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1. Inledning
1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på de olika faktorerna som påverkar ungdomar och
gör att de sedan kanske utvecklar en kriminell livsstil. Men även vad man kan göra för att
försöka förhindra att brottsligheten ska öka bland unga människor. Jag skriver denna uppsats
även för att jag själv vill lära mig mer om ungdomsbrottslighet och varför personer väljer
denna väg i livet.
Att unga människor begår brott är i dagens samhälle vanligt, små stölder är det vanligaste.
Men det finns även de som drar sig till att göra allt grövre saker och hamnar senare i
kriminella gäng. Det finns ingen enkel förklaring till varför ungdomar väljer denna kriminella
bana, utan de handlar om en hel del olika faktorer.
Media skriver dagligen om ungdomsbrott, och de tar även upp att ungdomsbrottsligheten har
ökat kraftigt och fortsätter att öka. Forskare anser däremot att detta inte stämmer.
En anledning till detta kan vara att brotten anmäls oftare och att polisen får fast fler i dagens
samhälle än förr i tiden, och då visas de på statistiken att det har ökat. Men i själva verket
kanske den är densamma.
Att kartlägga ungdomsbrottsligheten är viktig för att kunna ge allmänheten en trygghet och
minska brottsligheten. Det är viktigt att ta reda på mer om ungdomsbrottslighet, och försöka
ta reda på anledningen till att det uppstår. Eftersom ungdomarna är samhällets framtid, och
det kommer bli nödvändigt att sätta in olika återgärder för att förebygga och minska
brottsligheten.

1.2 Metod
Jag kommer att använda mig utav internet och söka efter olika artiklar. Dels från UNT, DN
etc. men även från polisens hemsida. Jag har försökt leta efter vetenskapliga artiklar men jag
hittade inga, därför har jag avgränsat mig och endast använt mig utav ”vanliga” artiklar. De
sök ord som jag har använt mig utav mest är; ungdomsbrottslighet, rättsfall ungdomsbrott,
Orsaker till ungdomsbrottslighet.
1.3 Frågeställning
Mina frågeställningar i denna uppsats är:
•

Vilka är de olika faktorerna som kan leda till att ungdomsbrottsligheten ökar

•

Vad kan man göra för att minska brottsligheten

2. Resultat
Att ungdomsbrottslighet har ökat är en myt och det har i själva verket minskat sedan 1995.
Ungdomarna i Sverige begår fler och värre brott än i övriga Norden. Brotten blir även grövre
och det är allt vanligare att det är yngre människor som begår dessa brott.
Förr var de vanligaste brotten som begicks stöld och skadegörelse men det har blivit allt
vanligare med våldsbrott.
I dagens samhälle är nu ungdomsbrott mycket mer uppmärksammat än förut. I och med att det
har blivit mer uppmärksammat har det även blivit en politisk fråga.
Många människor uppfattar brottsligheten som ett av de allvarligaste samhällsproblemen och
deras tilltro till rättväsendet försämras. Många människor i samhället anser att myndigheterna
ständigt misslyckas eftersom att brottsligheten inte minskas.
De är vanligt att människor får en uppfattning om att brottsligheten ökar och detta leder till att
de känner att de har ett mindre förtroende för myndigheterna, får en strängare syn på straff
och även känner sig otrygga.
Myndigheterna har det svårare att bekämpa brottsligheten ifall de får mindre stöd från
samhället.

Statistiken visar att
•

Majoriteten av ungdomar begår brott vid ett enstaka tillfälle

•

Tillgreppsbrott är den vanligaste brottstypen bland ungdomar

•

Ungdomars brottslighet inte har ökat 1995-2005, tillgrepps- och skadegörelsebrotten
har minskat, våldsbrotten är på konstant nivå.

•

Att vissa s.k. strategiska brott eller brottskombinationer indikerar risk för fortsatt
kriminalitet

I Sverige finns det cirka en halv miljon tonåringar i ålder 15-19. Av dessa är ungefär 30 000
dömda för brott.

Faktorer:
De allra flesta ungdomarna har någon gång i sitt liv begått ett brott, vanligtvis snatteri eller
andra mindre brott. Vanligtvis slutar de flest i tidig ålder med att begå kriminella handlingar,
medans det finns en liten andel av ungdomar som går över till grövre brott.
När våldet blir en slags kultur för ungdomarna och mer acceptabelt för dem blir det oerhört
svårt att bekämpa.
Varför ungdomar begår brott och utvecklar en kriminell livsstil kan inte förklaras av
forskarna. Desto fler riskfaktorer en ung individ har, desto större är det att den har risk för att
utveckla en kriminell framtid.
Det finns en hel del forskning om vilka tidiga riskfaktorerna är hos små barn, som senare kan
leda till en kriminell utveckling. Den visar att barn som redan tidigare har allvarliga
uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar och även svårigheter i kunskap &
känslomässiga utvecklingen löper en ökad risk för senare kriminell utveckling.
Barnet kan vara:
-

aggressivt, den har ett fientligt utagerande beteende mot barn och vuxna.

-

Uppvisar ett bråkigt beteendemönster.

-

Tidiga koncentrationssvårigheter och/eller är hyperaktiv.

-

Är sena i kunskapsrelaterad och känslomässig utveckling. Vilket vanligtvis leder till
problem i förhållandet till kamrater och svårigheter i skolan.

Dessa faktorer betyder inte att alla barn som har sådana tecken blir kriminellt aktiva. Det finns
inte heller en enskild faktor som medför en ökad risk, utan det handlar om samspel mellan de
olika faktorerna.
Många som har begått brott under sin ungdom slutar när det blir äldre. Bortsett från de
samhälleliga insatserna som finns, visar forskning på att de som kan påverka en kriminell
person och få den att byta bana i livet är, en ny kärleksrelation, religiös upplevelse eller nya
vänner.
Ungdomar som kommer ifrån ”svaga” familjer är oftast de som begår de flesta brotten. Med
svaga familjer kan vara de som har en dålig ekonomi. Eftersom det kan även detta påverka
den sociala kretsen och de kanske därför bor i områden med människor som inte har det så bra
ställt och dessa kan känna att de känner sig utanför samhället.
En känslomässigt svag relation inom familjen och även ifall familjen har en svag kännedom
om vad barnet gör, kan leda till en brottslig bana.
Även missbruk inom familjen är en faktor som kan höja risken att barnet kommer påverkas
negativt och att det kommer leda till negativa konsekvenser.
Ungdomar som har en utländsk bakgrund får ofta en negativ påverkan av boende segeration
eftersom dessa områden vanligtvis är problem belastade. De unga människorna som har en
utländsk bakgrund känner sig ofta utanför i samhället och trakasserade och diskriminerade av
polisen och myndigheterna. Även detta kan leda till att dessa ungdomar utvecklar en kriminell
livsstil.
Ungdomars individuella egenskaper och deras livsstil visar en samverkan gällande
brottslighet. Och visar ett samband mellan brott och en riskfylld livsstil. Med en riskfylld
livsstil menas att den unga individen vistas ute sent på kvällarna/nätterna i centrum, umgänget
består utav kriminella kamrater och även att man ofta är påverkad av droger. Med droger
menas alkohol eller narkotika.

En bidragande orsak till kriminalitet för de ungdomar som har gått ut skolan och är över 18år
är arbetslöshet. De ungdomar som redan på har varit brottsaktiva har en minskad chans till att
få jobb, speciellt ifall andra faktorer spelar in som till exempel missbruk och dåliga betyg. För
dessa ungdomar är det mycket svårare att få jobb efter som en arbetsgivare vill ha en lojal
anställd som inte har massa bakomliggande problem. Deras individuella utveckling stannar
därmed upp och de riskerar att få ett utanförskap inom samhället.

Faktorer som ungdomar påverkas mest utav är deras omgivning, föräldrarna, skolan, och
deras vänner. Det är de som är förutsättningen för att ungdomarna ska få en stabil grund och
en bra utveckling. Ifall ett barn har stökiga vänner, kan attityds problem utvecklas och därmed
också risken för brottslighet.
Åtgärder:
För att kunna uppnå förändring för de unga, behövs det att det finns en egen vilja hos
individen men även att samhället kan ge en möjlighet till förändring. Det gäller att se till att
individen känner att det finns många andra saker att säga ja till och därför säga nej till
kriminalitet. Det gäller att få unga att förstå att det är fel att begå brott och att det inte leder till
något bra.
För att bekämpa brottsligheten krävs det förstås polisiära resurser men även att samhället
engagerar sig och ställer upp med att vara civilkurage. Polisen delar även ut belöningar för
dessa människor som ställer upp med detta.

Vi behöver arbeta ännu mer för att bryta utanförskapet, för att kunna ge fler jobb möjligheter,
för en bättre skola. På så sätt får barn en trygg uppväxt, vilket är den mest effektiva
brottsförebyggande insatsen.
En synlig och närvarande polis förebygger brott och ökar även tryggheten. Detta är nu möjligt
2010, när poliserna har ökat till 20 000. Detta är en stor skillnad jämfört med 2006 då det
endast var 17 000.
Ifall det tillkommer fler poliser kan vi även öka bekämpningen av grov organiserad
brottslighet. Om man lyckas med att göra det svårt att tillhöra yrkeskriminaliteten, kommer
även intresset hos unga att söka sig dit.
Straff:
I Sverige är man straffmyndig när man har fyllt 15 år.
Ungdomar som begått ett brott kan få olika påföljder. En person som begått ett brott och är
mellan 15-17 år gammal kan dömas till ungdomsstraff, om böter inte anses vara en tillräcklig
påföljd. Ungdomsstraff är en påföljd som ingår i strafflagen och är avsedd för personer som
ännu inte fyllt 18 år. Ett ungdomsstraff består utav övervakning, uppgifter och ett program.
Personen ska övervakas av en kriminalvårdstjänsteman.
Domstolarna i Sverige anser att en person ända upp till 21 år är en ung person och därför ger
de inte lika stränga straff. Fängelsestraffet skiljer sig beroende på hur gammal individen är om
man är 15 år sitter man 20 % av fängelsestraff som är för en vuxen person, 16 år 30 % av
straffet osv.

3. Analys
Att ungdomar påverkas av olika faktorer och dess samband mellan varandra tror jag kan
stämma. Eftersom personligheten hos en människa utformas under uppväxten, och därför har
omgivningen en stor roll som skola, vänner och familj. En trygg miljö i båda hemmet och
skolan tror jag är ett väldigt bra sätt för att få en individ trygg i sig själv och att den väljer att
hålla sig borta från kriminalitet. För ungdomar med fler riskfaktorer ökar oddsen för
brottslighet än för de ungdomar som har få faktorer.

Ungdomar som lever ett kriminellt liv anser jag själva har gjort sitt val i livet, alla människor
har ett val. Och dessa personer har valt att leva ett sådant liv och bryta mot Sveriges lagar.
Dessa personer blir oftast upprörda när de får ett straff och klarar inte av att ta
konsekvenserna av sina handlingar. De blir vanligtvis upprörda och känner förakt mot polisen
och staten. Jag förstår att dessa personer gör det, eftersom det är polisen som tar fast dem och
staten som ger dem straffen. De gör så att de inte kan komma undan med deras kriminella
handling. Jag anser att rättväsendet i Sverige borde förbättras, det sker en hel del kriminella
handlingar som polisen inte känner till. Därför måste det införskaffas fler poliser i samhället
för att det ska ge en trygghet för samhället och även för att de kriminella ska hindras från att
begå brott.

Det faktorer som kan påverka ungdomarna är en hel del, bland annat omgivningen,
koncentrationssvårigheter, samhället och boende miljö. Jag tror att det stämmer att de olika
faktorernas samspel spelar roll för att man ska bli en brottsling.
En person som har levt i en lugn by, med en bra och lugn harmonisk uppväxt, ett bra
familjeliv och har bra vänner, en person som inte heller har några sorters
koncentrationssvårigheter eller sådant, kommer förmodligen inte välja en kriminellivsstil i
framtiden. Denna person har upplevt trygghet i hela sin uppväxt och har inga ”behov” att söka
spänning i sitt liv i form av brott eller påtryckningar från kriminella vänner. Därför är det
viktigt att skolan skapar en sådan bra miljö som möjligt för barnen, eftersom att det tillbringar
7 år i skolan. Det är där barnen får sina vänner och det är under den tiden i livet de utformar
sin personlighet. Därför är det viktigt att de känner att de har en bra och trygg miljö i skolan.

Jag tycker att de är fel att alla som har en etnisk bakgrund bosätter sig i samma område, de
skapar själva en slags egen värld och håller sig på det sättet borta från det svenska samhället.
De bildas då en slags grupp med vi och dem. Och det blir på så sätt de utländska mot de
svenska. Självklart gäller inte detta alla människor eller alla med etniskbakgrund. Men ifall
man ska generalisera så är det väldigt vanligt att det blir på detta sätt. Därför tycker jag att
man borde blanda samhället så att de kan lättare kan känna att de är en del av det svenska
samhället. Eftersom att detta kan påverka de unga i samhället, de som lever i ett sådant
samhälle kan känna sig utanför och detta kan lätt leda till att ungdomarna i detta område
känner större gemenskap med varandra. Ifall det finns någon äldre person som är kriminell
kan lätt påverka resten av personerna i umgängeskretsen.

Jag tycker det är fruktansvärt och jag har svårt att förstå varför vissa ungdomar gör kriminella
saker. Varför inte försöka kämpa och plugga och söka ett jobb som det flesta andra gör. Man
får ingenting gratis här i världen, men vissa ungdomar verkar inte vilja kämpa och väljer en
lättare kriminellare väg för att få pengar.
Att välja en kriminell väg i sitt liv, kommer alltid att sluta dåligt förr eller senare anser jag.
Tillslut kommer de att få sitt straff för att det har begått sina brott, men vissa av dem har svårt
att ta ansvar för sina handlingar. De måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar och tänka
ett steg före och försöka förstå att ett brottsligt liv inte kommer leda till något bra.
Det kommer endast leda till problem i slut ändan och då kanske det är för sent. Och därför
tycker jag att man ska försöka hjälpa ungdomar att försöka förstå att i tidig ålder att skolan är
en av de viktigaste sakerna här i livet och att om man bara försöker kämpa så kommer man
någon gång att lyckas.
Jag tror att ungdomsbrottsligheten kommer att öka och bli allt vanligare och mer accepterat
ifall inte det sker några drastiska återgärder snart.
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