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Kriminalitet under ungdomsåren är vanligt förekommande och Moffitt 
(1993) har utformat en teori om att en stor grupp ungdomar under en 
begränsad tid under tonåren begår brott, så kallad tonårstidsbegränsad 
kriminalitet, medan en mindre grupp ungdomars brottslighet inte 
begränsas till tonåren, så kallad långvarig kriminalitet. Den 
föreliggande studien har analyserat data rörande en grupp pojkar 
(n=353) i åldrarna 15-20 år som dömts till ungdomstjänst i Stockholm. 
Syftet med den föreliggande studien var att söka identifiera 
dimensioner i gruppen och mönster i de brott de rapporterat att de 
begått samt att beskriva gruppen utifrån problemområdena 
skolproblematik, psykiatriska besvär, misshandel av föräldraperson 
samt ålder för alkoholdebut respektive brottsdebut. Resultatet visade 
att det fanns stora skillnader med avseende på kriminalitet i gruppen. 
En liten andel pojkar i gruppen har begått en stor andel av brotten 
medan majoriteten av alla pojkar har begått ett relativt fåtal brott. Med 
utgångspunkt i våldsbrottsligheten gick det att urskilja två subgrupper, 
grupp S1 och grupp S2, som skiljde sig signifikant åt inom samtliga 
studerade index. Grupp S2 hade i jämförelse med grupp S1 signifikant 
större skolproblematik, fler psykiatriska besvär och hade oftare blivit 
utsatt för misshandel av föräldraperson. Grupp S2 hade dessutom 
signifikant lägre genomsnittsålder för både alkoholdebut och 
brottsdebut än grupp S1.  

 
 
Ungdomsbrottslighet är ett samhällsproblem som ständigt aktualiseras. Antisociala 
beteenden och kriminalitet under ungdomsåren är vanligt förekommande och forskning 
om ungdomsbrottslighet har visat att de sociala miljöer som individer ingår i påverkar 
sannolikheten för att ungdomar ska hamna i brottslighet (Brå, 2010:6; Ring, 2007). 
Ungdomar utvecklas i interaktion med familjen, skolan och kamratkretsen och flera 
risk- och skyddsfaktorer återfinns i den sociala miljön och vid forskning beträffande 
ungdomsbrottslighet tenderar dessa förhållanden under uppväxten att vara centrala 
teman (Nilsson, 2007). Flera tidigare studier har framhållit betydelsen av den samlade 
mängden problemfaktorer där förekomsten av flera riskfaktorer samtidigt och på flera 
nivåer, exempelvis inom familjen och hos ungdomen, innebär en förhöjd risk för 
kriminalitet. En ökad sannolikhet för kriminellt beteende gäller också för ungdomar 
med tidig debut i problembeteenden, för ungdomar som börjar med normbrytande 
beteenden redan innan 13 års ålder, jämfört med ungdomar som börjar senare i tonåren. 
Ungdomar med tidig debut i problembeteenden såsom kriminalitet löper också större 
risk än andra ungdomar att få skolproblem och psykisk ohälsa och dessa problem 
förekommer ofta samtidigt. Dessa ungdomar riskerar också att anamma en kriminell 
livsstil och fortsätta med brottsligt beteende i vuxen ålder (Söderholm Carpelan et al., 
2008). Vidare forskning om ungdomsbrottslighet och övrig beteendeproblematik såsom   
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skola, familjeproblematik och psykisk ohälsa är av betydelse för att öka kunskapen hos 
de institutioner och myndigheter som har hand om ungdomar som begår brott. Kunskap 
om vilka ungdomar som har en ökad risk att anamma en kriminell livsstil är av stor 
betydelse för samhället och en förutsättning för dess möjligheter att minska 
brottsligheten.  
 
Studier har visat att det föreligger ett samband mellan tidig brottsdebut, omfattande 
kriminalitet och huruvida ungdomen har varit utsatt för misshandel och vanskötsel i 
hemmet (Tonry, Ohlin, & Farrington, 1991). Farrington och Loeber (2000) rapporterar 
att gruppen med de mest våldsbrottsliga ungdomarna ofta själva blivit utsatta för våld. 
Vidare har forskning beträffande familjeförhållanden visat att ungdomar som har 
uppgett att de har en relativt dålig relation till sina föräldrar tenderar att vara mer 
brottsbelastade än ungdomar som enligt egen uppgift har god relation till sina föräldrar 
(Brå, 2012:13). Ogynnsamma hemförhållanden med aspekter som en splittrad familj 
och försämrade sociala relationer har visat sig vanligare bland personer dömda för brott 
jämfört med den övriga befolkningen (Nilsson, 2007). Vidare har flertalet studier visat 
på förekomsten av mental ohälsa bland ungdomar som är inblandade i brottslighet 
(Cocozza & Skowyra, 2000). Ungdomar som ägnar sig åt brottslighet upplever betydligt 
mer psykiska besvär än ungdomar i den allmänna populationen och de mår signifikant 
sämre än ungdomar med mindre omfattande brottslighet. Teplin, Abram, McClelland, 
Dulcan och Mericle (2002) redogör för en studie där nästan två tredjedelar av pojkarna 
som begått brott i materialet uppfyllde diagnostiska kriterier för en eller flera 
psykiatriska sjukdomar. Vidare rapporterar Cocozza och Skowyra (2000) att en av fem 
ungdomsbrottslingar inom rättsystemet har allvarliga mentala hälsoproblem.  
 
Förutom kopplingen mellan brottslighet, familjeförhållanden, tidig brottsdebut 
respektive mental ohälsa framhålls ofta skolan och dess samband med brottslighet under 
ungdomsåren. Flertalet studier har visat att skolsituationen är relaterad till brottsligt 
beteende och att skolproblem samvarierar med brottsbelastning på individnivå (Brå, 
2012:13; Nilsson, 2007; Tonry et al., 1991). Det har påvisats att ju bättre ungdomar 
trivs i skolan, respektive ju högre betyg de har, desto ovanligare är det med hög 
brottsbelastning. Ungdomar som är mer brottsbelastade än andra ungdomarna tenderar 
att på gruppnivå vara ointresserade för skolan och prestationerna hos dessa är i regel 
också sämre. De mer brottsbelastade ungdomarna kännetecknas även i större 
utsträckning av mer regelbunden skolk och det har påvisats att det föreligger ett 
samband mellan brottsbelastning och mobbning (Brå, 2010:6). Ju oftare personer har 
mobbat andra desto högre tenderar deras brottsbelastning att vara. Loeber (1990) 
diskuterar skolproblematik och beskriver hur uppmärksamhetsproblem och impulsivitet 
kan orsaka lässvårigheter. Han redogör för hur lässvårigheter i längden kan leda till 
misslyckande i skolan vilket i sin tur ökar sannolikheten för antisocialt beteende och 
brottslighet. Loeber understryker dock att problem med uppmärksamhet och 
impulsivitet i sig, oavsett lässvårigheter, kan öka sannolikheten för misslyckande i 
skolan och brottslighet.  
 
Loeber och Farrington (1998) fann i sin metaanalys att negativ attityd till skolan, låga 
betyg samt psykologiska förhållanden såsom impulsivitet och aggressivitet tycks vara 
faktorer i barn- och ungdomsåren som har samband med senare allvarlig och 
våldsinriktad brottslighet. Forskarna poängterar dock vikten av att se till flera 
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riskfaktorer för brottslighet samtidigt snarare än att se kriminalitet som förorsakat av 
enstaka faktorer. Resonemanget kring sambandet mellan social miljö och 
beteendeutveckling samt sambandet mellan skolproblematik och ungdomsbrottslighet 
har utvecklats i Hirschis teori om sociala band. Teorin betonar fyra aspekter som är 
viktiga för utvecklingen av en individs beteende; anknytning, åtaganden, delaktighet 
och övertygelse (Hirschi, 1969). Anslutning till samt engagemang och delaktighet i 
skolan är enligt teorin betydelsefulla element vid en ungdoms beteendeutveckling, där 
svaga band till skolan ökar risken för antisocialt beteende såsom kriminalitet. Enligt 
teorin blir en ungdom med skolproblematik frustrerad över skolsituationen och känner 
mindre anknytning till skolan samtidigt som skolgången får mindre betydelse för 
personen i fråga. Vid bristande anknytning och konformitet ökar risken för brottslighet 
vilket, enligt teorin, gör skolan till en viktig aspekt vid studier av ungdomsbrottslighet 
(Hirschi, 1969).  
 
Ungdomsbrottslighet som fenomen 
Flera studier inom området ungdomsbrottslighet har framhållit att brottsligheten är 
skevt fördelad och att det är en tämligen liten andel unga står för en betydande del av 
den sammanlagda brottsligheten bland ungdomar (Brå, 2010:6). Samtidigt som det är en 
liten grupp som begår en stor andel av brotten begår majoriteten av alla de ungdomar 
som begår brottsliga handlingar ett relativt fåtal brott (Brå, 2012:13). Ett mönster som 
kunnat skönjas under lång tid, både i Sverige och internationellt, är att de personer som 
registreras för brott oftast är i mellersta tonåren. Efter denna toppnotering minskar 
antalet misstänkta personer gradvis med ökad ålder vilket har lett forskare att bilda 
teorier om att ungdomsbrottslighet är en fas med antisocialt beteende som är övergående 
med åldern (Brå, 2012:13). Moffitt (1993) menar att forskning kring 
ungdomsbrottslighet kan vara missvisande om man inte försöker urskilja olika typer av 
ungdomsrelaterad brottslighet. Moffitt har utformat en teori om att ungdomsbrottslighet 
kan delas upp i två typer. Den ena typen beskriver en stor grupp ungdomar som under 
en begränsad tid under tonåren begår brott, så kallad tonårstidsbegränsad kriminalitet. 
Den andra typen beskriver en mindre grupp ungdomar vars brottslighet inte begränsas 
till tonåren utan fortskrider under vuxenlivet, så kallad långvarig kriminalitet. Denna 
mindre grupp, menar Moffitt, är en mycket viktig grupp ungdomar som bör studeras 
mer ingående eftersom det är denna grupp som avviker och fortsätter med brottslighet i 
vuxen ålder. 
 
Enligt Moffitts teori är ungdomar i de olika grupperna med tonårstidsbegränsad 
kriminalitet respektive långvarig kriminalitet engagerade i olika typer av brott (Moffitt, 
1993). Gruppen med tonårstidsbegränsad kriminalitet engagerar sig främst i brott som 
symboliserar vuxna privilegier eller som visar på självständighet från 
föräldrakontrollen. Sådana brott är exempelvis olika former av vandalism, brott mot den 
allmänna ordningen och stöld. Gruppen med långvarig kriminalitet tenderar däremot att 
ha en utbredd kriminalitet där de begår brott inom flera olika brottskategorier. Moffitt 
beskriver vidare brotten hos de med långvarig kriminalitet som offerorienterade där 
våldsbrott är en frekvent brottstyp. De ungdomar som begår en högre andel våldsbrott 
tenderar också att begå många andra typer av brott (Farrington & Loeber, 2000). 
Moffitts teori bygger även på idéen om att brottslighetens orsaker är olika för de olika 
grupperna. Teorin beskriver att gruppen med tonårstidsbegränsad kriminalitet begår 
brott som en del i sin strävan efter vuxenvärldens privilegier och att brottsligheten 
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uppstår genom observation av kriminella beteenden hos ungdomar i omgivningen, 
beteenden som sedan efterapas. Moffitt (1993) beskriver hur denna typ av 
ungdomsbrottslighet upphör i och med inträdandet i vuxenlivet medan brotten hos 
gruppen med långvarig kriminalitet ses som något som föranletts av bland annat 
bristande sociala relationer, mental ohälsa och skolproblematik, som kvarstår in i vuxen 
ålder.  
 
I enlighet med Moffitts resonemang beskriver Långström (2003) att de allra flesta 
ungdomar begår någon form av brottslig handling under sin tonårstid och han menar att 
endast en liten del av dessa fortsätter med brottslighet efter tonårstiden. 
Våldsbrottslighet är en indikator på ökad risk för brottsutveckling i vuxenlivet 
(Långström, 2003; Sarnecki, 2009) och ungdomar som begår en hög andel våldsbrott 
tenderar också att begå många andra typer av brott. Studier visar dessutom att gruppen 
med mest våldsbrottsligt beteende har utbredd problematik inom flera andra områden 
såsom skola, mental hälsa samt att de själva blivit utsatta för våld (Farrington & Loeber, 
2000). Långström hänvisar till forskning som visar att cirka fem procent av alla pojkar 
som begår brott i Sverige under tonåren sedan står för majoriteten av alla brott som 
begås av vuxna. Han refererar vidare till flera studier som uppvisar tecken på att pojkar 
som begår brott så tidigt som vid 12-13 års ålder och som sedan fortsätter med brott 
under tonåren också är de pojkar som sedan begår majoriteten av alla brott i vuxen 
ålder. Denna mindre grupp ungdomar som i unga år börjar begå normöverträdelser och 
som sedan återkommande begår brott i tonåren löper en ökad risk att hamna i mer 
långvarig kriminalitet (Brå, 2012:13).  
 
Med utgångspunkt i ovanstående forskning om ungdomsbrottslighet gjordes 
föreliggande studie på en grupp pojkar som alla dömts för brott under ungdomsåren. 
Ungdomar som dömts till ungdomstjänst är en i sammanhanget intressant grupp att 
studera då ungdomstjänst har blivit den vanligaste påföljden bland ungdomar som döms 
för brott i Sverige.  
 
Ungdomstjänst 
Ungdomstjänst är en påföljd för lagöverträdare upp till 21 år och är sedan 2007 en 
fristående påföljd i brottsbalken men kan precis som tidigare också utdömas i 
kombination med ungdomsvård (Brå, 2011:10; Stockholms ungdomstjänst, 2013). 
Påföljden ungdomstjänst utgörs av oavlönat arbete samt ett påverkansprogram och är 
främst tilltänkt för ungdomar som inte är tyngda med grov eller långvarig kriminalitet. 
Syftet med ungdomstjänsten är att ge ungdomar en möjlighet att lära sig hur det är att 
utföra ett arbete samtidigt som de arbetar av sitt straff. Det är det begångna brottets 
straffvärde som avgör omfattningen och ungdomstjänst kan utdömas mellan 20 och 150 
timmar (Brå, 2012:13).  
 
Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i att ungdomstjänst har blivit den vanligaste påföljden bland 
ungdomar som döms för brott i Sverige finns ett behov att skaffa mer kunskap om hur 
dessa ungdomars brottslighet och övriga problematik ser ut. Med utgångspunkt i detta är 
syftet med den föreliggande studien att deskriptivt studera en grupp pojkar (n=353) som 
dömts till ungdomstjänst i Stockholms stad åren 2010-2012. Den föreliggande studien 
syftar till att utifrån pojkarnas kriminalitet söka identifiera dimensioner i gruppen och 
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mönster i de brott de rapporterar att de begått de senaste 12 månaderna. Syftet är vidare 
att beskriva gruppen utifrån problemområdena skolproblematik, psykiatriska besvär, 
misshandel av föräldraperson samt ålder för brottsdebut. Med anledning av att det råder 
brist på tidigare forskning om sambandet mellan kriminalitet i tonåren och ålder för 
alkoholdebut kommer även detta utforskas.  
 
Mot bakgrund av att endast ett fåtal flickor blivit dömda till ungdomstjänst under åren 
2010-2012 undersöker den föreliggande studien endast pojkar. Det är dock av vikt att 
poängtera betydelsen av att studera flickors brottslighet. Materialet i den föreliggande 
studien utgör en mindre del av ett större material som har erhållits via ett projekt som 
bedrivs vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet, där även flickor 
studeras.  
 
Den föreliggande studien utgick ifrån följande frågeställningar: 
 

(i)   Finns det stora skillnader med avseende på kriminalitet i gruppen? Hur ser dessa  
       skillnader i sådana fall ut?  Går det att utifrån pojkarnas kriminalitet identifiera  
       dimensioner i gruppen och mönster i de brott som de rapporterar att de har  
       begått de senaste 12 månaderna?  

 
      (ii)  Kan en grupp med hög risk för fortsatt kriminalitet identifieras? Hur ser denna  
             grupp ut med avseende på kriminalitet i jämförelse med den övriga gruppen?  
             Skiljer sig denna grupp från den övriga gruppen beträffande skolproblematik,  
             psykiatriska besvär, misshandel av föräldraperson, ålder för alkoholdebut samt  
             ålder för brottsdebut? 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I studien ingick 353 pojkar i åldrarna 15-20 år. Medelåldern för pojkarna var 16,8 år 
med en standardavvikelse på 1,0 år. Samtliga pojkar har dömts till ungdomstjänst åren 
2010-2012 och har genomför den i Stockholms stad.  
 
Material 
Materialet i den föreliggande studien erhölls via ett projekt som bedrivs vid 
Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Projektet på institutionen har 
etikprövats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.  
 
Materialet i den föreliggande studien bestod av data insamlade med instrumentet 
ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, som är en standardiserad intervju. Det var 
Alfred Friedman och Arlene Utada som i slutet av 1980-talet i USA utvecklade ADAD. 
I syfte att få instrumentet passande för svenska förhållanden har ADAD-instrumentet 
översatts och anpassats av Statens Institutionsstyrelse, SiS. ADAD består av frågor 
rörande nio olika livsområden; fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och 
vänner, familjeförhållanden, kriminalitet, psykisk hälsa, alkohol och narkotika. De delar 
av materialet som analyserats i den föreliggande studien ryms inom områdena 
kriminalitet, skolgång, familjeförhållanden, psykisk hälsa samt alkohol och presenteras 
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mer utförligt i avsnittet index.  
 
Procedur och bearbetning av data 
Insamlingen av data har gjorts av personal på Socialtjänsten. Insamlingen har skett i 
samband med att en ny ungdom som dömts till ungdomstjänst i Stockholms stad har 
skrivits in.  
 
Data bearbetades i flera steg och till att börja med omkodades alla brottsvariabler i syfte 
att lättare kunna jämföra dem sinsemellan. Alla brottsvariabler var ursprungligen 
redovisade i antal brott de senaste 12 månaderna men gjordes om från kvot- till 
ordinalskalenivå. Varje brottsvariabel kodades om till 0=aldrig, 1=1-2 ggr, 2=3-5 ggr, 
3=6-10 ggr samt 4=fler än 10 ggr. I variablerna våldtäkt, andra sexualbrott, 
narkotikatillverkning samt dråp eller mord var det endast fem individer eller färre som 
hade svarat annat än 0 vilket medförde att dessa variabler uteslöts från faktoranalysen. 
Faktoranalys som utfördes var av typen Principalkomponentanalys och utfördes i syfte 
att hitta dimensioner och mönster i data, samt för att reducera antalet brottsvariabler till 
några få teoretiskt relevanta faktorer. Fortsatta analyser i den föreliggande studien 
bygger på utfallet av faktoranalysen.  
 
Index 
I syfte att skapa teoretiskt betydelsefulla index utfördes en del omkodning av data där 
flera variabler inom samma område tillsammans bildade index med nya skalor. 
Variabler inom områdena skolproblematik, psykiatriska besvär och misshandel av 
föräldraperson valdes utifrån teoretisk relevans och sattes ihop till index. I syfte att 
kontrollera reliabiliteten för de olika indexen undersöktes dess Cronbachs alfa-värde.  
 
Indexet skolproblematik skapades genom att 16 dikotoma variabler som representerade 
individernas upplevda skolproblem bildade en skala från 0-16 där 0 innebar ingen 
skolproblematik och 16 innebar problem inom samtliga undersökta variabler 
beträffande skolproblematik. De 16 variabler som representerade skolproblematik var 1) 
skoltrötthet, 2) upplevelsen av att misslyckats i skolan, 3) svårigheter att hänga med i 
undervisningen, 4) skolkat i många ämnen, 5) omotiverad att göra bra ifrån sig i skolan, 
6) problem med lärare, 7) upplevelsen av att skolan varit tråkig, 8) lässvårigheter, 9) 
använt sjukdom som ett sätt att slippa skolan, 10) känt sig instängd i skolan, 11) betett 
sig störande i klassen, 12) haft svårt med matematik, 13) haft svårt att lära sig och 
behövt exempelvis specialundervisning, 14) blivit mobbad, 15) struntat i läxor samt 16) 
mobbat andra. Cronbachs alfa för indexet skolproblematik visade sig vara 0,79.  
 
Vidare skapades ett index för psykiatriska besvär genom att 9 dikotoma variabler, som 
representerade individernas upplevda psykiatriska problem, bildade en skala från 0-9 
där 0 innebar inga psykiatriska besvär och 9 innebar problem inom samtliga undersökta 
variabler gällande psykiatriska besvär. Variablerna som användes anger huruvida 
individerna under en period av en vecka eller längre upplevt 1) allvarlig oro eller 
spänning, 2) allvarlig depression, 3) svårigheter att kontrollera våldsamt beteende, 4) 
allvarliga självmordstankar, 5) försökt begå självmord, 6) haft anorexi eller bulimi, 7) 
haft problem med att förstå, koncentrera sig eller att minnas, 8) haft hallucinationer 
samt 9) tagit receptbelagd medicin för något psykiskt problem. Cronbachs alfa för 
indexet psykiatriska besvär visade sig vara 0,70. 
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Variabeln fysisk misshandel av föräldraperson lades ihop med variabeln psykisk 
misshandel av föräldraperson. Dessa bildade indexet misshandel av föräldraperson och 
kodades om från två nominala variabler (0=nej, 1=ja) till en ordinal variabel (0=ingen 
utsatthet, 1=utsatt för antingen fysisk eller psykisk misshandel, 2=utsatt för både fysisk 
och psykisk misshandel). Cronbachs alfa för indexet misshandel av föräldraperson 
visade sig vara 0,52. Med anledning av det relativt låga värdet redovisas förutom 
resultatet inom indexet misshandel av föräldraperson även utfallet av psykisk respektive 
fysisk misshandel av föräldraperson separat.  
 
 

Resul ta t  
 
Resultatet av den föreliggande studien visade att det finns stora skillnader med avseende 
på kriminalitet i gruppen, se Figur 1. En betydande majoritet av pojkarna, 75,3 procent, 
har begått 0-3 brott medan endast 24,7 procent har begått 4 brott eller fler. Resultatet av 
den föreliggande studien visade vidare att enstaka individer står för ett stort antal av 
brotten i materialet.  
 
 

 
Figur 1. Fördelningen av kriminalitet i materialet presenterat i frekvens individer per 
antal brott. 
 
Resultatet av faktoranalysen över brottsvariablerna visade på en 5-faktorlösning med 
60,6 procent förklarad varians, KMO=0,828 (p<,001). Med hjälp av en rotation av typen 
Varimax studerades variablernas laddningar i faktorerna, se Tabell 1.   
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Tabell 1. Brottsvariablernas laddningar i respektive faktor.    

      Faktor   
Brottsvariabel 1 2 3 4 5 
Hot och våld mot 
tjänsteman 

    0,721 

Graffiti/klotter   0,752   
Snatteri   0,740   
Narkotikabrott    0,852  
Narkotikainnehav    0,824  
Förargelseväckande 
beteende 

    0,621 

Rattfylleri 0,723     
Allvarliga trafikbrott 0,617     
Bilstöld 0,594     
Tillgrepp av 
fortskaffningsmedel 

 0,558    

Skadegörelse   0,602   
Inbrott/stöld 0,562     
Häleri 0,547     
Rån 
Mordbrand 

0,572 
0,695 

    

Misshandel  0,612    
Misshandel med vapen  0,686    
Grov misshandel utan 
vapen 

 0,785    

Vapeninnehav   0,537   
Not. Laddningar <0,5 visas inte i tabellen.  
 
Vid en analys av reliabiliteten hos brottsvariablerna visade sig värdet för Cronbachs alfa 
vara 0,84 för alla variabler som ingår i faktoranalysen. Faktoranalysen av 
brottsvariablerna visade att faktor 1 bestod av variablerna rattfylleri, allvarliga 
trafikbrott, bilstöld, inbrott/stöld, häleri, rån samt mordbrand. Faktor 2 bestod av 
brottsvariablerna tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel, misshandel med vapen 
och grov misshandel utan vapen medan faktor 3 bestod av variablerna graffiti/klotter, 
snatteri, skadegörelse och vapeninnehav. Faktor 4 bestod i sin tur av variablerna 
narkotikabrott och narkotikainnehav medan faktor 5 bestod av brottsvariablerna hot och 
våld mot tjänsteman samt förargelseväckande beteende, se Tabell 1.  
 
I syfte att utvärdera reliabiliteten för respektive faktor utfördes beräkningar av 
faktorernas Cronbachs alfa-värde. Värdet på Cronbachs alfa var 0,79 för faktor 1, 0,71 
för faktor 2, 0,67 för faktor 3, 0,70 för faktor 4 och 0,38 för faktor 5. Faktorerna 
betraktades som teoretiskt meningsfulla och faktor 1 var en brottskategori med grova 
brott samt trafikbrott. Faktor 2 betecknades som en våldsbrottsfaktor, faktor 3 var en 
brottskategori med lindrigare brott, faktor 4 utgjordes av narkotikabrott och faktor 5 
utgjordes av brott av mer blandad karaktär och var också den faktorn med lägst 
reliabilitet.  
 
Tidigare forskning har påvisat att våldsbrottslighet har starkt prediktionsvärde för 
fortsatt brottslighet i vuxenlivet och brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel har visat sig 
ha högt prediktionsvärde för fortsatt kriminalitet (Brå, 2000:3; Farrington & Loeber, 
2000; Moffitt, 1993). Faktoranalysen i den föreliggande studien visade att brottstyperna 
misshandel, misshandel med vapen, grov misshandel utan vapen samt tillgrepp av 
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fortskaffningsmedel alla tillhörde samma faktor, faktor 2. Med utgångspunkt i detta 
motiverades en analys av materialet utifrån faktor 2 i syfte att identifiera en grupp med 
hög våldsbrottslighet och därigenom en eventuell högre risk för fortsatt kriminalitet.  
 
Resultatet av analysen av kriminaliteten i faktor 2 visade att det finns stora skillnader 
med avseende på kriminalitet i faktorn, se Figur 2. En betydande majoritet av pojkarna, 
87,3 procent, har begått 0-1 brott i faktor 2 medan endast 12,7 procent av pojkarna har 
begått 2 brott eller fler i denna faktor.  
 
 

 
Figur 2. Fördelningen av kriminaliteten i faktor 2 presenterat i frekvens individer per 
antal brott. 
 
Med utgångspunkt i hur kriminaliteten i faktor 2 var fördelad gjordes en uppdelning av 
gruppen där pojkar som begått 0-1 brott i faktor 2 bildade grupp S1 (subgrupp 1) och 
pojkarna som begått upprepade brott, 2 brott eller fler, i faktor 2 bildade grupp S2 
(subgrupp 2). Grupp S1 bestod av en majoritet av pojkarna i materialet (n=309) medan 
grupp S2 bestod av en mindre andel pojkar (n=44).  
 
Resultaten visade vidare att de 44 individerna i grupp S2, trots sitt låga antal individer, 
har begått en överhängande majoritet av brotten i faktor 2, se Figur 3. Grupp S2 har 
begått hela 76,4 procent av alla brott i faktor 2 medan grupp S1, som bestod av 
majoriteten av alla individer i materialet, endast har begått 23,6 procent att alla brott i 
faktor 2.  
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Figur 3. Andel av brottsligheten (och antal brott) i faktor 2 som begåtts av grupp S1 
respektive grupp S2. 
 
Resultaten visade dessutom att grupp S2, trots sitt låga antal individer, dessutom har 
begått majoriteten av samtliga brott i materialet i den föreliggande studien, se Figur 4. 
Grupp S2 har begått 57,1 procent av alla brott i materialet medan grupp S1 har begått 
42,9 procent att alla brott.  
 
 

 
Figur 4. Andel av den totala brottsligheten (och antal brott) i materialet som begåtts av 
grupp S1 respektive grupp S2.  
 
Resultatet av den föreliggande studien visade vidare att den genomsnittliga 
brottsfrekvensen var väsentligt högre i grupp S2 jämfört med i grupp S1. Grupp S2 hade 
i genomsnitt begått hela 57,8 brott per individ medan grupp S1 hade en genomsnittlig 
brottsfrekvens på 5,6 brott, se Tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Andelen individer i grupp S1 respektive grupp S2 samt den procentuella 
andelen som respektive grupp utgjorde. Medelålder (och standardavvikelser) för 
grupperna samt gruppernas genomsnittliga brottsfrekvens per individ.  

 n % Ålder m (s) Genomsnittlig brottsfrekvens 
S1 309 87,5 16,8 (1,0) 5,6 
S2 44 12,5 16,8 (1,0) 57,8 
Totalt 353 100,0   
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Vidare visade resultaten att individerna i grupp S2 tenderar att ha en mer omfattande 
kriminalitet än individerna i grupp S1. Resultaten visade att grupp S2 ägnar sig åt flera 
andra brottstyper utöver tillgrepps- och våldsbrott. 11,4 procent av individerna i grupp 
S2 har begått brott i samtliga fem faktorer medan motsvarande andel för grupp S1 
endast är 0,3 procent, se Figur 5. Vidare har 20,5 procent i grupp S2 begått brott i fyra 
faktorer medan motsvarande andel i grupp S1 endast var 1,9 procent. Samma tendenser 
kunde ses för grupperna när det kom till brott i tre respektive två faktorer, se Figur 5. I 
grupp S1 har den största andelen, 43,0 procent, begått brott i enbart en faktor medan 
endast 6,8 procent i grupp S2 har begått brott i en faktor.  
 
 

 
Figur 5. Andelen i grupp S1 repsektive grupp S2 som begått brott i noll, en, två, tre, fyra 
respektive fem faktorer de senaste 12 månaderna.  
 
Av de 44 individerna i grupp S2 har hela 65,9 procent begått brott i faktor 1 som 
innefattar grövre brott och trafikbrott. Motsvarande andel för grupp S1 var endast 26,3 
procent, se Tabell 3. Vid granskning av faktor 3, lindrigare brott, visade det sig att hela 
53,8 procent av grupp S2 begått brott i denna faktor. Motsvarande andel för grupp S1 
var 22,4 procent. Av de 44 individerna i grupp S2 har även 22,7 procent begått brott i 
faktor 4, narkotikabrott, medan motsvarande procent i grupp S1 var 13,0 procent. Även 
i faktor 5 skiljde sig dessa grupper åt då 59,1 procent i grupp S2 begått brott även i 
denna faktor medan endast 19,9 procent i grupp S1 begått brott i faktor 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Andel (och antal) individer i respektive grupp som begått brott i faktor 1, 
faktor 3, faktor 4 och faktor 5. 
  Andel (och antal) individer som begått brott i   
 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
S1 (n=309) 26,3 (80) 22,4 (68) 13,0 (40) 19,9 (61) 

S2 (n=44) 65,9 (29) 58,3 (21) 22,7 (10) 59,1 (26) 
 
Resultaten visade vidare att andelen i grupp S1 som begått brott såsom graffitti, klotter, 
skadegörelse, snatteri, stöld, rån, förargelseväckande beteende samt hot och våld mot 
tjänsteman, som enligt Moffitt (1993) symboliserar vuxnas privilegier eller visar på 
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självständighet från föräldrakontrollen, var 49,8 procent. Dessa brottstyper ryms inom 
faktorerna 1, 3 och 5 tillsammans. Andelen i grupp S1 som däremot varit delaktig i brott 
i faktor 4, narkotikabrott, var låg, endast 13,0 procent.   
 
Resultaten visade att grupperna skiljde sig signifikant åt inom indexet skolproblematik, 
se Figur 6. Grupp S2 hade högre genomsnittlig problematik än med grupp S1. 
Medelvärdet för grupp S1 var m=5,2, med en standardavvikelse på 3,2 medan 
medelvärdet för grupp S2 var m=8,2, med en standardavvikelse på 3,6. Ett t-test för 
oberoende mätningar visade att grupp S2 hade signifikant större skolproblematik 
jämfört med grupp S1 (t(351) = -5,675 p<,001). För grupp S1 var medianen inom 
indexet skolproblematik 5,0 medan medianen för grupp S2 var 8,0.  
 
 

 
Figur 6. Den procentuella fördelningen inom indexet skolproblematik för grupp S1 
respektive S2.  
 
Resultaten visade vidare att inom indexet psykiatriska besvär skiljde sig grupperna S1 
och S2 signifikant åt, se Figur 7. Grupp S1 hade ett medelvärde på m=1,0, med en 
standardavvikelse på 1,4, medan grupp S2 hade ett medelvärde på m=2,4, med en 
standardavvikelse på 2,4. Ett t-test för oberoende mätningar visade att grupp S2 hade 
signifikant fler psykiatriska besvär jämfört med grupp S1 (t(351) = -4,057, p<,001). För 
grupp S1 var medianen inom indexet psykiatriska besvär 0,0 medan medianen för grupp 
S2 var 1,0.  
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Figur 7. Den procentuella fördelningen inom indexet psykiatriska besvär för grupp S1 
respektive S2.  
 
Inom indexet misshandel av föräldraperson visade resultaten att 17,5 procent i grupp S1 
uppgett att de utsatts för detta medan motsvarande andel för grupp S2 var hela 43,2 
procent. Andelen som uppgett att de blivit både psykiskt och fysiskt misshandlade av 
föräldraperson var mer än tre gånger så hög i grupp S2 som i grupp S1, se Figur 8.   
 
 

 
Figur 8. Andel individer som i grupp S1 respektive S2 uppgett att de utsatts för 
misshandel av föräldraperson samt andelen i respektive grupp som angett att de blivit 
både psykiskt och fysiskt misshandlade av föräldraperson.  
 
Resultaten av den föreliggande studien visade vidare att grupperna skiljde sig 
signifikant åt med avseende på ålder för alkoholdebut. Medelåldern för alkoholdebut i 
grupp S1 var 14,2 år med en standardavvikelse på 1,7 år medan medelåldern för 
alkoholdebut i grupp S2 var 13,0 år med en standardavvikelse på 2,3 år, se Tabell 4. Ett 
t-test för oberoende mätningar visade att grupp S2 hade signifikant lägre genomsnittlig 
debutålder för alkohol jämfört med grupp S1 (t(280) = 3,784, p<,001). För grupp S1 var 
medianen inom indexet alkoholdebut 14,0 år medan medianen för grupp S2 var 13,0 år. 
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Andelen som haft alkoholdebut innan 13 års ålder var mer än dubbelt så hög i grupp S2 
jämfört med andelen i grupp S1, se Figur 9.  
 
 
Tabell 4. Gruppernas genomsnittliga ålder (och standardavvikelser) för alkohol- 
respektive brottsdebut samt andel (och antal) som i grupp S1 respektive S2 haft 
alkoholdebut respektive brottsdebut innan 13 års ålder.  
 Ålder alkohol-

debut m (s) 
Alkoholdebut innan 13 
års ålder andel (antal) 

Ålder brotts-
debut m (s) 

Brottsdebut innan 13 
års ålder andel (antal) 

S1 (n=309) 14,2 (1,7) 10,3 (25) 14,2 (1,9) 43,7 (135) 

S2 (n=44) 13,0 (2,3) 25,0 (10) 13,5 (1,4) 79,5 (35) 
 
 

 
Figur 9. Figuren visar andelen i grupp S1 respektive S2 som haft alkoholdebut 
respektive brottsdebut innan 13 års ålder.  
 
Resultaten visade vidare att grupperna skiljde sig signifikant åt med avseende på ålder 
för brottsdebut. Medelåldern för debut i brottslighet i grupp S1 var 14,2 år med en 
standardavvikelse på 1,9 år medan medelåldern i grupp S2 var 13,5 år med en 
standardavvikelse på 1,4 år, se Tabell 4. Ett t-test för oberoende mätningar visade att 
grupp S2 hade signifikant lägre genomsnittlig debutålder för brott jämfört med grupp S1 
(t(336) = 2,532, p=,012). För grupp S1 var medianen inom indexet brottsdebut 14,5 år 
medan medianen för grupp S2 var 13,5 år. Andelen som begått brott innan 13 års ålder 
var nära dubbelt så hög i grupp S2 jämfört med andelen i grupp S1, se Figur 9.  
 
 

Diskussion 
 
Med utgångspunkt i att ungdomstjänst har blivit den vanligaste påföljden bland 
ungdomar som döms för brott i Sverige finns ett behov att skaffa mer kunskap om hur 
dessa ungdomars brottslighet och övriga problematik ser ut. Med utgångspunkt i detta 
var syftet med den föreliggande studien att deskriptivt studera en grupp pojkar (n=353) 
som dömts till ungdomstjänst i Stockholms stad åren 2010-2012. Den föreliggande 
studien syftade till att utifrån pojkarnas kriminalitet söka identifiera dimensioner i 
gruppen och mönster i de brott de rapporterat att de begått de senaste 12 månaderna. 
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Syftet var vidare att beskriva gruppen utifrån problemområdena skolproblematik, 
psykiatriska besvär, misshandel av föräldraperson, ålder för alkoholdebut samt ålder för 
brottsdebut.  
 
Resultatet av den föreliggande studien visade att det finns stora skillnader med avseende 
på kriminalitet i gruppen. En liten andel pojkar i gruppen har begått en stor andel av 
brotten medan majoriteten av alla pojkar i gruppen har begått ett relativt fåtal brott. Med 
utgångspunkt i våldsbrottsligheten gick det att urskilja två subgrupper där grupp S1 
bestod av pojkar som begått 0-1 våldsbrott och grupp S2 bestod av pojkar som begått 
upprepade våldsbrott. Inom samtliga studerade index; skolproblematik, psykiatriska 
besvär, misshandel av föräldraperson, ålder för alkohol respektive debutålder för brott, 
skiljde sig grupperna signifikant åt. Grupp S2 visade sig ha signifikant större 
skolproblematik och signifikant fler psykiatriska besvär än grupp S1. Inom indexet 
misshandel av föräldraperson visade resultaten att mer än dubbelt så många individer i 
grupp S2 jämfört med grupp S1 uppgett att de blivit utsatta för misshandel. Andelen 
som uppgett att de blivit både fysiska och psykiskt misshandlade av föräldraperson 
visade sig vara mer än tre gånger högre i grupp S2 än i grupp S1. Även inom indexen 
ålder för alkoholdebut respektive brottsdebut skiljde sig grupperna signifikant åt. Grupp 
S2 hade i jämförelse med grupp S1 signifikant lägre genomsnittlig ålder för både 
alkoholdebut och brottsdebut.  
 
Vid tolkningen av resultaten bör hållas i minnet att undersökningens utformning 
begränsar möjligheterna att avgöra vad som är orsak och vad som är verkan. Samband 
mellan de olika indexen och brottslighetens omfattning är inga kausala samband och det 
är möjligt att andra faktorer påverkar både kriminaliteten och de olika indexen, faktorer 
som inte ryms inom ramen för den föreliggande studien. Det bör även framhållas att 
data är självrapporterad och att index som exempelvis skolproblematik och psykiatrisk 
ohälsa beskriver upplevd problematik vilket givetvis medför vissa begränsningar. I den 
föreliggande studien var reliabiliteten god i samtliga index och faktorer med undantag 
för faktor 5 och indexet misshandel av föräldraperson. Den låga reliabiliteten medför 
vissa begränsningar. I och med att analysen dock utgick ifrån faktor 2, vars reliabilitet 
var god, bedöms den låga reliabiliteten i faktor 5 inte ha påverkat analysen nämnvärt. 
Vad gäller indexet misshandel av föräldraperson presenterades variablerna även separat 
i syfte att göra det tydligt för läsaren hur resultatet utföll i detalj.  
 
En validering av brottsavsnittet i ADAD-instrumentet har gjorts av Shannon och Innala 
(2007). Författarnas validering är baserad på material bestående av en annan grupp 
ungdomar än gruppen i den föreliggande studien. Författarnas validering kan således 
inte direkt överföras på den föreliggande studien men kan ändå ge en förevisning om 
instrumentets giltighet beträffande förmågan att utforska brottslighet hos ungdomar. 
Shannon och Innala beskriver ADAD-instrumentet som framgångsrikt när det kommer 
till att skilja mellan grupper där gruppernas brottsbelastning förväntas vara olika. De 
skriver att korrelationer mellan självrapporterad och registrerad brottslighet är positiva. 
Denna korrelation tycks även vara av en storlek som väl motsvarar den som uppvisats i 
tidigare valideringsstudier. Författarna påpekar dock att det kan finnas problem med 
underrapportering i brottslighetsavsnittet i ADAD på grund av gruppens relativt höga 
grad av lagöverträdelser. Detta, menar Shannon och Innala, skulle kunna medföra 
försök från ungdomarna att dölja omfattningen av sin kriminalitet vid ADAD-intervjun. 
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Liksom i Shannon och Innalas valideringsstudie är pojkarna i den föreliggande studien 
belastade med relativt hög grad av lagöverträdelser och problem med underrapportering 
kan således förekomma. Börjesson, Armelius och Östgård-Ybrandt (2007) har också 
utvärderat den svenska versionen av ADAD och bedömer att instrumentet har god 
interbedömarreliabilitet och tillfredsställande konceptvaliditet som kan jämföras med 
internationella versioner. ADAD-instrumentet anses också fungera väl för att bedöma 
svårighetsgraden av ungdomars problem samt deras behov av behandling.  
 
Resultatet av den föreliggande studien visade att det fanns stora skillnader med 
avseende på kriminalitet i gruppen. En betydande majoritet av pojkarna har begått ett 
fåtal brott medan en mindre andel har begått 4 brott eller fler. Resultaten ligger i linje 
med tidigare forskning som har påvisat att brottsligheten är skevt fördelad (Brå, 2010:6; 
Brå, 2012:13).  
 
Den faktoranalys, som utfördes i syfte att identifiera dimensioner i gruppen och mönster 
i de brott pojkarna rapporterat att de begått de senaste 12 månaderna, visade på en 5-
faktorlösning med 60,6 procent förklarad varians. Faktoranalysen visade att 
brottstyperna misshandel, misshandel med vapen, grov misshandel utan vapen samt 
tillgrepp av fortskaffningsmedel alla tillhörde samma faktor, faktor 2. Tidigare studier 
har påvisat att våldsbrottslighet har starkt prediktionsvärde för fortsatt brottslighet i 
vuxenlivet och brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel har visat sig ha högt 
prediktionsvärde för fortsatt kriminalitet (Brå, 2000:3; Farrington & Loeber, 2000; 
Moffitt, 1993). Med utgångspunkt i detta motiverades en analys av materialet utifrån 
faktor 2 i syfte att söka identifiera dimensioner i gruppen.  Resultatet visade att det 
fanns stora skillnader med avseende på kriminalitet i faktor 2. En betydande majoritet 
av pojkarna har begått 0-1 brott i faktor 2 medan en mindre andel av pojkarna har begått 
upprepade brott i denna faktor. Med utgångspunkt i hur kriminaliteten i faktor 2 var 
fördelad gjordes uppdelningen av gruppen i grupp S1 och grupp S2. Resultaten visade 
att grupp S2, trots sitt låga antal individer, har begått en överhängande majoritet av 
brotten i faktor 2. Grupp S2 har dessutom begått majoriteten av samtliga brott i 
materialet i den föreliggande studien. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning 
om brottslighetens skeva fördelning (Brå, 2010:6; Brå, 2012:13; Långström, 2003; 
Moffitt, 1993).  
 
Det är problematiskt att uttala sig i frågan huruvida det går att identifiera en grupp med 
hög risk för fortsatt kriminalitet. Mot bakgrund av att tidigare forskning har påvisat att 
våldsbrottslighet och tillgrepp av fortskaffningsmedel har starkt prediktionsvärde för 
fortsatt kriminalitet (Brå, 2000:3; Farrington & Loeber, 2000; Långström, 2003; 
Moffitt, 1993; Sarnecki, 2009) kan de individer som begått dessa brott ligga i riskzonen 
för fortsatt kriminalitet. Mot bakgrund av resultaten i den föreliggande studien där 
pojkarna i grupp S2 har begått upprepade brott i faktor 2, som inbegriper våldsbrott 
samt tillgrepp av fortskaffningsmedel, kan denna grupp anses ha en högre risk än övriga 
pojkar i studien för fortsatt kriminalitet. Moffitts (1993) teori om ungdomsbrottslighet 
beskriver en mindre grupp ungdomar vars brottslighet är mer omfattande och blir 
långvarig kriminalitet och en större grupp ungdomar med tonårstidsbegränsad 
kriminalitet. Grupp S1 torde enligt Moffitts teori tillhöra gruppen med 
tonårstidsbegränsad kriminalitet medan grupp S2 följaktligen borde tillhöra gruppen 
med långvarig kriminalitet.  
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Resultaten av den föreliggande studien visade att de mest våldsbrottsliga pojkarna även 
har begått brott inom flertalet andra brottskategorier. Resultaten ligger i linje med 
tidigare studier som har visat att ungdomar som begår en hög andel våldsbrott tenderar 
att begå många andra typer av brott (Farrington & Loeber, 2000; Långström, 2003; 
Sarnecki, 2009). Moffitt (1993) beskriver att gruppen med långvarig kriminalitet 
tenderar att ha en omfattande kriminalitet där de begår brott inom flera olika 
brottskategorier. Moffitt beskriver brotten hos gruppen med långvarig kriminalitet som 
offerorienterade där våldsbrott är en frekvent brottstyp. Mot bakgrund av denna 
forskning indikerar resultaten i den föreliggande studien att grupp S2 skulle kunna 
tillskrivas en risk för fortsatt kriminalitet enligt Moffitts teori. Resultaten av den 
föreliggande studien visade vidare att grupp S1 hade varit frekvent brottslig aktivitet 
inom faktorerna 1, 3 och 5. Dessa faktorer inbegriper bland annat brott såsom graffitti, 
klotter och skadegörelse, snatteri, stöld och rån samt förargelseväckande beteende och 
hot och våld mot. Moffitts teori beskriver att gruppen med tonårstidsbegränsad 
kriminalitet främst engagerar sig i brott som symboliserar vuxnas privilegier eller som 
visar på självständighet från föräldrakontrollen (Moffitt, 1993). Exempel på sådana 
brott är olika former av vandalism, brott mot den allmänna ordningen och stöld. Grupp 
S1 skulle således kunna tillhöra gruppen med tonårstidsbegränsad kriminalitet i enlighet 
med Moffitts teori.  
 
Resultaten i den föreliggande studien visade att grupp S2, med omfattande kriminalitet 
och hög våldsbrottslighet, hade signifikant större skolproblematik än grupp S1. 
Resultaten ligger i linje med tidigare studier som visat på skillnader i skolproblematik 
hos ungdomar med omfattande kriminalitet jämfört med ungdomar med icke 
omfattande kriminalitet, respektive våldsbrottsliga ungdomar jämfört med mindre 
våldsbrottsliga ungdomar (Brå, 2012:13; Farrington & Loeber, 2000; Nilsson, 2007; 
Tonry et al., 1991). Resultaten beträffande psykiatriska besvär i den föreliggande 
studien visade att grupp S2 hade signifikant fler psykiatriska besvär än grupp S1. 
Resultaten ligger i linje med tidigare studier som visat att ungdomar med mer 
omfattande brottslighet mår signifikant sämre än de med mindre omfattande brottslighet 
(Cocozza & Skowyra, 2000). Resultaten bekräftar även tidigare studier som påvisat att 
gruppen med de mest våldsbrottsliga ungdomarna har utbredd problematik inom 
området mental hälsa (Farrington & Loeber, 2000).  
 
Frekvensen av ungdomar med psykiatrisk ohälsa borde dock vara låg i den föreliggande 
studien då individer med vårdbehov torde ha blivit placerade inom ungdomsvården 
snarare än ha blivit tilldömda ungdomstjänst. En möjlig förklaring till att det trots detta 
finns en andel individer i materialet med upplevda psykiatriska besvär kan bero på att 
ungdomstjänst kan utdömas i kombination med ungdomsvård (Brå, 2011:10). En annan 
möjlig förklaring är det problem som Pumariega et al. (1999) tar upp om hur 
ungdomsbrottslingar med mentala vårdbehov inte tenderar att få adekvat behandling och 
dessutom ofta tycks förbises i jämförelse med vuxna brottslingar med vårdbehov samt i 
jämförelse med ungdomar med mentala vårdbehov som inte begår brott. 
 
Resultaten av föreliggande studie visade att inom indexet misshandel av föräldraperson 
hade mer än dubbelt så stor andel i grupp S2 jämfört med grupp S1 utsatts för 
misshandel. Andelen som utsatts för både psykisk och fysisk misshandel av 
föräldraperson var mer än tre gånger så hög i grupp S2 jämfört med grupp S1. Då 
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misshandel av föräldraperson är en variabel som indikerar familjerelationer 
överensstämmer resultaten i den föreliggande studien med tidigare studier som visat att 
det föreligger ett samband mellan dåliga familjerelationer och ökad risk för brottslig 
beteende (Brå, 2012:13; Nilsson, 2007; Tonry et al., 1991). Då resultaten av den 
föreliggande studien också visade att de mest våldsbrottsliga ungdomarna, grupp S2, i 
större utsträckning än de mindre våldsbrottsliga ungdomarna, grupp S1, blivit utsatta för 
misshandel av föräldraperson överensstämmer dessa resultat med tidigare 
forskningsresultat som påvisat ett samband mellan att ha blivit utsatt för våld och eget 
våldsutövande (Farrington & Loeber, 2000).  
 
Med anledning av att det råder brist på tidigare forskning om sambandet mellan 
brottslighetens omfattning och ålder för alkoholdebut har detta utforskats i den 
föreliggande studien. Vid en jämförelse mellan gruppernas genomsnittliga ålder för 
alkoholdebut visade resultaten på signifikanta skillnader mellan grupp S1 och grupp S2. 
Grupp S2 hade en signifikant lägre ålder för alkoholdebut jämfört med grupp S1. 
Andelen som haft alkoholdebut innan 13 års ålder i gruppen S2 var mer än dubbelt så 
hög jämfört med grupp S1. Inom indexet ålder för brottsdebut i den föreliggande 
studien skiljde sig grupperna signifikant åt. Andelen som hade en debut i brott innan 13 
års ålder var nära dubbelt så hög i grupp S2 jämfört med grupp S1. Resultaten ligger i 
linje med tidigare studier som påvisat att det föreligger ett samband mellan tidig 
brottsdebut och omfattande kriminalitet respektive tidig brottsdebut och långvarig 
kriminalitet (Långström, 2003; Tonry et al., 1991). Resultaten av den föreliggande 
studien indikerar att grupp S2 kan ha en ökad risk för fortsatt kriminalitet med 
anledning av den tidiga brottsdebuten. 
 
Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av den föreliggande studien samt tidigare 
forskning på området, som visat att brottsligheten är skevt fördelad, skönjas ett mönster 
bland ungdomar som begår brott. Majoriteten av dessa ungdomsbrottslingar tenderar att 
vara involverade i en relativt liten del av den totala brottsligheten bland unga, trots 
gruppens storlek. Samtidigt tycks en mindre andel ungdomar stå för majoriteten av 
brotten och enligt Moffitts (1993) teori löper den mindre gruppen ungdomar med 
omfattande brottslighet en högre risk att begå brott även i vuxen ålder. Resultatet i den 
föreliggande studien stöder Moffitts teori om ungdomsbrottslighet men utifrån den 
föreliggande studien kan ingen kontroll av pojkarnas eventuella fortsatta brottslighet 
göras. Däremot kan det med utgångspunkt i Moffitts teori och tidigare forskning tänkas 
att resultaten av den föreliggande studien indikerar att det kan finnas en högre risk för 
fortsatt kriminalitet för den mindre grupp pojkar som ingår i grupp S2. Grupp S2 har 
jämfört med övriga pojkar i den föreliggande studien en mer omfattande kriminalitet, 
högre våldsbrottslighet, signifikant större skolproblematik, signifikant fler psykiatriska 
besvär, en högre andel utsatthet för misshandel av föräldraperson samt en lägre 
genomsnittlig ålder för alkohol- respektive brottsdebut.  
 
Slutsatsen utifrån den föreliggande studien är att den lilla grupp pojkar med både 
omfattande kriminalitet och mest våldsbrottslighet med hög sannolikhet är i behov av 
annan behandling än den större gruppen pojkar med mindre brottsbelastning. Alla 
ungdomar i materialet har tilldelats samma påföljd, nämligen ungdomstjänst och det kan 
ifrågasättas huruvida denna åtgärd är lämplig för en så pass heterogen grupp individer. 
Hur samhället ska bemöta och behandla unga lagöverträdare är en angelägen fråga 
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vilket gör forskning på området betydelsefull. Socialtjänstens insatser avser inte främst 
de ungdomar som begår enstaka eller tillfälliga brott utan syftar speciellt till att 
förhindra att ungdomar fortsätter inom den brottsliga banan. Forskning om risk- och 
skyddsfaktorer utgör en viktig grund för att skapa lämpliga behandlingsinsatser och i 
längden kunna individanpassa insatserna (Söderholm Carpelan et al., 2008). Insatser 
som utgår från den så kallade riskprincipen är generellt mer effektiva än insatser som 
inte gör det. Riskprincipen innebär att specifika insatser riktas mot och fungerar bäst på 
ungdomar med medelhög till hög risk att återfalla i kriminalitet samtidigt som 
insatserna har mindre, alternativt ingen effekt på ungdomar med låg risk för återfall i 
kriminalitet. Tidigare forskning har också visat att behandlingseffekten är som störst 
hos ungdomar som debuterat i problembeteenden i tidig ålder (Andreasson, 2003). 
Ginner Hau och Smedler (2009) anser att risknivån måste bedömas för att en adekvat 
rehabilitering av ungdomsbrottslingar ska kunna genomföras och Sarnecki (2009) 
skriver att riskbedömningar är nödvändiga för att kunna individanpassa behandling och 
minska ungdomars återfall i brott.  
 
Framtida forskning rekommenderas fokusera på den mindre grupp ungdomar som 
tenderar att anamma en kriminell livsstil. Då tidigare forskning samt den föreliggande 
studien påvisat skillnader inom gruppen ungdomsbrottslingar skulle behandling kunna 
anpassas mer för de ungdomar som har en mer omfattande problematik om kunskapen 
om dessa ungdomar ökade. Tidigare forskningen på området ungdomsbrottslighet har 
påvisat ytterligare faktorer som påverkar sannolikheten för brottsligt beteende, såsom 
personlighet och kamratkontakter (Ring, 2007). Dessa faktorer är relevanta att 
undersöka vid framtida studier av ungdomar som dömts till ungdomstjänst.  
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