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Abstract  

Title: Juvenile delinquency in Ängelholm 

Being young is not always easy, neither for parents nor the juvenile. In a constant search for 

your identity, one must at the same time struggle with education, social life and psychological 

development. For some adolescents, it is more difficult than for others. Almost half of those 

suspected of crime are 29 years old or younger. There are different perceptions to this, 

however, it is a distinct problem.    

The following study aims to understand how the social intervention, the law enforcement and 

the social workers, experience the youth crime in Ängelholm. Four qualitative interviews have 

been made to investigate the problem. Interviews are connected to relevant theory and 

scientific research to study whether the theories have any reasonable grounding in today’s 

society. Relevant theory for the study is Robert Agnew’s strain theory, Émile Durkheim’s 

anomie, broken window by George Kelling and James Wilson as well as routine activity 

theory by Lawrence Cohen and Marcus Felson.   

Overall, the study shows that the main factor for juvenile delinquency seems to be the home 

environment. In order to help young people early, parents need support, tools and strategies 

for a good upbringing for their children. One should understand the benefit of adding 

resources for preventive purposes and that the result will not be visible until after a couple of 

years.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Abstrakt  

Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande 

efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk 

utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer 

som misstänks för brott är 29 år eller yngre. Vad det beror på finns det olika uppfattningar 

om, men att det är ett problem är tydligt.   

Följande studie har som syfte att förstå hur de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, 

upplever ungdomsbrottsligheten i Ängelholm. För att undersöka problemet har fyra 

kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuer förankras i relevant teori och tidigare forskning 

för att studera om teorierna har någon rimlig förankring i dagens samhälle. Relevant teori för 

studien är Robert Agnews strainteori, Émile Durkheims anomi, broken window av George 

Kelling och James Wilson samt rutinaktivitetsteori av Lawrence Cohen och Marcus Felson.   

Studiens resultat visar att den huvudsakliga faktorn till ungdomsbrottsligheten tycks 

sammantaget vara hemmiljön. För att fånga upp ungdomar tidigt krävs det att föräldrar får 

stöttning, verktyg och strategier för en bra uppväxt för barnen. Man bör förstå att det finns en 

vinst i att lägga resurser i förebyggande syfte och att resultatet inte kommer synas först efter 

ett antal år.  
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1. Inledning   

Skola och familj är två viktiga pusselbitar för ungdomars utveckling. Det är pusselbitar som 

avgör uppväxtmiljön och formar ungdomen. Om någon av pusselbitarna skulle vara defekta 

finns det en risk att det påverkar livsval och utveckling. Det är inte omöjligt att det är brister 

inom skola och familj som påverkar ungdomar att begå brott. De senaste fem åren har jag sett 

ett ökat antal nyhetsartiklar om ungdomar som begår brott i min hemstad, Ängelholm. Allt ifrån 

stulna jackor och klotter till narkotikaförsäljning och vandalisering. Har brotten verkligen ökat, 

eller är det media som önskar sälja rykten om brottsligheten?   

Det är inte helt ovanligt att ungdomar begår brott, det visar en studie av Brå. Av ett 

representativt urval 15-åringar uppgav drygt häften att de begått något brott under de senaste 

tolv månaderna. År 2017 var nästan häften (47%) av de personer som misstänktes för brott 29 

år eller yngre (Frenzel och Westerberg 2018). Brå påpekar att man år 2010 införde ändringar i 

lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Detta gjorde man för att polisen i 

större utsträckning och mer effektivt skulle ha möjligheten att utreda brott begångna av barn 

under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brotten har ökat, men inte nämnvärt 

(Brottsförebygganderådet, 2014). Polisen påpekar på deras hemsida att ungdomsbrotten har 

legat på en stabil nivå under de senaste 30 åren (Polisen, 2018). Varför har de legat på en stabil 

nivå i 30 år utan några större förändringar och varför har brotten inte minskat efter 

lagändringen? Det är möjligt att den nya lagstiftningen från 2010 inte ännu har hunnit visa 

någon påverkan på samhället. Däremot är min uppfattning att det skett en förändring i 

Ängelholm de närmsta åren, att ungdomsbrottsligheten har ökat. Kan det än en gång vara lokal 

media som vill sälja känsloladdade rubriker eller har det faktiskt skett en förändring?  

När man talar om unga som är misstänkta för brott involverar bland annat Brå stöldbrott, 

våldsbrott, skadegörelse och någon form av narkotikabrott. Detta är både brett och spritt, därför 

avgränsas studien till stöldbrott, skadegörelsebrott och narkotikabrott. Ungdomar är avgränsat 

till minderåriga, ungdomar upp till 18 år. Genom fyra kvalitativa intervjuer kommer jag 

intressera mig för den sociala sammanhållningen mellan polis, socialsekreterare och ungdomar 

samt orsakerna till ungdomsbrottsligheten och förebyggande förändringar. Om det skulle finnas 

brister i den social sammanhållning mellan de nämnda så kan det påverka samhället på såväl 

mikronivå som makronivå. Resultatet analyseras tillsammans med fyra teorier. Strainteorin 

handlar om ett upplevt socialt tryck på individen, anomi handlar om normer som styr 
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handlingar, rutinaktivitetsteori handlar om individers brister i vardagliga rutiner vars 

konsekvenser kan öka brottsbenägenheten och broken window handlar om att 

förargelseväckande beteenden föder ett ökat dåligt beteende.  

2.1 Syfte  

Studiens syfte är inriktat på att genom intervjuer undersöka vad de sociala insatsgrupperna, 

polis och socialtjänst, har för syn på ungdomsbrottsligheten i Ängelholm, Skåne. Intressant är 

även att studera vad de sociala insatsgrupperna ser är orsakerna till ungdomsbrottsligheten.  

Intervjuerna kommer förankras i relevant teori och tidigare forskning för att studera om 

teorierna har någon rimlig förankring i den verklighet vi lever i idag. Det är betydelsefullt att 

studera ungdomar och deras uppväxt, eftersom de är vår framtid. Det är viktigt att ungdomar 

har goda förutsättningar och livsvillkor, dem måste formas rätt för ett hållbart samhälle i 

framtiden. Studiens tema, social sammanhållning, används för att förstå hur socialsekreterare 

och polis samarbetar i att motverka ungas utanförskap i samhället. 

2.2 Frågeställning  

Hur ser de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, på orsakerna till 

ungdomsbrottsligheten i Ängelholm och vad anser de sociala insatserna krävs för att förebygga 

ungdomsbrottsligheten?  

3.1 Bakgrund och tidigare forskning   

I följande kapitel presenteras bakgrund och tidigare forskning. I första delen presenteras 

bakgrund. Här redogörs för lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 

och de senaste ändringarna i LUL. I kapitlets nästa del, tidigare forskning, presenteras fyra 

vetenskapliga artiklar. De ligger som grund för förståelsen för vad som är relevanta 

intervjufrågor samt hur den sociala sammanhållningen mellan polis, socialsekreterare och 

ungdomar ser ut. Social sammanhållning mellan de nämnda är en viktig del för samhällets 

solidaritet och utveckling. Med en bristande sammanhållning riskerar de sociala institutionerna 

att falla samman, och därmed gör även samhället det. Viktigt är det därför att förstå hur den 

sociala sammanhållningen ser ut för att kunna besvara studiens frågeställning. 
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3.2 Bakgrund  

Juli år 2010 ändrades lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år 

(LUL). Syftet var att brott begångna av barn skulle utredas oftare och mer effektivt. Man 

skapade en tydligare ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och polisen, socialtjänsten fick 

som ansvar att begära att polisen inleder utredningar och kravet på att socialtjänsten medverkar 

vid polisförhör ökade. Man införde krav på att polisen skulle inleda utredningar för särskilt 

allvarliga brott och underlättade möjligheterna att genomföra drogtester på barn under 15 år 

(Bogestam, N. 2014). 2014 gjordes nya satsningar för att förebygga ungdomskriminaliteten. De 

nya satsningarna har som syfte att förstärka barn- och ungdomsvården med avsikt att hjälpa 

samhället förebygga barn och unga som far illa eller begår brott. Den 2 oktober 2014 fattade 

regeringen beslut om lagförslag för att stärka barn och ungas trygghet, delaktighet och 

rättssäkerhet på ungdomshem och individer som vårdas på hem under lagen om vård av 

missbrukare (LVM-hem) som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS). Regeringen ska bli 

tydligare kring de tvångsåtgärder som behöver användas av SiS för att säkra drogfrihet och 

upprätthålla säkerhet för personal och intagna. SiS ska bland annat kunna hänvisa till en plats 

på ett hem vid akuta situationer (Regeringen. 2018).   

Barnminister Åsa Regnér förklarar att barn och unga som har fastnat i missbruk eller begår brott 

behöver både stöd och behandling, statens uppgift är att lyfta dem ur de skadliga miljöerna som 

de befinner sig i och placera dem på särskilda ungdomshem. Däremot ska detta alltid vara ett 

sista alternativ, därför är det viktigt att regeringen lägger stora resurser på det förebyggande 

arbetet. Enligt regeringens nya lagförslag ska personal vid särskilda ungdomshem och LVM-

hem få två nya befogenheter, för det första får de möjlighet att genomföra rumsvisitationer och 

för det andra får de genomföra skyddsvisitationer. Syftet till de här förändringarna är att 

personal ska kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.  

Totalt satsar regeringen 500 miljoner kronor 2018 på den sociala barn- och ungdomsvården.   

(Regeringen. 2018).   

2016 skrev Kriminalvården att det skett en våldsupptrappning i bland annat Göteborg under 

senare år. Generaldirektören för Kriminalvården, Nils Öberg, förklarar att detta i hög grad är 

ett ungdomsfenomen, såväl offer som förövare är i stor utsträckning unga. På grund av det här 

har Kriminalvårdens insatser riktats i högre grad mot ungdomar. En av vår tids viktigaste mål 

är att minska ungdomsbrottsligheten. Öberg förklarar att det är en oroväckande utveckling som 



4  

bör ta på största allvar, inte minst gällande problematiken kring kriminella gäng (Öberg, N. 

2016).   

3.3 Tidigare forskning  

I följande delkapitel presenteras fyra vetenskapliga artiklar vars syfte är att skapa en förståelse 

för problemet och bilda en bas för vilka frågor som är rimliga att ställa respondenterna under 

studiens kvalitativa intervjuer. Artiklarna ska här bidra med att bilda en uppfattning om hur den 

sociala sammanhållningen ser ut mellan de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, till 

ungdomar som står utanför samhällets normer. Tre av de vetenskapliga artiklarna kommer från 

Brottsförebyggande rådet, den fjärde är hämtad från Sage Journals.  

3.3.1 Brott begångna av barn  

I Sverige är ungdomar som ännu inte fyllt 15 år inte straffmyndiga och kan på så vis inte dömas 

för brott. I enskilda fall finns däremot möjligheten för polisen att utreda ungdomar under 15 år 

som misstänks för brott. Detta regleras i den lag som kallas lagen med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare (LUL).  Brottsförebyggande rådet påpekar att man år 2010 införde 

ändringar i lagen. Detta gjorde man för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle 

ha möjligheten att utreda brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är 

straffmyndiga. Bedömningen var att lagändringen skulle öka möjligheterna till polisiära 

utredningar på ungdomar under 15 år. Detta skulle i sin tur ge socialtjänsten bättre 

förutsättningar för bra underlag för sina bedömningar (Bogestam, N. 2014).  

Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av ändringarna i lagen. Deras 

utredning bygger på polisanmälningar och § 31-utredningar beträffande brottsmisstänkta 

ungdomar (paragrafen reglerar vilka skäl som finns för en polisiär utredning av icke 

straffmyndiga), registerdata ur Brå:s misstankeregister samt Brottsoffermyndigheten, enkäter 

och intervjuer med individer som arbetar med brottsmisstänkta ungdomar. Empirin har senare 

jämförts med Brå:s två tidigare studier om barn som begår brott (Ibid).   

Antalet brott som har registrerats som tekniskt uppklarade med beslutet ”misstänkt yngre än 

femton år” har minskat drastiskt enligt den officiella kriminalstatistiken. År 2005 var 14 400 

fall uppklarade, sju år senare, 2012, låg siffran på 10 600. Däremot menar Brå att antalet barn i 

åldern 11–14 har minskat med 20 procent mellan år 2005 och 2012 enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB). De påpekar att andelen anmälningar som utreds av polisen har ökat, men 

enbart med två procent (Ibid).  
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Andelen utredda ärenden för grova brott bland ungdomar har ökat sedan år 2005, de mindre 

grova brotten har däremot minskat. Beslut om utredningar tas efter lagändringen av 

socialtjänsten, tidigare togs de av polisen. Det är möjligt att det därför skett en förändring i 

statistiken för grova och mindre grova brott. I intervjuer med poliser och enkätintervjuer med 

socialsekreterare framkommer det att poliser upplever att de fått bra information om 

lagändringarna – men socialsekreterarna upplever det motsatta. Poliserna påpekar att de överlag 

är positiva till lagändringarna, men även här upplever socialsekreterarna det motsatta. Efter 

analysen konstaterade Brå att återfall i brott inte är något som minskat mellan 2005 och 2012 

(Ibid).  

3.3.2 Skolundersökningen om brott  

Brottsförebygganderådet gjorde en undersökning år 2015 respektive 2017 med elever i nionde 

klass. Undersökningen gick ut på att beskriva utsattheten för brott och delaktigheten i brott. 

Syftet var att få en bredare kunskap om hur vanligt det är med ungdomars delaktighet i brott 

eller andra riskbeteenden, och hur vanligt det är att ungdomarna utsätts för olika typer av brott. 

I 2015 års undersökning deltog totalt 4659 elever, respektive 4268 elever i 2017 års 

undersökning, anonymt genom att svara på pappersenkäter (Frenzel, A. 2016) (Frenzel och 

Westerberg. 2018).   

Eleverna fick uppge om de under de senaste 12 månaderna har utsatts för någon form av brott. 

Brott bröts ner i sex kategorier i enkäten: något enstaka mildare brott, misshandel, hot, 

sexualbrott, rån och stöldbrott. Resultatet visade att det var närmare 50 procent killar och 50 

procent tjejer som hade utsatts för något brott de senaste 12 månaderna både år 2015 och 2017. 

Den brottskategorin som sticker ut mest i undersökningen, både år 2015 och 2017, är stöldbrott 

där det är ungefär 25 procent tjejer respektive 30 procent killar som uppgav att de hade varit 

utsatta de senaste 12 månaderna. Tjejer är överrepresenterade i kategorin sexualbrott där 

ungefär 25 procent tjejer varit utsatta de senaste 12 månaderna både år 2015 och 2017, 

respektive 7 procent killar (Frenzel och Westerberg. 2018).  

Ungefär hälften av eleverna uppgav att de hade begått någon form av brott de senaste tolv 

månaderna. De frågade eleverna om stöldbrott, våldsbrott, skadegörelse eller om de provat 

narkotika under de senaste tolv månaderna. Det framkommer att det är närmare 50 procent, 

både killar och tjejer, som begått någon form av brott de senaste 12 månaderna. Den kategorin 

som sticker ut mest med sina närmare 40 procent, för både killar och tjejer, är stöldbrott. År 
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2017 var det 35 procent av killarna som uppgav att de hade begått någon form av våldsbrott, 

medan 23 procent av tjejerna hade begått samma brott. Minst andel elever uppger att de har 

provat narkotika de senaste 12 månaderna, 4 procent tjejer respektive 6 procent killar (Ibid).  

Brå förklarar att de finns två huvudsakliga bakgrundsfaktorer som har inverkan på ungdomars 

risk för att begå brott. Först och främst handlar det om föräldrarnas utbildningsnivå, därefter 

handlar det om familjesituation, exempelvis om föräldrarna är skilda/separerade eller ej. Killar 

uppvisar en större risk för att begå våldsbrott och/eller skadegörelsebrott i jämförelse med tjejer. 

Attityden till brott varierar mellan könen. Majoriteten, både tjejer och killar, tycker det är okej 

om kompisar dricker sig fulla eller skolkar. Däremot tycker majoriteten att det inte är okej att 

kompisar begår olika typer av brott. En större andel killar än tjejer uppger att de tycker det är 

ganska okej eller helt okej om en kompis stjäl i en affär eller slår ned en person som uttryckt 

sig förolämpande (Ibid).  

3.3.3 Har olaglig droganvändning blivit normaliserad i grupper av svenska ungdomar? 

En latent klassanalys av skolundersökningsdata från 2012 till 2015.  

Det antas ofta att illegal användning av droger har normaliserats i västvärlden. Det här för att 

man ser att synen på droger blivit mer liberal i både socialt gynnade och missgynnade 

ungdomsgrupper. I en artikel publicerad hos Sage Journals av Patrik Karlsson, Mats Ekendahl, 

Josefin Månsson och Jonas Raninen (2018) syftar man till att undersöka i vilken utsträckning 

sådana påståenden är sanna genom att studera egenskaper hos unga illegala drogbrukare i 

Sverige, där förekomsten är låg och narkotikapolitiken ligger på nolltolerans (Karlsson, 

Ekendahl, Månsson, och Raninen. 2018).   

Studien bygger på en undersökning av livstidsanvändare av illegala droger av ett nationellt 

representativt urval av elever i 9:e och 11:e klass. I en latent klassanalys identifieras fyra klasser 

som de kallar för ”marijuanatestare”, ”marijuanaanvändare”, ”cannabinoidanvändare” och 

”blandmissbrukare” (Ibid).  

Vad man kom fram till var att resultatet bekräftar tanken att majoriteten av de som använt 

illegala droger i den svenska ungdomsbefolkningen har enbart prövat marijuana några gånger. 

Författarna diskuterar huruvida detta kan tolkas som en slags normalisering av nolltoleransen i 

narkotikapolitiken. Totalt sett är användningen av droger minimal bland den stora gruppen 

ungdomar i de här åldrarna (Ibid).   
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Således, beroende på vad som menas med normalisering kan den här studien både motsäga och 

stödja normaliseringsteorin. När författarna överväger förekomsten av illegal droganvändning 

och användningsmönster ger resultatet lite bevis för att stödja normaliseringsteorin bland 

svenska ungdomar. Sammantaget ser inte den illegala droganvändningen ut att vara integrerad 

i det svenska ungdomslivet (Ibid).  

3.3.4 Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling  

2009 publicerade Brå en framställning vars syfte var att belysa förklaringar om faktorer och 

risker för vem eller varför brott begås. Genom att förklara hur detta fungerar inom de viktigaste 

kriminologiska teorierna och återge centrala forskningsresultat inom området presenterar de 

klarlägganden på framställningens syfte (Brottsförebygganderådet, 2009).  

Bland annat förklarar Brå att familjen är den grundläggande sociala konstruktionen en individ 

har. Dess uppfostrande funktion är betydelsefull för att förhindra att barn och ungdomar börjar 

begå brott. De påpekar även att inlärningsteorin är central för ungdomar som begår brott. Att få 

respekt, beundran och bli positivt bemött vid en brottslig handling riskerar att bidra till ett 

upprepat beteende (Ibid).  

Risken för att en individ begår brott ökar när lusten, som andra människor inte känner, att begår 

brottsliga handlingar inte är kontrollerad eller hindrad för utveckling. Detta kallas för 

kontrollteori och utforskar brottsliga handlingar genom bland annat synsättet ”Varför begår vi 

inte allesammans brott?”.  Teorin om sociala band menar att det är den sociala kontrollen likt 

integrering som är avgörande för brottsförhindring. Om de sociala banden till samhället 

försvagas förlorar individen sin avhållande kraft och risken för brott ökar, förklarar Brå. Är de 

sociala banden till samhället starka och individens relation till konventionella andra bra har 

denne för mycket att förlora för att begå brott. Är de sociala banden å andra sidan svaga är 

individen ”fri” och berörs inte i lika stor utsträckning av andras reaktioner och relationen till 

samhället. Med svaga sociala band har individen med andra ord mindre att förlora och större 

förmåga att begå brott (Ibid).  

Resultatet från longitudinella studier visade att individer som begått brott både i ungdom och 

vuxen ålder skulle haft den jämförelsevis mest problematiska situationen under uppväxten, men 

de skulle också haft det problematiskt senare i livet. Individerna tenderar att få det bättre, enligt 

Brå, med den sociala anpassningen ju äldre de blir (Ibid).   
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3.3.5 Motivering av tidigare forskning  

Samtliga artiklar behandlar brottslighet bland unga och skapar en bredare bild av 

samhällsproblemet. Genom den här bilden blir begreppet ungdomsbrottslighet tydligare och 

kan på så vis bidra till en sociologisk bas för studiens utförande. De belyser även i någon mån 

hur man arbetar förebyggande samt hur den sociala sammanhållningen fungerar mellan polis, 

socialsekreterare och ungdomar som begår brottsliga handlingar. Syftet med att koppla samtliga 

artiklar till studien är att skapa en förståelse för problemet och den sociala sammanhållningen 

mellan de sociala insatsgrupperna och ungdomar. Det är även av vikt att bilda en bas för vilka 

frågor som är rimliga att ställa respondenterna under studiens kvalitativa intervjuer. 

Sammantaget bekräftar artiklarna att brottslighet bland unga är ett utbrett problem som krävt 

lagändringar i syfte att skapa effektivitet och en möjlighet att fånga upp ungdomar i tidig ålder.   

Den första artikeln beskriver de sociala insatserna polis och socialsekreterares uppfattning av 

lagförändringen år 2010. Det är möjligt att missförstånd i hur lagändringen ska implementeras 

är orsaken till att det inte skett anmärkningsvärda förändringar i statistiken över misstänkta för 

brott. När socialsekreterarna är missnöjda med lagförändringen och inte vet hur den ska 

implementeras riskerar den sociala sammanhållningen mellan polis och socialsekreterare 

försvagas och i sin tur därmed det förebyggande arbetet som innebär att minska 

ungdomsbrottsligheten. I den andra artikeln undersöker man hur många 9:e klass elever som 

begått något brott samt varit utsatt för brott de senaste tolv månaderna. Resultatet av 

undersökningen visar att det är ungefär hälften av de mellan 4000 och 4500 elever som deltog 

år 2015 och 2017 har varit utsatt för brott samt själva begått något brott de senaste tolv 

månaderna. Detta styrker den tidigare nämnda statistiken om att drygt 50 % av de som är 

misstänkta för brott är under 27 år. Det visar även att det är ett stort samhällsproblem som kräver 

en lösning. Man förklarar i undersökningen att det finns två huvudsakliga bakgrundsfaktorer 

som påverkar ungdomars risk för att begå brott: föräldrars utbildningsnivå och familjesituation. 

Här är den sociala sammanhållningen i familjen av vikt för den unges utveckling och förmåga 

att följa sociala normer och strukturer. Den tredje artikeln behandlar narkotikaanvändning bland 

svenska ungdomar och studerar om narkotikaanvändningen är en normaliserad del i ungdomars 

liv. Studien bygger på en undersökning av livstidsanvändare av illegala droger av ett nationellt 

representativt urval av elever i 9:e och 11:e klass. Sammantaget förklarar författarna att den 

illegala droganvändningen inte ser ut att vara integrerad i det svenska ungdomslivet. Men att 

resultatet är aningen osäkert och kan både motsäga och stödja normaliseringsteorin. Brister de 
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sociala insatsgruppernas sammanhållning i förebyggande arbete riskerar den illegala 

droganvändningen att bli en ökad del av ungas vardag. Förhoppningsvis kan den här studien, 

med hjälp av de sociala insatserna polis och socialsekreterare, skapa en tydligare bild om 

narkotikaanvändningen är en normaliserad del i svenska ungdomars liv. Den sista artikeln berör 

orsakerna till brott bland unga. Brå förklarar att unga brottslingar och vuxna som varit unga 

brottslingar generellt sett har haft en problematisk uppväxt. Den främsta orsaken som artikeln 

nämner är svaga sociala band. Med svaga sociala band har individen mindre att förlora och 

större förmåga att begå brott. Det här är nära sammanlänkat med rapportens nästa kapitel, teori. 

Allra främst strainteori.   

4.1 Teorier  

I följande kapitel presenteras fyra olika teorier och begrepp: strainteori, anomi, broken window 

och rutinaktivitetsteori. Syftet med samtliga fyra teorier är att de ska tillämpas för att analysera 

resultatet. De kommer där ligga som grund för rapportens analyskapitel och skapa en 

sociologisk förståelse för respondenternas syn på ungdomsbrottslingenheten i Ängelholm och 

hur deras åsikter har likheter, och olikheter, med teorierna samt vad samhällsproblemet 

ungdomsbrottslighet beror på i Ängelholm.   

4.2 Strainteori   

Den amerikanske sociologen Robert Merton utvecklade strainteorin år 1938. Teorin handlar om 

orsaker till kriminalitet, att särskilt yngre personer upplever sociala påtryckningar att skapa sig 

en existens och identitet som kriminella. Klyftan mellan vad som förväntas av dem vad gäller 

god ekonomisk ställning och de möjligheter de har att uppnå det ökar (Eqidius, H u.å.).   

Robert Agnew är en amerikansk kriminolog som vidareutvecklat Mertons strainteori. Han 

generaliserade Mertons teori och kallar det för General strain theory (GST)/ allmän strainteori. 

Hans teori är att strain kan gälla alla former av ett upplevt socialt tryck på individer att uppnå 

mål som de saknar laglig möjlighet att nå. Detta behöver inte bara gälla ekonomiskt eller social 

status, det kan helt enkelt också handla om en stark längtan att uppnå något som exempelvis ett 

behov av en bostad, resa eller vänner (Cullen, Unnever, Hartman, Turner, och Agnew. 2008).  

Genreal strain theory fokuserar på negativa relationer till andra. Agnew menar att detta handlar 

om relationer i vilka individen inte blir behandlad som han eller hon vill bli behandlad. General 

strain theory kan för brottslingar visa sig genom tre former: (1) när individer har låg 
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självkontroll, (2) när individer har svaga sociala band (exempelvis med föräldrarna) samt (3) 

när individer har lite att förlora och ser brottsliga handlingar som gynnsamma för dem själva. 

Agnew menar att flera faktorer påverkar effekten av strain på brottslighet. Det är bland annat 

faktorer som förmågan att hantera problem, hantera resurser som pengar, självkänsla, socialt 

stöd på en nivå av social kontroll och att omge sig med brottsliga vänner (Ibid).  

4.3 Anomi   

Émile Durkheim anser att individen formas av samhället genom familj, utbildning och arbete. 

Han menar att individer behöver normer som styr handlingar och att det är i dessa miljöer som 

vi mår bäst. Är normerna däremot få eller tvetydliga riskerar vi att vara olyckliga. De är i de här 

fallen som man utsätts för anomi enligt Durkheim, och i extremfall kan man begå självmord. 

Normer är avgörande för den kontroll som utövas i samhället och fungerar som en moralisk 

referensram. Begreppet anomi beskriver han som en försvagning eller splittring av de sociala 

normerna som existerar i samhället. Detta leder bland annat till okontrollerade beteenden. Han 

menar att det moderna samhället ger upphov till anomi (Durkheim, E. 1983.).   

När traditionella regler förlorar sin auktoritet, ökas och stimuleras de nya kraven och behoven 

av nya utsikter som individen erbjuds. Begäret blir större och svårare att motstå. 

Anomitillståndet förstärks genom att individens behov, krav och önskningar inte möter några 

inskränkningar, när de som bäst behövs. Anomitillstånd är så vanligt att samhället accepterar 

det och betraktar dem nästan som normala företeelser. Anomi uppträder endast hos de individer 

vars tankar och föreställningar inte längre underordnas en viss kontroll och på så vis uppvisar 

även individen brist på kontroll. Mellan samhället och individens känslor och aktiviteter saknas 

viktiga beröringspunkter – de lämnas helt utan reglerande kontroll (Ibid).  

4.4 Broken Windows (social kontroll)  

De amerikanska kriminologerna George Kelling och James Wilson utvecklade i början på 1980-

talet en teori de kallade för Broken Windows. Teorin bygger på följande analogi: Om en 

byggnad inte underhålls och repareras efter skadegörelse riskerar den att förfalla. Ett krossat 

fönster leder snabbt till fler krossade fönster. Ju längre tiden går innan byggnaden repareras 

desto mer skadegörelse utsätts den för (Kelling och Wilson. 1982).   

Kelling och Wilson menar med andra ord att förargelseväckande beteenden föder dåliga 

beteenden. Om man inte gör något åt det oönskade beteendet kan den lokala kontrollen falla 

samman. Vandalism kan inträffa när gemensamma barriärer – upplevelsen av ömsesidigt 
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beaktande och medborgarnas skyldigheter – sänks av handlingar som signalerar att ”inge bryr 

sig”. Oövervakat beteende leder till att samhällskontrollerna bryts ned (Ibid).   

Ett stabilt grannskap av familjer som bryr sig om sina hem, tänker på varandras barn och 

självsäkert motarbetar oönskade inkräktare kan bara på några månader förändras till en 

ovälkomnande och skakig miljö. Egendomar överges, ogräs växer, fönster krossas. Vuxna slutar 

uppfostra sina barn, barnen blir bråkiga, familjer flyttar och oberoende vuxna flyttar in. 

Tonåringar samlas framför affären, handelsmannen ber dem att flytta på sig, men de vägrar. Det 

uppstår bråk och nedskräpningen ökar. Det ena leder till det andra, invånarna börjar tro att 

brottsligheten ökar, särskilt våldsbrott, och beteenden ändras därmed i enighet. Som svar på 

rädsla undviker människor varandra och därmed försvagas kontrollen. Polisärendena ökar i 

samhället. För invånarna är polisen ineffektiva eller oroliga, för polisen är invånarna djur som 

förtjänar varandra. Medborgarna kan snart sluta ringa polisen, eftersom polisen ”inte längre kan 

göra någonting” (Ibid).   

4.5 Rutinaktivitetsteori   

Rutinaktivitetsteorin är ett kriminologiskt begrepp på makronivå som introducerades år 1978 

av Lawrence Cohen och Marcus Felson. Teorin menar att vardagsbrottslighetens förändringar 

förknippas med vardagliga rutiner och sammanhang. Strukturella förändringar i rutinmässiga 

aktiviteter kan påverka brottsligheten genom tre faktorer: en motiverad förövare, lämpligt mål 

och frånvaro av kapabla väktare. Med kapabla väktare hänvisas till bland annat andra människor 

eller övervakningssystem. Bristen på någon av dessa faktorer är tillräckligt för att förhindra ett 

framgångsrikt slutförande av ett brott. Frånvaron av skickliga väktare kan leda till stora 

ökningar av brott utan att nödvändigtvis krävan någon ökning i de strukturella förhållandena 

som motiverar individer att delta i brott. Kontroll är en viktig del i den här teorin. Om kontrollen 

genom rutinaktivitet skulle minska skulle brottsliga aktiviteter möjligt öka (Cohen och Felson. 

1979).   

Verkligheten av rutinaktivitetsteorin infaller sig både på mikronivå och makronivå. Det handlar 

om ett ömsesidigt beroende av mänskliga verksamheter. Teorin menar att hushålls- och 

familjeaktiviteter medför en lägre risk för kriminell utsatthet, i jämförelse med ickehushålls och 

icke-familjära aktiviteter, som riskerar att öka kriminell utsatthet (Ibid).   
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4.6 Teoridiskussion  

Begreppens huvudsakliga syfte är att bidra till en tydlighet och skapa en sociologisk bas för 

studiens analyskapitel. Teorierna är såväl sociologiskt som kriminologiskt förankrade i 

brottslighet. De har därför som syfte att skapa en bild av brottsligheten som sociologiskt 

problem, med en kriminologisk inriktning. Respondenterna bidrar i sin tur till en förståelses för 

problematiken ungdomar som begår brott. Samtliga teorier infaller sig såväl på en makronivå 

som en mikronivå, med andra ord menar samtliga teorier att samhället påverkas på en kollektiv 

nivå och en individuell nivå. Teorierna beskrivs som en slags konsekvens av brottsligheten, det 

vill säga upprepade beteende- och handlingsmönster som skapar en brottslig kultur. Merton 

menade att begreppet strainteori, som han utvecklade år 1938, förklarar orsaker till kriminalitet. 

När Agnew senare utvecklade begreppet till general strain theory, utvecklade han det på basis 

av att det skulle förklarar orsaker till kriminalitet, att särskilt yngre individer upplever sociala 

påtryckningar att skapa sig en existens och identitet som kriminella. General strain theory 

används för att förstå hur sociala påtryckningar på ungdomar påverkar dem att begå brott. 

Durkheims begrepp anomi beskriver hur få eller tvetydliga normer riskerar att göra individer 

olyckliga. Normer är avgörande för samhällets kontroll och fungerar som en moralisk 

referensram. Anomi är en försvagning eller splittring av de sociala normerna i samhället som 

bland annat leder till okontrollerade beteenden. Här används begreppet för att skapa en 

förståelse för om ungdomar lever med bristfälliga normer och på så vis lider av anomi.  Kelling 

och Wilson menar med teorin broken windows att förargelseväckande beteenden föder dåliga 

beteenden. En individ som inte reflekterar och bearbetar sig själv riskerar att förfalla likt en 

vandaliserad byggnad. Ett oövervakat beteende leder till att samhällskontrollerna bryts ner. Det 

är med det här begreppet intressant att förstå om ungdomar saknar övervakning och är i ett 

förfallande skick där förargelseväckande beteenden har eskalerat. Cohen och Felsons 

rutinaktivitetsteori handlar om ett ömsesidigt beroende av mänskliga verksamheter. 

Förändringar i rutinmässiga aktiviteter kan påverka brottsligheten genom tre faktorer: en 

motiverad förövare, lämpligt mål och frånvaro av kapabla väktare. Begreppet 

rutinaktivitetsteori används för att studera hur ungdomsbrottslingars liv påverkas av teorins tre 

faktorer och om de sociala insatserna upplever att de har påverkat ungdomarnas livsval.  
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5.1 Metod  

I följande kapitel presenteras studiens val och förklaring av vetenskaplig ingångspunkt. Valen 

är gjorda i förhållande till syfte, frågeställning, teori, vetenskapliga artiklar och utvecklar ett 

sociologiskt utförande av studien på såväl kollektiv nivå som individuell nivå. Studien är 

kvalitativ och består av fyra intervjuer med sociala insatser, två poliser och två 

socialsekreterare.  

5.2 Population och urval  

Population hänvisar till vilken grupp individer i samhället man vill kunna uttala sig om (Trost 

och Hultåker. 2012). Det är ungdomar upp till 18 år som är fokuset i studien och de sociala 

insatserna, polis och socialsekreterare, som är den population som ska undersökas i ett modernt 

samhälle som Ängelholm. Det här innebär att ungdomarna studeras på en mer individuell nivå, 

samtidigt som polis och socialsekreterare studeras på en kollektiv nivå med inriktning på deras 

sociala sammanhållning. För att kunna undersöka hur de sociala insatserna ser på 

ungdomsbrottsligheten i samhället bör även insatta individer involveras. Här menas alltså 

individer som arbetar för att motverka brottsligheten och fånga upp ungdomarna, med andra 

ord de sociala insatserna. Studiens respondenter är två polisen och två socialsekreterare. Det är 

stöldbrott, skadegörelsebrott och narkotikabrott som är centrala brott för undersökningen. Dessa 

typer av brott studeras utifrån ett såväl sociologiskt perspektiv som ett kriminologiskt 

perspektiv.  

Urvalet har till stor del framkommit genom snöbollsmetoden. Detta är ett så kallat 

bekvämlighetsurval och kommer från metaforen om en snöboll som rullas i snön och blir större 

ju mer snö den samlar på sig (Trost och Hultåker. 2012). Först kontaktades en bekant som 

arbetar för polisen om rekommendation och möjlig kontakt med verksamma inom 

ungdomsbrott. Personen jag fick kontakt med kommer att kallas för polis 1. Ett möte med polis 

1 bokades in, dels för att skapa tydlighet för mig själv i området och studiens sociologiska och 

kriminologiska inriktning samt en avslappnad relation till personen, där gav hen mig en 

grundförståelse för ungdomsbrottsligheten som genererade en plan för arbetet. En bekant som 

arbetar på socialstyrelsen gav mig kontaktuppgifter till en socialtjänsteman, den här personen 

kommer kallas för socialsekreterare 2. Jag ringde därefter till socialtjänsten samt polisen, 

presenterade mig själv, studiens sociologiska såväl som kriminologiska syfte och frågade om 

någon mer var intresserad av att delta i studien genom en kvalitativ intervju.  
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5.3 Vetenskapsförståelse  

Den kvalitativa vetenskapsmetoden är mest lämpad för arbetet eftersom själva studien handlar 

om att få en bild av de sociala insatsernas uppfattning av ungdomsbrottslighet på kollektiv 

metod samt förstå ungdomars brottsliga handlingar på en individuell nivå. Den kvalitativa 

metoden genomförs med intervjuer. Kvalitativ forskningsintervju går ut på att förstå världen 

utifrån den intervjuades eget perspektiv och utveckla en förståelse ur deras erfarenheter. 

Strukturen vid en kvalitativ intervju är ungefär den samma som vid ett vardagligt samtal, men 

för med sig en artegen frågeteknik. (Kvale och Brinkmann. 2014). Nackdelen med kvalitativ 

vetenskapsmetod är att man inte hinner intervjua och studera lika många individer som man 

skulle hinna undersöka med den kvantitativa metoden. Det här gör i sin tur att det är svårare att 

generalisera studiens resultat (Ibid).   

Totalt utförs fyra narrativa intervjuer: två polisen och två socialsekreterare. Narrativa intervjuer 

handlar om de historier som respondenterna berättar, intrigen och dess struktur (Kvale och 

Brinkmann. 2014). Polis och socialsekreterare är en del av samhällets sociala insatser på 

kollektiv nivå för barn och unga, vars syfte är att fånga upp unga och arbeta för att de inte ska 

fara illa. Min uppfattning är att det är just polis och socialsekreterare som är mest lämpade att 

besvara studiens frågeställning då de här sociala insatserna regelbundet arbetar med unga som 

begår brott, därmed har de också en samhällelig uppfattning av problemet. Polis och 

socialsekreterare har ett nära samarbete, men arbetar från två olika håll.  Den hermeneutiska 

meningstolkningen kommer att användas som analysmetod för att studera de transkriberade 

intervjuerna. Hermeneutiken som metod handlar om att förstå och skapa en ny förståelse för 

fenomenet, som analysmetod handlar det om att uttolka det direkt sagda för att utveckla 

strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i texten. Tolkningarna leder oftast till 

en expansion av texten, där resultatet formuleras med fler ord än vad som ursprungligen yttrats 

(ibid.). Teorierna kommer därefter relateras till den insamlade empirin tillsammans med 

meningstolkningen. 

5.3.1 Hermeneutik  

Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder läran om förståelse. Hermeneutiken har två 

grundläggande föreställningar: frågan om förståelsens innebörd och metoden, hur vi uppnår 

förståelse. För att uppnå förståelse behöver man först utgå från en för-förståelse. Som ordet 

antyder är det den förståelsen vi har innan själva förståelsen, man skulle kunna jämföra det med 

att ha en förutfattad mening. Medvetet eller omedvetet formulerar vi alltid en tanke eller åsikt, 
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antingen bekräftas den eller bestrids när vi börjar ge oss in i ämnet. Det är bekräftandet eller 

bestridandet av förförståelsen som skapar förståelsen. Det är viktigt att granska sina 

utgångspunkter och ge ord åt förväntningarna i detalj. På så vis kommer nya kunskaper och 

insikter att antingen bekräfta eller bestrida de förutfattade meningarna. Därför är det viktigt att 

arbeta med sina förutsättningar, inte emot dem. En viktig del av hermeneutiken är att varken jag 

eller den andre har monopol på sanningen. Det är genom min förståelse av den andres sanning 

som grunden läggs för en ny förståelse.  Den här typen av vetenskapsförståelse går hand i hand 

med kvalitativ forskningsintervju och skapar ett djup i förståelsen av individen (Birkler, J. 

2012). Hermeneutiken ser jag som mest lämpad för studien då det handlar om individers 

uppfattningar och upplevelser. Upplevelser kan vara ytterst komplext och känsligt, därför är det 

viktigt att försöka förstå individerna och deras upplevelser. Det är deras historier som kommer 

skapa den nya förståelsen för problemet. Den hermeneutiska cirkeln är kopplad till en individs 

förförståelse och handlar om förståelseprocessens cirkelrörelse. Det innebär med andra ord det 

jag förstår kan jag bara förstå med utgångspunkt från det jag redan förstår. Det råder ett cirkulärt 

förhållande mellan helhetsförståelsen och delförståelsen. Delarna kan inte förstås utan helheten 

och helheten kan endast förstås utifrån delarna (Birkler, J. 2012).   

Min förförståelse om ungdomsbrottslighet är att samhällsproblemet länge varit aktuellt. Det är 

ett sociologiskt problem som kräver en stark sammanhållning mellan områdets närmast 

arbetande, polis och socialsekreterare, för att fånga upp ungdomar i god tid och på så vis arbeta 

för en minskad ungdomsbrottslighet. Förförståelse är sammankopplad med fakta i de 

vetenskapliga artiklarna som studien redogör för. Min upplevelse att det skett en förändring i 

Ängelholm de närmsta åren, att ungdomsbrottsligheten ökat. Enligt polisen har 

ungdomsbrottsligheten legat på en stabil nivå i ungefär 30 år, frågan man kan ställa sig är varför 

den har gjort det utan några större förändringar och varför har brotten inte minskat efter 

lagändringen. Det är möjligt att den nya lagstiftningen från 2010 inte ännu har hunnit visa någon 

påverkan på samhället. Med min egen förförståelse som bakgrund är det däremot viktigt att jag 

är öppen för att skapa en ny förståelse för problemet.  

5.3.2 Metodologisk ståndpunkt  

Studien utgår från metodologisk individualism samt metodologisk kollektivism. Det 

förstnämnda innebär att man först och främst utgår från den enskilda individen för att förstå 

sociala fenomen. Innan man ska förklara ett socialt fenomen måste man ta reda på hur 

individerna tänker och handlar. Metodologisk individualism utgår från idén om att sociala 
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fenomen inte är eller kan vara mer än summan av individerna och deras egna tankar och 

handlingar (Grimen och Gilje. 2007). Den här metoden är mest lämpad eftersom individernas 

egen uppfattning och erfarenheter kommer att skapa helheten och en förklaring till det sociala 

fenomenet. Respondenternas berättelser bidrar tillsammans till helheten.    

Den motsatta positionen till metodologisk individualism är metodologisk kollektivism. 

Samhällsvetenskapliga förklaringar innehåller påståenden om lagar som styr sociala system och 

de positioner individerna har i systemen. Metodologisk kollektivism menar att riktningen för 

samhällsvetenskapliga förklaringar ska gå från sociala fenomen till enskilda individer. Sociala 

fenomen är mer än summan av individerna, deras handlingar och egenskaper. Det är kvalitativ 

skillnad mellan individer och sociala fenomen (Ibid). Metodologisk kollektivism är relevant för 

studien eftersom bland annat teorierna anomi och broken window infaller sig på en 

metodologisk kollektivistisk nivå.  

5.4 Tillvägagångssätt och intervjufrågor  

Ett missivbrev (bilaga 1) skickas till samtliga fyra respondenter några dagar före den planerade 

intervjun. I missivbrevet följde en beskrivning av studiens problem, syfte och frågeställning. 

Syftet med att skicka ut ett missivbrev till samtliga respondenter var för att de skulle veta vad 

det är för typ av intervju de ställer upp på. På så vis har respondenterna möjligheten och tiden 

att i lugn och ro fundera på om det verkligen är en studie de verkligen vill delta i. I missivbrevet 

förklarades även att respondenterna är anonyma men att deras yrkestitel kommer att finnas med 

för att läsaren ska få en förståelse för vad respondenterna har för erfarenhet och relevans för 

studien.   

Intervjuguiden (bilaga 2) utformades utifrån tre tematiseringar: orsaker och förekomst av 

ungdomsbrottslighet, teorier och förståelse för ungdomsbrottsligheten. Den första 

tematiseringen, orsaker och förekomst av ungdomsbrottslighet, inleds med att fråga hur 

respondenterna arbetar med att förebygga ungdomsbrottsligheten. För att förstå 

respondenternas syn på problematiken är det också viktigt att veta hur de förebygger problemet 

i sitt arbete. Därefter följer frågor om hur respondenterna uppfattar ungdomsbrottsligheten, om 

det handlar om ett val, orsaker och vilket typ av brott som skulle vara vanligast. Det här görs i 

syfte av att förstå vad som ligger till grund för ungdomsbrottslighet samt vad grundorsakerna 

kan leda till. Intressant har här även varit att förstå hur problematiken har förändrats under de 

senaste tio åren. Syftet med att förstå förändringarna är för att undersöka om det finns 
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förändringar i samhället, så som teknik och media, som kan ha orsakat en ökning alternativt en 

minskning i ungdomsbrottsligheten i Ängelholm. Frågor om teknik och media ställs i den sista 

tematiseringen, förståelse för ungdomsbrottsligheten. I den andra tematiseringen ställs frågor i 

syfte att förstå om studiens teorier har någon rimlig förankring i den verklighet vi lever i idag. 

Frågorna behandlar ungdomars hemmamiljö, rutiner, social status och vänskapsrelationer. 

Frågorna är utformade för att skapa en förståelse för teoriernas rimlighet och relevans för 

ungdomsbrottsligheten. I kapitlet Analys kommer respondenternas svar på samtliga 

intervjufrågorna förankras i studiens teorier. Under den sista tematiseringen följer frågor som 

behandlar nyhetsmedias och teknikens påverkan samt vad de sociala insatserna kan göra för att 

fånga upp ungdomar i tid och vad de kan behöva för att underlätta arbetet. Att först och främst 

ta reda på vad man kan göra för att sedan fråga vad som behövs för att kunna göra det här är 

viktigt i syfte att förhoppningsvis kunna generera en förändring. Vad och hur kan man 

förebygga ungdomsbrottsligheten i Ängelholm?  

Under själva intervjun var jag tydlig med att det enbart handlar om respondentens egen 

uppfattning, frågorna är alltså inte faktabaserade med ett rätt eller ett fel svar. För att skapa en 

avslappnad miljö konverserades det en stund innan intervjun.   

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en mätning som bör vara så stabil som möjligt och 

inte utsättas för exempelvis slumpinflytelse. Med andra ord bör man fråga varje respondent på 

samma vis, deras humör bör vara det samma och situationen vara likadan för alla. Desto mer 

lik varje situations utgångspunkt är, desto mer tillförlitlig blir studien (Trost och Hultåker. 

2016).   

Validitet är detsamma som giltighet, att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta. Ett 

giltigt argument ses som hållbart, försvarbart och välgrundat. Har en studie hög validitet ökar 

det också övertygelsen om att studien är trovärdig. Sju punkter ökar validiteten: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Det beror alltså på hur väl 

utförda dessa sju punkter är i förhållande till dess giltighet. Viktigt är att kontrollera, ifrågasätta 

och teoretiskt tolka resultatet (Kvale och Brinkmann. 2014) (Trost och Hultåker. 2016)  

Studiens resultat kan ses som rimligt tillförlitlig och giltig, med andra ord reliabel och valid, 

men frågan om studien kan överföras till andra undersökningspersoner, kontexter och 

situationer återstår. Viktigt att fundera över är om studien kan den generaliseras. Tre vanliga 
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former av generalisering är den naturalistiska generaliseringen, statistiska generaliseringen och 

analytisk generalisering. Men den som är mest relevant för den här studien är naturalistisk 

generalisering. Den vilar på personliga erfarenheter och utvecklas som en funktion av 

erfarenheten. Naturalistisk generalisering uppstår ur tyst kunskap om hur saker förhåller sig. 

Istället för att leda till formella förutsägelser leder den till förväntningar och verbaliseras, på så 

vis övergår den från tyst kunskap till explicit påståendekunskap (Kvale och Brinkmann.  

2014).  

5.6 Etiska överväganden   

Varje deltagare kommer få ta del av studiens innehåll, därför görs en kort presentation av studien 

inför varje intervju. Jag anser att det är viktigt att deltagarna vet i vilket syfte studien kommer 

användas för att de på så vis ska ha möjligheten att avgöra om de vill deltaga eller ej. 

Intervjuerna görs på deras villkor, de har alltså möjligheten att avbryta intervjun om de skulle 

känna sig obekväm. Området kan upplevas som känsligt och de historier som berättas kan 

kännas privata, därför är det viktigt att miljön och relationen mellan respondent och intervjuare 

inte blir för stel och avskalad. Innan varje intervju bjuds respondenterna in till ett avslappnat 

och neutralt samtal för att skapa en mjukare och avspänd situation. Varje deltagare kommer 

vara anonyma och historier som berättas ska inte gå att koppla till en enskild individ (Aspers, 

P. 2011) (Kvale och Brinkmann. 2014).   

Det finns ett antal etiska riktlinjer som man kan välja att utgå från vid en undersökning. I den 

här studien har konfidentialitet varit en viktig riktlinje att förhålla sig till. Det syftar på 

överenskommelsen som finns med deltagaren, med andra ord att de vet vad som ska göras med 

den insamlade empirin som identifierar dem. Detta innebär att den privata data som identifierar 

respondenten inte avslöjas (Ibid). Samtliga respondenter är informerade om att deras namn och 

kön varken kommer lämnas ut eller synas i studien, för att de ska förbli anonyma. Däremot är 

deras yrkestitel med för att förtydliga deras relevans för studien. I missivbrevet, som 

respondenterna fick ta del av några dagar före intervju, står det berättat att enskilda fall inte 

kommer att behandlas.   
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5.7 Förankring i teori   

Den metodologiska ståndpunkten och hermeneutiska inriktningen är väl fungerande med 

studiens samtliga teorier. Dem utgår nämligen från individen och skapar helheten genom deras 

agerande och handlande. Strainteorin - som handlar om ett upplevt socialt tryck på individen, 

anomi - som handlar om normer som styr handlingar, rutinaktivitetsteori – som handlar om 

individers brister i vardagliga rutiner, vars konsekvenser kan öka brottsbenägenheten. Alla 

dessa teorier handlar om individers situation som skapar en personlig historia och en helhet. 

Även om teorin broken window mer vänder sig till förstörda byggnader kan man se individerna 

som en sådan byggnad. Ju mer individerna agerar i ett kriminellt beteende, desto mer förstör de 

sig själva och sitt liv. Precis som en byggnad som varken underhålls eller repareras efter 

skadegörelse riskerar även individen att förfalla efter brottslighet. Även här blir då teorin 

relevant för metodologisk individualism och hermeneutik – det handlar om individernas 

personliga historia som skapar helhetsförståelsen för fenomenet. Både anomi och broken 

window är relevant för metodologisk kollektivism – samhällsstrukturerna står över individen 

och formar den. Normer och lagar styr individen och sociala fenomen är större än individen 

själv – så även ungdomsbrottsligheten.   

6.1 Resultat    

I följande kapitel presenteras resultatet av samtliga fyra intervjuer. Här presenteras resultatet 

utan att förankras i tidigare forskning och teorier, detta görs i studiens nästa kapitel, analys.   

6.2 Bilden av ungdomsbrottsligheten i Ängelholm  

Ungdomsbrottsligheten – ett val? Alla respondenter är en aning kluvna i den här frågan och 

menar att det inte är så enkelt som ett val mellan vad som är rätt och fel. Polis 2 menar att det 

är ett val för de flesta, men just för ensamkommande är det inte lika lätt. De här individerna får 

inte samma hjälp och har inte samma utgångspunkt i livet, därmed kan de uppleva behovet av 

att behöva lösa problemet själva. Socialsekreterare 1 anser att det inte är ett medvetet val att 

som ungdomar begår ett brott, det kan vara ett symptom på andra saker. Rätt stöd i tidig ålder 

för både barn och familj hjälper. Som ungdom och tonåring formas man, vill tillhöra, bli 

accepterad och känna tillhörighet till en grupp. Därför menar socialsekreterare 2 att det inte är 

så enkelt som att man har ett val mellan vad som är rätt eller fel. Man har ett val, mer eller 

mindre, men känslan av att man faktiskt har ett val som ungdom kanske inte alltid finns där.   
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Vilket typ av brott är mest förekommande bland ungdomar? Här är tre av fyra respondenter 

eniga om att narkotikabrott är mest förekommande bland ungdomar i Ängelholm.  

Socialsekreterare 1 förklarar att narkotikabrott medför en stor risk för att begå andra typer av 

brott. Näst störst skulle ringa stöld vara, menar tre av fyra respondenter. Polis 2 förklarar att 

ringa stöld är förekommande i alla åldrar men att det för unga handlar i regel om att de inte har 

pengar.  

Socioekonomiska förutsättningar är relevant även för ungdomsbrottsligheten i Ängelholm. De 

två poliserna ansåg att detta har betydelse, men inte i alla brott. Socialsekreterarna var mer 

övertygade om att detta var ett problem som påverkar ungdomsbrottsligheten negativt.   

Och det är ju för att man inte vill vara utanför heller, utan man vill ju vara normaliserad och 

kunna köpa saker eller om man inte köper saker så tar man saker för att kompensera upp status. 

– Socialsekreterare 2  

Men hur såg då ungdomsbrottsligheten ut för 10 år sedan i Ängelholm? Polis 1 förklarar på 

följande sätt:  

Jag vet att vi hade en nedgång och det kan nog vara en ungefär tio år sedan när datorerna kom 

in i ungdomarnas liv ordentligt. Då slutade man umgås ute, man satt hemma och spelade spel 

och umgicks – så som man gör idag också. Och då satt vi ju nästan och rullade tummarna och 

tyckte det var skönt på ett sätt för då var dem ju inte ute och slogs i alla fall. – Polis 1.  

Polis 1 fortsätter med att förklara att brottsligheten ser annorlunda ut idag än för 10 år sedan, 

men om det har blivit mer är svårt att svara på. Idag är näthatet större, där nakenbilder och 

oförskämda kommentarer är de allt vanligare anmälningarna. Polis 2 förklarar att 

narkotikabruket har ökat, synen idag allt mer liberal och narkotikan mer tillgänglig. Klimatet 

har blivit hårdare vad gäller våld, rån och hot. Kränkningar och hot på nätet är vanligare idag. 

Okunskap och acceptans kan vara anledningen att man inte anmäler den här typen av brott, 

därav är mörkertalet stort. Socialsekreterare 1 menar att det rent generellt har minskat. Antalet 

ärenden som kommer in och ärenden som kommer från polisen är färre idag. Ungdomar som 

döms till ungdomstjänsten har alltså minskat. Däremot ser man en ökning av narkotika.  

Socialsekreterare 2 kunde inte uttala sig om det här och hade ingen aning.   
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6.3 Orsak och påverkan   

Respondenterna nämner flera potentiella orsaker till att ungdomar begår brott, bland annat 

ungdom och oförstånd. Polis 1 förklarar att ungdom och oförstånd innebär att man inte är 

medveten om konsekvenserna av sitt handlande. Polis 2 menar att man vid stölder inte har 

tillräckligt med pengar och vid narkotikabrott handlar det om individens sociala situation. För 

socialsekreterare 1 handlar det mer om ungdomars bristande självkänsla, kompistryck, familj, 

social miljö, låg impulskontroll eller ett bristande konsekvenstänkande. Normer och värderingar 

från föräldrarna är viktiga för ungdomars utveckling och väg i livet. Psykisk ohälsa i familjen 

kan påverka ungas beteendemönster. Socialsekreterare 2 upplever att det handlar om tankar 

kring identitetssökande, osäkerhet och grupptryck. Vid den här åldern har hjärnan inte utvecklat 

den delen som styr impulser och ser konsekvenser. Vilsenhet och outvecklad impulskontroll är 

med andra ord stora faktorer till att unga begår brott. Man vill också höra till och vara accepterad 

i en sådan ålder. Ekonomisk utsatthet kan vara en påverkande faktor.  

Samtliga respondenter är eniga om att hemmamiljön påverkar ungas väg i livet. Polis 1 förklarar 

att hemmamiljön har stor påverkan på ungdomars risk att begå brott.   

Jag tror att man lägger grunden i väldigt tidig ålder innan samhället hinner upptäcka att det 

är galet. – Polis 1   

Får man inte rätt förutsättningar hemifrån av vårdnadshavare påverkar det barnen. 

Socialsekreterare 1 förklarar att det sociala arvet och mönstren från föräldrarna är otroligt 

viktiga. Barnens behov måste balanseras upp av föräldrarna.   

Tre av fyra respondenter förklarar att hemmamiljön kan påverka vilket typ av brott ungdomarna 

begår. Polis 2 menar att våldsbrott hemma ökar risken för att begå samma brott själv. 

Föräldrarna påverkar barnen, är föräldrar själva brottslingar påverkar de barnen att begå samma 

brott själva. Vid svar på om hemmamiljön påverkar vilket typ av brott ungdomar begår säger 

socialsekreterare 1 följande:  

Ja, men det tror jag nog att det kan ha. Utifrån det sociala arvet så att säga. Att riskgrupper är 

ju… utifrån att man växer upp i en familj där det är tillåtet med droger så följer ju barnet det 

mönstret också. – Socialsekreterare 1  

Socialsekreterare 1 avslutar med att förklara att det är viktigt att det finns någon som balanserar 

upp de behoven som en ungdom har.  
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Respondenterna är inte helt eniga i att ungdomar som begår brott har fasta rutiner. Polis 1 

förklarar att de kan ha det, i alla fall vad det verkar.  

Så ibland tänker jag att det inte är lätt att vara förälder heller. Man kanske har barn med någon 

slags diagnos, ganska ofta är det ju så – då är det inte lätt att vara förälder. Inte att vara barn 

heller men om man nu ser det från förädlarnas håll.  – Polis 1  

Polis 2 påpekar att en avsaknad av stabilitet och en svag social struktur hemma kan påverka. 

Socialsekreterare 1 menar att tidpunkten för sin brottsliga debut spelar in. Brott begås utifrån 

ett normbrytande beteende.   

Börjar du bruka tidigt så har du också en benägenhet att dricka alkohol tidigare och med 

alkohol så följer ju också en ökad risk för brott, antingen som gärningsman eller brottsoffer. 

Har du varit ett brottsoffer är det lätt att du blir en gärningsman i ett annat skede, så det ena 

bygger ju på det andra.  

Socialsekreterare 2 menar att de flesta troligen inte har fasta rutiner i sina liv. En riskfaktor för 

att halka snett kan vara bristande föräldrakontroll - om föräldrarna inte förmår att stötta och 

övervaka barnet, bristande fasta tider eller brister i att kontrollera om den unge kommit hem. 

Det är en stor skyddsfaktor med föräldrar som har kontroll, menar socialsekreterare 2.  

Vänner är viktiga. Man ser allt från de som har likasinnade vänner runt omkring sig, till de 

situationerna där någon stackars oskyldig dras med i något och då blir vittne till ett brott. Detta 

förklarar Polis 1.     

Så det är ju hela skala, det beror ju på föräldrarna där också. Hur vaksamma de är på sina 

barn, vilka de umgås med och så. – Polis 1.  

Polis 2 förklarar att ungdomarna inte träffas fysiskt på samma sätt idag. Sociala medier har tagit 

över och behovet att träffas fysiskt är inte lika stort.   

Den har ju förändrats radikalt, liksom, på väldigt kort tid där telefonerna har blivit det 

viktigaste redskapet för många att ha kontakt, via sociala medier och så. – Socialsekreterare  

1.  

Socialsekreterare 1 menar att den fysiska kontakten självklart finns kvar men sociala medier har 

tagit över en hel del av det sociala livet för ungdomar. Det fanns en mellanperiod när man 
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funderade på vart ungdomarna var, eftersom man inte såg dem ute. De flyktingar som kommit 

hit från andra länder är de som syns ute, medan de svenska ungdomarna oftare träffas på internet 

eller kommunicerar på spel. Biblioteket har blivit en samlingsplats för ungdomar, där befinner 

de sig efter tider som inte är normalt för ungdomar under 18 år.   

[…] där vi vet att det är droghandel. Polisen vet det och dem gör sina ner ritningar och vänder 

ut och in på dem som är här. – Socialsekreterare 1  

Socialsekreterare 2 förklarar att det ofta handlar om riskfaktorer som utanförskap. Med andra 

ord att man inte blir accepterad i den större gruppen och inte kan hittar sig en plats. Man söker 

sig till likasinnade och är beroende av acceptans i tonåren. Det gör mycket om man upplever 

att man inte har den naturliga tillhörigheten. Vikten av tillhörighet är otroligt viktig. Idag har 

man mer sociala kontakter, däremot är det mer av ytlig karaktär.  

Enligt Polis 1 är social status ofta viktigt att eftersträva i kompisrelationen. Det är viktigt att bli 

accepterad.   

[…] här i Ängelholm har vi ju sen en tid tillbaka ett antal ungdomar som inte är så gamla, säg 

13,15,16 år, som har hamnat i klorna på lite äldre killar som dem har respekt för och är rädda 

för och så blir dem av olika anledningar skyldiga dem pengar, rätt mycket pengar. De kan ju 

inte ta sin lilla veckopeng bara. Utan då går de på dem i sin egen ålder och lite yngre i 12 års 

åldern och säger ”jag ska ha 1500 av dig” – ”varför?” – ”jo, för jag säger det!”. Så då blir 

det utpressning eller försök till utpressning och där har vi ett stort mörkertal. – Polis 1.  

Polis 2 menar att det är självklart att social status är viktig. Bland annat är kläder en sak som 

ungdomarna ser som mycket viktig, mer exakt märkeskläder.  

Socialsekreterare 1 menar att det är hierarki i kompisrelationerna. I den världen är det en 

maktfaktor att styra andra och hög status är viktigt. Socialsekreterare 2 förklarar att det är viktigt 

att ha många vänner för bekräftelse och att bli accepterad. Mer idag än när man själv växte upp.   

6.4 Internet och nyhetsmedias inverkan  

Samtliga respondenter menar att media har en stor makt och påverkar sina läsare oerhört.  

Det går också mycket snabbare, vi översköljs av så mycket mer information än vad man gjorde 

tidigare. Det formar ju vår syn på samhället och på verkligheten, givetvis. […] Då är det ofta 
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negativa nyheter som får plats och det är klart att det präglar vår syn, det påverkar vår bild av 

hur verkligheten ser ut. – Socialsekreterare 2.  

Polis 1 förklarar att man ofta läser vad som händer i olika forum och tar det till sig. Skulle det 

komma fram att det är en invandrare, någon som är färgad eller en man så kommer reaktioner 

direkt. Polis 1 menar att fördomarna är många. Nyhetsmedia kan även påverkar oss att tro att 

brott är vanligare och mer förekommande än vad det faktiskt är. Oron för brott är hög men 

risken för brott är inte hög, förklarar polis 2. Ryktesspridningar och osanningar skapar en bild 

som inte är faktabaserad. Socialsekreterare 1 anser att nyhetsmedia skapar en otrygghet. I 

trygghetsmätningarna är Ängelholm en trygg kommun att bo i vad gäller de antal brott som 

anmäls. Media försöker ofta hitta syndabockar som kanske inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Man pekar ofta ut vissa grupper som en säkerhetsrisk eller en otrygghetsrisk. Men 

om nyhetsmedia har påverkat allmänhetens syn på hur vanligt det är att unga begår brott är svårt 

att svara på.  

Utvecklingen av dagens teknik har varit stor de senaste 10 åren, hur anser respondenterna att 

detta har påverkat ungdomar och deras risk för att begå brott?  

Polis 1 menar att spel, sociala medier och tillgången till film, klipp och forum på internet är 

livet för dagens ungdomar. Möjligheten att ta kontakt med varandra har ju ändrats på 10 år.  

Hatbrott, förnedring, smutskastning och uthängning över internet fanns knappt tidigare.   

[…] den här typen av brott där man förnedrar varandra eller smutskastar varandra, hänger ut 

varandra - den typen utav brott hade vi ju knappt tidigare så det är ju en helt ny brottslighet 

som växer fram. – Polis 1.  

Aningslösheten om att man inte trodde att någon skulle läsa eller att man inte menade något på 

det sättet är stor. Det finns många undanflykter och förklaringar. Polis 2 förklarar att 

nedladdning är det vanligaste brottet idag i och med tekniken. Tekniken påverkar mycket. Hot 

och kränkningar har ökat över internet. Ungdomar blir även målvakter för bedrägerier. Sedan 

finns även Dark Web där man kan handla vad som helst, förklarar polis 2. Synen på narkotika 

har blivit liberalare och det kan bero på internets inflytande. Socialsekreterare 1 menar å andra 

sidan att det är näthat, trakasserier, mobbning och sexualbrott som har ökat och är lättare att 

begå idag på grund av teknikens utveckling. Dessa typer av brott sker mer frekvent. 

Mobbningen i skolan slutar exempelvis inte där, tyvärr riskerar den att fortsätta dygnet runt på 
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grund av internets utveckling. Utifrån personlighet kan även spel ha en långsiktig påverkan. Ett 

frekvent våld kan psykologiskt förändra individens gränser för vad som är acceptabelt och inte. 

Tröskeln sänks, empatin förminskas och den unge upplever att våld skulle kunna lösa problem 

eller tillgodose behov.   

Socialsekreterare 2 anser att upphovsrättsbrott är mycket vanligt idag, hur mycket man delar 

som är skyddat utan att man vet om det. Det går snabbt och man hinner inte alltid tänka. Det 

skapas även grupper där någon utsätts, delas bilder på personer som inte godkänt det. Man 

tänker sig inte för. Man har inte som avsikt att skada, med det får konsekvenser. Ju mer man 

matas av information om exempelvis narkotika desto mindre laddat blir det och ökar risken för 

att prova det.   

6.5 Polisen och socialtjänstens arbete  

Polis 1 och socialsekreterare 1 lägger stor vikt vid att skapa ett konsekvenstänkande hos de 

unga. Socialsekreterare 1 ser även att relationsbyggandet med ungdomar är ytterst viktigt. Polis 

2 förklarar att de arbetar en hel del på strategisk nivå och försöker identifiera problembilder. 

Samverkan med och inom kommunen är avgörande för hur det förebyggande arbetet fungerar. 

Socialsekreterare 2 går en aning mer in på djupet och förklarar att de arbetar på tre nivåer: 

samhällsplan, gruppnivå och individnivå. På ett samhällsplan handlar det om att sprida 

information, till exempel vad en förälder bör vara uppmärksam på. På gruppnivå handlar om 

olika gruppverksamheter som riktar sig till bland annat ungdomar som växer upp i familj där 

det kan förekomma missbruk, fysisk/psykisk ohälsa, konflikter eller händelser som påverkar 

ungdomarna negativt. På individnivå arbetar man med enskilda samtal som ska verka stödjande, 

kurser och genom att visa upp sig på gator och torg för ungdomarna.   

För att lyckas fånga upp ungdomarna i tid menar polis 1 att det är viktigt att se hur ungdomar 

har det i hemmet.   

För jag tycker ju ändå att föräldrarna har det allra största ansvaret över sina barn. – Polis 1.   

Polis 1 anser att det är viktigt att föräldrarna får tidig hjälp, att man fångar upp barnen så tidigt 

som möjligt. Det behövs även fler saker för ungdomarna att göra på fritiden. Det är viktigt att 

det tillgodoser allas behov. Polis 2 förklarar att det skulle vara en dröm om förskolan såg barnen 

och hemförhållanden för att kunna sätta in stödinsatser tidigt. För detta krävs mer medel/pengar. 

Polis 2 ser att en lättad sekretess från socialtjänsten och en kommunikation mellan dem och 
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polisen skulle underlätta möjligheten att fånga upp ungdomar i en tidigare ålder. En 

orsaksanalys är även viktig, att ställa frågan varför? Bristen på pengar är däremot ett av de 

största problemen. Men också att jobba ute bland ungdomarna. Idag finns det enbart en 

områdespolis, men ingen arbetar uppsökande utöver akutstyrkan. Poliser som enbart arbetar 

med förebyggande verksamhetsrelationer är viktigt, de bör vara där ungdomarna är.   

Socialsekreterare 1 anser att det är viktigt att fånga upp ungdomar som har dysfunktion och ge 

dem mer stöd i skolan. För detta är det viktigt att det får kosta vad det kosta vill. Som 

kompensation för föräldrarna som finns hemma är det bra med vuxna ute där ungdomarna 

befinner sig. Det är viktigt att se dem.   

Jag tror nog att vi kan behöva vara bättre på att samverka inom både inom kommunen och 

utanför kommunen. Och då tänker jag på samverkan mellan skolan, socialtjänsten. – 

Socialsekreterare 1.  

 Även socialsekreterare 2 menar att man behöver börja tidigt, långt innan de är ungdomar. Ett 

från vaggan-perspektiv och ett tidigt föräldrastöd skulle underlätta. Men även här anses det vara 

bristen på pengar som är det stora problemet.   

Det är ju mycket pengar som styr, så är det ju. Att man kan se vinsten på många olika sätt med 

att lägga resurser i förebyggande verksamhet där man har ganska stor möjlighet att påverka 

ett barns framtid om man ser och fångar upp i tid. – Socialsekreterare 2  

7.1 Analys  

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån valda teorier: strainteori, anomi, 

broken window och rutinaktivitetsteori. Samtliga teorier bildar här nya teman i kapitlet.   

7.2 Strainteori och socialt tryck  

Enligt respondenterna är ungdomsbrottsligheten inte så enkelt som ett val mellan rätt och fel. 

Orsaken till att ungdomar begår brott är ett symptom på något annat, påpekas det. Robert 

Agnews general strain theory är i hög grad relevant här. Ett upplevt socialt tryck på individer 

att uppnå mål, utan laglig möjlighet att nå det, har större effekt på ungdomar än på vuxna 

(Eqidius, H. u.å.) (Cullen. Unnever. Hartman. Turner. och Agnew. 2008). Vid den åldern har 

hjärnan inte fullt ut utvecklat den del som styr impulser och ser konsekvenser. Det är rimligt att 

det är av den här anledningen som man inte så enkelt kan påstå att det handlar om ett val, utan 
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snarare att ungdomsbrottsligheten är ett symptom på något annat. Exempel på detta skulle 

kunna vara, utifrån Robert Agnews general strain theory, behovet av att uppnå hög social status 

som kan bero på socioekonomiska förhållanden eller en stark längtan och ett behov av vänner 

(Ibid.). Som socialsekreterare 2 förklarar vill man tillhöra och känna sig accepterad, men detta 

kan tyvärr öka upplevelsen att man måste uppnå en hög social status i sin umgängeskrets. 

General strain theory menar att det kan finnas ett upplevt socialt tryck på individer att uppnå 

bland annat en hög ekonomisk status. Ekonomisk utsatthet kan vara en påverkande faktor för 

känslan och behovet att uppnå hög social status (Ibid). Detta kan i sin tur öka känslan och 

behovet av att tillhöra, då den ekonomiska utsattheten kan ställa ungdomen utanför en social 

grupp och stärka känslan av ensamhet och utanförskap.   

Samtliga respondenter menar att hemmamiljön är ännu en faktor som kan påverka hur 

ungdomar ser på vänskapsrelationer och behovet av att uppnå en hög social status. Enligt 

general strain theory är bland annat självkontroll och sociala band otroligt viktiga, särskilt de 

till föräldrarna, brister dessa ökar risken för kriminella handlingar (Eqidius, H. u.å.) (Cullen. 

Unnever. Hartman. Turner. och Agnew. 2008). Föräldrarna påverkar ungdomar och deras sätt 

att se saker, de formar ungdomen, deras självkontroll och den sociala relationen som existerar 

mellan förälder och barn. Ett socialt tryck från föräldrar kan påverka ungdomar i sina framtida 

livsval och syn på sociala grupper.    

Sociala media, nyhetsmedia och spel kan påverka ungdomar genom en känsla av vad general 

strain theory menar är ett socialt tryck på individer att uppnå olika mål (Eqidius, H. u.å.) 

(Cullen. Unnever. Hartman. Turner. och Agnew. 2008). De skapar en världsbild av vad som 

borde vara och detta påverkar ungdomars egen självbild och kan bidra till både positiva och 

negativa förändringar. Inte minst har den nya synen på narkotika förändrats i synnerhet i takt 

med att internet tagit över samhället. Det här är något som polis 2 påpekar, hen förklarar 

nämligen att synen på narkotika har blivit liberalare – något som kan bero på internets 

inflytande. På ett eller annat sätt påpekar även de andra respondenterna detta under intervjuns 

gång, men alla säger inte nödvändigtvis att det beror på internets ökade inflytande i samhället.  

7.3 Anomi och tvetydliga normer  

Normer är en viktig del i ungdomars uppväxt och vardagsliv. Normer är även en viktig och 

grundläggande del i Émile Durkehims begrepp anomi. Individer behöver, enligt honom, normer 

som styr handlingar och det är genom dessa som kontroll utövas i samhället. De fungerar som 
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en moralisk referensram (Durkheim, E. 1983.). Polis 2 menar att en avsaknad av stabilitet och 

en svag social struktur hemma kan påverka. Anomi uppträder endast hos de individer vars 

tankar och föreställningar inte längre underordnar en viss kontroll och på så vis uppvisar även 

individen brist på kontroll (Ibid). Socialsekreterare 2 ser att en riskfaktor för att halka snett kan 

vara bristande föräldrakontroll.  

Socialsekreterare 1 nämner flera orsaker till ungdomsbrottsligheten, bland annat bristande 

självkänsla, kompistryck, familj, social miljö, låg impulskontroll eller ett bristande konsekvens 

tänkande. Ser vi det här med Durkheims glasögon är normer och värderingar från föräldrarna 

viktiga för ungdomars utveckling och väg i livet. Om man växer upp med tvetydliga normer är 

det möjligt att det skapar en skev och svag världsbild. Det finns därmed en risk för att detta ger 

upphov till anomi. För många ungdomar är världsbilden lättpåverkad, såväl av sociala 

påtryckningar som en svag självbild. En stark osäkerhet på livet, vart man vill och vem man vill 

vara är en viktig del i den identitetsbild man försöker skapa sig i ungdomen, utan starka normer 

riskerar livet att bli en tuff och svår resa.   

Det är generellt sett samhället och familjen som skapar normer och moraliska referensramar. 

Durkheim menar att individen formas av samhället genom familj, utbildning och arbete. När 

hemmiljön brister riskerar även moraliska referensramar att bli bristfälliga (Durkheim, E. 

1983). Hemmets fyra väggar blir inte längre den grundläggande tryggheten och basen för 

ungdomars utveckling. Familjen formar grundläggande värderingarna och normerna för 

ungdomar. Sociala medier, nyhetsmedier och spel är en stor del av det moderna samhället. Det 

påverkar ungdomar på många olika sätt, inte minst riskerar de att förändra och påverka 

ungdomars normer. Precis som Socialsekreterare 2 påpekar matas vi ofta av information och 

uppgifter som vi själva inte vet om att vi matas av. Vi vuxna kan se konsekvenser av vårt 

handlande, en del av hjärnan som ungdomar oftast inte har utvecklat ännu. Matas då ungdomar 

tillräckligt mycket och länge kan detta påverka både normer och värderingar, utan att de själva 

uppfattar det. I sin tur finns det risk för att tvetydliga normer och värderingar leder till att 

ungdomar blir olyckliga. Enligt Durkheim är normer avgörande för den kontroll som utövas i 

samhället och fungerar som en moralisk referensram. Det är när normerna är få eller tvetydliga 

som vi riskerar att utsättas för anomi (Durkheim, E. 1983).  
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7.3 Broken window och förargelseväckande beteenden  

Polis 2 förklarar att det är svårare för ensamkommande eftersom de har helt andra 

förutsättningar, utgångspunkt och inte samma rättigheter. Många ensamkommande har gått 

igenom mycket innan de kom till Sverige. Utan rätt hjälp och förutsättningar riskerar de att stå 

utanför, utan varken integrering eller skyddsnät. Risken för bristande normer och rutiner i livet 

ökar och individerna blir byggnader i ett förfallande skick, de blir vad teorin broken window 

talar om. Enligt Kelling och Wilson föder förargelseväckande beteenden ökat 

förargelseväckande beteenden (Kelling och Wilson. 1982). Med teorin som glasögon riskerar 

ensamkommande, utan någon social hjälp från samhällets grundläggande skyddsnät, att uppleva 

en känsla av maktlöshet och bli svag för kompistryck. Fångar man inte upp samhällets 

ungdomar i en tidig ålder ökar risken för att ungdomarnas dåliga beteenden ökar. Man måste 

”städa upp” och ”reparera” i tid för att på ett bra sätt förebygga och motverka 

ungdomsbrottsligheten.   

Broken window menar att ett stabilt grannskap av familjer enbart på några månader kan 

förändras till en ovälkomnande och skakig miljö (Kelling och Wilson. 1982). Det här gäller 

även ungdomar. En ungdom i ett förfallande skick riskerar att uppleva känslor av maktlöshet 

och mållöshet. Ju svagare man blir desto svårare blir det att kämpa sig tillbaka till ett fungerande 

liv. Signaler av att ingen bryr sig kan leda till att den lokala kontrollen faller samman och 

individer blir byggnader i ett förfallande skick (Kelling och Wilson. 1982).  Precis som 

socialsekreterare 1 och 2 talar om är självkänslan en viktig del. Självkänslan riskerar att minska 

när ungdomen är i ett förfallande skick. Vid avsaknad av stark självkänsla blir man svag för 

kompistryck och skadliga familjerelationer. För den förfallande ungdomen är de troligen inte 

helt ovanligt att det är just självkänslan som man behöver reparera för att de i sin tur ska kunna 

städa upp sig själv.   

7.4 Rutinaktivitetsteori, motiverad förövare, lämpligt mål och frånvaro av 

kapabla väktare  

Rutinaktivitetsteorins grundare, Cohen och Felson, menar att tre faktorer kan påverka 

strukturella förändringar i rutinmässiga aktiviteter: en motiverad förövare, lämpligt mål och 

frånvaro av kapabla väktare (Cohen och Felson. 1979). Det finns mycket som skulle motivera 

en ung individ till att begå ett brott, respondenterna nämner bland annat ekonomiska 

förutsättningar, social status och lagöverträdande föräldrar. En ung individ påverkas mycket av 

sin omgivning, inte minst hemmiljön. Respondenterna menar att en del ungdomsbrottslingar 
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har kriminella föräldrar, vars fotspår de vill följa i. Kriminella ungdomar kan motiveras av 

känslor, svag impulskontroll och bristande självkänsla, menar intervjupersonerna. Det kan 

handla om en ung brottsling eller en mobbare på skolgården som är motiverad av en eller flera 

av de nämnda. Man motiveras även av den andra faktorn – lämpliga mål (Cohen och Felson. 

1979). Det kan handla om social status, ekonomiskt begär eller att ”göra föräldrarna stolta”. 

Med social status menas unga i grupp som möjligen vill bevisa något för sin umgängeskrets i 

syfte att få en hög social position i gruppen. Den sistnämnda faktorn är frånvaro av kapabla 

väktare. Här är uppfattningen att det först och främst är föräldrarna som är de kapabla väktarna 

som ska leda ungdomarna rätt i livet. Socialsekreterare 1 menar att normer och värderingar från 

föräldrarna är viktiga för ungdomars utveckling och väg i livet. Psykisk ohälsa i familjen kan 

påverka ungas beteendemönster. Polis 1 menar att man lägger grunden i tidig ålder, får man 

inte rätt förutsättningar hemifrån av vårdnadshavare påverkar det barnen. Polis 2 förklarar att 

föräldrarna påverkar barnen, är föräldrarna själva brottslingar påverkar de barnen att begå 

samma brottsliga handlingar. Socialsekreterare 2 anser att bristande föräldraroll är en riskfaktor 

för att halka snett, exempelvis om föräldrarna inte förmår att stötta och kolla, bristande fasta 

tider eller brister i att kolla om ungdomen kommit hem.   

8.1 Sammanfattning och reflektion  

Ungdomsbrottsligheten har enligt polisen legat på en stabil nivå i flera decennier. Det är unga 

under 29 som står för ungefär 50% av misstänkta för brott. Efter lagändringarna 2010 och 2014 

har ungdomsbrottsligheten inte minskat, den har snarare ökat men inte nämnvärt. Vad krävs för 

att ungdomsbrottsligheten ska minska och hur lyckas man? Genom fyra kvalitativa intervjuer 

har mitt syfte varit att undersöka hur de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, ser på 

orsakerna till ungdomsbrottsligheten samt hur man kan förebygga ungdomsbrottsligheten i 

Ängelholm.   

Tre av fyra respondenter menar att narkotikabrott är det mest förekommande brottet bland 

ungdomar i Ängelholm. Däremot menar författarna Karlsson, Ekendahl, Månsson och Raninen 

i sin undersökning att det inte skulle vara något normaliserat. Ungdomarna som de undersökte 

hade enbart testat marijuana några gånger. Den senaste studien som författarna har gjort är från 

2015, det är möjligt att det hunnit ske en ökning i narkotikabrott de senaste fyra åren. I takt med 

teknikens utveckling ökar också tillgången till narkotika, men har det verkligen skett en sådan 

stor förändring på fyra år, eller är Ängelholm en stad med ett större narkotikabruk?  
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Studiens frågeställning är följande: Hur ser de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, på 

orsakerna till ungdomsbrottsligheten i Ängelholm och vad anser de sociala insatserna krävs för 

att förebygga ungdomsbrottsligheten?   

Sammantaget tyder resultatet på att de sociala insatserna anser att det först och främst är 

narkotikabrott som är mest förekommande i Ängelholms kommun. Den huvudsakliga faktorn 

till ungdomsbrottsligheten tycks vara hemmiljön, allra främst föräldrarnas inflytande och 

kontroll. Det är först och främst i hemmet som man lägger grunden för normer och värderingar 

genom att vara lyhörd och kommunicera med sitt barn.   

Ungdomar under 18 har oftast inte utvecklat den delen av hjärnan som styr impulser, vilket gör 

att de har svårt att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Identitetssökande och bristen på 

självkänsla är en påverkande del i ungdomars benägenhet att begå brott. Respondenterna ser att 

de finns flera orsaker till att unga begår, däremot handlar det inte så mycket om ett val utan 

snarare är det ett symptom på annat i livet. Respondenterna nämner bland annat orsaker som 

brister i konsekvenstänktande, låg impulskontroll och låg självkänsla. För ungdomar är 

vilsenhet, identitetssökande och osäkerhet en del i sökandet efter vem man är och vill vara. Med 

rätt stöd från hemmiljö och sociala liv är det möjligt att man kan väga upp de behov som 

ungdomar har och på så vis minska vilsenheten och osäkerheten, bidra till ett gott 

konsekvenstänkande och en ökad självkänsla. Stöttar man föräldrarna tidigt, redan när de väntar 

barn, med tips och råd om förhållningsätt, normer och strategier för en bra uppväxt för barnen 

kanske man kan göra stor skillnad och förhoppningsvis till och med skapa en förändring. Barnen 

behöver en stabil miljö hela uppväxten, med föräldrar som engagerar sig, prioriterar och lyssnar 

på sina barn. Vill man verkligen hjälpa föräldrar och barn krävs det en prioritering i att tidigt 

stötta föräldrar och ge dem verktyg. Men allra främst krävs det en prioritering i att lägga pengar 

på stöttningen. Än en gång hänvisar jag till vad socialsekreterare 2 förklarade:  

Det är ju mycket pengar som styr, så är det ju. Att man kan se vinsten på många olika sätt med 

att lägga resurser i förebyggande verksamhet där man har ganska stor möjlighet att påverka 

ett barns framtid om man ser och fångar upp i tid. – Socialsekreterare 2  

Man bör förstå att det finns en vinst i att lägga resurser i förebyggande syfte och att resultatet 

inte kommer synas först efter ett antal år.  
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8.2 Reflektion  

Förhoppningen är att Ängelholms kommun ska med hjälp av de sociala insatsgruppernas syn 

hitta strategier för att förebygga ungdomsbrottsligheten.  

Det som krävs för att förebygga ungdomsbrottsligheten tycks vara att hjälpa föräldrar tidigt, 

kanske till och med redan när de väntar barn. Tips och råd om förhållningssätt, normer och 

strategier för en bra uppväxt för barnen är några exempel på vad man kan göra för att skapa 

skillnad och förhoppningsvis generera en förändring. Barn och ungdomar kräver en stabil miljö 

hela uppväxten, där föräldrar prioriterar och lyssnar på sina barn. Det krävs en tidig stöttning 

och verktyg för föräldrarna om man vill förebygga ungdomsbrottsligheten.  Men allra främst 

krävs det en prioritering i ekonomiska resurser. Man måste förstå att förändring inte sker över 

en natt. Man behöver tålamod och förståelse för att det kan ta flera år innan man ser 

förändringen. Ekonomiska resurser krävs för att skapa en förändring, man måste våga satsa på 

föräldrar och barn. Det finns en vinst i att lägga resurser i förebyggande syfte, men resultatet 

kommer inte synas först efter ett antal år.  

Skulle den här studien göras igen, krävs en bättre planering från min sida och möjligen att man 

är två som skriver uppsatsen. Hade jag valt att göra den här studien med någon fler hade det 

underlättat både planering och skapat en möjlighet att diskutera tankar och idéer. Möjligheten 

att diskutera och argumentera kring hur studien bör utformas samt skrivas hade troligen gjort 

den bättre. Oklarheter hade möjligen fått ett svar och därmed också gjort mig trygg i att jag 

gjort och tänkt rätt. När man väljer att göra en sådan studie ensam krävs också en god planering, 

något jag har brustit i. Om planeringen hade varit bättre hade även min trygghet i arbetet varit 

bättre.   

Om jag i framtiden väljer att bygga vidare på studien hade det hade varit intressant att studera 

unga brottslingar och före detta unga brottslingars syn på de sociala insatserna, polis och 

socialsekreterare. I en sådan studie hade man undersökt hur unga brottslingar upplever sociala 

insatsernas arbete och vad de anser krävs för att förebygga ungdomsbrottsligheten. Vad 

upplever unga brottslingar att de kräver för att lämna brottsligheten?   
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Bilaga 1 - Missivbrev  

Hej!  

Mitt namn är Sofia Boström och jag studerar mitt sista år på programmet Samhällsförändring 

och Social hållbarhet på Högskolan i Halmstad. Som du redan vet är jag nu i full gång med 

min kandidatuppsats, inom området sociologi. Sociologi och kriminologi är områden som är 

nära förknippade med varandra, inom det sistnämnda området är ungdomsbrottsligheten en 

ytterst viktig fråga som jag valt att intressera mig för. Därför vill jag med den här studien få 

en bredare förståelse för ungdomsbrottsligheten, både dess orsaker och konsekvenser.    

Studiens syfte är inriktat på att undersöka de sociala insatsernas, polis och socialsekreterares, 

syn på orsakerna till ungdomsbrottsligheten i Ängelholm. Varför tror du att unga står för den 

höga statistiken över misstänkta för brott? Varje fråga utgår från din syn och åsikt om 

fenomenet i Ängelholm och berör inga enskilda fall. Du kommer att vara anonym i rapporten, 

men din yrkestitel kommer vara med. De här för att läsaren ska kunna skapa sig en förståelse 

för din erfarenhet och relevans för studien.  

Tack för att just du vill delta i den här studien.  

  

Med vänlig hälsning  

Sofia Boström  
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Bilaga 2 – Intervjuguide   

Orsaker och förekomst av ungdomsbrottslighet  

1. Hur arbetar du med att förebygga ungdomsbrottsligheten?  

2. Vad tror du är de vanligaste orsakerna till att ungdomar begår brott är?  

3. Ser du ungdomsbrottsligheten som ett val?  

4. Vilken typ av brott upplever du som mest förekommande bland unga?  

5. Man diskuterar ofta socioekonomiska förutsättningar inom brottsligheten, har det här någon 

betydelse i Ängelholm?  

- Om ja, på vilket vis?  

6. Är ungdomsbrottsligheten i Ängelholm vanligare idag än för tio år sedan?  

Teorier; rutinaktivitetsteori, anomi, broken window och strainteori.  

7. Tror du att hemmamiljön spelar in i ungdomars risk för att begå brott?  

- Om ja, på vilket vis?  

8. Tror du att hemmamiljön spelar in i vilket brott som ungdomsbrottslingarna begår?  

- Om ja, på vilket vis?  

9. Upplever du att ungdomarna som begår brott har tydliga och fasta rutiner i sina liv?  

10. Hur upplever du att ungdomarnas sociala liv ser ut och deras relation till sina vänner?  

11. Har social status någon större betydelse för ungdomarna och i så fall hur?  

Förståelse för ungdomsbrottsligheten  

12. Hur tror du att nyhetsmedia påverkar allmänhetens syn på ungdomsbrottslighet?  

13. Kan nyhetsmedia ha påverkat allmänhetens syn på hur vanligt ungdomsbrottsligheten är?  

14. Upplever du att teknikens utveckling kan ha en påverkan på ungdomars risk att begå brott? 

(Med teknik menas spel, sociala media och tillgången till film/klipp/forum på internet.)  

15. Vad kan göras för att fånga upp ungdomarna i tid?  

16. Vad kan ni behöva av samhället för att fånga upp och hjälpa ungdomarna? Förebygga 

ungdomsbrottsligheten  



 

Sofia Boström 

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad 
Telefon: 035-16 71 00 E-mail: 

registrator@hh.se www.hh.se 


