i 

föräldra -barn relationen och även leda till konflikter mellan olika delar av systemet. 

Konflikterna i familjen kan även bottna i exempelvis förändrade ekonomiska förutsättningar 

för föräldrarna vid exempelvis arbetslöshet. Då studier har påvisat att familjen är en viktig 

skyddsfaktor är det viktigt att den fungerar, varför relationskonflikter då kan ses som 

allvarliga. Om ungdomen inte känner trygghet i familjen finns risken att den söker sig bort 

från denna och söker bekräftelse från annat håll.  

 

Vad gäller de resultat som rör hot/våld i familjen, föräldrar med missbruksproblem och 

föräldrar som lider av psykisk ohälsa är procenttalen för dessa riskfaktorer relativt lika 

fördelade utifrån hela gruppen. Som ovan nämnts är familjen en viktig skyddsfaktor. Om våld 

eller hot förekommer inom familjen försvinner den trygghet som en familj ska ge. Trots att 

aga är förbjudet i Sverige är det inte säkert att det är dessa normer som återfinns inom 

familjen. Föräldrar som har en missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa kan ha 

svårare att ha tillsyn över ungdomen då de kan vara upptagna av sin egen problematik. 

Ungdomen får då ta mycket ansvar som den inte är mogen för. På mikronivå kan brott bli en 

utväg för ungdomen att försörja sig om föräldrarna inte klarar av detta. Att söka sig till andra 

ungdomar som också saknar föräldratillsyn är en annan möjlig effekt. Eftersom det har visat 

sig att kamraters inställning till brott har stor betydelse för den egna kriminaliteten kan även 

detta vara en ingång. Beroende på hur kommunen är organiserad finns det olika möjligheter 
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att fånga upp de människor som har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa och erbjuda 

dem behandling. Detta kan göra att föräldrarnas problematik kan fortgå mer eller mindre lång 

tid och därmed få mer eller mindre effekt på ungdomarna. Om det finns en kultur som 

förespråkar att var och en sköter sitt kan det också ta lång tid innan ett ingripande från 

samhället kommer till stånd för att förändra situationen.  

 

Den riskfaktor som procentuellt minst ungdomar har är riskfaktorn förälder som är kriminell. 

Detta kan vara ett tecken på att det inte behöver vara de mest direkta systemen, såsom 

föräldrarnas beteende, som har betydelse för ett kriminellt beteende. Ungdomar vars föräldrar 

har egen problematik, som exempelvis missbruk, kan påverka ungdomen dagligen om 

missbruket fortgår i hemmet. Detta kan göra att ungdomen undviker att vistas i hemmet och 

blir förpassad till andra miljöer. Kriminella föräldrar förlorar eventuellt inte omsorgsförmågan 

på samma sätt som de missbrukande föräldrarna och ungdomen påverkas möjligen inte i lika 

hög utsträckning direkt av förälderns beteende. Dock kan ingripandet från samhället bli mer 

direkt genom exempelvis ett fängelsestraff.  

 

Av dessa sex riskfaktorer är det intressant att inom kategori 1, mindre allvarliga brott, är 

procentandelen med dessa riskfaktorer, se tabell 3-8, större än i de andra grupperna. Överlag 

är de ungdomar som återfinns i kategori 2 de som flest procentuellt bor med båda sina 

föräldrar. Vidare har hälften av ungdomarna i kategori 2 ingen riskfaktor alls och ingen har 

heller fyra eller fler. I kategori 3 är riskfaktorerna färre än förväntat utifrån tidigare forskning. 

Hälften av ungdomarna har ingen eller en riskfaktor medan en fjärdedel har två riskfaktorer. 

Intressant är även att mer än hälften av ungdomarna i undersökningsgruppen ingår i kategori 

3. En förklaring till detta kan vara att de ungdomar som begått mindre allvarliga brott inte blir 

utredda av socialtjänsten i samma utsträckning och därför är underrepresenterade i vår studie. 

De ungdomar som har utretts trots brottets milda grad bör då ha andra bakomliggande faktorer 

än själva brottet som lett till oro från socialtjänsten. 

 

5.5.2 Ungdomarnas beteende, drogbruk och skolgång 

Övriga resultat visar att allvarlighetsgraden på brotten generellt stiger med ungdomarnas 

ålder. Fördelningen av ungdomarnas ålder inom brottskategorierna kan eventuellt förklaras 

med att brott som snatteri och skadegörelse är vanliga första brott, varför yngre ungdomar 

kanske prövar dessa. Resultaten visar att det är vanligare att de äldre ungdomarna brukar 

alkohol och även narkotika. Detta kan vara en av förklaringarna till varför så många av de 
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äldre är inblandade i misshandelsfall. Den äldre gruppen kan ha hunnit med att begå både 

mindre allvarliga brott samt grövre brott, men blivit indelade i kategori tre. Flera av 

ungdomarna i studien har återfallit i brott. Detta kan eventuellt förklaras genom att analysera 

hur omgivningen ser ut. Familje- och hemsituationen kan karakteriseras av brist på regler om 

vad ungdomen får och inte får göra. Om det dessutom inte finns några konsekvenser då regler 

bryts kan detta ge utrymme för ungdomen att utveckla ett kriminellt beteende. Är föräldrarna 

bristfälliga i sin föräldraroll kan samhället behöva gripa in i form av socialtjänsten. Även 

andra vuxna som kan fånga upp ungdomar som börjar begå mindre allvarliga brott är viktiga i 

ungdomens närmiljö.  I områden där boendeomsättningen är stor har vuxna i området mindre 

kännedom om ungdomarna vilket kan göra de vuxna mindre benägna att reagera och ingripa 

vid brott. Utbudet av fältarbetare, personal på ungdomsgårdar och andra vuxna som möter 

ungdomar, beror på ekonomiska och politiska förhållanden, men även ett samarbete på 

mesonivå bör fortgå för att personalens förebyggande arbete ska fungera.  
 

Av våra resultat framkommer att en majoritet av undersökningsgruppen har eller har haft 

skolproblem i form av exempelvis allvarliga konflikter med lärare och hög frånvaro. Hur väl 

ungdomar knyter an till den miljö som finns i skolan kan bero på hur föräldrarna hjälper till 

med att stötta vid exempelvis läxor. Har ungdomen svårt att följa regler, kommer efter med 

läxor och har ett beteende som många klasskompis tycker illa om kan han/hon känna sig 

misslyckad. Är ungdomen även avvisad från lärare och föräldrar kan det vara lättare att söka 

sig till andra gemenskaper och umgås i gäng med andra avvisade. Skolmiljön kan även vara 

svår om ungdomen har beteendeproblematik som exempelvis hyperaktivitet. För att en 

hyperaktiv ungdom ska kunna fungera i ett klassrum måste dennes problematik förstås av 

lärare och andra elever. Om inte detta sker finns det risk för att barnet blir utstött av de andra 

eleverna och enbart ses som bråkigt och stökigt av läraren.  

 

På makronivå tas många beslut om frågor som rör ungdomar och deras föräldrar. Drygt en 

femtedel av föräldrarna i vår studie är arbetslösa eller sjukskrivna. Vilket stöd de får från 

samhället kan variera och då även påverka deras ungdomar. De ideologiska och kulturella 

föreställningar som råder i ett samhälle har betydelse för om en ungdom är ett individansvar 

eller ett samhälleligt ansvar. Det är viktigt att ungdomar som av olika anledningar mår dåligt 

och visar ett asocialt beteende får stöd för att de inte ska utveckla grövre kriminella mönster 

och beteenden. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
6.1 Sammanfattning av studiens resultat  
Av de 66 ungdomarna som vi har granskat är de flesta pojkar. De riskfaktorer som var störst 

procentuellt förekommande hos gruppen kriminella ungdomar var skolproblematik (67 

procent), att bo med en förälder (50 procent) samt relationskonflikter i familjen (29 procent). 

En majoritet av undersökningsgruppen har föräldrar som är separerade och hälften bor med 

enbart en förälder, företrädesvis mamman. De flesta föräldrarna förvärvsarbetar som 

sysselsättning. En femtedel av föräldrarna är sjukskrivna eller arbetslösa. Av papporna är det 

flera som har flyttat tillbaka till sina ursprungsländer. Mer än hälften av ungdomarna har eller 

har haft skolproblematik som rör konflikter med lärare och elever, frånvaro och 

inlärningsproblem. En fjärdedel av gruppen har prövat narkotika. Knappt tio procent har ett 

diagnostiserat neuropsykiatriskt funktionshinder. Ungefär hälften av ungdomarna hade begått 

mer än ett brott. En stor del av de yngsta ungdomarna återfanns i kategori 1, som innebär att 

de begått brott som snatteri och klotter. De äldre ungdomarna återfanns i kategori 2 och 3, 

efter att begått brott som exempelvis misshandel, sexuellt ofredande, stöld och narkotikabrott. 

De procentuellt flesta ungdomarna i vår studie har begått brott mot person. Av de sex 

riskfaktorerna som vi fokuserade på har de flesta ungdomar en eller två av dessa. Ingen av 

ungdomarna hade flera än fyra av dessa riskfaktorer. Ungdomar som har minst en förälder 

med ett kriminellt beteende, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa uppgick till cirka 15 

procent av hela gruppen. En femtedel av ungdomarna lever med hot eller hot om våld i 

familjen. Knappt en tredjedel har relationskonflikter i familjen som är av allvarligare art.  

 

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten som framkom i vår studie var att det inte var de 

ungdomar som begått de grövre brotten som hade procentuellt flest antal riskfaktorer. Vad 

detta resultat beror på är svårt att säga, men en förklaring kan vara att det finns andra 

riskfaktorer än de som vi granskat som skulle ha gett en annan fördelning inom 

brottskategorierna. De riskfaktorer som vi kan finna i vårt resultat, i likhet med tidigare 

forskning, är exempelvis ensamstående mammor och föräldrar med egen problematik. Vissa 

riskfaktorer som har framkommit i vårt resultat kan ligga till grund för ungdomens kriminella 

beteende medan andra riskfaktorer generellt är en försvårande omständighet för ungdomen. 

Vilka riskfaktorer som har direkt betydelse för det kriminella beteendet går dock inte att uttala 

sig om utifrån vår studie. 
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6.2 Metodkommentar 
I denna studie har vi granskat ett stort antal ungdomars utredningar och registrerat dessa 

resultat statistiskt, vilket gjorde att vi fick en övergripande bild av hur gruppen ungdomar såg 

ut. Om vi istället hade valt en kvalitativ metod för att granska denna grupp, skulle vi 

eventuellt ha kunnat beskriva ungdomarna och deras riskfaktorer mer ingående och specifikt. 

Eftersom antalet respondenter i en kvalitativ studie på C-nivå oftast är betydligt färre än 

antalet i vårt material hade vi dock haft svårt att se några mönster i en sådan grupp, vilket var 

syftet med studien.  

 

Den första frågeställningen fokuserade på vilka riskfaktorer ungdomarna hade. Riskfaktorer 

rörande familjen kunde till stor del återfinnas i utredningarna. Andra riskfaktorer som tidigare 

forskning tog upp som betydelsefulla, exempelvis en risktagande personlighet, var av sådant 

slag att de inte kunde detekteras i utredningarna utan att göra alltför övergripande tolkningar, 

något som vi ville undvika. Riskfaktorer som inte framkom tydligt i utredningarna, såsom 

exempelvis ungdomens personlighet och kamraternas betydelse, skulle med en kvalitativ 

metod ha kunnat belysas. Vid en intervjustudie hade vi även kunnat få svar på vilka områden 

ungdomarna hade upplevt som problematiska och vilka funderingar de har kring varför de har 

begått brott.  

 

Den andra frågeställningen uppfylldes väl av den kvantitativa metoden, eftersom vi fick en 

samlad bild av vilka brott ungdomarna hade begått. Vidare kunde vi kategorisera brotten och 

ställa dem mot olika riskfaktorer. För att få en ytterliggare dimension av brottens art kunde 

granskningar av polisanmälningar ha gett oss en förfinad bild. Eftersom socialtjänsten inte har 

till uppgift att utreda skuldfrågan är deras dokumentation av brotten således sekundär. Det kan 

mycket väl vara så att ungdomarna i vår studie har begått fler och andra brott än de som 

framkommit i våra resultat. Genom självskattningsformulär eller intervjuer med ungdomarna 

skulle vi eventuellt ha fått ett säkrare resultat.  

 

Den tredje frågeställningen besvarades genom sambandstabeller mellan riskfaktorerna och 

brottslighet uppdelat efter allvarlighetsgrad. Ett större urval skulle ha gett oss större grupper 

och därmed bättre möjlighet att undersöka sambandet mellan riskfaktorerna och det 

kriminella beteendet. Som tidigare nämnts skulle även andra riskfaktorer som inte framkom i 
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utredningarna varit intressant att belysa. Kanske skulle dessa även kunnat visa på andra 

samband mellan riskfaktorer och brottskategorierna. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Inom vårt forskningsområde, ungdomskriminalitet, finns det en mängd olika ingångar för att 

belysa ämnet ytterliggare. Under vårt arbete har vi fått flera uppslag till hur ämnet skulle 

kunna behandlas utifrån olika synvinklar och metoder.  

 

I vår studie har vi bland annat studerat sex olika riskfaktorer rörande familjen och tittat på hur 

många av dessa som återfinns hos varje enskild ungdom. Intressant vore att gå vidare och 

fråga ungdomarna i undersökningsgruppen hur de uppfattar riskfaktorer samt om de tror att 

dessa har påverkat deras kriminella beteende. Vidare skulle det vara intressant att följa upp 

ungdomarna i vår studie om exempelvis tio år och ställa frågor kring riskfaktorerna. Det vore 

även intressant att höra vilka faktorer i deras liv som hade betydelse för det kriminella 

beteendet i ungdomen och om de fortfarande har ett sådant beteende. Även ungdomarnas 

upplevelser av att bli utredda inom socialtjänsten skulle vara intressant att studera.  

 

En annan aspekt på området vore att anlägga ett salutogent perspektiv på studien. Det 

salutogena perspektivet grundlades av Aaron Antonovsky som frågade sig varför vissa klarar 

sin hälsa trots att de utsätts för svår stress. I vårt fall skulle det vara att titta på vad det är som 

gör att ungdomar med många riskfaktorer inte utvecklar ett antisocialt beteende som 

exempelvis kriminalitet.  

 

Vidare skulle en studie kunna belysa, vad socialtjänsten grundar sitt beslut på då man inleder 

en utredning av ungdom som begått en kriminell handling. En sådan studie skulle kunna 

inrikta sig på vilka riktlinjer det finns för förfarandet, hur dessa tillämpas samt hur de enskilda 

handläggarna ser på sin bedömning. Det vore även intressant att anlägga ett etniskt perspektiv 

och/eller ett könsperspektiv. Man skulle då kunna titta närmare på om de faktorer 

handläggarna tar med, skiljer sig åt när det gäller invandrare och svenskfödda eller flickor 

respektive pojkar. Vår studie har övertygat oss om att granskning av utredningar är ett 

intressant ämne, då de kan analyseras på många olika sätt och även bidra till metodutveckling 

i utredningsarbete inom socialt arbete. 
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BILAGA 1 

DATAINSAMLINGSMALL 
1. Löpnr: _________ 

2. Födelseår:_________ 

3. Kön:  Flicka   Pojke 

4. Antal brott/misstanke om brott som framkommer i utredningen: 

  Ett   Fler än ett brott 

5. Vilken typ av brott har ungdomen blivit aktualiserad för? (Flervalsfråga) 

  Snatteri   Stöld 
  Klotter   Skadegörelse 
  Trafikbrott  Narkotikabrott 
  Störande beteende  Urkundsförfalskning 
  Sexuellt ofredande  Olaga hot 
  Rån   Misshandel 
  Övrigt___________  Framgår ej 

________________________________ 
FAMILJ 
  

6. Föräldrar: 

  Gifta/sammanboende  Skilda/separerade  Övrigt 

7. Syskon: 
  Inga   Ett syskon  Två syskon 
  Tre syskon  Fler än tre  Framgår ej 

8. Placering i syskonskaran: 

  Yngst   Mittenplacering  Äldst 

9. Föräldrars etiska bakgrund: 

  En eller båda utlandsfödda   Framgår ej 

10. Har föräldrarna egen problematik? (Flervalsfråga) 

  Psykisk ohälsa  Kriminellt beteende  Missbruk 
  Neuropsykiatrisk diagnos   Framgår ej 

11. Moderns sysselsättning: 
  Förvärvsarbetar  Sjukskriven  Arbetssökande 
  Studerar   Övrigt   Framgår ej 

12. Faderns sysselsättning: 

  Förvärvsarbetar  Sjukskriven  Arbetssökande 
  Studerar   Övrigt   Framgår ej 
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13. Ungdomen bor med: 

  Båda föräldrarna  Växelvis hos föräld.  Moder 
  Fader   Annan anhörig  
  På institution/familjehem 

14. Familjeproblematik: (Flervalsfråga) 

  Våld/hot inom familjen  Konflikter i relationen  Problem hos syskon 
  Brister i föräldrarollen  Annat_____________  Framgår ej 

_______________________________ 
UNGDOMEN 
 
15. Ungdomens sysselsättning: 

  Går i skolan  Saknar sysselsättning 
  Annan sysselsättning  Framgår ej 

16. Skolproblematik:  

  Har skolproblematik  Framgår ej 
 Vid problem, beskrivning:_____________________ 

17. Regelbundna organiserade fritidsintressen: 

  Ja   Framgår ej 

18. Har ungdomen psykiska problem? (Flervalsfråga) 

  Självskadebeteende Självmordstankar/försök 
  Depression/ångest  Framgår ej 

19. Brukar ungdomen alkohol? 

  Ja    Framgår ej 

20. Brukar ungdomen narkotika? 

  Ja, cannabis  Ja, cannabis och andra droger 
  Framgår ej 

21. Finns oro för ungdomens umgänge? 

  Ja   Framgår ej 

22. Diagnostiserat neuropsykiatriskt funktionshinder: 

  Ja, Aspergers syndrom  Ja, ADHD 
  Ja, Tourettes syndrom  Framgår ej 

23. Beskriver utredningen att ungdomen uppvisar (ej diagnostiserat) ett beteende som 
kan anses utgöra ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 
 
  Ja   Framgår ej 
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