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Sammanfattning 

Det finns olika orsaker till att människor väljer att begå brott och det finns inget enkelt svar 
på frågan varför ungdomar begår brott. Utifrån att det går att bespara personligt lidande och 
kostnader för samhället är ungdomsbrottslighet ett område som alltid är av värde att belysa 
inom forskning. Tidigare forskning gällande ungdomsbrottslighet har mestadels varit 
kvantitativ och därav ansågs det värdefullt att använda en kvalitativ ansats. Syftet med 
föreliggande uppsats var att belysa polisers uppfattningar om orsaker till 
ungdomsbrottslighet. Respondenterna bestod av åtta poliser som arbetade med 
ungdomsbrottslighet. Polisernas uppfattningar framkom genom intervjuer som utgjorde 
grunden för analysen. I uppsatsen genomfördes en manifest innehållsanalys för att få fram 
orsaker till ungdomsbrottslighet. I resultatet framkom sju kategorier som respondenterna på 
olika sätt ansåg vara orsaker till att ungdomar begår brott. Kategorierna var följande; 
svårigheter att fullfölja skolgången, avsaknad av strukturerade fritidsaktiviteter, kriminella 
kontakter skapas, olämpligt umgänge, droger bland ungdomar, svårigheter i föräldraskapet 
och kriminalitet ger ungdomarna ett självförtroende de annars saknar. Thornberrys 
interaktionistiska teori stödjer det framkomma resultatet i uppsatsen då liknande orsaker till 
brottslighet tas upp i teorin. Att ha kunskap gällande orsakerna till ungdomsbrottslighet 
möjliggör att preventiva insatser kan bli mer effektiva. Slutligen är ungdomsbrottslighet ett 
område där preventiva insatser bör sättas in för att det kan bidra till att minska kriminalitet 
bland ungdomar och vuxna.       

Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, orsaker, poliser, uppfattningar och Thornberrys 
interaktionistiska teori.  
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Tack till 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som bidragit till att denna uppsats varit möjlig 
att genomföra. Ni har inte bara bidragit till uppsatsens resultat utan också genom att delge 
era uppfattningar gett oss en inblick i ert viktiga arbete rörande ungdomsbrottslighet. Vi vill 
även tacka vår handledare Emma Mellåker som med stort engagemang gett oss goda råd 
och konstruktiv kritik under arbetets gång.    
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Introduktion 
Det finns en rad anledningar till att människor hamnar utanför samhället (Nilsson & 
Wadeskog, 2008).  Några av anledningarna till att personer hamnar i utanförskap kan 
vara psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Genom detta uppstår inte bara personligt 
lidande utan också ekonomiska förluster för samhället. Om en person hamnar i ett 
livslångt utanförskap kostar det samhället 10-15 miljoner per år, vilket resulterar i att 
det finns många vinster med att göra insatser tidigt för att motverka utanförskap i 
samhället. En del av de totala kostnaderna för brottslighet utgörs av de brott som begås 
av ungdomar (Cohen & Piquero, 2009). Många av de personer som levde en kriminell 
livsstil i vuxen ålder började begå brott i ungdomsåren (Cohen & Piquero, 2009; 
Greenwood, 2008). Om ungdomsbrottslighet kan förhindras skulle stora kostnader för 
samhället och många personers lidande kunna besparas. 
 
Brottförebyggande rådet [Brå] (2009) ansåg att de ungdomar som tidigt hamnar i ett 
utanförskap i samhället har en större risk för att begå brott. Utifrån det perspektivet kan 
samhället anses ha ett ansvar att förhindra orsaker till ungdomsbrottslighet genom att 
arbeta för att minska utanförskap (Brå, 2009). Enligt Polisen (2014b) är 
ungdomsbrottslighet ett samhällsproblem som inte har någon enkel lösning. Soothill, 
Ackerley och Francis (2003) menade att staten bör agera för att unga lagöverträdare 
skall bryta sin brottsliga bana. Enligt Welsh och Farrington (2007) ansågs det att 
preventiva åtgärder mot ungdomsbrottslighet behövs sättas in inom sociala 
förhållanden. Därav bör vikt läggas på att skapa goda familjeförhållanden, icke 
kriminellt umgänge och laglydiga normer för att minska ungdomsbrottsligheten. 

Ungdomsbrottslighet i Sverige  
Under slutet av 1900-talet kunde en statistisk ökning av brottslighet bland ungdomar ses 
i Sverige (Brå, 2009; von Hofer, 2000). Von Hofer (2000) menade att förklaringen till 
detta är att samhällets agerande har förändrats. Samhället agerade annorlunda beroende 
på att toleransnivån har sjunkit och att ungdomsbrottslighet på samhällsnivå har blivit 
mer belyst än tidigare. Att flera ungdomar hamnade i polisens register kunde enligt von 
Hofer (2000) bero på att polisen hade en större kontroll och övervakning kring de 
ungdomar som kunde tänkas begå brott. Svensson och Ring (2007) menade att den 
vanligaste formen av brottslighet som rapporterades bland ungdomar var stöld. Större 
delen av brotten som begåtts av ungdomar i Sverige var inte av den typen som klassas 
som grova brott (Brå, 2009). 
 
Majoriteten av de som begick brott i nionde klass hade enligt självrapportering endast 
gjort det en eller ett fåtal gånger (Svensson & Ring, 2007).  Mellan åren 1995 och 2005 
hade andelen ungdomar som angett att de begått brott inte ökat i Sverige. Generellt hade 
en attitydförändring skett hos ungdomar mellan åren 1995 och 2005 gällande hur 
accepterat det är att kamrater begår brott. Resultatet tyder på att ungdomar år 2005 i 
lägre grad ansåg att det var acceptabelt om en kamrat begick brott än tio år tidigare. 
 
Ungdomar var överrepresenterade bland de som var misstänka för eller hade begått brott 
(Brå, 2009). Enligt Svensson och Ring (2007) stod 6-9 % av ungdomarna för 40-48% av 
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den självrapporterade brottsligheten. Vidare menade också Brå (2009) att 
ungdomsbrottsligheten var ojämnt fördelat bland ungdomarna då ett fåtal av 
ungdomarna begick en stor del av brottsligheten. Likanande resultat framkom även 
internationellt av Elonheimo et al. (2009) där 3 % av ungdomarna stod för 68 % av 
registrerande brottsligheten.  

Riskfaktorer för ungdomsbrottslighet  
Orsaker till att ungdomar begår brott finns inom olika områden så som familj 
(Elonheimo et al., 2009; van der Laan, Blom & Kleemans, 2009; Mullis, et al., 2005; 
Stewart, Simons, Conger & Scaramella 2002; Tyson & Hubert, 2000), skola 
(Elonheimo et al., 2009; Gauffin, Vinnerljung, Fridell, Hesse, & Hjern, 2013; van der 
Laan et al., 2009; Mullis, et al., 2005; Ring & Svensson, 2007; Tyson & Hubert 2000), 
uppväxtförhållanden (Elonheimo et al., 2009; Tyson & Hubert, 2000), umgänge (Haigh, 
2009; Herrenkohl, et al., 2000; Mullis, et al., 2005; Pettersson, 2003), attityder (Haigh, 
2009; Svensson & Ring, 2007; Young & Weerman, 2013), psykisk problematik 
(Elonheimo et al., 2009; Herrenkohl, Lee & Hawkins, 2012) och användning av alkohol 
och droger (Elonheimo et al., 2009; van der Laan et al., 2009).  Ungdomar som begått 
ett större antal brott tenderar att ha problematik inom fler områden än de som begått ett 
fåtal brott (Elonheimo et al., 2009; Svensson & Ring, 2007).  Vidare menade van der 
Laan et al. (2009) att risken för allvarlig brottslighet var högre då antalet riskfaktorer 
ökande. 
 
Brå (2009) menade att det är svårt att identifiera de ungdomar som riskerar att hamna i 
djupare kriminalitet utifrån riskfaktorer eftersom det också finns ungdomar med många 
riskfaktorer som inte blir kriminella. Enligt Herrenkohl et al. (2000) fanns det ett flertal 
riskfaktorer som kunde predicera våld hos personer i åldrarna 10-18 år. Riskfaktorerna 
grundades i de fem kategorierna individ, familj, skola, umgänge och samhället. Bland 
ungdomar kunde hyperaktivitet, låg prestation i skolan, umgänge inblandad i 
brottslighet samt tillgång till droger i bostadsområdet utgöra risk för våldsamt beteende. 
Enligt van der Laan et al. (2009) var otillräcklig tillsyn av föräldrar, begränsat prosocialt 
beteende och dålig anknytning till skolan riskfaktorer för allvarlig brottslighet bland 
ungdomar. När flera av dessa långsiktiga riskfaktorer fanns hos personerna var dessa av 
större vikt än kortsiktiga riskfaktorer så som användning av alkohol och narkotika.  

Uppväxtförhållanden  
Uppväxtförhållanden ansågs vara en av orsakerna till att ungdomar begick brott (Tyson 
& Hubert, 2000; Elonheimo et al., 2009) eller hamnade i drogproblematik (Gauffin et 
al., 2013). Socioekonomisk status påverkade ungdomarna på så sätt att de som kom från 
de hem med lägst socioekonomisk status hade dubbelt så hög risk att få problem med 
droger än de ungdomar som växte upp i de hem med högst socioekonomisk status 
(Gauffin et al., 2013). Detta kunde bero på att ungdomar som vuxit upp i hem med låg 
socioekonomisk status exponerades för olika faktorer som kunde öka risken för 
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droganvändning. Faktorerna kunde exempelvis vara föräldrars missbruk, psykisk ohälsa 
i familjen samt att under fosterstadiet utsatts för gifter eller stress. 
 
Enligt Gauffin et al. (2013)  kunde ungdomar som senare i livet använde narkotika 
påverkas av föräldrarnas psykosociala problem och om de vuxit upp i ett hem med en 
ensamstående förälder. Elonheimo et al. (2009) menade att det fanns ett samband 
mellan att begå brott och att exempelvis ha lågt utbildade föräldrar, skilda föräldrar, 
föräldrar som är döda eller att inte bo med föräldrarna. Sambandet berodde på att 
ungdomarna i större utsträckning hade psykosociala problem som ansågs vara en del 
förklaring till brottsligheten.   
 
Enligt Stewart et al. (2002) var ungdomsbrottslighet relaterat till bristande föräldraskap. 
Bristande föräldraskap kunde innebära flera element i föräldraskapet, exempelvis dålig 
tillsyn, hård disciplin samt sträng uppfostran. Det som påverkade föräldraskapet och 
framtida ungdomsbrottslighet mest negativ var när brott resulterade i kontakt med 
rättssystemet, vilket tycktes påverka föräldrar negativt genom att ökad stress och ångest. 
Bristande föräldraskap ledde till att ungdomsbrottsligheten ökade, men en tidig 
brottsdebut hos barnet kunde även leda till brister i föräldraskapet. Vilken grad av 
engagemang, uppsikt och kontroll föräldrarna hade över ungdomar som begick 
upprepad brottslighet var varierande (Mullis et al., 2005).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) fanns en högre risk för normbrytande beteende så som 
kriminalitet hos de ungdomar som levde i ett bostadsområde där våld och kriminallitet 
var frekvent och där bristande social kontroll förekom. Vidare menade Svensson och 
Ring (2007) att bland de ungdomar som begått en hög andel brott levde en större andel i 
lägenhet, hade invandrarbakgrund och skilda föräldrar jämfört med de som bodde i hus, 
var ursprungligen från Sverige och hade en intakt familjestruktur. Vidare utmärkte sig 
några faktorer gällande samband med våldsutövning; hyperaktivitet, dålig 
sammanhållning i familjen samt familjekonflikter (Herrenkohl et al., 2000). Det 
framkom att föräldrars attityder angående våld hade betydelse för ungdomars utövning 
av våld.  Herrenkohl et al. (2000) menade att normer kan skapas utifrån föräldrars 
lämpliga eller mindre lämplig attityder vilka i sin tur påverkar ungdomens beteende.  

Genetiska orsaker  
Enligt Guo, Roettger och Cai (2008) fanns det ett samband mellan genetik och allvarlig 
och våldsam brottslighet. Det framkom att de genetiska effekterna inte var förbestämda 
utan istället starkt beroende av den miljö som personerna växte upp i. Enligt Sarnecki 
(2009) föreligger det inom forskningen inte en deterministisk syn på orsaksfaktorer till 
brottslighet. Genetiska förklaringar till brottslighet anses således kunna vägas upp av en 
gynnsam miljö och därför är utgångspunkten generellt idag att ingen är dömd till att bli 
kriminell oavsett gener. Det finns dock medfödda egenskaper som kan bidra till en 
högre risk för antisocialt och kriminellt beteende. 
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Umgänge 
Enligt Mullis et al. (2005) var en av orsakerna till att ungdomar började begå upprepade 
brott att de umgicks med personer som var kriminella. Ofta var de personer som 
påverkade ungdomarna till att begå brott äldre än dem själva. Bostadsområden och 
skolkamrater spelade en betydande roll för ungdomar när de skulle hitta andra 
ungdomar att begå brott med (Pettersson, 2003). Vidare framkom av Pettersson (2003) 
att andelen medbrottslingar vid våldsbrott bland ungdomar i högre grad var killar (93 
%) än tjejer (7 %).  
 
Enligt Herrenkohl et al. (2000) hade social påverkan, som inte kom ifrån familjen, 
betydelse för våldsamt beteende under tonåren. Kamrater inblandade i brottslighet, 
medlemskap i gäng (Herrenkohl et al., 2000; Pettersson, 2003) och en närvaro av 
kriminella vuxna i bostadsområdet hade samband med utövande av ungdomsvåld 
(Herrenkohl et al., 2000). Enligt Haigh (2009) angav ungdomar att när de begått 
upprepade brott blev det till en daglig aktivitet. Att begå brott ihop med andra blev ett 
sätt att umgås för ungdomarna. En del ungdomar ansåg också att det fanns en spänning i 
att begå brott. Ungdomarna ansåg att det var svårt att sluta med brottslighet om 
förändring uteblev gällande tankemönster och synen på möjligheter i framtiden. Det var 
också tydligt att de ungdomar som begått brott kontinuerligt normaliserade 
brottsligheten. Ungdomarna pratade kring brottslighet som en naturlig del av deras liv.  

Skola   
Skolan var en faktor som påverkade ungdomars benägenhet att begå brott (Tyson & 
Hubert 2000; Mullis et al., 2005; Ring & Svensson, 2007; Elonheimo et al., 2009; 
Gauffin et al., 2013). Tyson och Hubert (2000) menade att faktorer gällande skola och 
familj genomgående var av vikt bland ungdomar som begått brott. Det fanns ett 
samband mellan socioekonomisk status och skolprestationer (Ring & Svensson, 2007; 
Gauffin et al., 2013). Låga betyg hade samband med låg socioekonomisk status och 
betyg hade samband med brottslighet (Ring & Svensson, 2007). Även om det fanns 
problem i hemförhållanden så kunde en bra skolprestation väga upp och motverka att 
ungdomar hamnade i kriminalitet (Hoffmann & Dufur, 2008; Ring & Svensson, 2007). 
Vidare menade Ring och Svensson (2007) att det är viktigt att poängtera att de flesta 
ungdomar som inte klarar av skolan inte kommer begå omfattande brott, men i denna 
kategori återfinns stor del av de ungdomar som begår många brott. 
 
I en studie av Mullis et al. (2005) framkom att endast 22 % av de ungdomar som begick 
upprepad brottslighet regelbundet närvarade i skolan. Att inte gå i skolan bidrog också 
till att ungdomarna fick mycket tid över till att begå brott. De ungdomar som inte 
klarade skolan fick en lägre ambitionsnivå eftersom de beblandade sig med personer 
som hade kontakt med narkotika och inte uppmuntrade engagemang i skolan (Gauffin et 
al., 2013). Enligt Mullis et al. (2005) och Herrenkohl et al. (2012) var det vanligt 
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förekommande med tidiga beteendeproblem i både skol- och hemmiljön hos de personer 
som sedan begick upprepad ungdomsbrottslighet eller agerade våldsamt.  

Droganvändning 
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN] (2013) visade en 
undersökning bland ungdomar som gick i årskurs nio att 44-50 % hade konsumerat 
alkohol. Bland de som gick andra året på gymnasiet var det ungefär 77 % av 
ungdomarna som uppgav att de konsumerat alkohol. Användandet av andra former av 
droger än alkohol var lägre bland ungdomarna då 6-7 % i årskurs nio uppgav att de 
provat droger. Bland de ungdomar som var äldre och gick på gymnasiet var andelen 
som testat droger i andra former än alkohol nästan dubbelt så stor (CAN, 2013). Det 
finns studier som visar på att ungdomar som regelbundet rökte, drack alkohol och 
brukade narkotika var associerade med att begå brott (Elonheimo et al., 2009; 
Herrenkohl et al., 2012). Ett av polisens mål under 2013 till 2014 var att minska 
tillgången och användningen av narkotika speciellt hos ungdomar, då narkotika bidrar 
till personligt lidande och andra former av brottslighet (Polisen, 2013a).  

Polisiärt arbete med ungdomsbrottslighet  
Enligt LaMotte et al. (2010) var det betydelsefullt att poliser utbildades för att förstå 
ungdomars beteende och för att förbättra kommunikationsmöjligheter mellan polis och 
ungdomar. De poliser som utbildades extra kring arbete med ungdomar visade sig vara 
mer bekväma vid interaktion med ungdomar. Vidare menade LaMotte et al. (2010) att 
de patrullerande poliserna med utbildning om ungdomar hade en större tilltro till sin 
möjlighet att påverka ungdomsbrottslighet. Enligt Mullis et al. (2005) ansågs det vid 
arbete viktigt att beakta att orsaker till ungdomsbrottslighet finns på både individ- och 
samhällsnivå. 

Polisiärt arbete med ungdomsbrottslighet i Sverige 
Enligt Polisen (2014b) och Peterson (2008) handlar brottsförebyggande åtgärder i 
Sverige bland ungdomar om att poliser finns i miljöer där ungdomar vistas och där det 
begås brott. Enligt Pettersson (2012) var det i majoriteten av fallen polisen som tog 
kontakt med ungdomarna och det omvända förekom mer sällan. Om poliser dagligen 
kommunicerar med ungdomar skulle det leda till att en kontakt skapas och att samtal 
med poliser blir mer naturliga (Peterson, 2008). Vissa ungdomar hade en negativ attityd 
mot polisen, vilket grundades i att ungdomarna upplevde att polisen utövade för mycket 
kontroll (Pettersson, 2012).  
 
Att som polis arbeta med ungdomar byggde till stor del på att skapa en god relation till 
ungdomar (Pettersson, 2012). Svenska polisens arbete är inte bara att ta fast de som 
begår brott utan till deras uppdrag hör också att förebygga brottslighet (Polisen, 2013c). 
Under det senaste året har ett av polisens mål i Sverige varit att bidra i arbetet med att 
identifiera ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil (Polisen, 2013a). 
Ungdomsbrottslighet kan vara ett varningstecken på att en person i framtiden kommer 
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ha problem i olika avseenden i livet (Brå, 2009). Genom att ha kunskap om orsaker till 
ungdomsbrottslighet och varför ungdomar väljer att begå brott kan insatser mot 
ungdomsbrottslighet bli mer effektiva (Brå, 2009).  

Problemformulering 
Ungdomsbrottslighet orsakar stora kostnader för samhället och kan ses som en 
inkörsport till fortsatt kriminalitet (Cohen & Piquero, 2009). Sedan tidigare finns 
mestadels kvantitativ forskning inom området. Därför kan det vara värdefullt att studera 
orsaker till ungdomsbrottslighet ur ett kvalitativt perspektiv. Genom en kvalitativ ansats 
kan en mer djupgående förståelse av fenomenet uppnås (Braun & Clarke, 2013). Poliser 
inom ungdomsenheter har genom sitt dagliga arbete kontakt med ungdomar som begår 
brott (Polisen, 2014b). Därav ansågs det relevant att belysa deras uppfattningar kring 
orsaker till att ungdomar begår brott.  

Syfte  
Syftet var att belysa polisers uppfattningar om orsaker till ungdomsbrottslighet. För att 
besvara syftet förelåg intresse att undersöka: 

 
Hur poliserna uppfattar att uppväxtförhållanden kan ses som en orsak till 
ungdomsbrottslighet.  
 
Hur poliserna uppfattar att ungdomarnas umgänge kan ses som en orsak till 
ungdomsbrottslighet. 
 
Hur poliserna uppfattar att skolgången kan ses som en orsak till 
ungdomsbrottslighet. 
 
Hur poliserna uppfattar att attityder och droger bland ungdomar kan ses som en 
orsak till ungdomsbrottslighet. 

Metod 

Uppsatsens avgränsningar och definitioner  
Kriminologi är vetenskapen om brottslighet, där ungdomsbrottslighet är ett ämne som 
ingår (Sarnecki, 2009). Eftersom ungdomsbrottslighet i sig är ett stort ämne gjordes 
avgränsningar till att undersöka orsaker till att ungdomar begår brott. Inom området 
finns kvantitativ forskning sedan tidigare, men i den aktuella uppsatsen ville författarna 
genom en kvalitativ metod nå mer djupgående förklaringar till ungdomsbrottslighet.  
 
Ungdomsbrottslighet kan likställas med traditionell brottslighet och innefattar en stor 
variation av brottstyper (Nationalencyklopedin [NE], 2014a). Uppfattning är enligt NE 
(2014b) ett personligt sätt att bedöma och betrakta något. Att belysa polisers 
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uppfattningar valdes eftersom de är myndighetspersoner vars arbete inriktas på personer 
som riskerar att begå eller har begått brott (Polisen, 2014b). Poliser som arbetar med 
ungdomsbrottslighet har daglig kontakt med ungdomar och ansågs därför genom sitt 
arbete besitta relevanta uppfattningar kring orsakerna bakom varför ungdomar begår 
brott. När begreppen ungdomar fortsättningsvis används är det personer i 
åldersintervallet 13 till 18 år som åsyftas även om det inom ungdomsenheter 
förekommer arbete med både yngre och äldre personer. En distinktion görs inom 
polisen när en person fyllt 18 år då utredningen och hanteringen av ärendet kommer ske 
på samma sätt som brott begångna av vuxna (Polisen, 2014a).    

Design 
Uppsatsen byggde på en kvalitativ intervjuundersökning, där åtta poliser från två olika 
polismyndigheter intervjuades. En kvalitativ design användes för att belysa 
uppfattningar eftersom en kvalitativ design enligt Braun och Clarke (2013) kan ge en 
djupare förståelse för ett fenomen. Eftersom uppsatsen, som nämnts, ämnade belysa 
polisers uppfattningar valdes en intervjudesign för att samla in data. Den kvalitativa 
forskningsprocessen bidrar till en större flexibilitet och forskaren får en mer betydande 
roll genom analysering av data (Braun & Clarke, 2013).  

Förförståelse  
Författarna av uppsatsen hade en viss förförståelse inom området. Genom utbildning 
inom kriminologi har kunskap inhämtats gällande områden som rör kriminalitet. Vidare 
hade också viss kunskap erhållits genom tio veckors verksamhetsförlagd utbildning 
inom polisen. Förförståelse av fenomenet som studeras kan påverka forskarens analys 
och tolkning av fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). Försök har gjorts för att 
minimiera inverkan av förförståelsen genom att studera materialet med ett öppet sinne 
och vara medveten om förförståelsens möjliga inverkan.        

Urval och inklusionskriterier  
Riktlinjer för storleken på urvalet i kvalitativa studier beror bland annat på syfte, 
användbarhet, vilka resurser som finns och vad som lämpar sig tidsmässigt (Braun & 
Clarke, 2013). Eftersom uppsatsen är en C-uppsats för en kandidatexamen i kriminologi 
och tidsplanen var begränsad till 18 veckor på halvfart ansågs det lämpligt att ha ett 
urval på åtta respondenter. Poliserna arbetade i två mellanstora städer (med ett 
invånarantal på 50 000-90 000) från olika delar av landet. Ett alternativ för att komma i 
kontakt med lämpliga personer att intervjua kan vara genom att identifiera 
nyckelpersoner (Braun & Clarke, 2013). För att nå ut till möjliga respondenter hos 
polisen användes kontakter som författarna erhållit under sin utbildning. 
Inklusionskriterierna var att respondenten skulle ha arbetat som polis i minst ett år vid 
den aktuella tidpunkten för intervjun och tjänstgöra som polis med arbetsuppgifter 
rörande ungdomsbrottslighet.   
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Urvalet i uppsatsen valdes utifrån att respondenterna skulle kunna bidra med 
uppfattningar kring orsaker till ungdomsbrottslighet. Urvalet i kvalitativa metoder styrs 
av syftet för att få fram den information som är mest lämplig för att belysa fenomenet i 
fråga (Braun & Clarke, 2013). Urvalet togs fram genom en initial kontakt med två 
poliser, nyckelpersonerna i uppsatsen, som stämde av intresse bland kollegor som 
uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter tog författarna kontakt med personer som 
uppgivit intresse för att delta, förmedlade vidare information om uppsatsen (bilaga, 1) 
och tillfrågade personerna om intresse kvarstod att delta. Åtta respondenter anmälde då 
sitt intresse att delta i uppsatsen, varav två var de som författarna initialt tagit kontakt 
med.  
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det av vikt att ha en lämplig mängd data för 
att kunna besvara forskningsfrågan och för en god tillförlitlighet. Urvalet bestod av åtta 
utbildade poliser som samtliga besatt kunskap gällande ungdomsbrottslighet genom sitt 
arbete hos polisen. Respondenterna hade olika befattningar inom polisen då sex var 
polisinspektörer och två polisassistenter. Könsfördelningen i uppsatsen var fyra män 
och fyra kvinnor som alla vid tillfället för intervjun arbetade som polis inom 
ungdomsenheter. Respondenterna hade arbetat som poliser 3-30 år och med ungdomar i 
sex månader till 15 år. Polisernas arbete handlade på varierande sätt om 
ungdomsbrottslighet. Dessa personer ansågs kunna bidra med den typ av uppfattningar 
som syftet ämnade belysa. 

Procedur   

Inför intervjuerna  
När respondenterna blev tillfrågade om att delta i uppsatsen bekräftades medverkan 
skriftligen eller muntligen till uppsatsens författare.  Informationsbrevet (se bilaga 1) 
innehöll upplysningar om uppsatsen samt de fyra forskningsetiska principerna, som 
enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
För att samla in data till uppsatsen genomfördes semistrukturerade intervjuer, som 
utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) konstruerad av uppsatsens författare. Enligt 
Braun och Clarke (2013) är den semistrukturerade intervjun den mest förekommande 
inom kvalitativ forskning. Den innebär att forskaren förberett en rad frågor till intervjun, 
men att det finns möjlighet för respondenten att prata fritt och ta upp sådant som 
forskaren inte förutsatt. På detta sätt blir intervjun semistrukturerad, istället för 
alternativen som enligt Lantz (2013) är öppen eller strukturerad.  

Intervjusituation  
Enligt Braun och Clarke (2013) är det viktigt att intervjun genomförs på en plats där 
deltagaren känner sig bekväm och trygg. Därav genomfördes intervjuerna på 
respondenternas arbetsplatser i ett avskilt rum. De valde själva platsen för intervjun, 
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vilket resulterade i att hälften av intervjuerna genomfördes på respondenternas egna 
kontor och övriga i förhörsrum. Två av intervjuerna avbröts en kort stund på grund av 
ett telefonsamtal och att en kollega knackade på dörren. I övrigt förekom inga 
störningsmoment under intervjuerna och respondenterna hade avsatt tid för intervju 
under sin arbetsdag.  
 
För att minimera påverkan uppträdde intervjuaren så neutralt som möjligt i ton och 
kroppsspråk. Enligt Lantz (2013) kan beteenden hos intervjuaren inverka på hur 
respondenten svarar. I denna uppsats har den ena författaren genomfört fem intervjuer 
och den andra författaren genomfört tre intervjuer, då det inte var praktiskt möjligt att 
genomföra intervjuerna ihop. Valet att båda författarna skulle genomföra personliga 
intervjuer grundades i ståndpunkten gällande att personliga intervjuer enligt Braun och 
Clarke (2013) ger rikare och mer detaljerat material om individers erfarenheter och 
uppfattningar än om intervjuer genomförs över telefon. Eftersom att intervjuaren inte är 
samma person i alla intervjuer strävade båda intervjuarna efter att uppträda så neutralt 
som möjligt för att minska intervjuareffekten.  
 
Ljudupptagning rekommenderas när kvalitativ forskning görs eftersom intresset ligger i 
att ta del av respondentens erfarenheter och detaljer däri (Braun & Clarke, 2013; Lantz, 
2013). I den aktuella uppsatsen gjordes ljudupptagning av intervjuerna via en diktafon. 
Enligt Braun och Clarke (2013) möjliggör ljudupptagning vid intervjuer att en korrekt 
återgivelse kan ske. I uppsatsens resultat varvas analystext med citat. Tillförlitligheten 
stärks då ljudinspelningen möjliggjorde att citatet återgavs ordagrant efter 
respondenternas uttalanden. Intervjuernas längd varierade beroende på hur fylligt 
respondenterna svarade. Intervjuerna pågick under 35 till 60 minuter.   
 
Inledningsvis gavs muntlig information till respondenterna angående bland annat de 
forskningsetiska principerna. I början av intervjun rekommenderas någon allmän fråga 
och sedan frågor som introducerar ämnet (Braun & Clarke 2013). Frågorna som 
intervjuguiden bestod av var mestadels öppna frågor för att respondenten själv skulle 
berätta om sina uppfattningar kring frågan. Avslutningsvis avrundades intervjun med en 
fråga om respondenten hade något att tillägga (se bilaga 2), vilket enligt Braun och 
Clarke (2013) ger respondenten ett tillfälle att tilläga något intervjupersonen missat att 
ta upp. 

Analys  
Enligt Braun och Clarke (2013) finns det en rad olika sätt att analysera data vid 
kvalitativ forskning. Det som är gemensamt för samtliga metoder är att det vid 
analyserna sker en växling mellan att studera delar av materialet och att studera 
materialet i en större helhet. I den aktuella uppsatsen genomfördes analysen av data 
genom en kvalitativ manifest innehållsanalys. Den manifesta innehållsanalysen är enligt 
Graneheim och Lundman (2004) en analysmetod som lämpar sig att använda då tidigare 
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analyserfarenhet är begränsad. På grund av den begränsade analyserfarenheten som 
fanns hos författarna ansågs det lämpligt att använda sig av innehållsanalys för att 
analysera materialet som samlats in under intervjuerna. 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) kännetecknas den kvalitativa innehållsanalysen 
av att fokus läggs på ämne och kontext samt att likheter och skillnader framhålls genom 
koder och kategorier. Innehållsanalysen passar att använda inom olika 
forskningsområden, därför kan det anses lämpligt att använda även inom kriminologi. 
Materialet som samlats in genom intervjuer möjliggör en fördjupad analys.  
 
I uppsatsen genomfördes analysen utifrån manifest transkribering, vilket är den enklare 
formen. Det innebär att endast det som sagts i intervjun användes (Graneheim & 
Lundman, 2004). Pauser, betoningar och talljud etcetera noterades inte. 
Transkriberingen gjordes av uppsatsens författare och delades upp så att fyra intervjuer 
transkriberades per person. Transkriberingen genomfördes som längst två dagar efter 
intervjuernas genomförande.  I transkriberingen ändrades viss betydande fakta till 
exempelvis Xstad eller Xnamn. Transkriberingen kontrollerades sedan av den andra 
författaren så att den transkriberade texten var i enlighet med den inspelade intervjun. 
De sammanlagda transkriberingarna av intervjuerna bestod av 70 sidor text.   
 
Den manifesta innehållsanalysen analyserar intervjuernas innehåll och beskriver det 
synliga och tydliga som kan ses i den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 
2004). Den manifesta innehållsanalysen innehåller forskarens tolkningar i analysen men 
inte lika djupt som vid en latent analys. I den aktuella uppsatsen genomfördes en icke-
teoristyrd analys. Langemar (2008)  anser att det kan det uppstå problem vid en 
teoristyrd kvalitativ studie då det är mer komplicerat och forskaren styrs av de uppsatta 
delarna från teorin. Tillvägagångsättet vid en teoristyrd studie blir mer likt en 
kvantitativt då det är tydligare och mer uppdelat. Vid en induktiv analys finns det 
möjlighet att anpassa frågeställningar efter vad som framkommit vid datainsamling 
vilket gör att analysen kan anses ske med ett öppnare sinne än vid en deduktiv analys 
(Langemar, 2008).       
 
Analysprocessen vid en innehållsanalys beskrivs genom olika steg (Graneheim & 
Lundman, 2004). Trots detta är processen till viss del flexibel eftersom forskaren kan 
hoppa fram och tillbaka mellan stegen i analysen, alltså mellan helheten och delar av 
texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör fem steg användas vid analysering 
av intervjuer. I den aktuella uppsatsen applicerades stegen enligt följande: 
 
1. Under analysen lästes först samtliga transkriberade texter igenom flertalet gången av 
båda författarna för att få en bra översikt och en helhet av materialet som skulle 
analyseras.  
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2. Därefter delades texterna in i meningsbärande enheter från den text som uttryckts av 
respondenterna. De meningsbärande enheterna bestod av uttalanden i meningar eller 
stycken från intervjuerna som är relaterade till varandra gällande innehåll eller kontext.  
3. Meningsbärande enheter kondenserades för att kortas ner utan att förlora innehållet.  
4. De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades för att det mest väsentliga 
i meningskonstruktionen skulle bevaras och gjordes sedan om till koder som i sin tur 
användes för att namnge och förenkla analysen.  
5. De utformade koderna analyserades genom att jämföra likheter och skillnader, 
därefter delades de in i kategorier. Kategorierna utgjorde det slutliga manifesta 
innehållet i analysen. Att bilda kategorier av koderna utgör den grundläggande 
funktionen med en innehållsanalys. Vid kategoriseringen får endast koder ingå i en 
kategori och inte passa in i flera kategorier.  

Etiska överväganden  
Informationsbrevet förmedlades via mail och innehöll information enligt 
Vetenskapsrådets (2002) principer om frivilligt deltagande, uppsatsens syfte och hur 
resultatet skulle användas (se bilaga 1). För att ytterligare belysa dessa områden började 
samtliga intervjuer med att uppsatsens författare gick igenom delar av 
informationskravet muntligen (se bilaga 2).  
 
I uppsatsen beaktades även American Psychological Associations (2010) etiska mål, 
vilka är att säkerställa korrektheten av vetenskaplig kunskap, att skydda rättigheter och 
trygghet för respondenterna och att skydda immateriella rättigheter. Transkriberingarnas 
känsliga igenkännbara delar ändrades till exempelvis Xstad och Xnamn för att 
möjliggöra granskning av utomstående, vilket ingår för att uppfylla målet korrektheten 
av vetenskaplig kunskap. För att skydda rättigheterna för respondenterna var 
deltagandet i uppsatsen konfidentiellt. Materialet grundades i några polisers 
uppfattningar och strävar inte efter att tala för hela polismyndigheten, för att undvika 
intressekonflikt. Genom att författarna tar ansvar för det material som senare publiceras 
skyddas de immateriella rättigheterna.  
 
Att en person har rätt till privatliv är något som bör beaktas, vilket innebär att forskare 
måste ta hänsyn till att inte tränga sig på eller störa personer (Denscombe, 2004). 
Eftersom denna uppsats bygger på personers uppfattningar genom sin tjänstgöring som 
polis, förblir privatlivet i den aspekten skyddad. Ett litet urval kan bidra till att det blir 
lättare för utomstående att identifiera deltagare i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). För 
att försvåra identifiering av respondenterna i uppsatsen benämns deltagarna med ett 
nummer (exempelvis Polis 1 och Polis 2). I uppsatsens resultat benämndes inte heller 
specifika platser eller personer som respondenten nämnt vid intervjun. Eftersom endast 
poliser som arbetade inom ungdomsenheter deltagit i uppsatsen blir identifiering lättare 
för utomstående. För att minska risken för identifiering av respondenter valdes därför 
poliser från två olika platser i Sverige.       
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Enligt Jacobsen (2007) är fullständig återgivelse ett ideal inom forskning, men detta går 
praktiskt aldrig att uppnå. Respondenterna blev informerade om att det som sägs i 
intervjun endast kommer användas som material för resultatet i uppsatsen. 
Respondenterna blev också erbjudna att läsa igenom den transkriberade intervjun innan 
analys påbörjades. Slutligen är etiska aspekter något som på olika sätt ska beaktas 
genom alla delar i en forskningsprocess (Vetenskapsrådet, 2002).    

Metodologiska överväganden  
Vid kvalitativ forskning undersöks ett fåtal människor, vilket leder till att 
ifrågasättanden kan göras gällande om dessa kan representera något mer än bara sig 
själva (Denscombe, 2004). Enligt Denscombe (2004) är djupgående intervjuer 
tidskrävande men behövs för att skapa djupare förståelse inom områden. Den valda 
designen är kvalitativ eftersom intresset var att belysa polisers uppfattningar kring 
ungdomsbrottslighet på ett djupgående sätt vilket inte skulle vara möjligt genom 
exempelvis enkäter. Enligt Denscombe (2004) är syftet med kvalitativa studier inte att 
generalisera utifrån framkommit resultat. Syftet med den aktuella uppsatsen är därmed 
inte att generalisera respondenternas uppfattningar till alla poliser eller eftersträva ett 
resultat som talar för hela polismyndigheten.       
 
Att genomföra intervjuer betyder alltid att det finns risk för att respondenterna påverkas 
av intervjuaren (Lantz, 2013). Det finns en rad olika faktorer som kan påverka en 
intervju, exempelvis hur intervjuaren talar och vad kroppsspråket sänder för signaler. 
Även om intervjuaren strävar efter att uppträda på ett så naturligt sätt som möjligt kan 
respondentens svar påverkas av intervjuaren. Eftersom det var två olika intervjuare i den 
aktuella uppsatsen ansågs det viktigt att beakta förhållningsätt under intervjun. Inför 
intervjuerna ställde uppsatsens författare upp riktlinjer för hur de skulle agera under 
intervjuerna gällande inledning av intervju, följdfrågor, klädsel, neutralt tonfall och 
kroppsspråk. Det kan vara en fördel för respondenten att det endast är en intervjuare, då 
det annars kan kännas som om intervjuarna har ett maktövertag (Trost, 2010).  

Tillförlitlighet 
Inom den kvalitativa forskningen lämpar det sig att använda kvalitativa begrepp vid 
bedömning av studiers resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Ett begrepp som anses 
lämpligt att använda inom kvalitativ forskning är tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan 
diskuteras utifrån en mängd olika faktorer, varav en är hur studien är utformad gällande 
design, urval och förhållningssätt vid insamling av material. I den aktuella uppsatsen 
styrdes urvalet av syftet och därför är poliser med erfarenheter av ungdomsbrottslighet 
intervjuade.  
 
Att välja respondenter med olika erfarenheter kan ge en ökad möjlighet till att belysa det 
fenomen som är ämnat vilket ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Eftersom respondenterna i uppsatsen bestod av lika många kvinnor som män i 
varierande åldrar, vilka också hade olika erfarenheter inom arbetet med 
ungdomsbrottslighet, bidrar detta till en ökad tillförlitlighet för uppsatsen. Detta kan 
också öka möjligheten för att belysa polisers uppfattningar om ungdomsbrottslighetens 
orsaker från ett bredare perspektiv exempelvis då uppsatsen innehåller uppfattningar 
från både män och kvinnor.  

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom vid analysen av de 
transkriberade intervjuerna. Inom varje kategori presenteras de uppfattningar som 
urskiljdes i analysen. I figur 1 presenteras de sju kategorier som framkom. Kategorierna 
i det horisontala kategorisystemet är oberoende av varandra och ingen kategori är 
underordnad en annan. 

Figur 1. Horisontalt kategorisystem över resultatet 

 

 

Svårigheter att fullfölja skolgången  
I följande kategori presenteras respondenternas uppfattningar gällande hur svårigheter 
att fullfölja skolgången kan ses som en orsak till ungdomsbrottslighet. Respondenterna 
uppfattade att misslyckande i skolan kan vara en orsak till att ungdomar begår brott. 
Några respondenter menade att det idag är betydligt viktigare än tidigare att klara 
skolan. Det finns enligt respondenterna krav från samhällets sida att få godkända betyg 
för att i framtiden ha möjlighet till ytterligare utbildning eller för att ha en möjlighet att 
komma in på arbetsmarknaden. Några av respondenterna ansåg att kriminellt beteende 
kan påbörjas då ungdomarna känner att det går dåligt i skolan. 

Jag skulle säga att den misslyckade skolgången är mer en utlösande faktor för 
att kriminalitet i de fall de äger rum, än att kriminalitet är utlösande faktor för 
en dålig skolgång, 70/30 kanske skulle jag säga att det är (Polis 3).  

Respondenterna uppfattade att hög frånvaro i skolan kan ses som en orsak till att 
ungdomar begår brott. Några förklarade sambandet mellan hög frånvaro i skolan och 
ungdomsbrottslighet på så sätt att ungdomarna som inte går på sina lektioner istället 
fördriver sin tid med att begå brott. Samtidigt påpekar respondenterna att det inte 
automatisk går att säga att alla ungdomar som har hög frånvaro i skolan begår brott. 
Några respondenter ansåg att frånvaro i skolan kunde bero på att ungdomarna inte ser 
vikten av en avklarad skolgång. Vidare tog några upp att ungdomarna saknar förmågan 
att se långsiktigt och att förstå konsekvenser av sitt beteende, vilket kan appliceras i de 
fall där skolgången försummas och brott begås.  
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 Om man har haft det tufft ändå, alltså skolan är ju det viktigaste egentligen 
klarar man inte skolan genom åren och har allt för hög frånvaro så tror jag det 
är en stark bidragande orsak till att man kanske faller in i brottslighet (Polis 8). 

Avsaknad av strukturerade fritidsaktiviteter 
I följande kategori presenteras respondenternas uppfattningar kring hur avsaknad av 
strukturerade fritidsaktiviteter kan ses som en orsak till ungdomsbrottslighet. 
Respondenterna uppfattade att ungdomar vilka inte har möjlighet till en planerad och 
meningsfull fritidsaktivitet tenderar att lättare hamna i brottslighet än andra ungdomar. 
Några respondenter lyfte också det faktum att alla ungdomar inte kommer från familjer 
som har de ekonomiska förutsättningarna eller vilja att bekosta fritidsaktiviteter till sina 
barn. Några av respondenterna menade att de ungdomar som begår brott inte har hittat 
en fritidsaktivitet som de tycker är rolig och givande, istället ägnar de sin tid åt 
brottsliga gärningar.  

Är du med dom som står och hänger i centrum eller går du hem från skolan, gör 
läxorna, går på din aktivitet, du har nånting att göra med din tid och du känner 
att det är meningsfullt. Dom här ungdomarna som begår brott kanske inte har 
hittat nåt som dom känner är meningsfullt eller så har dom inte ens haft råd att 
vara med i nån förening (Polis 1). 

Respondenterna ansåg att de ungdomar som inte har en fritidsaktivitet går miste om 
möjligheten till att därigenom få goda förebilder med värderingar som står för ett icke 
kriminellt leverne. När ungdomar hamnar i kriminalitet blir förebilderna istället 
personer som ofta har en mer djupgående kriminalitet och har uppnått anseende genom 
detta.  Respondenterna uppfattade vidare att ungdomsledare har en förmåga att motivera 
och bekräfta ungdomar, om detta inte görs genom en fritidsaktivitet kan de söka 
bekräftelse genom kriminalitet.  

Det handlar nog mer om att få in rutiner i vardagen. Så kanske att det finns 
vettiga vuxna kanske i dom fritidsverksamheterna. Att det finns ledare där man 
har värderingar och sådan som stämmer överens med icke brottslig natur (Polis 
8).  

I uppsatsen ansåg respondenterna att de ungdomar som begår brott kan ha uppvisat ett 
riskbeteende för detta tidigare genom att sluta med sin fritidsaktivitet. Dock är det 
vanligt förekommande att ungdomar väljer att sluta med sin fritidsaktivitet av olika 
anledningar. Utifrån detta är det viktigt att poängtera att bara för att ungdomar slutar 
med sin fritidsaktivitet betyder det inte att de börjar begå brott istället. Respondenterna 
uppfattade att en stor del av de ungdomarna, som idag begår brott, hade en stor talang 
inom sin fritidsaktivitet då de var aktiva. Några tog också upp att för att kunna styra in 
ungdomar som begår brott på rätt spår igen är det betydelsefullt att hitta tillbaka till sin 
tidigare fritidsaktivitet eller hitta något de känner är meningsfullt att göra på fritiden. 
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En sak som slog mig när jag hade ungdomsutredningar här det är ju att under 
två veckor så var det tre pojkar misstänka för brott, det var olika brott och hade 
inte med varandra och göra. Men alla tre hade liksom strax innan, halvåret 
eller året innan slutat med dom idrottsaktiviteter dom höll på med. Dom gick väl 
i kanske var 15, 16, 17 år (Polis 5). 

Kriminella kontakter skapas 
I följande kategori kommer respondenternas uppfattningar presenteras kring hur 
kriminella kontakter skapas bland ungdomar och hur detta kan ses som en orsak till 
ungdomsbrottslighet. Kategorin speglar hur tillfälliga och ytliga kontakter mellan 
ungdomar som begår brott kan resulterar i brottslighet. Respondenterna uppfattade att 
brottsbenägna ungdomar drar sig till varandra av anledningar som vuxenvärlden inte 
förstår. De menade också att ungdomar, oavsett vad de har för intressen, har lätt att hitta 
likasinnade personer vilket också kan appliceras i kontexter där ungdomar begår brott. 
Trots att ungdomar får nya möjligheter att bryta med kriminaliteten tenderar 
ungdomarna återigen att komma i kontakt med personer som uppmuntrar till 
brottslighet. Ett exempel som respondenterna tog upp var hur ungdomar som flyttas till 
en annan stad ändå hittar de ungdomar som begår brott och på så sätt fortsätter med sin 
brottslighet trots miljöförändringen.  

Jag har varit med om när man flyttar ungdomar, alltså socialtjänsten har flyttat 
dom som har problem så lyckas dom ändå hitta dom här som dom inte ska vara 
med och där har jag också funderat på hur dom hittar varann men det måste ju 
var någonting att dom, dom ser säkert något som inte vi ser hos dom här, dom 
söker sig till varann (Polis 1). 

Det fanns en uppfattning hos respondenterna att när ungdomar med brottsbenägen 
attityd samlas på en plats leder det till att brott begås av ungdomar som inte har ett givet 
band till varandra. Det lyftes även att det finns olika platser som kan uppfattas som 
utgångspunkt och samlingsplats för att senare begå brott tillsammans. Att vistas på 
dessa platser sänder ut signaler till andra ungdomar att de delar positiva attityder kring 
brottslighet. 

Men alltså platsen, för i den här utredningen har jag säkert pratat med tio 
grabbar och det är verkligen så att dom här känner inte varandra, dom är inte 
bästisar, det kanske är ett par stycken som är bundisar med varandra så. Sedan 
vet man att han kallas si och han kommer därifrån, men de är inte kompisar fast 
man samlas ändå här och vid det här tillfället blir man sex-sju stycken som på 
ett eller annat sätt var involverad i den här Xstölden.  Så man ser ändå hur lätt 
det blir, det är inte så att man måste bo i samma område och vara tajta med 
varandra sen man var sju till åtta år, utan det kan bara bli för stunden, att man 
är där och hänger är en signal (Polis 6). 



Polisers uppfattningar om orsaker till ungdomsbrottslighet 

16 
 

Respondenterna i uppsatsen uppfattade att yngre dras in i och får en positiv syn på 
brottslighet genom att fångas upp av personer som är kriminellt aktiva. Genom att 
starka personligheter lockar med sig yngre bidrar det till att vägen in i brottsligheten blir 
enklare och mer attraktiv. De personer som får vissa ungdomar att lockas in i 
kriminalitet har en tendens att vara övertygande gällande kriminalitetens fördelar. När 
ungdomar kommit in i brottslighet och lärt sig av de mer erfarna kan de senare fortsätta 
på egen hand utan stöd av äldre.  

Vi har haft en härva här med några äldre och dom här yngre har liksom varit 
med där och fått gjort vissa saker och fortsatt själva nu då. Så visst kan det vara 
så, är dom här äldre starka och liksom har lätt att få med några svaga kanske 
och det är karismatiska och sådär då tror jag att de har lätt att få med yngre 
(Polis 4). 

Olämpligt umgänge 
I följande kategori kommer respondenternas uppfattningar gällande hur olämpligt 
umgänge kan vara en orsak till ungdomsbrottslighet redogöras. Kategorin speglar det 
umgänge som ungdomarna har under en längre period och inte tillfälliga bekantskaper. 
Respondenterna uppfattade att det är en skräckblandad förtjusning att som ungdom få 
hänga med kriminellt belastade personer och ett led i att få vara med dessa är att själv 
begå brott. Viljan att vara med och grupptrycket kring att begå brott kan ses som en 
orsak till att ungdomar börjar begå brott. Vissa av respondenterna tog upp att det i 
kriminella umgängeskretsar bland ungdomar verkar finnas några individer som driver 
på och skapar en press gentemot andra i gruppen att genomföra kriminella handlingar. 
Den press vissa ungdomar utsätts för leder till att det inte alltid är på ungdomarnas egna 
initiativ som brott begås. 

Jag tänker som om vi går till det här ärendet så hade vi nog mer framförallt en 
kille som var stark eller ett par stycken starka och sedan naturligtvis några 13-
14 åringar som är svaga som när de är i den här gruppen pendlar från att tycka 
att det är jättehäftigt naturligtvis till att i nästa sekund vara livrädd för dom här, 
för dom vet inte vad som ska ske och i det här fallet blev det så att den yngsta 
var den som fick springa fram och sno Xsak. För han kunde inte sätta emot men 
han ville ju vara där ändå och då när de sa åt honom då att han skulle göra det 
och tjäna pengar på det så insåg han väl också i stunden där att gör jag det här 
så är jag en av dom och det var lockande (Polis 6). 

Respondenterna uppfattade att vänskapsbanden mellan brottsbenägna ungdomar inte har 
samma kvalité som mellan andra ungdomar och att laglydiga kompisar tar avstånd från 
de som begår brott. Några av respondenterna lyfte att de vänskapsband som finns 
mellan ungdomsbrottslingar är situationsbundna och att ungdomarna inte alltid ställer 
upp för varandra när det blir allvar. Vad som också kunde ses som en orsak till att 
ungdomar förändrar sin umgängeskrets var skam. Då vetskapen om att de gamla 
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vännerna är emot brottslighet leder det till att de söker annat umgänge så att de inte 
behöver hantera känslor av skam. 

Dom känner liksom att dom märker ju också att dom får dåligt samvete eller att 
dom känner skuld liksom att dom håller på och så tappar dom kanske bästa 
kompisen till och med som inte håller på. Så min erfarenhet är ju att dom håller 
på med samma saker oftast och det är väl också det vi pratade om först att det 
hänger ihop med dom, är en grupp som är inne i det här. Men att när det väl 
gäller om det hettar till eller det handlar om vem som är min kompis så finns 
den inte den i den gruppen (Polis 4). 

Respondenterna uppfattade att kulturen som råder bland kriminella gäng lockar 
ungdomarna och leder till att de begår brott. Exempel som tas upp på det som lockar i 
kriminella gäng är att det inger trygghet, respekt och gemenskap. Några respondenter 
tog upp att det bland vissa ungdomar finns en vilja att komma med i större organiserade 
gäng och att detta är ett mål för framtiden, vilket kan ses som en förklaring till den 
brottslighet ungdomarna begår. 

Man skyddar sig lite, känner sig trygg av att man skapat ett gäng och 
ungdomarna runt omkring får ju respekt även om de inte heter Xnamn utan dom 
heter Ynamn så vet ungdomarna vilka Ynamn är och bland många av dom här 
är ju målet att hamna i en sån här stor organisation sen (Polis 2).  

Droger bland ungdomar 
I denna kategori kommer respondenternas uppfattningar lyftas fram gällande hur droger 
bland ungdomar kan vara en orsak till ungdomsbrottslighet. Respondenterna uppfattade 
att ungdomar inte inser riskerna med droger och att ungdomarna generellt har blivit mer 
drogliberala. Det finns en syn bland en del ungdomar att vissa droger borde vara lagliga 
i Sverige eftersom lagstiftningen ser ut så i några andra länder. Ungdomarnas 
resonemang grundar sig enligt respondenterna i en bristande kunskap kring riskerna 
med drogerna. Ungdomarna håller sig inte heller endast till en typ av drog utan det 
förekommer en större blandning av droger än tidigare. Respondenterna menade att 
ungdomar har ett större behov av att stilla sin nyfikenhet kring droger idag än vad som 
funnits tidigare. Vidare framkom en oro hos respondenterna kring vilka effekterna 
kommer bli i framtiden av den mer liberala synen och förhöjda användningen av droger 
som finns hos ungdomar idag.    

Jag tycker det är jätteskrämmande idag att man vågar på ett annat sätt vare sig 
man håller på med annan brottslighet eller inte. Man vågar ta droger på ett 
annat sätt, man kan ta läkemedel också, hjärtmedicin och Alzheimersmediciner 
ihop med en öl bara för att man kan få ett rus och sådana här konstigheter. Och 
en mentalitet man diskuterar då att man kommer se marijuana att det kommer 
bli fritt och varför är det inte fritt och varför dricker ni om inte vi får röka 
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marijuana? Så det är min stora oro, den mentaliteten som ungdomar har idag 
(Polis 2). 

Respondenterna uppfattade att en orsak till brottslighet bland ungdomar grundar sig i att 
tillgängligheten av droger är så stor. Vidare ansågs både alkohol och andra droger vara 
något som är lätt för ungdomar att få tag på om viljan finns. Tillvägagångsättet för att få 
tag på droger har förenklats genom teknikens utveckling och öppnare gränser mellan 
länder. Enligt respondenterna finns det vissa personer i samhället som anser att 
försäljning av alkohol till ungdomar är ett lätt sätt att tjäna pengar. Även om 
tillgängligheten är stor kan en falsk trygghet inges hos allmänheten då ungdomsfyllor 
vid speciella högtider inte syns som tidigare. Enligt respondenterna kan detta vara en 
följd av att polisen har arbetat intensivt för att minska bruket av alkohol hos ungdomar 
på allmänna platser. Oberoende på vilken stad respondenterna arbetade i var de eniga 
om att tillgängligheten kunde ses som en orsak till de drogrelaterade brotten hos 
ungdomar.  

Jag tycker fortfarande att det finns rätt mycket alkohol så bland ungdomar där 
man har hört snacket lite grann när vi jobbar mest med alkohol och ungdomar, 
att det är lättare att få tag på narkotika eller i alla fall minst lika lätt som att få 
tag på alkohol, du ringer bara ett nummer så det är väl ungefär samma 
tillvägagångssätt och just nu känns det väl som i alla fall här i vår ort, så finns 
det väldigt mycket tillgång (Polis 8). 

Respondenterna uppfattade att den brottslighet som till synes inte verkar vara kopplad 
till droger ofta har bakomliggande förklaringar som grundar sig i droger. För att 
ungdomarna ska kunna bekosta sina droger begås brott och om drogrelaterade skulder 
finns kan dessa betalas genom brottsliga gärningar. Enligt respondenterna är drogerna 
starkt beroendeframkallande vilket gör att ungdomarna agerar desperat för att kunna 
fortsätta sitt drogbruk. Några respondenter nämnde att en orsak till vissa ungdomsbrott 
är att de begås under påverkan av droger och att brotten inte skulle skett utan drogruset. 

Absolut, alkohol och andra droger finns med i dom flesta brott även på 
ungdomssidan, även om det inte handlar om att man i vissa fall är påverkad av 
droger så har det med droger att göra för att man är skyldig för att man inte har 
betalat och så vidare. Så oj vad mycket mindre vi skulle ha och göra om det här 
med droger inte fanns, så är det ju helt klart (Polis 6). 

Respondenterna uppfattade att den genetiska sårbarheten för ett beroende, som finns hos 
vissa individer, kan ses som en orsak till drogrelaterade brott bland ungdomar. En del 
ungdomar kan tydligare uppfattas ha en genetisk sårbarhet då föräldrarna har ett 
missbruk vilket kan påverka ungdomen även om den inte växer upp tillsammans med 
föräldrarna. Den genetiska sårbarheten blir tydliggjord då vissa ungdomar får 
beroendesymtom tidigare i drogbruket i jämförelse med andra ungdomar, som kan 
använda droger i större utsträckning utan att för den skull visa tecken på beroende. Det 
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poängterades dock av respondenterna att även om en genetisk sårbarhet finns betyder 
inte det att ungdomen börjar använda droger. 

Det kan man ju se att vissa verkar ha väldigt lätt att bli beroende av alkohol 
medans andra tycker man kan dricka ganska ofta utan att man upplever att de 
har något beroende. Andra blir beroende väldigt fort och av väldigt lite och det 
är kanske sådant som kan gå i arv och det är ju liksom en risk (Polis 5). 

Föräldraskapets svårigheter  
I följande kategori kommer respondenternas uppfattningar kring hur föräldraskapets 
svårigheter kan ses som en orsak till ungdomsbrottslighet redogöras. Respondenterna 
uppfattade att föräldrar till ungdomar som begår brott har en önskan om att kunna 
påverka ungdomarna till ett laglydigt leverne. Exempel som tas upp där resurser 
begränsar föräldraskapet är psykisk ohälsa, stort antal barn, missbruk, sämre 
ekonomiska förutsättningar och ensamstående föräldraskap. Det poängterades av 
respondenterna att föräldrarna inte bör skuldbeläggas för barnens brottslighet då många 
föräldrar utifrån sin förmåga och sina resurser gör vad de kan. Några respondenter lyfter 
att det inom vissa föräldraskap finns en sådan brist på resurser att föräldrarna omöjligt 
kan tillfredsställa barnens behov och därav anses förmågan att hindra sin ungdom in i 
kriminalitet vara begränsad.  

Dom allra flesta föräldrar gör det så gott dom kan efter sina intellektuella och 
sociala, ekonomiska förutsättningar. Det gör dom faktiskt (Polis 3). 

Respondenterna uppfattade att en orsak till att ungdomar begår brott är att föräldrarna 
inte sätter gränser och då överträds normer och lagar som finns i samhället. Det tas upp 
varierande orsaker till varför föräldrarna inte sätter tillräckligt med gränser. Exempel 
som togs upp var att föräldrarna inte vill hamna i konflikt med barnen eller att 
föräldrarna är naiva angående barnets involvering i kriminalitet. Då gränssättning inte 
görs av föräldrarna leder det enligt respondenterna till att skola och polis får försöka 
sätta gränserna för ungdomarna.  

Annars när det börjar bli gränslöst redan där då testar dom ju hela tiden, måste 
testa gränserna. Sätter inte föräldrarna nån gräns då måste samhället göra det, 
det här är inte okej såhär får man inte göra. Och så lägger nästan föräldrarna 
över ansvaret på skolan och på polisen (Polis 7). 

Respondenterna uppfattade att det förekommer att ungdomar tar efter negativa 
beteenden från sina föräldrar och använder dessa senare i livet. Föräldrarnas hantering 
av olika situationer blir också ett naturligt sätt att hantera likande situationer för 
ungdomen. Exempel på olämplig inlärning av föräldrarnas agerande som nämndes av 
respondenterna var dysfunktionella sätt att lösa konflikter, teknik för att begå brott och 
även tillvägagångssätt att bruka droger.  
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En av dom värre vi har i stan har ju blivit misshandlad under sin uppväxt av sina 
föräldrar och hans sätt att lösa problem idag är ju våld alltså eller hot om våld 
då det är ju det han har haft med sig från barnsben (Polis 6). 

Respondenterna var eniga om att en bidragande orsak till att ungdomar begår brott är att 
de inte uppmärksammas av sina föräldrar.  Föräldrarnas förmåga att förstå barnens 
behov av bekräftelse är bristande på grund av varierande orsaker så som 
karriärssatsning, självcentrering, syskon i fokus samt utanförskap i samhället.  

Det finns alltid eller man tror alltid att det ska vara en ensamstående mamma 
som har det jobbigt och tufft men så ser det inte alltid ut, utan ibland kan det 
även vara väldigt välbärgade ordentliga föräldrar som inte ser sina barn i alla 
fall. Men jag tror att den stora vikten ligger i att man inte ser sina barn, vad det 
än är, utan man blundar och engagerar sig inte. Och det tror jag att det är det 
stora problemet idag (Polis 2). 

Kriminalitet ger ungdomarna ett självförtroende de annars saknar  
I följande kategori presenteras respondenternas uppfattningar angående hur kriminalitet 
ger ungdomarna ett självförtroende de annars saknar och hur det kan vara en orsak till 
ungdomsbrottslighet. I denna kategori kommer också ungdomars attityder in eftersom 
det speglar vilken syn ungdomar har på bekräftelse och status. Några respondenter tog 
upp att ungdomsåren generellt är en tuff period i livet. För vissa ungdomar är det svårt 
att hantera valen och frågorna de ställs inför och därigenom kan kriminalitet ses som ett 
sätt att skaffa sig en identitet som kan bidra till självförtroende. Respondenterna 
uppfattade att en orsak till att ungdomar begår brott kan vara för att de då känner sig 
lyckade eftersom kriminaliteten fyller ett tomrum. En del ungdomar har ett behov av att 
få bekräftelse och stärka självförtroendet genom att känna att de är bäst på någonting. 
Behovet att vara bäst kan vara så betydelsefullt för ungdomarna att de väljer att begå 
brottsliga handlingar för att få bekräftelsen som de sökt efter.  

Det yttrar sig på många sätt och i värsta fall så yttrar det sig på att dom blir 
inte bäst på nånting utan dom blir, kanske lite allt för ofta, bäst på att vara 
värst. Eller bäst på att vara sämst (Polis 3). 

Respondenterna menade att en orsak till att ungdomar begår brott är att de vill uppnå 
status genom materiella ting som kan bidra till självförtroende. Det finns idag ett 
attribut bland ungdomar som kan påverka självförtroendet hos ungdomar som handlar 
om att ha vissa märken på kläder och teknik. Respondenterna uttryckte att de ungdomar 
som inte har möjlighet att genom sina föräldrar få dessa materiella ting istället kan begå 
brott för att de vill uppnå status, stärka självförtroendet och passa in. Hur ungdomarna 
uppnår sin status kan skilja sig åt, antingen stjäl de saker som kan ge status direkt eller 
begår de andra former av brottslighet för att få pengar till att kunna köpa de saker de 
behöver för att uppnå status.  
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Det vi ser är ju en annan kanske, föräldrar med lite pengar som inte kan ge 
mobiltelefoner eller dom rätta kläderna och då finns det ju att det kommer 
brottslighet bakom det då, man vill ända ha dom där fina jeansen eller jackorna 
och då ordnar man det på något sätt. Antingen att man stjäl något annat för att 
få pengar eller så stjäl man jackorna eller byxorna (Polis 2). 

Diskussion 
Syftet med föreliggande uppsats var att belysa polisers uppfattningar om orsaker till 
ungdomsbrottslighet. De åtta respondenterna som deltog i uppsatsen hade generellt 
liknande uppfattning kring vilka orsaker som ligger bakom att ungdomar begår brott, 
vilket ligger till grund för uppsatsens resultat. I resultatet framkom sju kategorier som 
poliserna i uppsatsen på olika sätt ansåg vara orsaker till att ungdomar begår brott. 
Kategorierna var följande; svårigheter att fullfölja skolgången, avsaknad av 
strukturerade fritidsaktiviteter, kriminella kontakter skapas, olämpligt umgänge, droger 
bland ungdomar, svårigheter i föräldraskapet och kriminalitet ger ungdomarna ett 
självförtroende de annars saknar.  
 
Enligt Harboe (2013) kan en teori bidra till att det framkomna resultatet, i detta fall 
gällande orsaker till att ungdomar begår brott, sätts in i ett större och mer vetenskapligt 
sammanhang. Enligt Sarnecki (2009) anser vissa inom forskningen att de vedertagna 
kriminologiska teorierna, genom att utgå från ett synsätt, inte kan förklara mer 
komplexa områden så som orsaker till ungdomsbrottslighet. Detta kan tala för att 
tillämpa en integrerad teori där olika synsätt vävs samman. Thornberrys (1996) 
interaktionistiska teori utgår från en kombination av teorin om sociala band utformad av 
Hirschi (1969) och social inlärningsteori som utformats av Akers (1985). Enligt Hirschi 
(1969) bör umgänget anses ha betydelse för om en enskild person ska begå brott, men 
tas inte upp i hans teori om sociala band. Utifrån Hirschis ståndpunkt att umgänget kan 
ha betydelse och att det i uppsatsens resultat framkom att umgänget uppfattas som en 
orsak till ungdomsbrottslighet ger det stöd åt att använda Thornberrys (1996) 
interaktionistiska teori.  
 
Thornberrys (1996) interaktionistiska teori bygger på sex olika delar; engagemang i 
skolarbete, anknytning till föräldrar, införlivning av konventionella värderingar, 
införlivning av brottsliga värderingar, anknytning till brottsliga kamrater och brottsligt 
beteende. Detta kan i sin tur kopplas samman med de kategorier som framkommit i 
uppsatsens resultat, där liknande områden vidrörs. 
 
I uppsatsen framkom i enlighet Thornberrys teori (1996) att sociala band och 
anknytning kan motverka ungdomsbrottslighet och att bristande sociala band kan anses 
vara en av orsakerna till att ungdomar begår brott. Thornberry (1996) anser att 
försvagade sociala band kan leda till ett normbrytande beteende genom att försvagade 
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sociala band möjliggör utveckling av psykisk ohälsa, missbruk, misslyckande i skolan 
och kriminalitet. Försvagade sociala band bör inte ses som en direkt koppling till 
utvecklande av ett kriminellt beteende (Thornberry, 1996). Uppsatsens resultat, då 
orsaker återfanns både i anknytning och umgänge, kan styrkas ytterligare då Erickson, 
Crosnoe, och Dornbusch (2000) menar att sociala band även kan motverka att 
ungdomar skaffar kamrater som har kriminell anknytning. Enligt Brå och 
Rikspolisstyrelsen [RPS] (2011) anses försvagade sociala band i barn- och 
ungdomsåren ge förutsättningar till att brottsbenägenhet kan uppstå hos en person. 
 
Det räcker inte med att en person är brottsbenägen, utan möjlighet till inlärning och 
positiv förstärkning anses enligt Thornberry (1996) vara en förutsättning för att 
kriminalitet ska kunna uppstå. Genom att personen upplever positiva effekter av att 
begå brott leder det till att det brottsliga beteendet lärs in och förstärks. Enligt Rose 
(2008) kan våldsamt beteende bland ungdomar ses som en inlärningsprocess där 
iakttagelser och imitation är en angelägen del av inlärningen.  
 
Det framkom i uppsatsens resultat att svårigheter i föräldraskapet kan ses som en orsak 
till ungdomsbrottslighet, vilket är i enlighet med Thornberrys (1996) teori då 
anknytning mellan ungdom och förälder är av betydelse. Detta stöds även av att en god 
och trygg anknytning till föräldrarna kunde förhindra eller minska ungdomars 
benägenhet att begå brott (Chui & Chan, 2012). I en studie av Arthur (2005) framkom 
dock i motsatts till uppsatsens resultat att det är svårt att dra kopplingar mellan 
föräldraskap och ungdomsbrottslighet då föräldrarnas förutsättningar skiljer sig åt.  
 
Enligt respondenterna i den föreliggande uppsatsen bör inte föräldrar skuldbeläggas och 
de flesta gör så gott de kan för att förhindra att ungdomen ska begå brott. Vidare 
menade Arthur (2005) att det snarare är samhällets ansvar att se till att barn växer upp 
med ett föräldraskap som stimulerar ett laglydigt liv. Även om föräldrar, enligt 
respondenterna i uppsatsen, inte bör skuldbeläggas så är det av vikt att se vilka 
svårigheter i föräldraskapet som kan anses vara orsaker till ungdomsbrottslighet. Genom 
att se svårigheterna i föräldraskapet möjliggör det insatser från samhället som kan vara 
behjälpliga för enskilda familjer och även på så sätt motverka ungdomsbrottslighet. 
Detta kan bekräftas då det framkom av Hoeve et al. (2009)  att det fanns ett samband 
mellan föräldraskap och ungdomsbrottslighet. 
 
Svårigheterna i föräldraskapet, enligt uppsatsens resultat, var exempelvis att föräldrarna 
inte såg sina barn, att föräldrarna inte satte gränser samt att föräldrarna hade begränsade 
resurser. Detta stödjs av Socialstyrelsen (2013) som menar att ungdomsbrottslingar 
oftare än andra ungdomar kommer från resurssvaga hem. För att resurser ska anses vara 
av betydelse för ungdomars benägenhet att begå brott ska resurssvaghet funnits en 
längre tid (Socialstyrelsen, 2013). Det skulle innebära att det är långvariga svårigheter i 
föräldraskapet som främst är av betydelse att arbeta preventivt mot. I uppsatsens resultat 
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framkom i enlighet med Stewart et al. (2002) att föräldrar, vars ungdom begår brott, kan 
uppleva en frustration över svårigheter att förhindra fortsatt brottslighet.   
 
Utifrån respondenternas uppfattningar i uppsatsen var en orsak till brottslighet bland 
ungdomar att föräldrarna av olika anledningar inte såg och uppmärksammade 
ungdomarna, vilket kan tolkas som att anknytningen är svag.  Detta är i enlighet med 
Thornberrys (1996) interaktionistiska teori då en svag anknytning till föräldrarna kan 
vara en orsak till att ungdomar begår brott. Dock menade Perrone, Sullivan, Pratt och 
Margaryan (2004) att familjesituationens helhet, alltså ett bredare perspektiv där inte 
bara fokus läggs kring föräldraskapet, är av betydelse för ungdomsbrottslighet. Utifrån 
uppsatsens respondenter framkom svårigheter att se orsaker till ungdomsbrottslighet 
kopplade till familjesituationen. Respondenterna ansåg att det fanns svårigheter att 
uttala sig generellt angående familjesituationen som helhet. Respondenterna uppfattade 
att det ibland var svårt att som polis få en uppfattning om hur ungdomarnas 
familjesituation såg ut då det inte rör deras arbetsuppgifter att utreda hemförhållanden. 
Dock har polisen kontakt med föräldrarna och träffar dem exempelvis vid skolmöten 
och förhör och då kan en bild ges av hur föräldraskapet verkar fungera.  
 
Enligt Thornberrys (1996) teori är anknytningen till föräldrarna av större betydelse i de 
tidiga tonåren. Senare i tonåren kommer umgänge och skola vara mer betydelsefullt. 
Utifrån de resultat som framkommit i uppsatsen har respondenterna lyft skolgångens 
betydelse. En bristande skolgång kunde ses som en orsak till att ungdomar begår brott. 
Respondenterna menade att många av de ungdomar som begår brott inte har något 
intresse för skolarbetet. Det kan stödjas av Li et al. (2011) som menade att bland de 
ungdomar som hade ett oengagemang i skolan fanns en högre risk för brottslighet.  
 
I uppsatsen framkom att det kunde finnas svårigheter hos ungdomarna att klara av 
skolgången, vilket kan tänkas resultera i ett oengagemang för skolarbetet hos 
ungdomen. Resultatet kan styrkas av Thornberry (1996) som menar att de ungdomar 
som är oengagerade i sitt skolarbete lättare tenderar att begå brott. Vidare menade 
Mullis et al. (2005) att en stor del av de ungdomar som begick upprepade brott hade en 
hög frånvaro i skolan och en låg ambitionsnivå för sitt skolarbete, vilket är i 
samstämmighet med uppsatsens resultat. I uppsatsens resultat framkom att 
misslyckande i skolan kan anses utlösa att ungdomar väljer att börja begå brott. Att som 
ungdom välja ett kriminellt leverne innebär att skolan kommer att få en lägre prioritet 
och att ungdomen kommer engagera sig mer i kontexter kopplat till kriminalitet (Mullis 
et al., 2005).  
 
I uppsatsens resultat framkom att om ungdomar har ett olämpligt umgänge leder det till 
att det finns möjlighet till inlärning av brottsligt beteende. Detta är i linje med 
Thornberrys (1996) teori då en av utgångspunkterna är att brottslighet är ett inlärt 
beteende. Enligt respondenterna påverkas ungdomarna av att umgås i kretsar som tagit 
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avstånd från de rådande samhällsnormerna och där kriminalitet är accepterat. Ungdomar 
som begick brott tenderade att bli kamrat med andra ungdomar som begick liknande typ 
av brott (Knecht, Snijders, Baerveldt, Steglich & Raub, 2010). Detta blir enligt 
respondenterna i uppsatsen tydligt då kamrater som inte begår brott tar avstånd från de 
ungdomar som håller på med brottslighet.  
  

Enligt Thornberry (1996) krävs sociala förhållanden där inlärning och förstärkning av 
brottslighet kan ske för att ungdomar ska begå brott. Enligt uppsatsen förekommer detta 
hos ungdomar med umgänge där brottslighet är normaliserat och accepterat. För att 
ungdomar ska begå allvarlig och långvarig brottslighet krävs att ungdomen lever i 
sociala förhållanden där brottslighet kan läras in och förstärkas (Thornberry, 1996). Det 
framkom i uppsatsen att den del av ungdomar som är involverade i allvarliga former av 
ungdomsbrottslighet strävar efter att uppnå umgänge med högre uppsatta kriminella 
personer, exempelvis med gängtillhörighet. Det är i enlighet med Alleyne och Woods 
(2010) studie, som visade att ungdomar som tillhörde kriminella gäng i högre grad 
ansåg att social status var viktigt än de ungdomar som inte hade gängtillhörighet.  

Styrkor och begränsningar  
Då det finns forskning inom ett område kan det enligt Langemar (2008) anses berättigat 
att utgå från den istället för att börja från grunden för att på så sätt föra forskningen 
framåt. Vidare menar Bryman (2011) att det kan vara svårt och tidskrävande att 
analysera om det inte finns avgränsningar i materialet. I den aktuella uppsatsen har 
därför delar av den forskning som fanns kring ungdomsbrottslighet fått vara grunden till 
utformning av uppsatsens frågeställningar och intervjuguide och på så sätt också 
avgränsat uppsatsens innehåll.  
 

Det kan ses som en fördel att avgränsningarna framkommer genom frågeställningarna 
och på så sätt blir tydliga för läsaren (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning kan det 
anses felaktigt att göra avgränsningar då det leder till att en del av öppenheten 
försvinner (Jacobsen, 2007). Samtidigt menar dock Braun och Clarke (2013) att det inte 
finns ett rätt sätt att göra en kvalitativ studie och att anpassning i metod måste göras 
utifrån vad som passar den enskilda studien. I den aktuella uppsatsen har avgränsningar 
gjorts för att möjliggöra att uppsatsen skulle få ett lagom omfång. Det bör dock beaktas 
att det kan ha påverkat resultatet som framkommit.    
 
Tillförlitlighet i uppsatsen stöds enligt Graneheim och Lundman (2004) av att 
datainsamlingen genomfördes under två veckor. Risken är då liten att uppfattningarna i 
intervjuerna skulle ha ändrats under tiden mellan den första och sista intervjun. Enligt 
Lantz (2013) är det svårare att kontrollera att en kvalitativ studie är utförd på ett korrekt 
sätt, eftersom analysen bygger på forskarnas egna tolkningar av data. För att ytterligare 
stärka tillförlitligheten hade det varit önskvärt att en utomstående forskare granskade 
materialet och analysen. Om granskningen hade genererat i stöd för kategorisering 
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kunde detta enligt Graneheim och Lundman (2004) bidragit till att analysen blivit mer 
tillförlitlig. Att låta en utomstående granska materialet är arbets- och tidskrävande och 
var därför inte möjligt i den aktuella uppsatsen. Tillförlitligheten i uppsatsen kan styrkas 
av att analysen är gjord tillsammans av de två författarna.  
 
Då ett fenomen undersöks utifrån människors uppfattningar finns det en risk att 
respondenterna svarar på ett sätt som inte speglar deras personliga uppfattning av 
fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2009). Respondenternas svar kan spegla en generell 
uppfattning eller en inlärd uppfattning utifrån erfarenheter och inlärning. I den aktuella 
uppsatsen bedöms respondenternas uppfattningar som en helhet och därför anses det 
inte begränsa uppsatsen. Uppsatsens resultat kan styrkas av att respondenterna 
oberoende av varandra uppgav liknande uppfattningar gällande orsaker till att ungdomar 
begår brott. Det kan vara av vikt att beakta att respondenternas samstämmighet kan 
påverkas av att de arbetar inom polisen, som har en tydlig värdegrund (se exv. Polisen 
2013b). Respondenternas uppfattningar antas således utgå från den värdegrund och det 
förhållningssätt som finns inom polisen. Då uppsatsen syftade till att belysa åtta polisers 
uppfattningar bör detta inte ha en negativ effekt.  

Framtida forskning  
Utifrån den föreliggande uppsatsen kan det vara av intresse för framtida forskning att 
undersöka om uppfattningar kring orsakerna till ungdomsbrottslighet skiljer sig om 
endast orsaker bland tjejer studeras. Detta då Belknap och Holsinger (2006) menade att 
tjejers brottslighet ofta hamnar i skymundan eller lyfts fram på ett inkorrekt sätt vid 
forskning gällande ungdomsbrottslighet. Det blev tydligt genom uppsatsens citat att 
respondenternas uppfattningar kring orsaker till ungdomsbrottslighet i högre grad är 
exempel som rör killar än tjejer. Vissa respondenter lyfte att det som polis kan vara 
svårt att nå ut till tjejer då de generellt upplevs som mer distanserande till polisen än 
killar. Detta styrks av Pettersson (2012) som menade att killar i större utsträckning är 
aktiva i kontaktskapande med poliser jämfört med tjejer som tenderar att hålla sig i 
bakgrunden.  
 
Inom forskning lyfts att det är av vikt att beakta könsaspekten då ungdomsbrottslighet 
ska studeras (se exv. Belknap och Holsinger (2006); Fagan, Van Horn, Hawkins, & 
Arthur, 2007; Söderholm Carpelan, Andershed, Andershed, Brännström, Nyström, & 
Ahlgren, 2008; Brå, 2009; Worthen & Gwynne, 2012). Om framtida forskning skulle 
visa på könsskillnader gällande orsaker till ungdomsbrottslighet vore det betydelsefullt 
enligt Brå (2009) och Fagan et al. (2007) att beakta dessa i det preventiva arbetet mot 
ungdomsbrottslighet.  

Slutsats  
Genom den föreliggande uppsatsen har det framkommit sju kategorier som av 
respondenterna uppfattades som orsaker till ungdomsbrottslighet. Uppsatsens resultat 
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styrks av Thornberrys (1996) interaktionistiska teori som visar på liknande områden 
som orsaker till brottslighet. I uppsatsen kan inget enkelt svar ges på frågan varför 
ungdomar begår brott, vilket är i enlighet med tidigare forskning (se exv. Brå, 2009; van 
der Laan et al., 2009; Welsh & Farrington, 2007). Det är en form av brottslighet vars 
orsaker kan återfinnas inom en rad olika områden.  
 
I uppsatsen framkom att då vissa ungdomar inte fullföljer skolgången och/eller har 
avsaknad av fritidsaktivitet kan det vara orsaker till ungdomsbrottslighet. Vidare ansågs 
föräldraskap och umgänget vara av betydelse och kunde inverka på ungdomar i både 
positiv och negativ bemärkelse. Ungdomar som har ett bristande självförtroende kan 
söka sig till kriminalitet eftersom de där finner den bekräftelsen de söker. Utifrån ett 
större perspektiv uppfattade respondenterna att den ökade tillgången och användningen 
av droger kan vara en orsak till delar av ungdomsbrottsligheten. Om ungdomar är 
benägna att begå brott är det lätt att knyta kriminella kontakter som på olika sätt kan 
bidra till att brott begås. Det är viktigt att poängtera att även om ungdomar uppfyller de 
orsaker till ungdomsbrottslighet som framkommit i uppsatsen så behöver de inte begå 
brott.  
 
Slutligen kan uppsatsens resultat användas till att bidra med kunskap som är 
betydelsefull för att i framtiden arbeta med preventiva åtgärder mot 
ungdomsbrottslighet. Genom att utgå från orsakerna till ungdomsbrottslighet som 
framkommit kan samhället sätta in insatser som gör att ungdomar inte hamnar i 
utanförskap och kriminalitet (Brå, 2013; Polisen, 2014b). Detta skulle kunna möjliggöra 
att ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet fångas upp och får upp ögonen för 
möjligheterna som finns om kriminalitet väljs bort. Att arbeta preventivt skulle inte bara 
bespara personligt lidande för ungdomar, familjer och brottsoffer utan också på olika 
sätt gynna samhället som helhet (Greenwood, 2008).  
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Bilaga 1. 

Informationsbrev  
Hej! 
Vi heter Frida Magnusson och Kajsa Johansson och läser vårt sista år på 
kriminologprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi ska nu genomföra vårt 
examensarbete inom kriminologi och har valt att skriva om ungdomsbrottslighet. Syftet 
är att utifrån polisers uppfattning undersöka orsaker till att ungdomar begår brott. 
Eftersom du arbetar som polis och tros besitta kunskap kring ämnet är du en av de 
önskade deltagarna. Genom att utföra intervjuer med poliser vill vi kunna undersöka era 
erfarenheter och upplevelser kring ungdomsbrottsliget. Din medverkan i intervjun är 
naturligtvis frivillig och kommer behandlas konfidentiellt om du samtycker till att 
deltaga i uppsatsen. Om du ångrar ditt samtycke under processen har du rätt att avbryta 
din medverkan. Intervjumaterialet kommer endast användas som grund för resultatet i 
vår c-uppsats, som är det examinerande momentet i vår kriminologutbildning. Intervjun 
beräknas ta cirka en timme och du kommer att få ta del av rapporten när den är 
färdigställd.  
 
Vi undrar följaktligen nu om du vill delta i vår studie? Om du samtycker till att deltaga i 
studien så önskar vi att du mailar någon av oss, så kommer vi att höra av oss till dig 
med mer praktisk information kring studien. Har du eventuella frågor angående studien 
eller deltagandet så är du välkommen att höra av dig till någon utav oss via telefon eller 
mail.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Frida Magnusson    Kajsa Johansson  
Tel: 070-XXXXXXX   070-XXXXXXX 
Mail:frma1104@student.miun.se  kajo1108@student.miun.se  
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Bilaga. 2  

Intervjuguide 
Intervjun kommer bestå av ett antal frågor som berör olika områden och eftersom vi vill 
veta din personliga uppfattning så är det önskvärt att du pratar så fritt som möjligt. Vid 
behov kan följdfrågor ställas för att ge möjlighet till tydliggörande av ditt svar. 
Intervjun uppskattas ta cirka 60 minuter. Syftet är att utifrån polisers uppfattning 
undersöka orsaker till att ungdomar begår brott. Din medverkan i intervjun är 
naturligtvis frivillig och inget av det som sägs under intervjun kommer kunna 
återkopplas till dig eller din arbetsplats. All information behandlas konfidentiellt och 
identifierbara uppgifter kommer att anges fiktivt under transkriberingen och även senare 
i arbetet. Deltagandet i uppsatsen kan när som helst avbrytas på ditt initiativ, både under 
intervjun men även när intervjun är avslutad. Intervjun kommer att spelas in för att 
korrekt transkribering skall göras möjlig, du som respondent har möjlighet att läsa den 
transkriberade intervjun om önskan finns. Intervjumaterialet kommer endast användas 
som grund för resultatet i vår c-uppsats som det examinerande momentet i vår 
kriminologutbildning. Har du några frågor inför intervjun eller kan vi börja? 

Bakgrund och verksamhet: 
* Vad har du för befattning hos polisen? 
* Hur länge har du arbetat som polis? 
* Under hur lång period har du arbetat med ungdomsbrottslighet? 
* Har du någon speciell utbildning kring att arbeta med just ungdomar?  
* Beskriva lite om polisens arbete gällande ungdomsbrottslighet och vilka åldrar ni 
inriktar er på? 
 
Uppväxtförhållanden  
* Kan du berätta om din uppfattning gällande om familjesituationers kan ses som en 
orsak till att ungdomar begår brott.  
- Arv och miljö? 
- Relation till vårdnadshavare? 
- Skilda föräldrar?  
  
* Berätta kring din uppfattning om socioekonomisk status inverkar på 
ungdomsbrottsligheten? 
- Arbetslöshet?  
- Bostadområden? 
- Utbildning? 
 
Umgänge  
* Hur uppfattar du att ungdomars umgänge hänger ihop med brottslighet bland 
ungdomar?  
- Åldrar?  
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- Motverka brottslighet? 
- Accepterat? 
- Gäng? 
 
Skola   
* På vilket sätt uppfattar du att skolan kan ha betydelse för brottsligheten bland 
ungdomar?   
- Dålig skolprestation  
- Närvaro i skolan  
 
Attityder och droger 
* Uppfattar du att andra faktor kan ses som orsaker till att ungdomar begår brott?  
- Låg risker att åka fast?  
 - Attityder? Syn på brottslighet? 
- Alkohol och droger? 
 
Avslutningsvis 
* Har du något mer att tillägga i intervjun som inte har framkommit genom de frågor 
som ställs? 
* Vill du ta del av transkriberingen av intervjun? 
* Slutligen, får jag höra av mig till dig för eventuella kompletterande frågor? 

Stort tack för din medverkan.  


