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Titel  

Att vara ung och brottsling – en studie om hur Brottsförebyggande rådet konstruerar ungdomars kriminella 
identitetsskapande  
 
 
 
 
Sammanfattning 

Vi kommer i denna uppsats med hjälp av kritisk diskursanalys, studera och analysera hur 
Brottsförebyggande rådet konstruerar ungdomsbrottslighet. Studiens syfte är att utifrån rapporten 
Kriminell utveckling – Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, undersöka vilka egenskaper och 
beteenden som enligt Brottsförebyggande rådet kan ses som tidiga riskfaktorer när det gäller att 
upptäcka en kriminell utveckling. Vi kommer även att undersöka vilka åtgärder som enligt 
Brottsförebyggande rådet görs i Sverige för att förebygga en kriminell utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Ungdomsbrottslighet, kriminellt beteende, kriminell identitet, socialisationsprocess, avvikande beteende, upptäcka, 
åtgärda, makt, ansvar 
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Inledning 
Vad betraktas egentligen som brottsligt? Ett brott kan beskrivas som ett beteende som avviker 
ifrån de uppsatta normer och regler som gäller i samhället. Med andra ord kan en handling anses 
brottslig i en kultur medan den anses laglig i en annan kultur. Vad som betraktas som ett brott 
avgörs därmed av det samhälle som individen växer upp i, de värderingar samt den lagstiftning 
som tillkommer genom politiska beslut.1  
 
Det finns många olika förklaringar till varför vissa personer begår brott, forskning inom området 
visar dock att ungdomar med problematisk bakgrund löper större risk än andra att begå brott2. 
Under hela 1900-talet har ungdomsbrottsligheten varit en fråga som engagerat såväl forskare och 
politiker som allmänheten i övrigt.3 År 2004  lagfördes i Sverige cirka 24 000 ungdomar mellan 
15-20 år genom olika straff, dessa var dom, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse. Av dessa 24 
000 ungdomar dömdes sedan 146 av dem till sluten ungdomsvård där de vårdades i genomsnitt i 
nio månader. 2 650 ungdomar överlämnades till vård genom socialtjänsten och 13 500 ungdomar 
dömdes till böter. De övriga 4 000 ungdomarna fick beslut om att åtal lagts ner.4 Vilka faktorer 
påverkar egentligen ungdomar att begå brott, och vad kan göras för att förhindra en kriminell 
utveckling? 
 

Bakgrund 
Vad som anses vara brottsligt har varierat under olika tider i olika samhällen. I Sverige var under 
medeltiden exempelvis trolldom och häxeri brottsliga och straffbelagda handlingar, hor och 
homosexualitet ansågs vara så brottsligt att de var belagda med dödsstraff. I dag har dessa 
lagbestämmelser avskaffats. Vad som betraktas som ett brott definieras av samhällets lagstiftare 
och det finns därmed inget självklart brottsbegrepp. De förändringar som sker i vårt samhälle, 
exempelvis den tekniska utvecklingen och det politiska reformarbetet, påverkar definitionen av 
brottsbegreppet.5  
 
När man talar om ungdomsbrottslighet i Sverige är det de ungdomar som är mellan 15 – 20 år 
som räknas i kriminalstatistiken. De ungdomar som är under 15 år är inte straffmyndiga och får 
därmed inte straffas på samma vis.  I boken Människan brottet följderna, ger författarna Thomas 
Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson en samling av olika synvinklar som tar upp 

                                                 
1 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.15 
2 Ibid. s. 87 
3 Felipe Estrada & Janne Flyghed, Den svenska ungdomsbrottsligheten, (Lund, 2001,) s 15. 
4 Regeringens proposition 2005/06:165 
5 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.16 
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olika områden inom ungdomsbrottslighet utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Syftet med 
boken är att studera hur ungdomsbrottsligheten ser ut, vilka faktorer som påverkar ungdomarna 
att begå brott samt vilka åtgärder som krävs för att stoppa en kriminell utveckling.6 Enligt 
författarna till boken kännetecknas ungdomsbrottslighet ofta av gängbrottslighet som många 
gånger är oplanerade och impulsiva handlingar, att begå brott blir för en del ett sätt att umgås. 
Typiska ungdomsbrott är inbrott, skadegörelse, snatteri, biltillgrepp, väskryckning och personrån. 
Under 1990 – talet har ungdomsbrotten när det gäller våldsbrott ökat. Detta beror inte enbart på 
att ”våldet” har ökar utan att reaktionen på våld har ändrat karaktär. Enligt författarna anmäls 
våldsbrott bland ungdomar i större utsträckning i dag än de gjorts tidigare. Det som även framgår 
är att den åldersgrupp som oftast registreras för brott är 15 åringar.7  
 
Under av slutet av 1990-talet började den svenska kriminalpolitiken på allvar att inse vikten av 
tidiga brottsförebyggande insatser. 1996 startade det första brottsförebyggande arbetet som enligt 
regeringsbeslut innebar att ett nationellt brottsförebyggande program skulle utvecklas. Detta 
program kallades Allas vårt ansvar och innebar att alla de samhälliga problem som brottsligheten 
förde med sig måste angripas på bred front, alltså lokalt där problemen finns. Huvudsyftet med 
programmet var att öka medvetenheten och kunskapen inom alla samhällsområden, att göra dem 
uppmärksamma på att tidiga brottsförebyggande insatser måste prioriteras för att förhindra en 
kriminell utveckling. För att programmet Allas vårt ansvar skulle kunna genomföras krävdes ett 
gott samarbete och engagemang från såväl medborgarna, myndigheter, företag och 
organisationer.8

 
Enligt statistiken har ungdomsbrottsligheten minskat i Sverige under 2000-talet. Detta kan vara 
ett resultat av de olika brottsförebyggande initiativ som vidtogs i slutet av 1900-talet. I och med 
programmet Allas vårt ansvar, ökade den sociala kontrollen i närmiljön vilket man tidigare ansåg 
var ett stort problem i samhället. Det man fortfarande kan konstatera är att 
ungdomsbrottsligheten är situationsbunden. Förutom ovannämnda insatser spelar även familjen 
en mycket viktig roll när det gäller att förebygga ungdomsbrottslighet. Delaktighet och 
engagemang av föräldrarna kan motverka att unga tidigt stöts ut och riskerar att få rollen som 
brottsling. Lika viktig är en god och trygg skolutveckling, där ungdomarna kan få en social, 
känslomässig och tankemässig träning. Alla elever är olika och kräver olika studieansträngningar, 
vilket gör att de vuxna har ett ansvar att engagera sig och tillrättavisa både ett rätt och orätt 
beteende.9

                                                 
6 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.13 
7 Ibid. s. 86-87 
8 Ibid. s. 309-310 
9 Ibid. s. 311 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en diskursanalytisk ansats studera hur 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) konstruerar ungdomsbrottslighet. Det analysmaterial vi valt att 
använda oss av består av en rapport från 2001, som heter Kriminell utveckling – Tidiga riskfaktorer och 
förebyggande insatser, som är hämtad ifrån BRÅ. För att kunna uppnå vårt syfte kommer vi att utgå 
ifrån dessa frågeställningar: 
 

- Vilka egenskaper och beteenden kan ses som tidiga riskfaktorer när det gäller att upptäcka 
en kriminell utveckling. 
 

- Vilka åtgärder görs i Sverige för att förebygga en kriminell utveckling 
 

Avgränsning/Val av empiri 
Vi har som metod valt att använda oss utav Norman Faircloughs kritiska diskursteori, vilket kan 
ses som en vidareutveckling av språkvetenskapen och bygger därför till stor del på 
språkvetenskapliga studier av texter. När man använder sig av diskurs är det därför nödvändigt 
att studera ett begränsat antal textmaterial för att kunna utföra en grundlig analys av texten. Vi 
har därför blivit tvungna att avgränsa oss avsevärt och därmed hänvisa till ett mindre urval av det 
område som vi har för avsikt att studera.10  Som analysmaterial har vi valt ut en rapport som är 
publicerade av Brottsförebyggande rådet. Rapporten heter Kriminell utveckling – Tidiga riskfaktorer 
och förebyggande insatser, och är publicerad 2001. Denna rapport behandlar vilka åtgärder som kan 
förhindra en kriminell utveckling.  Brottsförebyggande rådet, eller BRÅ som det även kallas, är ett 
centrum för forskning och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och har funnits sedan 
1974. Anledningen till att vi valde att studera hur BRÅ konstruerar ungdomsbrottslighet beror på 
att BRÅ är en myndighet som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen, de samverkar även 
med andra organisationer som polisen, kriminalvården, åklagarna och domstolen.  Deras 
huvudsakliga uppgifter är att ta fram fakta och förmedla kunskap om brottslighet och 
brottsförebyggande arbete, för att brottsligheten ska minska och tryggheten i samhället ska öka. 
Andra arbetsuppgifter som BRÅ har är att producera och sammanställa den officiella 
kriminalstatistiken.11  
 

Etiska reflektioner/Forskarens roll 
I boken Diskursanalys som teori och metod menar författarna Marianne Winther Jörgensen och 
Louise Philips att forskarens uppgift fastställs när hon/han gör en diskursanalys. Syftet är att 
beskriva och analysera människors uttalande i tal och skrift, inte att försöka komma bakom 
                                                 
10 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s.66 
11 Brottsförebyggande rådet, Om Brå, (Stockholm) 
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diskursen.  Utgångspunkten inom den diskursanalytiska undersökningen är att man som forskare 
aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna och att det på så sätt är diskurserna i sig som är 
föremål för analysen.  En viktig punkt i diskursanalysen är att man som forskare inte sätter sina 
egna uppfattningar i diskursen så de kan påverka analysens resultat. Författarna menar att det är 
viktigt som forskare, när man arbetar med diskurser som man själv anser sig nära och känna till 
väl, ibland vara svårt att se det som en diskurs, det vill säga som något socialt konstruerat. I 
många fall är forskaren själv delaktig i den kultur som han väljer att undersöka, vilket gör att han 
lättare kan dela de självklarheter som materialet utgör. Det är just dessa självklarheter som 
forskaren är ute efter att upptäcka, vilket ibland förstärker de förutfattade meningar om vad som 
är ”rätt” eller ”fel”. Därför är det viktigt att man som forskare i möjligaste mån försöker vara så 
neutral som möjligt, att försöka tänka sig ”främmande” inför sitt forskningsmaterial, för att på så 
vis uppnå ett så naturligt forskningsresultat som möjligt.12   
 

Disposition 
I följande del kommer en presentation av tidigare forskning, där vi kommer  att kort redogöra för 
hur forskare inom området har sett på ungdomsbrottslighet genom åren. I nästa del kommer vi 
att presentera vår metod, eftersom denna studie bygger på textanalys har vi funnit det relevant att 
använda oss av diskursanalys. Detta återföljs av våra teoretiska utgångspunkter som är 
socialkonstruktionismen och maktperspektivet.    Därefter kommer analysen av vårt empiriska 
material, och till sist en avslutande diskussion.  
 

Tidigare forskning 
Vi anser för att kunna förebygga en kriminell utveckling måste man först ta reda på vilka faktorer 
som ligger till grund för en individs handlande. När det gäller forskning inom kriminologi nämns 
ofta Clifford Ray Shaw och Henry Donald McKay som förgrundsgestalter. Deras teori 
”Chicagoskolan” har blivit väldigt inflytelserik när det gäller kriminologisk forskning under hela 
1900-talet. Anledningen till att vi valt att presentera deras teori beror på att många forskare 
fortfarande idag till viss del utgår ifrån deras sätt att tänka. Vi kommer även att kort presentera 
hur andra forskare inom kriminologi tidigare har konstruerat ungdomsbrottsligheten i Sverige. 
Eftersom vårt syfte är som vi tidigare nämnt att studera hur BRÅ konstruerar 
ungdomsbrottslighet idag, finner vi det av intresse att redogöra för hur andra forskare tidigare har 
konstruerat ungdomsbrottslighet. 13   

                                                 
12 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s.28 
13 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.16-19 
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Chicagoskolans tidiga konstruktion av ungdomskriminalitet 
Shaw och McKay utförde under 1900-talets första hälft omfattande undersökningar om hur 
brottsligheten fördelade sig statistiskt i Chicago. Genom att studera hur brottsligheten såg ut i 
olika områden undersökte de även den sociala situation den uppstått i, då deras intresse även låg i 
att försöka förstå människan bakom den kriminella handlingen. Till grund för Shaw och McKays 
teori om ungdomsbrottslighet låg Burgess zonhypotes, vilken bygger på att brottsligheten växer i 
särskilda områden oberoende av vem som bor där. En utav Shaw och McKays studier byggde på 
att studera hur ungdomsbrottsligheten sett ut under tre olika perioder i samma område, resultatet 
blev att brottsligheten minskade ju längre bort ifrån centrum ungdomarna befann sig.  Resultatet 
visade även att om bostadsområdena fick nya invånare så var brottsligheten fortfarande lika hög.  
Detta tolkade författarna som att brottsligheten i första hand inte berodde på invånarna som 
bodde i området, utan istället på de sociala faktorer som de levde under i grannskapet. De fann 
även generella drag när det gäller brottslighet och den ekonomiska försörjningen, där många i 
området var beroende av socialhjälp: Ju fler socialhjälptagare desto fler kriminella. Ytterligare ett 
problem i grannskapet var, t.ex. skolk, hög barnadödlighet, tuberkulos och mentala sjukdomar.  
Det Shaw och McKay såg som den avgörande orsaken till alla problem som ledde till kriminellt 
beteende var främst den sociala oordningen. De menade att man inte kan peka på enskilda 
faktorer som fattigdom, mentalt sjuka, dåliga bostäder eller bristfällig utbildning för att förklara 
brottsligheten14.  
 
Shaw och McKays teorier om att det är den sociala oordningen som är den stora orsaken till att 
ungdomar begår brott väckte många kritiska röster bland andra forskare inom området. De 
menade att Shaw och McKays teori om att det var den sociala oordningen som bidrog till 
kriminalitet, inte stämde fullt ut.  Shaw och McKays tog sedermera åt sig utav kritiken och 
beskrev i framtida studier istället brottsligheten som förankrad i en kriminell subkultur, där de 
kriminella handlingsmönstren fördes vidare från generation till generation. De beskrev nu istället: 
”Barn som växer upp i kriminella bostadsområden kommer i kontakt med både en kriminell och 
konventionell livsstil. Vilken livsstil de sedermera väljer, menar Shaw och McKay, är beroende av 
den sociala kontrollens styrka, i synnerhet inom familjen. Men även kamraternas uppfattningar är 
betydelsefulla för livsstilsvalet ”. Det författarna menar är att brottsligheten kan ses som en ond 
cirkel, att i vissa bostadsområden förblir brottsligheten hög på grund av att det skapats en 
kriminell tradition där brottsligheten förs vidare genom en generation till en annan generation.15  
  

Konstruktionen av ungdomskriminalitet i Svensk forskning 
Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson har sedan tidigare lång erfarenhet 
inom den svenska kriminalvården. De har tillsammans gett ut boken Människan, Brottet, Följderna, 
                                                 
14 Mats Hilte, Avvikande beteende– en sociologisk introduktion, ( Lund, 1996), s.49 
15 Ibid. s. 49 
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där de ger en aktuell översikt över den svenska ungdomsbrottsligheten ur både ett samhälls- och 
individperspektiv. Enligt dessa forskare går det inte att peka på enskilda faktorer som ensamt 
påverkar ungdomsbrottsligheten, de talar istället om åtgärder på skilda nivåer . Dessa åtgärder har 
de delat in i tre olika nivåer, den strukturella nivån, närsamhället och individ- och familjenivå.  På 
strukturell nivå menas arbetsmarknads-, social- och vårdpolitik, med närsamhället menas 
bostadsområde, skolor och fritidsverksamhet. Med andra ord är det många faktorer som påverkar 
och styr individen.16  
 
I Sverige var brottsligheten hög under 1800-talet, anledningen till det var att samhällets individer 
levde under svåra förhållanden vilket ledde till nödbrottslighet. Man var helt enkelt tvungen att begå 
kriminella handlingar för att överhuvudtaget överleva. Under 1900-talets första hälft hade vi i 
Sverige ett ekonomiskt uppsving och sociala reformer genomfördes, detta medförde att 
brottsligheten minskade. Från 1950-talet och framåt har däremot brottsligheten ökat mycket 
kraftigt, detta beror inte på nödbrottslighet, utan istället talar man om välfärdskriminalitet och 
överflödskriminalitet.17  Man stjäl alltså inte för att överleva utan för att tillfredställa sina egna behov. 
Kriminologer menar att denna typ av brottslighet främst beror på: 18

 
- Antalet tillfällen då brott kan begås har under denna tid ökat kraftigt. 
- Den sociala kontrollen i vårt samhälle har minskat 
- Den teoretiska skolutbildningen har fått ökad betydelse för anpassning och framgång i 

samhället, vilket ökar trycket på människor utan högre utbildning och risken för 
utslagning. 

- Den höga ungdomsarbetslösheten bidrar till utanförskap och ökar risken för kriminalitet 
och missbruk.  

 
Antalet ungdomar som begått brott är fler på 1990-talet än på 1950-talet, det senaste decenniet 
har emellertid ungdomsbrottsligheten varit mer eller mindre stabil, den har egentligen varken ökat 
eller minskat. Forskning visar att det skett en förändring av reaktionen gentemot ungdomar som 
begår brott, denna förändring är märkbar från efterkrigstiden och framåt. Vad som tolereras 
inom ungdomsbrottslighet har fått ett annat perspektiv vilket lett till att flera polisanmälningar 
registreras.19 Det som även framgår är att forskare anser att media ofta ”överdriver” bilden av 
ungdomsbrottslighet. De menar vidare att under 1970-talet såg man mer till personen än till 
brottet, under 1980-talet däremot förespråkades istället straffvärdet, ett samspel mellan media och 
folket.20  

                                                 
16 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006). s.92 
17 Ibid. s.16-17 
18 Ibid. s.19 
19 Ibid. s.91 
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Metod 
I denna studie har vi funnet det relevant att använda oss utav diskursanalys som analysmetod på 
vårt empiriska material, eftersom vår studie bygger på textanalys. Vi har valt att använda oss utav 
Marianne Winter Jörgensen och Louise Philips bok Diskursanalys som teori och metod med inriktning 
på Norman Fairclough tankar kring kritisk diskursanalys. Enligt Winter Jörgensen och Philips 
representerar diskursanalysen fruktbara teorier och metoder för forskning i kommunikation, 
kultur och samhälle. Inom diskursanalys finns det flera olika angreppssätt att förhålla sig till och 
vi har valt att utgå ifrån kritisk diskursanalys, vilket innebär att forskarens roll är att strävar efter 
att utforska och kartlägga maktrelationerna i samhället och i slutändan presentera möjligheter till 
social förändring .21 Detta metodologiska synsätt tycker vi stämmer bra överrens med vår studies 
syfte. För att kunna förebygga ungdomskriminalitet krävs en social förändring och för att denna 
förändring ska bli möjlig krävs ett samarbete mellan olika myndigheter och individer, med andra 
ord ett samarbete mellan de som har en viss maktposition ute i samhället och dess medborgare. 
Detta resonemang kommer vi att diskutera närmare i kommande avsnitt. 
 

Begreppet Diskurs 
Att definiera begreppet diskurs är inte helt enkelt med tanke på att det egentligen inte finns något 
entydigt svar på vad diskurs betyder. En definition kan vara ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen”.22 Enligt författarna Marianne Winter Jörgensen och Louise Philips är 
diskursteorins syfte att skapa ”förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala 
fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap”.23  De centrala tankarna inom 
diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala, de är under ständig förändring.24 
En diskurs består av en stor mängd begrepp vars betydelse tillfälligt har stabiliserats i en viss 
kunskapsposition.25 I en mångfald av olika diskurser konkurrerar dessa definitioner av 
verkligheten med varandra, där varje diskurs vill framstå som det allmänna och riktiga synsättet 
att se på världen.26 Tanken med diskursteorin är att erbjuda ett redskap, ett system för att 
strukturera upp förståelsen av världen inom olika områden och utifrån olika perspektiv, detta för 
att kunna analysera dem. Detta är ett viktigt redskap när vi nu ska undersöka hur BRÅ behandlar 
åtgärderna av ungdomsbrottslighet. För att kunna erbjuda de åtgärder som krävs för att stoppa en 
kriminell utveckling är det viktigt att förstå bakomvarande orsaker till varför vissa ungdomar 

                                                                                                                                                         
20 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.91 
21 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s.28 
22 Ibid. s. 7 
23 Ibid. s. 31 
24 Ibid. s. 31 
25 Ibid. s. 33 
26 Ibid. s. 55 
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begår brott. Dessa tankegångar har vi även funnit som centrala utgångspunkter i det 
forskningsmaterial som vi valt att använda oss av, vilket gör att vi anser det relevant att använda 
oss av denna metod i vår analys. Diskursteorin är en teoretisk konstruktion som är till för att 
kunna strukturera upp alla de sätt på vilka man kan tala om verkligheten. Rent teoretiskt skulle 
man kunna dela in världen i ett oändligt antal diskurser, beroende på perspektiv, abstraktionsgrad 
och studieobjekt.27 Det finns dock ett flertal olika teorier och metoder för diskursanalys som har 
olika utgångspunkter och vars syn på diskursområdet varierar avsevärt. En punkt som olika 
diskursteorier skiljer sig på är huruvida man ser diskurserna som konstituerad eller konstitueras; i 
vilken grad man anser att det är vår föreställning om hur världen är beskaffad samt påverkar 
världen eller om det är tvärtom är den materiella världen som påverkar vår föreställning om den. 
Vi kommer i denna uppsats att först och främst använda oss av Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys.   
 

Faircloughs kritiska diskursanalys 
Faircloughs förespråkar en kritisk diskursanalys, vilket grundar sig på att vårt sociala samspel och 
särskilt vårt användande av språket är styrt av orsaker och effekter som vi inte alltid är medvetna 
om. Han menar även att det finns en särskild koppling mellan språkets användande och 
maktutövande, att det oftast är oklart för människor men av stor betydelse för att förstå hur 
makten fungerar. Faircloughs ser språket som socialt skapat och som socialt skapande. Han 
menar vidare för att kunna använda sig av språket och texter krävs ett samspel mellan sociala 
identiteter, sociala relationer och system av kunskap och värderingar.  Det är sedan alla dessa 
texter som bidrar till att påverka samhället och dess kultur. Språket kan alltså ses som ett socialt 
system snarare än en individuell och oförutsägbar aktivitet.28   
 
Den kritiska diskursanalysen innebär att man ställer upp teorier och metoder, för att på så vis 
teoretiskt kunna problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv och social 
och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang.29  Faircloughs beskriver sin modell som ett 
tredimensionellt system, vilket kan ses som en analytisk ram för empirisk forskning om 
kommunikation och samhälle. Han menar att samtliga tre nivåer kan användas för att belysa olika 
sidor av samma text. De tre nivåerna är text, diskursiv praktik och social praktik. Med text innebär 
tal, skrift och bild, att studera textens formella karaktär. Med diskursiv praktik innebär tolkning av 
texter, forskarens roll är att undersöka hur redan existerande diskurser används och återskapas i 
texterna, det vill säga produktions och konsumtionsprocesser. Den tredje och sista dimissionen, 
social praktik, knyter samman de båda tidigare dimensionerna och gör i och med det en ansats till 

                                                 
27 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s. 136-137 
28 Ibid. s.71 
29 Ibid. s.66 
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att betrakta dessa i en bredare social kontext.30   Att använda sig av kritisk diskursanalys innebär 
att man som forskare analyserar texter med syfte att minska ambivalensen i dess 
tolkningsmöjligheter. Vilken tolkning man sedan kommer fram till grundar sig i vilket 
sammanhang man väljer att betrakta texten utifrån. Enligt Faircloughs är den kritiska diskursens 
uppgift att avslöja textens kraft, vilken funktion den fyller samt vad den gör socialt. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån två olika teoretiska utgångspunkter, dessa är 
socialkonstruktionismen och maktbegreppet.  Det socialkonstruktionistiska synsättet används 
ofta kring sociologisk forskning och kring sociala angelägenheter. Anledningen till att vi valt att 
utgå ifrån detta synsätt är att utgångspunkten inom socialkonstruktionismen är människans 
agerande, vilket vi anser stämmer bra överrens med vårt syfte, eftersom vår studie bygger på att 
studera hur BRÅ konstruerar ungdomsbrottslighet.31 Maktperspektivet anser vi är av stor 
betydelse när det gäller till exempel de lagar och regler vi har i ett land. Det är genom politiska 
beslut som lagar och regler tillkommer och förändras. De som har den politiska makten har 
möjlighet att påverka och förändra exempelvis den lagstiftning som vi idag har inom 
brottsförebyggande åtgärder. Begreppet makt förekommer i många olika sammanhang och är 
med och påverkar den socialisationsprocess som alla individer befinner sig i.  
 

Socialkonstruktionistiskt synsätt 
Grundtankarna inom socialkonstruktionismen är att individen själv konstruerar det samhälle som 
individen lever i, det finns med andra ord ingen självklar verklighet utan allt beror på hur 
individen själv uppfattar och skapar sin egen verklighet. Varje människa föds in i en kultur, vilken 
kan se annorlunda ut beroende på vilken kultur individen tillhör. Denna kultur är sedan försedd 
med olika institutioner som i sin tur är försedda med social ordning och som därmed lär 
individen vilka rådande normer som gäller, med andra ord hur individen ska bete sig. De olika 
institutionerna är något som alla på något sätt tar del och påverkas utav. Enligt 
socialkonstruktionismen är individens livsvillkor beroende av kontexten. De menar även att en 
individs identitet påverkas och skapas genom interaktion med andra människor.32

 
Enligt Peter Berger och Thomas Luckmann är samhällsvetenskapen ett studerande av människor 
och dess agerande. Det är ett ständigt ifrågasättande av beteenden och varför dessa beteenden ser 
ut som de gör. Den sociala ordningen utgår ifrån att individen följer de rådande regler och 

                                                 
30 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s.72-74 
31 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, ( Stockholm, 1998 )  
32 Mats Hilte, Avvikande beteende– en sociologisk introduktion, ( Lund, 1996 ) 
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normer som är specifika för den kontexten som individen befinner sig i, även tid och rum spelar 
en stor roll. Berger och Luckmann menar att verkligheten en mänsklig social konstruktion som 
bygger på det vardagskunnande som människor har om olika förhållanden i samhället. De menar 
vidare att individen upplever samhället som en objektiv verklighet, och att denna konstrueras 
genom olika relationer och upplevelser mellan människor, men samtidigt som den är objektiv är 
den även subjektiv eftersom den är föränderlig. Den kunskap individen får om hur samhället 
fungerar bygger på hur respektive individ agerar enligt inlärda mönster.  Något som har stor 
betydelse för individens framtida socialisationsprocess är individens signifikanta andra, det vill 
säga familjen samt andra betydelsefulla personer i individens närhet. Berger och Luckmann talar 
även om typifiering, vilket innebär hur och på vilket sätt individen uppfattar och upplever sin 
omvärld. De menar att individen med hjälp av typifieringar av rutinmässiga företeelser, 
människor och upplevelser skapar sig en bild av sin omvärld. Dessa typifieringar är viktiga för 
individen då det är genom dem som individen kan känna trygghet och samhörighet när det gäller 
sin egen sociala roll i samhället.33   Anthony Giddens talar om en annan viktig aspekt nämligen 
livsstilssektorer, det vill säga att individen ibland väljer olika livsstilar beroende på tid och rum.34 
Enligt Giddens konstrueras och rekonstrueras roller och identiteter dagligen i det sociala livet, 
samt att dessa roller ständigt förändras beroende på vad som sker och vem individen möter. Han 
menar även att det egna agerandet påverkar och utgör en viktig del av individens liv, men påpekar 
samtidigt att dessa roller är under ständig förändring.35  
 

Maktperspektiv 
Michel Foucault började i mitten på 70-talet att studera maktförhållandena i samhället med 
tydliga politiska innebörder, detta kallade han för maktanalytik. Hans teori bygger på att makt inte 
är något som bara vissa människor har, utan något som skapar diskurser och kunskap. Foucault 
menar att den sociala omvärlden skapas och påverkas av makten, att makten bidrar till en 
begränsning som styr och påverkar vilken kunskap som anses vara den rätta eller den orätta. 
Foucaults förklaring till hur makten utövas i samhället stämmer överrens med vårt synsätt på hur 
vi anser att samhället styrs och fungerar, detta maktutövande blir många gånger synligt i studien 
vi valt att genomföra. Syftet med denna studie är som vi tidigare nämnt att studera vad BRÅ 
anser kan förhindra att ungdomar utvecklar en kriminell identitet. . För att kunna stoppa en 
kriminell utveckling krävs ett engagemang ifrån olika myndigheter och instanser som i sin tur 
styrs av de rådande lagar och förordningar som för tillfället gäller. Makten är med andra ord en 
förutsättning för skapandet av kunskap, samt en förutsättning för att påverka och förändra. Makt 

                                                 
33 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, ( Falun, 1998) 
34 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) 
35 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, ( Stockholm, 1998)  
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och kunskap går alltså hand i hand, vilket i sin tur betyder att den som har kunskap, har mer 
makt.36

                                                 
36 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000 ), s. 20 ff. 
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Analys  
Det som framkommit i vårt analysmaterial är att ungdomsbrottslighetens omfattning och 
utveckling är ett ständigt uppmärksammat och återkommande ämne i samhällsdebatten. Men hur 
ser ungdomsbrottsligheten egentligen ut, har den minskat eller ökat, vilka ungdomar är det 
egentligen som blir kriminella och vilka straff får de? Frågorna är många, men inte enkla att 
besvara. Enligt BRÅ är det vanligt att många av de ungdomar som begår brott aldrig upptäcks, 
anmäls och registreras, vilket gör att den officiella kriminalstatistiken blir långt ifrån fullständig. 
Detta är en av anledningarna till att BRÅ sedan 1995 har utfört en undersökning som de kallar 
självdeklarationsundersökning. Denna undersökning baserar på ett systematiskt urval av 
skolklasser i årskurs nio, där en jämn fördelning över landet har gjorts. Dessa ungdomar har 
sedan anonymt fått besvara en enkät som tar upp ungdomarnas sociala situation, familj, skola, 
kamratumgänge och fritidsvanor. De har även fått besvara om de har begått olika typer av brott 
eller om de själva blivit utsatta för brott, hot eller annat våld. En annan del i undersökningen 
handlade om ungdomarnas inställning till alkohol, samt hur deras alkoholvanor ser ut. Denna 
enkät kan enligt BRÅ ses som ett kompletterande material när det gället att försöka ta reda på hur 
ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling egentligen ser ut.37 Enligt BRÅ är 
det ganska vanligt att ungdomar någon gång begår ett brott, de vanligaste brotten är stölder ifrån 
skolor eller affärer. De ungdomar som begår brott gör det oftast under en begränsad tid, den 
vanligaste åldern är mellan 15-17 år. Trots att det är många unga som begår enstaka brott så är 
det ändå en liten grupp ungdomar som står för den stora brottsligheten, några av dessa ungdomar 
fortsätter sedan sin kriminella bana även som vuxna.38 BRÅ:s självdeklarationsundersökning och 
den officiella kriminalstatistiken tyder inte på någon ökning när det gäller ungdomsbrottsligheten, 
statistiken visar även att ungdomar mellan 15-17 år begår färre brott idag än de gjorde för tio år 
sedan.   Enligt BRÅ finns det en rad olika faktorer som kan påverkar ungdomar att utveckla en 
kriminell identitet. De menar att man tidigt kan urskilja mönster som i vissa fall leder till kriminell 
utveckling, exempelvis genom att barnen tidigt har svårigheter när det gäller uppförande, 
koncentrationssvårigheter och den känslomässiga utvecklingen. Andra faktorer som påverkar 
barnets kriminella utveckling kan vara att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov och 
omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller psykiska sjukdomar. Enligt BRÅ finns det inte en 
enskild faktor som leder till en kriminell utveckling utan ofta handlar det om samspel mellan flera 
olika faktorer.39

 
Stiftelsen Allmänna barnhuset är en stiftelse som stöder forskning om barns sociala anpassning. 
Deras upp gift är att studera hur barn och ungdomars situation ser ut i Sverige och att samordna 

                                                 
37 Brottsförebyggande rådet, Ungdomar och brott åren 1995- 2005, ( Stockholm, 2006) 
38 Brottsförebyggande rådet, Ungdomar och brott, (Stockholm) 
39 Ibid. 
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och driva på när det gäller kunskap och insatser som rör barn och unga inom hela socialtjänstens 
och hälso- och sjukvårdens område.  Enligt deras rapport Stöd åt utagerade barn i hem, förskola och 
skola som gavs ut 2001, framgår att det finns en oro bland dem som möter och arbetar med 
ungdomar och barn därför att barns kontakt med vuxna har minskat avsevärt de senaste åren. 
Detta menar de bland annat beror på att personaltätheten har minskat på skola och dagis, 
elevvården har dragits ned, samt den ökade pressen på föräldrar när det gäller yrkeslivet. De 
ställer sig frågande till vilka konsekvenser detta agerande eventuellt kan få för barnen i framtiden. 
Samtidigt lyfter de fram att vi idag historiskt sett lever i en tid med föräldrar som generellt har 
större intresse och mer tid för barnen än det någonsin funnits tidigare. De menar även att 
”vanliga” föräldrar spenderar förhållandevis mycket tid tillsammans med sina barn, vilket gör att 
många barn får mycket omsorg från sina föräldrar. Det finns dock en grupp barn och unga som 
inte får tillräckligt med omsorg, och den gruppen syns enligt dem desto tydligare. De menar 
vidare att de besparingar som gjorts i skolan under 1990-talet har bidragit till en försämrad 
situation för de särskilt drabbade och utsatta barnen.40  
 
I vårt analysmaterial kommer läsaren att stöta på begrepp som kriminell utveckling, kriminell 
identitet och kriminellt beteende. Dessa begrepp ses inte i rapporterna som synonymer till 
varandra, utan beskriver snarare de olika stadierna en individ befinner sig i. För att kunna uppfylla 
vårt syfte har vi valt att dela in analysen i två olika delar. Den första delen har vi valt att kalla 
Tidiga riskfaktorer, där kommer vi att lyfta fram vilka egenskaper och beteende som enligt BRÅ 
kan ses som tidiga riskfaktorer när det gäller att utveckla en kriminell identitet. Den andra delen 
har vi valt att kalla Att upptäcka och åtgärda kriminalitet, där kommer vi att studera hur BRÅ anser 
att en kriminell utveckling kan upptäckas, samt vilka åtgärder de anser krävs för att förhindra en 
kriminell utveckling. Vi kommer även att studera vad som enligt BRÅ görs i Sverige för att 
förebygga en kriminell utveckling. 

Tidiga riskfaktorer 
Vad är det som gör att vissa barn utvecklas till vanebrottslingar medan de flesta inte gör det? I de 
analyserade rapporterna tar författarna upp en mängd olika faktorer som enligt dem kan anses 
som grundläggande förutsättningar när det gäller att utveckla en kriminell identitet.  De menar 
vidare att utvecklingen från barn till vuxen sker i ett samspel mellan biologiska, psykologiska och 
sociala faktorer, som spelar en mycket stor och avgörande roll när det gäller ett barns framtida 
värderingar.41 Dessa faktorer kan enligt Giddens ses som en process som påbörjas den dagen 
man föds, socialisationen pågår genom hela livet men Giddens poängterar att den är särskilt 
viktig under barndomen. Det är under barndomen som individen går igenom de sociala processer 
som bildar en medvetenhet om jaget och om sociala normer och värden. Han menar även att 
socialisationsprocessen givetvis kan skilja sig åt beroende på uppväxtförhållanden och 

                                                 
40 Marike Lidholm, Stiftelsen allmänna barnhuset, ( Stockholm, 2001), s. 42-43 
41 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.15 
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värderingar, däremot finns det några gemensamma stadier som enligt Giddens alla individer går 
igenom på ett eller annat sätt.42  När det gäller tidiga riskfaktorer framställs de individburna 
egenskaperna som personlighetsdrag, de biologiska karaktäristiska dragen och en individs 
beteendemönster centrala.  Andra återkommande begrepp är föräldrarnas egenskaper, 
signifikanta andra, uppväxtvillkor och den sociala yttre miljön som betydelsefulla. Dessa begrepp 
kommer vi att behandla närmare, i den kommande delen av analysen. 

Egenskaper och beteende 
I rapportern Kriminell utveckling tar BRÅ upp olika egenskaper och beteenden som enligt 
forskningsresultat ligger inom ramarna för att uppfattas som tidiga riskfaktorer. ”Barnets tidiga 
personlighetsegenskaper och konkreta beteendemönster ger de kanske tydligaste signalerna om 
när en illavarslande utveckling kan vara förstående”.43  I citatet framgår att man redan tidigt kan 
se ett visst mönster och beteende hos ett barn som utgör en risk att utveckla ett kriminellt 
beteende. Dessa beteenden uppmärksammas oftast i samspel med andra barn, exempelvis på 
dagis eller i andra sammanhang där barn sammanstrålar med varandra. I rapporten lyfts fem 
centrala begrepp fram som tydligt beskriver vilka olika faktorer som påverkar ett barns 
egenskaper och beteenden. De olika begreppen är uppförandestörningar, 
uppmärksamhetsstörningar/hyperaktivitet, kognitiva störningar/inlärningssvårigheter, emotionella störningar och 
multiproblem. Med uppförandestörningar menar de barn som tidigt visar ett aggressivt, fientligt och 
utagerande beteende mot både barn och vuxna. Att förstöra för andra, ha sönder saker och 
generellt sett framhäva en bråkig, stökig, olydig, destruktiv och trotsig attityd framgår i rapporten 
som typiska uppförandestörningar. Med uppmärksamhetsstörningar/hyperaktivitet menas i rapporten 
de barn som redan tidigt visar tecken på koncentrationssvårigheter, är rastlösa, impulsiva, 
avbryter och stör andra och har svårigheter att sitta still. Det som även framgår i rapporten är att 
dessa barn har svårigheter att få den uppmärksamhet de kräver, de har även svårt att styra sin 
egen självkontroll när det gäller sociala samspel med såväl föräldrar, andra vuxna och barn. Det 
tredje begreppet som är kognitiva störningar/inlärningssvårigheter, riktar sig till de barn som är sena i 
sin utveckling när det gäller språk- och talutveckling, inlärningsförmåga, begåvning eller barn som 
har svårt att ta till sig kunskap och annan information. I rapporten framhävs att de barn som 
tidigt visar dessa tendenser blir svårigheterna oftast värre desto äldre de blir, och därmed ökar 
risken att ett kriminellt beteende utvecklas. Det fjärde begreppet som är emotionella störningar, 
innebär hur ett barn i tidig ålder rent känslomässigt knyter an till andra människor. Denna 
egenskap framställs som betydelsefull och grundläggande för att ett barn ska kunna känna 
trygghet, empati och tillit när det gäller relationer till andra människor. Barn som inte har 
utvecklat dessa känslomässigt och sociala band i tidig ålder, framställs i rapporten utgöra en större 
risk att utveckla en kriminell identitet. Det femte och sista begreppet multiproblem, beskriver de 

                                                 
42 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) 
43 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.15 
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barn som oftast råkar ut för en mängd olika problem, dessa barn löper större risk att utveckla en 
kriminell identitet.  Däremot kan de barn som uppvisar enstaka eller tillfälliga svårigheter, 
vanligtvis utvecklas på ett normalt sätt.44  
 
Vi har i ovanstående del redovisat de centrala begrepp som enligt BRÅ kan utgöra tidiga 
riskfaktorer som påverkar ett barns egenskaper och beteende. Det vi funnit att dessa begrepp och 
dess innebörd har gemensamt är att det beteende dessa barn framhäver, skiljer sig ifrån det 
”normala”. Dessa barns beteende avviker ifrån de uppsatta regler och normer som vanligtvis 
råder i ett samhälle. Anthony Giddens har forskat inom avvikande beteende, och menar att det är 
svårt att göra en definition av begreppet avvikelse eftersom vad som uppfattas som avvikande 
skiljer sig åt beroende på vilken kontext individen befinner sig i.45 Med andra ord blir individer 
avvikande när de bryter mot de uppsatta regler och allmänt vedertagna normer som finns i 
samhället.  Begreppet normalitet och avvikelse skulle kunna ses som bundna till varandra på så 
sätt att skapandet av gränserna för vad som anses som normalt också kan avgränsa detta som 
faller utanför ramarna och som då blir avvikande. Konstruktionen av normalitet och avvikelse 
står således i kontrast till varandra, det vill säga för att definiera någon som normal behövs en 
motpol för att kunna definiera någon annan som avvikande. Exempelvis om en ”icke kriminell” 
person befinner sig på en middag där de övriga gästerna är kriminella blir den ”icke kriminell” 
personen avvikande i just detta sammanhang, och tvärtom. Således kan alla individer betraktas 
som avvikande beroende på kontext, tid och rum. Även Erwing Goffman har forskat inom 
avvikande beteende, han urskiljer tre olika typer av stigma som han anser kan påverka en individ 
till att betraktas som avvikande. Dessa är kroppsliga missbildningar, olika fläckar på den 
personliga karaktären och stambetingade stigma som ras, nation och religion.46   Även inom 
socialkonstruktionismen är normalitet och avvikelse centrala begrepp, de menar att människorna 
är samhällets konstruktörer som skapar de regler och lagar i den värld de lever i. De menar även 
att det inte finns någon självklar relation mellan människan och världen vilket gör människan 
otrygg. En individ föds in i en kultur, vilken till viss del kan ge trygghet eftersom samhället består 
av lagar och regler som i sin tur skapar kontroll. Det är i samspelet mellan avvikarna och de 
sociala kontrollinstanserna som samhället markerar hur mycket avvikande som accepteras för att 
systemet ska kunna upprätthålla sin kulturella integritet. I det samspelet tydliggörs gränserna 
mellan det tillåtna och förbjudna, det normala och det avvikande och mellan oss och dem.47  

Föräldrar och uppfostran 
När det gäller föräldrar och uppfostran framställs egenskaper som omsorg som något viktigt och 
betydelsefullt, med omsorg menar de på vilket sätt ett barn tas omhand. Omsorg ses som något 

                                                 
44 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.15-16 
45 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998)  
46 Erving Goffman Stigma, - den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 1972/2004) 
47 Mats Hilte, Avvikande beteende– en sociologisk introduktion, ( Lund, 1996), Sid. 49  
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som påverkar och formar barnets framtida socialisationsprocess och utveckling. Andra 
betydelsefulla begrepp är uppfostringsmetoder, trygghet och tillit, dessa beskrivs som 
kompenserande om barnet skulle ha ogynnsamma genetiska/biologiska förutsättningar. I 
rapporten framkommer också att en omfattande forskning har gjorts för att undersöka vilka 
förhållanden hos föräldrarna som påverkar ungdomar att utveckla ett kriminellt beteende. De 
vanligaste faktorerna som kan påverka ungdomar att utveckla ett kriminellt beteende är om 
föräldrarna har: kriminalitet, psykisk sjukdom, missbruk, att vara ensamstående mamma eller 
tonårsförälder, långvarig och allvarlig social stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och 
misshandel.48 Med andra ord framstår en trygg hem- och uppväxtmiljö som en av 
förutsättningarna för ett fungerande socialt liv. När det brister i kommunikationen och 
relationerna inom en familj ökar således risken att barnen utvecklar sociala problem som kan leda 
till ett kriminellt beteende. Även Berger och Luckmann anser att socialisationsprocessen utgör en 
viktig plattform för en individs framtida förhållningssätt och värderingar. De menar även att det 
går att urskilja vissa faktorer som styr och påverkar en individs socialisation in i samhället och att 
en individ är medlem i samhället först efter internaliseringen, det vill säga efter att individen själv 
kan skapa en förståelse av människor och upplever världen som meningsfull. De talar även om 
primär och sekundär socialisation, den primära socialisationen beskriver de som den mest 
betydelsefulla eftersom det är här grunden läggs för en individs framtida värderingar. Det är 
under den primära socialisationen som individen möter sina signifikanta andra, det vill säga 
mamma, pappa, syskon, mor- och farföräldrar med flera, med andra ord människor som finns 
omkring individen. Dessa signifikanta andra har stor betydelse för individens socialisation, 
eftersom dessa människor vägleder och påverkar och fungerar som en länk till omvärlden.  Det är 
även genom de signifikanta andra som barnet definierar verkligheten, den verklighet som de 
signifikanta andra förmedlar blir ”den riktiga” verkligheten för barnet. Även här blir det tydligt att 
föräldrarna spelar en mycket stor och viktig roll när det gäller ett barns uppfostran. Berger och 
Luckmann talar även om typifiering, där de menar att individen identifierar sig med sina 
signifikanta andra och tar många gånger över deras attityder och roller som de sedan omvandlar 
till sina egna. På så vis reproduceras de signifikanta andras roller och attityder genom barnen. 

Denna teori stämmer överrens med det forskningsresultat som framgick i rapporten ovan, att det 
tillståndet ett barns förälder befinner sig i påverkar barnet i vissa fall att utveckla en kriminell 
identitet. Den sekundära socialisationen beskriver Berger & Luckmann som en process som leder 
en redan socialiserad individ in i nya sektorer av samhällets objektiva värld. Den sekundära 
socialisationen hänvisar till den socialisation som sker under ungdomen och under tiden som 
vuxen, framför allt utgör skola, kamrater och massmedia en viktig roll för individens fortsatta 
socialisering49   

                                                 
48 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.17-18 
49 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, ( Falun, 1998) 
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Genetik och biologi 
I rapporten Kriminell utveckling framställs även vilka betydelser de genetiska/biologiska faktorerna 
spelar när det gäller att utveckla en kriminell identitet.  ”Det är uppenbart att ingen föds med ett 
visst beteendemönster och lika uppenbart att ingen föds till brottsling”.50  Det författarna menar 
är att man inte föds till kriminell, utan det är andra faktorer som påverkar en individ att utveckla 
en kriminell identitet. Däremot framställs att genetiska faktorer som tidigt förvärvade biologiska 
egenskaper kan bidra till att vissa barn har större benägenhet än andra att utveckla tidiga 
beteendemönster som innebär ökad risk att utveckla en kriminell identitet. Denna teori stämmer 
överrens med den teori som beskrivs i människan, brottet, följderna, även där har forskningsresultat 
visat att barn till kriminella eller missbrukare löper större risk än andra att utveckla en kriminell 
identitet. Resultatet visade även att om den biologiska fadern var kriminell ökade detta risken för 
brottslighet hos sönerna, även om de aldrig träffats.  I resultatet framgick även att de 
adoptivbarnen som hade kriminella biologiska föräldrar utvecklade 84 procent inte själva något 
kriminellt beteende.51 I rapporten Kriminell utveckling har även en studie genomförts där 
forskningsresultat visar att barn som föds för tidigt, skador uppkomna under graviditeten 
(exempelvis genom missbruk) och förlossningskomplikationer kan medföra tidiga biologiska 
skador på barnet som i sin tur ökar risken för att barnet ska utveckla ett beteendemönster som 
kan leda till kriminalitet. Det vi finner framhävs som viktigt och betydelsefullt när det gäller att 
studera hur/om de genetiska/biologiska faktorerna påverkar ungdomar att utveckla en kriminell 
identitet, anses återigen socialisationsprocessen utgöra en viktig del när det gäller att fostra barnet 
att bli en samhällsvänlig medborgare. De livsvillkor ett barn växer upp under är många gånger 
avgörande för hur en individs identitet utvecklas och formas.52 Enligt Nader Ahmadi utgörs en 
individs identitet av de kulturella, sociala, kroppsliga och psykologiska faktorer som integrerar 
med varandra, vilket med andra ord utgörs av personlighet, karaktär eller social roll, 
definitionerna är många.53 Även Giddens beskriver begreppet identitet, han ser det som något 
som särskiljer drag eller egenskaper hos en enskild individ eller hos en grupp människor.54 
Goffman ger också sin definition av identitet, han talar om förvärvad och tillskriven identitet. Den 
förvärvde identiteten utgörs av de egenskaper och den självbild som individen själv upplever sig 
ha och för att individen ska känna sig tillfreds med sig själv behöver bilden få ett erkännande av 
omgivningen. Den tillskrivna identiteten är den identitet som andra personer tillskriver individen 
och dennes personlighet.55 Charles H. Cooley har också studerat hur människors identitet formas 
och påverkas i interaktion med andra och beskriver det genom begreppet spegeljaget. Cooley menar 
att en individs identitet växer fram i samspel med andra, att vi speglar oss i andras reaktioner på 

                                                 
50 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.17 
51 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, (Stockholm, 2006), s.126 
52 Brottsförebyggande rådet, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.17 
53 Nader Ahmadi, Ungdom, kulturmöten, identitet, ( Arlöv, 1998) 
54 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) 
55 Erving Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet, ( Stockholm, 1972/2004) 
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våra handlingar och att det påverkar vår självuppfattning. Det vi känner när vi tänker på oss själva 
grundar sig på hur vi tror att andra tänker om oss, vilket i sin tur leder till att våra handlingar 
påverkas och styrs av andras reaktioner och omdömen.56 En individs socialisationsprocess, 
livsvillkor och identitetsskapande har följaktligen en mycket stor betydelse när det gäller en 
individs förhållningssätt till kriminellt beteende.  

Socioekonomisk struktur 
I denna del kommer vi att lyfta fram vilken betydelse den socioekonomiska strukturen har när det 
gäller att upptäcka tidiga riskfaktorer som kan leda till en kriminell utveckling. Det som 
framkommer i rapporten är att de barn som växer upp i socioekonomisk mindre välbeställda 
bostads områden, generellt sett löper större risk än andra att utveckla en kriminell identitet. Det 
framgår även tydligt i rapporten att bara för att man växer upp i ett mindre välbärgat område, 
måste man för den saken skull inte bli kriminell. Många av dessa ungdomar begår inga brott, men 
däremot de ungdomar som begår brott tillhör oftast de mindre välbärgade områdena.57 Detta 
resonemang som BRÅ framställer angående den socioekonomiska strukturen, finner vi stämmer 
överrens med den teori som Clifford Ray Shaw och Henry Donald McKay anser påverkar 
ungdomar att begå brott. Enligt Shaw och McKay är brottsligheten mer utbredd i vissa områden 
än andra, oberoende av vem som bor där. Däremot menar de att det är de sociala faktorerna som 
individen lever under i grannskapet som många gånger styr och påverkar ungdomar att begå 
brott. De menar även att deras forskningsresultat tyder på att individer med låg inkomst oftast 
begår mer brott.58 Den sociala standarden och de livsvillkor som den för med sig spelar således 
en mycket stor och avgörande roll när det gäller en individs framtida levnadssätt.  Anthony 
Giddens menar att en individs livsvillkor utgörs av de förhållanden som individen lever under, till 
exempel vilken samhällsklass individen tillhör, etniskt ursprung, kön med mera. Det finns många 
olika faktorer som påverkar en individs livsvillkor, och dessa faktorer skapar därmed olika 
förutsättningar och i vissa fall begränsningar för individen.59  En individ som exempelvis växer 
upp under svåra ekonomiska förhållanden kanske har lättare än en individ som växer upp under 
goda förhållanden att ta till kriminella handlingar för att kunna tillfredställa sina behov. Därmed 
ser livsvillkoren olika ut för de flesta människor och socialisationsprocessen skiljer sig åt.  

Att upptäcka och åtgärda kriminalitet 
I denna del kommer vi att analysera hur BRÅ enligt rapporten Kriminell utveckling anser att ett 
kriminellt beteende upptäcks samt vilka åtgärder de anser kan förebygga en kriminell utveckling. I 
rapporten menar författarna att: ” En första förutsättning för att kunna sätta in tidiga åtgärder är 
att missförhållanden upptäcks”. De menar även att trots att föräldrarna är de som känner sina 
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barn bäst, är det många gånger svårt att upptäcka när något börjar gå fel. Exempelvis har vissa 
föräldrar svårt att avgöra om det egna barnet är mer aggressivt än andra barn. Det kan även vara 
svårt för vissa föräldrar att avgöra om deras känslomässiga kontakt med barnet inte fungerar eller 
om deras uppfostringsmetoder är olämpliga. Andra orsaker som kan bidra till att ett barn 
utvecklar ett kriminellt beteende som inte föräldrarna uppfattar, kan bero på att föräldrarna själva 
har brister när det gäller deras psykosociala omsorg.60  
 
I rapporten Kriminell utveckling redogörs för en rad olika samhälliga instanser som anses utgöra 
viktiga arenor där det kan finnas goda möjligheter att i ett tidigt skede upptäcka om något är på 
väg att gå fel. I rapporten framgår även att i stort sett alla gravida kvinnor i Sverige besöker 
mödravårdcentralen (MVC), och att nästan alla nyblivna mödrar och deras barn deltar i 
barnavårdscentralens (BVC) basprogram som omfattar upprepade hälsoundersökningar och 
utvecklingsbedömningar tills barnet är 5-6 år. Det framgår även att ungefär 95 procent av alla 
barn i förskoleåldern någon gång är inskrivna i förskoleverksamhet. När barnet sedan börjar 
skolan tar skolhälsovården vid, deras uppgift är att under låg- och mellanstadiet följa upp samtliga 
barns utveckling. Andra viktiga resurser som förekommer i rapporten är socialtjänsten och barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP), deras uppgift är att ge stöd och behandling åt de barn och familjer 
som behöver deras hjälp.  Enligt socialtjänstlagens har alla som arbetar med barn skyldighet att 
anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barns psykosociala hälsa och utveckling. I 
rapporten anses Sverige ur ett övergripande organisatoriskt perspektiv mycket väl rustat, när det 
gäller att tidigt upptäcka och åtgärda de barn som tidigt visar tecken på en ökad risk för kriminell 
utveckling.61 Vi kommer nu att presentera hur de olika myndigheterna framställs i rapporten.  

Mödravården 
I rapporten framställs mödravårdscentralen (MVC) som det första tillfället när det gäller att 
upptäcka de riskfaktorer som kan bidra till att barnet utvecklar en kriminell identitet . Vanligtvis 
arbetar MVC i första hand med att fokusera på medicinska och graviditetsspecifika frågor. Men 
eftersom personalen på MVC ofta är de som först kommer i kontakt med nyblivna föräldrar är 
det deras uppgift och skyldighet att tillsätta en utredning om de misstänker att det kommande 
barnets hälsa kan utsättas för fara. Det som också framgår i rapporten är att såväl internationell 
som svensk forskning visat att personal vid MVC har goda förutsättningar att redan på detta 
stadium identifiera mödrar med en psykosocial problematik som kan försämra deras möjligheter 
att ge det väntade barnet en god omsorg.  
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”Exempelvis visade ett svenskt projekt, som genomfördes vid sju mödravårdscentraler i 
Linköping, att man genom extra uppmärksamhet på gravida kvinnors psykosociala problem 
kunde identifiera cirka fem procent ”högriskkvinnor”. När barnen till dessa mödrar var fyra år 
hade 40 procent beteendestörningar, jämfört med 1 procent av barnen i en kontrollgrupp. När 
”riskmödrarnas” barn var åtta år hade socialtjänsten ingripet i en fjärdedel av fallen på grund av 
misshandel eller vanvård av annat slag, det vill säga just på grund av sådana förhållanden som 
ökar risken för en framtida kriminell utveckling”.62  

 
I rapporten framgår även att den möjlighet och skyldighet som finns när det gäller att göra 
anmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen, sällan tillämpas av personalen på MVC. 
Enligt barnpsykiatrikommittén behövs det ett smidigare och bättre samarbete till socialtjänsten 
och vuxenpsykiatrin för att flera barn ska få den hjälp de behöver. Vidare gör kommittén 
bedömningen att MVC och Barnhälsovården i högre grad än tidigare bör rikta insatserna till 
särskild sårbara grupper och individer. Idag erbjuds vanligtvis en generell föräldrautbildning, men 
enligt barnpsykiatrikommittén bör denna föräldrautbildning utvecklas ytterligare och 
kompletteras med individuellt stöd till särskilt utsatta mödrar. Den generella föräldrautbildning 
som erbjuds i Sverige omfattar vanligtvis ett begränsat antal träffar, den skiljer sig dock ifrån de 
långvariga och intensiva insatser som i internationella studier visat sig fruktbara i det 
brottsförebyggande arbetet med särskilt utsatta riskgrupper.63  

Barnhälsovården 
I rapporten framställs barnhälsovården (BVC) som den plats barnet kontinuerligt besöker fram 
till det att barnet börjar skolan. Barnhälsovårdens basprogram omfattar åtta 
undersökningstillfällen under det första levnadsåret och därefter görs undersökningar när barnet 
är 18 månader, tre år, fyra år och fem-sex år. Enligt rapporten får de flesta barn del av 
barnhälsovårdens insatser, åtminstone vid de såkallade nyckelåldersundersökningarna. 
Möjligheterna att upptäcka tidiga riskfaktorer som kan leda till kriminell utveckling är således 
mycket goda. I rapporten framhävs även att barnhälsovården, trots de täta besöken under 
barnens första levnadsår dock inte kan ha kännedom om precis alla barn som far illa, även om 
man i stort sett träffar alla barn. I rapporten framgår också att genom skärpta metoder skulle 
missförhållanden ännu lättare kunna upptäckas. Detta skulle kunna ske genom att utveckla 
riktlinjer och genomarbetade rutiner för hur man ska hantera ärenden där barn far illa och genom 
att sörja för att personalen har tillgång till handledning, utbildning och annat stöd. Genom att ta 
del av tidigare studier som bygger på särskilt strukturerade metoder för att ge psykosocialt utsatta 
mödrar ett effektivare stöd, har visat sig gett ett positivt resultat. Även inom 
barnpsykiatriutredningen konstateras att det råder brist på strukturerade och väldokumenterade 
metoder i barnhälsovårdens psykosociala arbete. Enligt rapporten skulle en förbättrad 
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barnkompetens kunna ge BVC unika möjligheter när det gäller att tidigt fastställa problem och 
tillsätta tidiga insatser. Det framkommer i rapporten att man även inom barnhälsovården sällan 
anmäler till socialtjänsten när man känner oro för att ett barn far illa. I medicinska 
forskningsrådet ”State of the art- dokument” om barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa, 
konstateras bland annat att en otrygg anknytning mellan barn och föräldrar kraftigt kan öka 
risken för att barnet utvecklar aggressivitet och utagerande beteenden, det vill säga väl kända 
riskfaktorer med avseende på kriminell utveckling. Samtidigt påpekar forskningsrådet att det för 
närvarande inte finns några moment i barnhälsovårdens reguljära arbete, som grundar på 
anknytningsteoretisk kunskap och att det i stort sett helt saknas uppföljning och utvärdering av 
det arbete som idag bedrivs. De påpekar även att det saknas svensk forskningsbaserad kunskap 
om barnhälsovårdens insatser när det gäller riskfamiljer. Med hänvisning till den internationella 
forskningen gör dock forskningsrådet bedömningen att långvariga strukturerade program riktade 
till definierade riskgrupper, program som inkluderar hembesök, bör tillämpas och noga 
utvärderas. Även inom BVC:s verksamhetsområde finns det således goda organisatoriska 
möjligheter att upptäcka och åtgärda tidiga riskförhållanden. Samtidigt menar de att det saknas 
riktlinjer för ett sådant arbete. Det saknas även en övergripande kunskap om i vilken utsträckning 
ett sådant arbete bedrivs och i sådana fall hur och med vilka resultat. 64  

Förskoleverksamheten 
När der gäller förskoleverksamheten framgår det i rapporten att omkring 95 procent av de barn 
som börjar skolan har tidigare varit inskrivna inom förskoleverksamheten. Personalen arbetar och 
umgås med barnen mer eller mindre dagligen och träffar dessutom vanligtvis barnens föräldrar en 
hel del. Även inom förskoleverksamheten finns det således mycket goda möjligheter att se hur ett 
barn fungerar och hur relationen mellan barn och föräldrar formas. Därmed anses möjligheterna 
att tidigt upptäcka riskfaktorer som kan tyda på en kriminell utveckling som mycket goda. I 
rapporten framgår att det i de flesta kommuner finns utarbetade rutiner för placering, uppföljning 
och handlingsplanering för barn som behöver särskilt stöd, samtidigt konstateras att dessa rutiner 
oftast är mycket allmänt hållna och att de dessutom ofta inte följs. I rapporten framgår även att 
inom förskoleverksamheten görs väldigt få anmälningar till socialtjänsten, endast i vart tredje fall 
av de barn man känner oro inför anmäls i enighet med socialtjänstlagen. De vanligaste orsakerna 
till att barnen for illa var relationskonflikter i familjen, föräldrars missbruk och fysisk och/eller 
psykisk vanvård. Dessa orsaker framstår som kända riskfaktorer när det gäller utvecklingen av 
kriminalitet. Möjligheterna att inom förskolans ram kunna hantera dessa problem framstår i 
rapporten som begränsade . I vart tionde fall där barn var i behov av extra stöd, och då vanligtvis 
för barn som hade andra funktionshinder än psykosocial problematik, sattes extra resurspersonal 
in. Det var med andra ord mycket ovanligt att denna grupp barn fick extra resurser. I rapporten 
menar man att den samlade kunskapen om hur man arbetar i förskolan för att upptäcka och 
hantera barn med psykosociala problem, som i sin tur kan leda till ökad risk för kriminell 
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utveckling, är bristfällig. Det konstateras även i rapporten att kommunerna i högre utsträckning 
bör ha måldokument för barn i behov av särskilt stöd och att arbetet med att dokumentera, följa 
upp och utvärdera bör skärpas. Det som även framgår är att den aktuella situationen som 
kommunerna befinner sig i gör det många gånger svårt att leva upp till lagreglerade krav på stöd 
och stimulans till barn i behov av särskilt stöd, framförallt när det gäller barn med psykiska eller 
psykosociala problem.65  

Skolan 
I stort sett alla barn går i skolan och tillbringar mycket tid tillsammans med skolans personal och 
med andra barn. Det finns därmed goda möjligheter för skolpersonalen att lära känna barnens 
sätt att fungera och även i viss utsträckning deras föräldrar och sociala hemmiljö. I rapporten 
framgår att skolhälsovården vid ett antal tillfällen under låg- och mellanstadiet har kontakt med 
de flesta barnen. Att det vanligtvis finns tillgång till kurator och/ eller psykolog på varje skola, 
vilket gör att det även inom skolan finns goda möjligheter att upptäcka barn med problem som 
kan öka risken för ett kriminellt beteende. I rapporten framgår att även inom skolan görs allt för 
få anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa.  I en undersökning av 23 skolor i 
Stockholmsområdet anmäldes endast 15 procent av de fall där man kände till barn med allvarliga 
psykosociala problem, det vill säga, elever med omsorgssviktande föräldrar eller med allvarliga 
beteendeproblem, till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen. Enligt skolverket ökar antalet 
elever som behöver särskilt stöd i skolan på grund av utagerande beteende, 
koncentrationsstörningar, dyslexi och DAMP, det vill säga väl kända riskfaktorer med avseende 
på kriminell utveckling. I rapporten framgår även att de åtgärdsprogram, som enligt 
skolförordningen ska upprättas för elever med behov av särskilda stödåtgärder, sällan 
förekommer och det finns inga undersökningar som belyser skolsituationen för barn med MBD 
(Minimal Brain Dysfunctioning)/DAMP. När det gäller särskilda resursteam för barn med behov 
av särskilt stöd finns de resurserna i ungefär hälften av alla skolor. En vanlig insats är att anställa 
särskilda elevassistenter som stöd för barn med behov av särskilt stöd, speciellt för barn med 
DAMP/ADHD.66  

Barn- och ungdomspsykiatrin 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) framställs i rapporten som de som har till uppgift att åtgärda 
psykosocial problematik bland barn och ungdomar. I rapporten framgår att socialstyrelsen 1997 
genomförde en utredning som heter ”Innehåll och kvalitet i den barn- och ungdomspsykiatriska 
vården”.67 I utredningen konstaterades att det finns vissa grupper som inte får lämplig behandling 
inom den svenska barn- och ungdomspsykiatrin, dessa grupper är 68: 

                                                 
65 BRÅ-RAPPORT 2001:15, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.32-33 
66 Ibid. s.33-34 
67 Ibid. s.34 
68 Ibid. s.34 
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1. Ungdomar med en kombination av allvarliga psykiatriska och sociala problem.  

 
2. Aggressiva och utagerande pojkar. 

 
3. Unga förövare av våld och sexuella övergrepp. 

 
4. Självdestruktiva unga flickor. 

 
 
De grupper som enligt rapporten inte får lämplig vård är i hög grad just de grupper som löper 
ökad risk för en kriminell utveckling. Vidare konstateras att dessa gruppers hjälpbehov är 
omfattade samt tid- och resurskrävande och att nuvarande behandlingsmetoder inte räcker till. 
Speciellt gruppen med aggressiva och utagerade pojkar, som för övrigt är en ganska stor del ses 
som en grupp som skulle vara samhällsekonomiskt mycket lönsamt att satsa på när det gäller 
utveckling av behandlingsmetoderna. I rapporten ses även utåtriktade symptom, som 
beteendestörningar som svåra men inte omöjliga att komma till rätta med, de menar även att 
dessa utgör en riskgrupp där minst hälften av barnen kommer att ha problem som vuxna om de 
inte får effektiv behandling som barn. Även inom barnpsykiatrikommittén framgår att starkt utåt 
agerande och aggressiva barn och ungdomar tillhör dem som har svårt att få lämplig hjälp. Det 
framkommer även att inom barnpsykiatrikommittén anses att det stora trycket på barn – och 
ungdomspsykiatrin leder till långa väntetider och i många fall alltför korta behandlingar av dem 
som söker hjälp. Det finns inte heller någon samlad empirisk kunskap om vilka metoder som 
tillämpas inom barn – och ungdomspsykiatrin när det gäller att försöka upptäcka de riskfaktorer 
som kan leda till en kriminell utveckling. Det saknas även dokumentation och statistik över i 
vilken utsträckning man når resultat. Det som framgår i rapporten är således att det inte finns 
någon samlad empirisk kunskap, samt att det nästan helt saknas svensk forskning inom barn – 
och ungdomspsykoterapin. I rapporten konstaterades: ”att om diagnosbedömningar enligt DSM 
IV prövades genomgående, parallellt med dokumentation och forskning, skulle en grund skapas 
för jämförelse över tid mellan diagnoser och olika behandlingsinsatser”.69  

Socialtjänsten 
I rapporten framställs socialtjänsten som den myndighet man vänder sig till när misstankar finns 
om att ett barn far illa. Det är till socialtjänsten de ovanstående instanserna gör sina anmälningar 
om de misstänker att något inte står rätt till med barnet. En första förutsättning för att 
socialtjänsten ska kunna sätt in resurser är därmed att man får vetskap om att ett barn eventuellt 
far illa. Som tidigare framkommit är benägenheten att göra anmälan i enlighet med 
socialtjänstlagen mycket låg hos de instanser som har den vardagliga kontakten med barn och 
deras föräldrar. Detta agerande försvårar eller försenar många gånger socialtjänstens insatser, då 
det är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt försöka hjälpa barn som far illa. Att 
                                                 
69 BRÅ-RAPPORT 2001:15, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.35 
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socialtjänsten får vetskap om eventuella missförhållanden så tidigt som möjligt framställs som 
viktigt i rapporten, då detta anses som en förutsättning för att relevanta insatser ska komma till 
stånd. I rapporten framkommer även att socialstyrelsen har granskat socialtjänstens arbete med 
barn, det som framkommit är att kommunernas dokumentation och statistikföring vanligtvis är så 
bristfällig att det inte går att skapa någon klar bild över individ- och familjeomsorgens (IFO) 
arbete med särskild utsatta barn och deras familjer. De har även funnit att kommunerna nästan 
helt saknar informationssystem, som ger underlag för att besvara de frågor som ställs. De brister 
som nämns ovan var tre år senare enligt socialstyrelsens utredning Barnen, Socialtjänsten och Lagen: 
Uppföljning av ändringar i socialtjänstlagen, fortfarande bristfälliga. Enligt rapporten är det svårt att 
bedöma hur socialtjänsten arbetar när det gäller att begränsa psykosociala riskfaktorer avseende 
kriminell utveckling bland barn.  Det går inte heller att rättvist bedöma om det arbete som 
bedrivs är framgångsrikt eller inte. I rapporten nämns en del exempel på åtgärder som kan 
förekomma, exempelvis hemterapeuter eller familjepedagoger som under en period arbetar med 
en familj i deras hemmiljö med uppgift att ge stöd, råd och hjälp i olika avseenden.70  

En sammanfattning av hur de sex myndigheterna lyfts fram i rapporten  
I rapporten framställs ett barns socialisationsprocess som en många gånger avgörande faktor när 
det gäller att utveckla ett kriminellt beteende. De uppväxtvillkor och de signifikanta andra som 
barnet omger sig med under sina uppväxtår ses som oerhört viktiga och betydelsefulla människor, 
vars uppgift är att vägleda barnet att bli en samhällsvänlig medborgare.  I rapporten framgår dock 
att de barn som har föräldrar som har psykosociala problem eller på att annat sätt avviker från 
den rådande normen, löper större risk än andra att utveckla en kriminell identitet. Därför ses det 
som oerhört viktigt att dessa barn så tidigt som möjligt uppmärksammas och får den hjälp de 
behöver. Detta resonemang styrker de tankegångar som Berger och Luckmanns beskriver när de 
talar om vilken betydelse ett barns socialisationsprocess har. De menar att de uppväxtvillkor och 
de signifikanta andra ett barn förses med fungerar som en länk till omvärlden, och att det är 
genom de signifikanta andra som barnet definierar verkligheten och den ”riktiga världen”. Berger 
och Luckmann menar även att ett barn identifierar sig med sina signifikanta andra och tar många 
gånger över deras attityder och roller som de sedan omvandlar till sina egna. På så vis förs de 
signifikanta andras roller och attityder vidare genom barnen.71  
 
I rapporten framgår tydligt att det görs väldigt få anmälningar till socialtjänsten i enlighet med 
socialtjänstlagen. Detta trots att barnet under hela sin uppväxt passerar en rad olika instanser, 
vars skyldighet är att göra en anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Det som även 
framgår är att generellt sett är alla instanser mycket dåliga på att göra anmälan, trots att 
misstankar finns. Det som också framkommer är att det inom alla instanser finns stora brister när 
det gäller att dokumentera, följa upp och utvärdera de barn som far illa. Detta leder i sin tur till 

                                                 
70 BRÅ-RAPPORT 2001:15, Kriminell Utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, ( Stockholm, 2001), s.36-37 
71 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, ( Falun, 1998) 
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att forskning inom området som många gånger kan hjälpa till att förbättra ett barns situation, 
brister avsevärt. I andra länder däremot har forskning gjorts och dokumentationen har visat sig 
vara värdefull när det gäller att studera på vilket sätt man ska gå till väga för att på bästa sätt 
kunna upptäcka och åtgärda de barn som far illa. I rapporten framkommer även att bristande 
resurser ses som ett problem, samtidigt framkommer det att i Sverige finns goda möjligheter till 
att kunna ha en bra och mycket väl fungerande verksamhet när det gäller att upptäcka och 
åtgärda ett barns beteende som kan leda till en kriminell utveckling. De menar vidare att det dock 
många gånger brister i de organisationer vars uppgift är att strukturera upp hur allt ska skötas, 
samt att den rådande lagstiftning som gäller många gånger påverkar och begränsar instanserna i 
sina arbeten. Med andra ord är maktperspektivet högst relevant när det gäller att studera vilka 
resurser de olika instanserna har tillgång till. Enligt Foucault skapas och påverkas makten av den 
sociala omvärlden, och att makten bidrar till en begränsning som styr och påverkar vilken 
kunskap som anses vara den rätta eller den orätta.72  Den politiska makten som råder har således 
möjlighet att påverka och förändra var resurserna ska läggas. Om politikernade anser att 
neddragningar ska göras inom exempelvis de sex ovanstående instanserna, påverkar det i dessa 
fall främst barnen, då tidiga åtgärder ses som en nödvändig resurs för att kunna förhindra ett barn 
från att utveckla en kriminell identitet.  

                                                 
72 Marianne Winther Jörgensen, & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, ( Lund, 2000), s. 20 ff. 
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Slutdiskussion 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att med hjälp av kritisk diskursanalys studera hur 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) konstruerar ungdomsbrottslighet. Vilka egenskaper och 
beteenden som enligt BRÅ kan ses som tidiga riskfaktorer när det gäller att upptäcka en kriminell 
utveckling, samt vilka åtgärder som enligt BRÅ görs i Sverige för att förebygga en kriminell 
utveckling. Vårt analysmaterial har bestått av en rapport Kriminell utveckling, tidiga riskfaktorer och 
förebyggande insatser, som getts ut av BRÅ.  

Konstruktion av ungdomsbrottslighet 
Det vi har funnit i vårt analysmaterial är att begreppet ”ungdomskriminalitet” ofta används men 
saknar en entydig definition. Vi har funnit att detta uttryck har kommit att bli ett samlingsbegrepp 
för barn och ungdomar som har fysiska, psykiska eller sociala problem, växer upp under svåra 
förhållanden eller befinner sig i riskfyllda miljöer. Begreppet inrymmer både barn vars hälsa och 
utveckling riskerar att skadas och barn som redan tagit skada av olika missförhållanden. När 
misstankar finns om att ett barns psykosociala hälsa och utveckling är i fara, är det personalens ( 
mödravården, barnavårdcentralen, förskolan och skolan) skyldighet att i enlighet med 
Socialtjänstlagen göra en anmälan. Även Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin har som 
skyldighet att följa upp och utreda ett barns situation på bästa möjliga sätt. Däremot har 
privatpersoner som av någon anledning känner oro och misstankar om att missförhållanden 
råder, ingen skyldighet att anmäla i enlighet med socialtjänstlagen, men uppmanas ändå att göra 
en anmälan för att missförhållandena ska kunna åtgärdas och förebygga en eventuellt kriminell 
utveckling. Det vi kan konstatera är att barn som far illa inte är osynliga, men att man av olika 
anledningar kan välja att blunda. Den som inte vill eller orkar se, men ändå inte lyckas blunda 
helt, kan försöka värja sig genom att bortförklara eller förtränga misstankar om att ett barn av 
någon anledning far illa. När föräldrarna sviker blir barnens möjligheter att få ett tillräckligt gott 
omhändertagande beroende av personer i nätverket. Detta nätverk består av de människor som 
finns kring familjen, såsom släkt, grannar och vänner. Som regel är nätverken viktiga resurser i 
familjernas liv. Familjens sociala sammanhang påverkar dess förmåga att skapa goda 
förutsättningar för barnets utveckling. Även Hilte som har forskat inom området anser att ett 
barns socialisationsprocess, uppväxtvillkor och de signifikanta andra, är oerhört viktiga och spelar 
en mycket stor och avgörande roll när det gäller att förhindra att ett barn hamnar i kriminalitet.   
 
Det vi funnit i rapporten är att ett barns kriminella utveckling oftast inte enbart beror på en enda 
enskild faktor, utan att det oftast beror på en rad olika omständigheter. Det gäller individ burna 
egenskaper som biologiska, karaktäristiska, personlighetsdrag och beteende mönster. Det gäller 
också egenskaper hos föräldrarna och förhållanden i den yttre sociala miljön. 
Socialisationsprocessen ses därmed som oerhört viktig när det gäller ett barns framtida synsätt 
och värderingar. De uppväxtvillkor och de signifikanta andra påverkar och formar barnets 
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framtida tankesystem. Redan tidigt har barn således olika grundläggande förutsättningar för att 
utveckla en kriminell identitet. Faktorer som lyfts fram i rapporten som kan ses som riskfaktorer 
när det gäller att upptäcka en kriminell utveckling är om barnet visar tidiga 
personlighetsegenskaper och konkreta avvikande beteendemönster. Med andra ord menar de att 
ett barns beteende ger de kanske tydligaste signalerna när det gäller att upptäcka om ett barn far 
illa. En tidig problematisk barndom måste inte alltid leda till en kriminell utveckling, däremot 
löper dessa barn större risk än andra att utveckla en kriminell identitet.  
 
När det gäller brottsutvecklingen bland ungdomar kan man enligt vårt analysmaterial konstatera 
att de flesta ungdomar någon gång begår ett brott, men att det är få ungdomar som fortsätter sin 
kriminella bana som vuxna. Ju mer problematisk bakgrund man har, desto större är risken att 
man begår brott. Vilka ungdomar är det som stjäl och vad påverkar dessa ungdomar att begå 
brott? Enligt vårt analysmaterial stjäl som vi tidigare nämnt de flesta ungdomar någon gång, 
medan få ungdomar stjäl ofta. De ungdomar som stjäl ofta har vi funnit ett samband mellan när 
det gäller deras socialisationsprocess och signifikanta andra. Dessa ungdomar lever många gånger 
under missförhållanden i hemmet, vilket i sin tur påverkar ungdomarna att begå brott. Med andra 
ord är det mycket viktigt att de barn som lever med problem i hemmet, så tidigt som möjligt 
uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som samhället kan erbjuda för att undvika att en 
kriminell identitet utvecklas. Det är således av stor vikt att de instanser som dessa barn kommer i 
kontakt med tar sitt ansvar och gör en anmälan till socialtjänsten för att kunna hjälpa dessa 
utsatta barn. 
 
När det gäller ungdomsbrottsligheten har brottsligheten ökat fram till 1990-talet för att sedan 
plana ut och mer eller mindre stabilisera sig. Däremot har det skett en förändring när det gäller 
ungdomsbrott, våldsbrotten har ökat och andra typer av ungdomsbrott har minskat. Det har även 
skett en förändring när det gäller anmälningar av ungdomsbrott, idag anmäler man i större 
utsträckning våldsbrott än man gjorde tidigare. Toleransnivån för vad som accepteras eller inte 
har förändrats, detta har i sin tur bidragit till att fler anmälningar görs.  
 
När det gäller de åtgärder som görs i Sverige för att förebygga en kriminell utveckling, visar det 
sig att det finns en rad olika instanser som barnet ständigt kommer i kontakt med under hela sin 
uppväxt. Mödravården, barnavårdcentralen, förskolan och skolan är de instanser som barnen 
automatiskt besöker under hela sin uppväxttid. Deras uppgift är att följa upp barnet och bedöma 
om allting står rätt till, om de anser att barnet av någon anledning far illa är det deras skyldighet 
att avgöra detta och sedan göra en anmälan till socialtjänsten i enlighet med Socialtjänstlagen. 
Socialtjänstens uppgift är sedan att utreda och bedöma vad de anser i frågan och hjälpa barnet till 
en bättre tillvaro. Det som även framgår i rapporten är att det finns stora brister hos alla 
instanser. Inom mödravården, barnavårdcentralen, förskolan och skolan görs väldigt få 
anmälningar till socialtjänsten, trots att de känner oro för ett barns psykosociala hälsa och 
utveckling. Inom samtliga instanser (även inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin) 
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finns uppenbara brister i arbetet med barn som har allvarliga psykosociala problem som kan 
kopplas till en ökad risk för kriminell utveckling. Måldokument, styrinstrument och riktlinjer 
saknas i hög utsträckning liksom väl utvecklade och systematiskt tillämpade arbetsmetoder. Även 
dokumentation, uppföljning och utvärdering av det arbete som bedrivs visar sig vara kraftigt 
eftersatt.  
 
Det vi funnit som oroväckande i vårt analysmaterial är att de instanser, vars uppgift och 
skyldighet att göra anmälningar i enlighet med Socialtjänstlagen, när de misstänker att ett barn 
lever under missförhållanden, i de flesta fall inte gör någon anmälan. Frågan vi ställer oss är: 
Varför görs det så få anmälningar? Trots den dåliga dokumentation och brist på forskning inom 
området är det ändå uppenbart att barn som lever under missförhållanden löper större risk än 
andra att utveckla ett kriminellt beteende om inte förebyggande åtgärder sätts in i tid. Varför tar 
då de människor som arbetar inom dessa instanser inte tar sitt ansvar? Vad beror det på? I 
analysmaterialet framgår att brist på resurser och ”krångligt samarbete” mellan olika myndigheter 
är kontentan av instansernas handlande. Det framgår även att den politik som för närvarande 
sitter vid makten, styr och påverkar hur resurserna inom de olika instanserna ska fördelas. Under 
1990-talet har politikerna exempelvis ansett det rimligt att göra neddragningar inom skola och 
omsorg, detta har fört med sig att de barn som är i behov av extra stöd inte får den hjälp de 
behöver. Dessa barn utgör enligt vårt analysmaterial en ökad risk att hamna i kriminalitet.  
 
Det som även framkommit i vårt analysmaterial är att det finns en oro bland de vuxna som 
arbetar med barn och ungdomar för att barns kontakt med vuxna har minskat väsentligt de 
senaste åren, på grund av de krav som framför allt ställs på föräldrarna när det gäller arbetslivet. 
För att kunna upprätthålla den standard som många familjer idag vill leva efter krävs att båda 
föräldrarna arbetar så gott som heltid. Sedan ska det finnas tid till allt annat, städa hemmet, laga 
bra mat, umgås med barnen, skjutsa till aktiviteter, utöva egna aktiviteter med mera, listan kan bli 
hur lång som helst. Många föräldrar mår idag dåligt på grund av det stressiga samhälle många 
lever i samt den materialismen vi ständigt utsätts för. Detta leverne anser vi drabbar barnen, även 
om barnet inte lever i missförhållanden i hemmet, så behöver barn och ungdomar närvarande 
föräldrar. Föräldrar som orkar vara engagerade och lyhörda, och inte stressiga med dåligt 
samvete. 

Framtida forskning 
Enligt vårt analysmaterial finns det som sagt stora brister när det gäller att dokumentera och följa 
upp de barn, ungdomar och deras familjer som behöver samhällets hjälp. För att kunna hjälpa 
och framför allt förbättra för de familjer som lever under missförhållanden måste dokumentation, 
uppföljning och utvärdering bli bättre.  För att detta ska bli möjligt anser vi att de som har 
makten, det vill säga de politiker som styr landet måste på allvar börja prioritera barn och 
ungdomar. Det måste finnas tillräckligt med lärare på dagis och i skolan så att varje enskilt barn 
som behöver extra stöd ska kunna få den hjälp de behöver så tidigt som möjligt. Samtidigt måste 
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personalen lita på sin intuition och göra anmälningar i större utsträckning än tidigare för att de 
barn som lever i missförhållanden i hemmet ska få hjälp till en bättre tillvaro. Besparingar får ej 
göras när det gäller skola och omsorg. Mer pengar åt skola och omsorg gör det möjligt att 
tillhandahålla de resurser som krävs. Även inom de olika instanserna som vi tidigare nämnt krävs 
mer resurser och mer engagemang från personal att våga och orka ta itu med problemen, det är 
deras skyldighet. Som vi tidigare nämnt görs väldigt få anmälningar i enlighet med 
Socialtjänstlagen, detta måste absolut bli bättre. Många gånger hör man politiker som säger: vi 
måste satsa på barnen, de är vår framtid! Då ställer vi oss frågan; varför gör de inte det då! 
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 T.ex. – rubrik 1 
Arial, 16 pt, fetstil 

 

Rubrik 2 
Arial, 14 pt, kursiv, fetstil 
 

Rubrik 3 
Arial,  14 pt – normal 
 
Använd textmallen Normal. Den är i Garamond 12 punkter och med raka marginaler så att det 
blir snyggt och läsligt. Radavståndet är 1,3.  
Huvudsaken i ditt dokument är egentligen att det ser snyggt och prydligt ut. Det ska vara lättläst 
och inte en massa onödiga mellanrum mellan olika kapitel eller rader. Uppsatsen ska ha ett 
konsekvent utseende.  

Använd textmallen Citat för citatskrivning.. Den är i Garamond, 10 punkter och med 
raka marginaler så att det blir snyggt och läsligt. Vidare har den radavstånd på 1,3. 73

 

Sidnumrering 
Sidnumreringen är redan inlagd. Sidnumreringen räknas från om med ditt inledningskapitel. Om 
du har skrivit i en annan mall innan och ska föra över dokumentet till denna mall, ta då bort 

sidnumreringen i ditt ursprungsdokument innan du för över till denna mall.. 

  

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckningen är redan inlagd. Det enda du behöver göra är att uppdatera den. Klicka på 
höger musknapp och klicka sedan uppdatera innehållsförteckning. Välj uppdatera hela tabellen. 
Vill du bara uppdatera sidnumrering, klicka på Uppdatera sidnummer.  
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