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Studien har gjorts genom en sekundäranalys av svaren från ifyllda UngDOK-formulär från Maria-

mottagningar i Sveriges tre största städer.  Grundsyftet var att analysera eventuella skillnader mellan 

de ungdomar som fått ungdomskontrakt som åtgärd, jämfört med ungdom utan ungdomskontrakt, 

kopplat till olika riskfaktorer. Även skillnader mellan flickor och pojkar har analyserats kopplat till 

riskfaktorer hos de ungdomar som dömts för brott.  

Resultatet i denna studie visar till viss del andra resultat än den tidigare forskningen gör. Bland annat 

visar majoriteten av resultaten att de ungdomar med ungdomskontrakt redovisar riskfaktorer i mindre 

utsträckning än övriga ungdomar. Vidare visar resultatet att flickorna hade mer problematik vid 

analysen av riskfaktorer. Dessa skillnader diskuteras i avsnittet diskussion. 

Även metoden diskuteras, vilken är en tvärsnittsstudie av kvantitativ ansats där data och analys är 

sekundär. Den metodologiska utgångspunkten är positivistisk med inslag av kritisk realism. Resultaten 

i studien har i väldigt liten omfattning visat på signifikanta skillnader mellan de grupper som jämförts. 

Däremot kan ovissheten i resultatet belysa vikten av att som socialpedagog vara öppensinnad och 

kritisk när ungas risk- och skyddsfaktorer granskas då de med flest faktorer inte alltid är de som råkar 

mest illa ut i samhället. 
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1. Inledning 

Ungdomstiden är den period i livet som flest personer testar alkohol och droger samt begår brott. De 

allra flesta väljer att endast begå brott under en begränsad tid för att sedan återgå till ett lugnare liv 

men en liten del av ungdomarna fortsätter med ett normbrytande beteende även in i vuxenåren 

(Socialstyrelsen, 2020a). Utvecklingen av ungdomsbrottslighet är något som intresserar både politiker, 

massmedia och samhället i allmänhet och dess utveckling är en viktig del i utformandet av samhället. 

Eftersom ungdomarna på sätt och vis är framtiden kan ungdomsbrottslighet uppfattas som ett tecken 

på de sociala problem som kan kvarstå både för ungdomen och samhället i helhet även under senare 

tid (Estrada, 2017).  

Ungdomsbrottslighetens utveckling och omfattning förändras ständigt och andelen som begår brott 

varierar från år till år. Under åren 2009–2018 har dock en minskad brottslighet kunnat utläsas bland 

ungdomarna i åldrarna 15–20 år. Könsskillnader mellan ungdomar som begår brott är dock stora. 

Under år 2018 var 83 % av de brott som begåtts genomförda av pojkar eller unga män och 17 % var 

av flickor eller unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2020a). Även Brottsförebyggande rådet (2017) 

redovisar siffror som visar på att ungdomsbrottsligheten minskat eller åtminstone avstannat under de 

senaste åren. Undersökningarna redovisar antalet elever i årskurs nio som begått brott under de senaste 

12 månaderna och siffrorna för åren 2015 och 2017 visar att antalet elever som begått brott inte skiljer 

sig åt när det gällde att begått någon form av brott. Av de elever som svarade uppgav 51 % av pojkarna 

och 46 % av flickorna att de begått någon form av brott, siffrorna var desamma för båda åren.  

Det finns olika faktorer som ofta diskuteras gällande vilka bakomliggande faktorer som gör att en del 

människor begår brott när andra väljer att inte göra det. Dessa benämns som risk och skyddsfaktorer. 

Riskfaktorerna är bland annat kopplade till individens sociala band med familj och vänner, 

skolsvårigheter och individuella egenskaper. Ytterligare en riskfaktor som är vanligt diskuterad när det 

kommer till brott är sammanhanget mellan brott och missbruk (Ring, 2017). Brottslighet och missbruk 

är en relativt vanlig kombination och till det finns flera anledningar, bland annat att brottsligheten blir 

en nödvändig inkomstkälla för att kunna finanserna missbruket eller av den anledning att användning 

av narkotika i sig är kriminaliserat. Alkohol och kokain är två substanser som vanligen förekommer i 

undersökningar. Brottsförebyggande rådet (2015) redovisar antalet fall där män och kvinnor varit 

påverkade av alkohol när en misshandel genomförts som visar på att 72 % av männen och 45 % av 

kvinnorna varit berusade vid tillfället. Studien visar även att berusning är som vanligast vid brott som 

misshandel, både vad gällande att gärningspersonen är påverkad men även där offret är det. 

Anledningarna till detta kan vara den hämmande effekten i hjärnan som sker vid berusning och som 

kan leda till sämre impulsförmåga (Brottsförebygganderådet, 2015).  

När det kommer till unga personer i åldersspannet 15–21 år är straffet för brott olikt det som sker för 

en vuxen människa. För unga finns det en särskild lagstiftning som gör att unga döms till så kallade 

särskilda påföljder som innebär att den unge kan dömas till vård på frivillig väg enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) eller till tvångsvård via Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52). 

Anledningarna till att unga inte döms lika hårt som vuxna är dels kopplat till att unga inte anses ha en 

lika stor utvecklad ansvarsförmåga som äldre samt att frihetsberövning för unga har en mer negativ 

inverkan än för de äldre (SVT, 2019a).  

Ungdomar som begår brott kan få påföljder som är frivilliga, det vill säga att de går med på de insatser 

som föreslås av Socialnämnden, om ett samtycke inte ges kan påföljden bli tvångsvård. De frivilliga 

insatserna ska redovisas i ett ungdomskontrakt där det tydligt ska framgå vad ungdomen kommer få 

för hjälp och vad hen själv behöver göra för att fullfölja ”kraven” i kontraktet. Via ett ungdomskontrakt 

kan andra påföljder, såsom institutionsvård, undvikas vilket i sin tur kan leda till förhindrande av att 
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utsätta ungdomen för riskfaktorer. Att placera en ungdom på institution är nämligen inte helt riskfritt 

och under år 2017 rapporterades att 56 % av de pojkar som dömts till sluten ungdomsvård återföll i 

brott efter avslutad vård (SIS, 2017).  

 Socialpedagogik 

Det socialpedagogiska arbetet handlar till stor del om att lära sig studera och försöka förstå de hinder 

samt möjligheter som kan förenas med målet att uppnå delaktighet i samhället och dess olika 

gemenskaper och miljöer. En viktig del i arbetet är att finna dessa svårigheter för att förstå hur de kan 

användas i ett förändringsarbete där individen får ett stöd för att fortsätta sin utveckling. I mångt och 

mycket innebär det socialpedagogiska arbetet att hjälpa individen att finna sin egen väg att utvecklas 

på, en väg som inte innefattar normbrytande beteende (Cederlund och Berglund, 2017). 

Genom denna kunskap kan den professionella undvika stämplingar av de ungdomar en möter. Rädslan 

för att inte passa in är för många lätt att identifiera sig med men för en del människor finns inget val. 

Genom att bo på fel adress eller ha fel ekonomisk status har samhället redan placerat en utanför de 

normer som finns och för att klara av vardagen skapas därför egna normer och rättigheter (Cederlund 

& Berglund, 2017). Detta leder oss in på olika riskfaktorer till ungdomskriminalitet och normbrytande 

beteende och de går att hitta nästintill överallt; i familjen, i de individuella egenskaperna, i skolan, 

bland vännerna och i närsamhället (Hawkins, Catalano och Miller, 1992). 

Att få ett ungdomskontrakt eller ha kontakt vid en Maria-mottagning betyder inte samma för alla. Vissa 

generella slutsatser går att dra kring denna grupp ungdomar, men för att veta allt om hur de hamnat i 

den situationen behöver vi veta mer om ungdomarna. Det är lätt att stämpla personer som har en viss 

problematik, vilket kan leda till att de fortsätter leva upp till stämplingen. För att göra 

förändringsarbetet möjligt bör socialpedagoger vara medvetna om individens bakgrund, risk- och 

skyddsfaktorer och undvika stämplingar för att förändra hens syn på sig själv till något mer positivt.  

 Begreppsdefinition 

 Ungdom 

Estrada och Flyghed (2017) förklarar ungdomstiden som en period i livet som äger rum mellan 

barndomen och vuxenlivet. Under denna tid sker en biologisk, psykologisk, känslomässig och social 

utveckling. Juridiskt sett anses en person vara vuxen vid 21 års ålder sett till lagar och straff. Dock 

spelar personliga och samhälleliga aspekter in. Idag är det svårare att få jobb och bostad vilket gör att 

många blir tvingade att studera längre och bo kvar hos sina föräldrar längre. I följande textdelar är 

ungdomarna i materialet 12 - 24 år.  

 Normbrytande beteende 

Syftar till beteenden som upplevs som överträdelser av de normer och regler som finns i närmiljön 

eller samhället. Det finns aggressivt normbrytande beteende, exempelvis att slåss, skada djur, sexuellt 

ofreda andra med mera. Till det icke-aggressiva tillhör beteenden som snatteri, klotter, skolk och att 

bryta mot föräldrars regler. 

En entydig definition saknas och beteendet kan i både forskning och praktik benämnas som till 

exempel antisocialt beteende, utåtagerande beteende, symptom på (psykiatridiagnosen) 

uppförandestörning. I engelskan används ofta conduct problem (Socialstyrelsen, 2020a). 

 Substansbrukssyndrom 

Direktöversatt från engelskans substance use disorder, en sammanslagning av tidigare diagnoserna 

missbruk och beroende. Diagnosen ställs sedan 2014 genom den senaste versionen av diagnossystemet 

DSM, DSM-5, via elva kriterier där diagnosresultaten bedöms efter tre nivåer; mild, måttlig eller svår. 
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För att diagnostiseras måste två kriterier av elva vara uppfylla under en tolvmånadersperiod (Johnson, 

et.al, 2017). 

 Kriminalitet/brottslighet 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet på detta vis: 

” brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar” 

(Nationalencyklopedin, brottslighet, 2017). 

Estrada och Flyghed (2017) kritiserar däremot denna definition eftersom det i Sverige finns olika 

påföljder för samma brott beroende på personens ålder. Först vid 15-års ålder kan en person bli dömd 

för brott, däremot kan påföljden vara betydligt mildare än om samma brott begås av en vuxen person. 

Att tolka NE:s definition bokstavligt kan göra att många fall av inte räknas med i begreppet kriminalitet 

på grund av att de inte dömts av domstolen. Författarna öppnar upp för ett nytt synsätt på kriminalitet 

där fokus ligger på handlingarna. De menar att människor, samhället och lagar ändras, därför bör 

diskussionen istället vara kring avvikande beteende. Vad som räknas till avvikande beteende bestäms 

genom våra lagar och normer, samt människors och samhällets reaktion på detta. Estrada och Flyghed 

skriver följande: 

”För definitionen av brottslighet ses därför omgivningens reaktion som betydelsefull” (Estrada & 

Flyghed, 2017, s.18). 

I följande studie används begreppen både för dömda likväl som för icke dömda brottshandlingar. 

  Bakgrund  

I det här avsnitt kommer en kort bakgrundsbeskrivning av det valda problemområdet samt tidigare 

forskning kring ämnet redovisas. 

 Droganvändning och kriminalitet hos ungdomar 

Anledningarna till att unga begår brott är svårt att enkelt svara på, det är olika faktorer och olika 

kombinationer av faktorer som leder till att en individ begår brott. En del klarar sig från kriminella 

handlingar trots flertalet riskfaktorer (Polisen, 2020). Vid misstanke om brottsutveckling hos en 

ungdom har polisen, precis som alla myndigheter som berör barn, som plikt att upplysa socialtjänsten 

om detta. Socialtjänsten kan sedan arbeta förebyggande med ungdomen. I alla de fall som misstanke 

finns om att ett barn far illa ska det anmälas till socialtjänsten (SoL, 2001:453). 

BRÅ (2018) genomförde 2017 en undersökning där ungdomar i årskurs 9 fick svara på om de någon 

gång varit delaktig i ett brott, 51 % av pojkarna och 46 % av flickorna svarade ja på denna fråga. Det 

vanligaste brottet som eleverna begått var någon form av stöldbrott där 38 % av pojkarna och 36 % av 

flickorna svarade att de varit delaktiga i denna brottstyp. Våldsbrott var den brottstyp som kom efter 

stöldbrott, där 35 % av pojkarna och 23 % av flickorna att de brott de begått varit våldsbrott.  

Undersökningar kring andelen ungdomar som deltagit eller blivit utsatta för brott är viktiga i arbetet 

mot att kunna förhindra dessa företeelser. BRÅ genomför kontinuerligt undersökningar som belyser 

problemet och vilka olika bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för händelsen. I frågorna 

om vilka brott som en ungdom varit med om ställs även frågor kring om personen testat på narkotika 

eller alkohol eftersom det är vanligt att brott begås under inflytande av dessa substanser (BRÅ, 2018).  

Utöver BRÅ undersöker även CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) 

ungdomars brukande av alkohol och narkotika. Under 2000-talet upptäcktes en minskad användning 

av alkohol hos ungdomar i Sverige vilket rapporterats av CAN, som årligen genomför undersökningar 

med elever i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet (CAN, 2019). För att få en så bred bild som möjligt över 
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ungdomars alkoholanvändning undersöker CAN alkoholvanor både för de senaste 12 månaderna samt 

senaste 30 dagarna. Under 2019 uppgav en femtedel av eleverna i årskurs 9 att de druckit alkohol de 

senaste 30 dagarna, av eleverna i år 2 var det cirka hälften som druckit alkohol under samma period. 

Undersökningarna visade även på att flickor i större utsträckning än pojkar druckit alkohol de senaste 

30 dagarna med en skillnad på 4 % (CAN, 2019).  

När det kommer till brukandet av narkotika har det sedan mitten av 90-talet varierat mellan 5–10 % 

bland eleverna i årskurs 9. Under år 2019 svarade 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna att de brukat 

narkotika vid något tillfälle. Jämförelsen mellan eleverna i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet visade att 

det är mer än dubbelt så vanligt för eleverna i senare åldern att bruka narkotika. År 2019 uppgav 19 % 

av pojkarna och 13 % av flickorna att de prövat narkotika vid något tillfälle. Flickornas konsumtion 

har under åren varit jämn medan den för pojkar förändrats en del sedan år 2004. Under en sexårsperiod, 

år 2004–2010, skedde en ökning från strax över 15 % till över 20 %. Ökningen stabiliserade sig sedan 

kring runt 20 % mellan år 2010–2014 och sedan dess har andelen pojkar som prövat narkotika legat 

mellan 17–21 % (CAN, 2019) 

 Rättsprocessen för unga som begår brott 

När det gäller rättsprocessen för unga under 18 år ska denna ske extra skyndsamt vilket regleras enligt 

lagen om unga lagöverträdare, LUL (1964:167). En förundersökning ska inledas och avslutas inom 

sex veckor från det att den unge delgivits misstanke om brott. I fall där den unge är under 18 år ska 

vårdnadshavare eller annan ansvarig för den unge underrättas och förhöras tillsammans med den unge. 

Vid allvarliga brott som för en vuxen skulle lett till fängelse ska även socialnämnden underrättas (LUL, 

1964:167). Socialtjänstlagen (2001:453) förklarar att socialtjänsten ska hantera unga som begår brott 

i ett så tidigt skede som möjligt. Anledningen till det är att risken för utvecklandet av mer svårartad 

problematik reduceras. Lika viktigt som att betona samhällets avståndstagande till normbrytande 

beteenden är det att bemöta ungas skydds- och stödbehov. År 2008 kom en ny lagstiftning om att 

kommuner i Sverige har skyldighet att tillhandahålla medling till unga lagöverträdare under 21 år. 

Medling är en insats utöver eventuella påföljder som bygger på att brottsoffret, gärningsmannen och 

en opartisk medlare diskuterar den brottsliga situation som inträffat och de konsekvenser handlingen 

kan få (Socialstyrelsen, 2019). 

Åklagaren kan besluta om att underlåta åtal vilket innebär att personen inte döms för brottet utan får 

en straffvarning. För att beslut om straffvarning ska kunna genomföras finns det tre krav som ska 

uppfyllas vilka regleras i LUL (1964:167). Kraven innefattar att den unge ska få vård enligt antingen 

Socialtjänstlagen, frivillig vård, eller enligt LVU, tvångsvård, men kan även beslutas om den unge får 

annan vård eller hjälp (LUL, 1964:167 §17).  

 Påföljder 

Unga som begår brott kan i en del fall dömas till liknande påföljder som vuxna, exempelvis är böter 

en vanlig påföljd. För unga personer i åldrarna 15–17 finns det dock särskilda påföljder såsom sluten 

ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsvård. Det finns även fall där ungdomar upp till 21 års ålder 

döms till dessa särskilda påföljder. Sluten ungdomsvård är en påföljd för ungdomar under 18 år som 

begått ett brott som för en vuxen skulle lett till fängelse. Strafftiden för sluten ungdomsvård är minst 

14 dagar och högst 4 år. Det är Statens institutionsstyrelse, SiS, som verkställer vården vilket regleras 

i lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603) 3§. För ungdomar under 21 år kan 

ungdomstjänst beslutas om domstolen anser det lämpligt. Påföljden ska anses lämplig dels för den 

unge och omständigheter kring denne samt tillräckligt ingripande för brottets straffvärde. 

Ungdomsvård är aktuellt för de ungdomar som anses ha ett behov av vård eller annan åtgärd enligt 

SoL (2001:453) eller LVU (1990:52). Insatser från SoL (2001:453) som kan vara aktuella är 

familjebehandling, missbruksbehandling eller hem för vård och boende (HVB). Åtgärder tagna via 

LVU anges i en vårdplan medan åtgärder från SoL anges i ett ungdomskontrakt.  
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 Ungdomskontrakt 

Om en ung person under 21 år begår ett brott där påföljden är ungdomsvård och insatserna vidtas 

genom SoL (2001:453) ska detta redovisas i ett ungdomskontrakt. En ungdom kan även få 

ungdomskontrakt som följd efter att fått en straffvarning. I ett ungdomskontrakt redovisas de åtgärder 

som kommer att vidtas med stöd av socialtjänsten vilket innebär att påföljden är frivillig, om 

ungdomen vägrar ta emot den hjälp som erbjuds kan andra alternativ, exempelvis tvångsvård, bli 

aktuellt. Om åtgärderna sker via stöd av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, skrivs de in i en vårdplan och inte i ett ungdomskontrakt. Syftet med ungdomskontrakt är 

att vården ska ske genom ”pedagogisk kultur” vilket innebär att det tydligt ska framgå vad som 

förväntas av ungdomen samt vad som ska se om den unge inte längre frivilligt vill medverka. För att 

ett ungdomskontrakt ska vara giltigt krävs samtycke. Påföljden med ungdomsvård upphör när 

åtgärderna i ungdomskontraktet är uppfyllda (Socialstyrelsen, 2020b).   

Bestämmelserna om ungdomskontrakt kom år 2007 i samband med en revidering av påföljdsreformen, 

syftet med kontraktet är att visa på att det är ett gemensamt beslut mellan ungdomen och socialtjänsten 

(BRÅ, 2011). Möjligheten att få ungdomskontrakt som följ av ett brott regleras via Lag (1964:167) 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, 11 §. I ungdomskontraktet ska det tydligt 

framgå vilka insatser som kommer vidtas och i vilken omfattning samt under vilken tid. 

 Tidigare forskning 

 Risk och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer kan leda till, eller hindra, utvecklandet av ett normbrytande beteende såsom 

missbruk och kriminalitet samt ha en inverkan på den psykiska hälsan. Medvetenheten om hur 

faktorerna kan relatera till en person och vilka effekter de kan ha är en väsentlig förutsättning för att 

reducera risken att personen utvecklar ett ogynnsamt beteende. Faktorer som ofta kopplas samman 

som risker är problematisk uppväxt och hem/familjeförhållanden, umgänge, ekonomi, bostad, skola 

och biologiska förutsättningar (Stone m.fl., 2012). Utöver faktorer i individens omgivning finns det 

substanser som kan innebära en ökad risk för att en person hamnar i fel kretsar. Risk- och 

skyddsfaktorer kan både vara permanenta, såsom den uppväxt en haft, och tillfälliga via kompisgäng 

eller området en bor i vilket gör att tidsperioden personen befinner sig i kan ha ett visst inflytande 

(Stone m.fl., 2012). 

Andershed och Andershed (2010) menar att för att en faktor ska kunna definieras som en riskfaktor 

till ett beteende måste det finnas en samvariation. Ett helt säkert orsakssamband går däremot inte att 

säkerställa då människans beteende är alldeles för dynamiskt, men risken kan öka av en del faktorer. 

Hawkins m.fl. (1992) fortsätter förklara att riskfaktorer som leder till problematiskt beteende, i sin tur 

kan leda till konsekvenser. Han delar upp både risk- och skyddsfaktorerna och konsekvenserna i två 

kategorier; samhälleliga och individuella. Den första kategorin, samhälleliga och kulturella faktorer 

innefattar normer, lagar och förväntningar. Andra kategorin innefattar personliga egenskaper, den 

direkta miljön, familjen, skolan och vänner. 

Hawkins m.fl. (1992) redovisar att evidensen är bristfällig kring vilken enskild riskfaktor som är mest 

bidragande till utvecklingen av missbruk eller andra normbrytande beteenden såsom 

ungdomskriminalitet. Det är enligt författaren inte tydligt påvisat om det är en specifik kombination 

av riskfaktorer som är mest bidragande. Olika skyddsfaktorer utgör olika stort skydd, likadant utgör 

olika riskfaktorer olika stor risk. Det går även att med tillräckligt många och tillräckligt starka 

skyddsfaktorer motverka riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2010). Människans sårbarhet står 

även i relation till hur stor risken blir. Olika kombinationer av risk och skyddsfaktorer är också relaterat 

till hur omfattande en faktor är (Hawkins m.fl., 1992) 
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Med exempelvis alkohol och drogrelaterad problematik följer allvarliga konsekvenser för den 

utvecklande ungdomen likväl som för samhället. Några exempel på personliga konsekvenser som 

Hawkins m.fl. (1992) belyser är bland annat att den kognitiva förmågan blir rubbad, motivationen 

hämmas, humörsvängningar samt att risken för personliga skador och sjukdomar ökar. För samhället 

innebär konsekvenserna i slutändan mestadels kostnader av olika slag. På grund av människors 

missbruk kan samhället komma att behöva finansiera för deras vård, både fysisk och psykisk. 

Personliga egenskaper som författaren anser vara en riskfaktor är bland annat impulsivitet och 

utåtagerande beteende. Om egenskaperna följs av en tidig debut ökar risken för utvecklandet av 

missbruk. Även skolresultaten kan bli berörda, vilket är en konsekvens för såväl den enskilde 

ungdomen som för samhället i stort. 

 Uppväxt/familjeförhållanden 

Uppväxten och de hemförhållanden en individ växer upp i inverkan på olika sätt kring hur individen 

sedan utvecklas, både i positiv och negativ riktning. Att hemförhållanden och uppväxtförhållanden 

kan ha ett samband med senare narkotikaanvändning är något som Bränström, Sjöström och 

Andréasson (2007) studerat. Forskarna studerade familjer där barnen växt upp med en ensamstående 

förälder samt med två skilda föräldrar och fann att risken för bruk av alkohol var större än i de fall 

ungdomen växt upp med båda sina föräldrar. Resultatet visade på att 73 % av de som testat alkohol 

mellan 15–18 års ålder levde med föräldrar som inte bodde tillsammans. En jämförelse genomfördes 

även där forskarna studerade om risken för brukande av alkohol skilde sig mellan de som växt upp 

under fattiga förhållanden jämfört med skilda föräldrar. Slutresultatet visade på att risken för brukande 

kvarstod som störst för de med skilda föräldrar (Bränström m.fl., 2007). Den ekonomiska statusen i 

familjen är något är vanligt kopplat till risk och skyddsfaktorer men det är inte helt klart vilken faktisk 

effekt detta kan ge. Stone m.fl. (2012) redovisar att en del studier menar att en låg inkomst är en risk 

för utvecklandet av framförallt marijuanaanvändning medan andra studier syftar till att en hög inkomst 

kan leda till en mer frekvent användning av alkohol, det vill säga att kulturen ungdomen lever i kan 

påverka brukandet av olika substanser. Hur alkoholkulturen sett ut under uppväxten är något som kan 

ha påverkat ungdomens egen bild av substansen. Stone m.fl. (2012) redovisar bland annat i sin studie 

att barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem har en två gånger så stor risk för att 

själva utveckla problem med alkohol jämfört med de som inte har föräldrar med alkoholproblem. 

Utöver att risken för att utveckla ett ökat intag av substanser, som exempelvis alkohol, finns det studier 

som undersökt sambandet mellan uppväxt och kriminalitet. I en studie gjord av Howell, Cater, Miller-

Graaf, Schwartz och Graham-Bermann (2002) fann forskarna ett samband mellan utvecklad 

kriminalitet och svår uppväxt. Forskarna studerade om olika svårigheter i barndomen ledde till olika 

former av problematik senare i livet. Studies resultat visade på att de ungdomar som i sin barndom 

upplevde psykisk och fysisk misshandel samt mobbning i större utsträckning utvecklade kriminalitet 

än de som inte utsatts för liknande situationer. Andra svåra situationer i barndomen som studerats i 

koppling till kriminalitet var verbal nedtryckning, sexuellt utnyttjande och utsatthet för fastighetsbrott 

men här hittades ingen koppling till senare kriminell utveckling. Något som forskarna upplevde 

tveksamt var avsaknaden av koppling mellan sexuellt utnyttjande och senare utvecklad kriminalitet då 

detta samband tidigare setts i andra studier. Exempelvis fann DeLisi, Kosloski, Vaughn, Caudill och 

Trulson (2014) i sin studie att barn som blir sexuellt utnyttjade har en större belägenhet att utveckla ett 

aggressivt beteende och liknande problematik som den de själva utsatts för. 

Stone m.fl. (2012) undersökte i sin studie även effekten av att växa upp i en hemmiljö som innefattade 

konflikter mellan hela familjen, mellan föräldrarna och mellan förälder och barn. Resultatet visade på 

att risken för att utveckla ett substansberoende ökade i de fall där barnet växt upp i ett konfliktfyllt 

hem. Anledningen till det menar forskarna skulle kunna kopplas till vikten av att ha en stöttande och 

trygg anknytning mellan förälder och barn. Om en individ växer upp med personliga problem men har 

trygga relationer kring sig är risken för utvecklandet av substansberoende lägre än om en positiv 
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relation inte finns. Det är dock inte bara relationen mellan förälder och barn som är viktig för att minska 

risken för utvecklandet av ett beroende utan även faktorer såsom regler, kontroll och belöning. I 

familjer där det inte finns någon form av kontroll alternativ för mycket kontroll ökar risken för ett 

normbrytande beteende hos barnet. Studien belyser även att män som under uppväxten har haft ett 

aggressivt beteende och icke fungerande familjeförhållanden hade en högre risk för att utveckla ett 

alkoholberoende senare i livet än de som haft ett aggressivt beteende med fungerande 

familjeförhållanden. Studien tar inte upp huruvida samma korrelation gäller för kvinnor (Stone m.fl., 

2012). 

 Alkoholerfarenhet och umgänge 

En faktor som är relaterad till fortsatt brukande av en substans är den upplevelse eller känsla som 

uppkommer hos personen när denne testar alkohol eller droger de första gångerna. Den tydligaste 

kopplingen mellan positiva erfarenheter och utvecklat beroende finns i de fall som berör ungdomar. 

Om en ung person upplever positiva effekter av att dricka alkohol ökar risken för att ett beroende ska 

utvecklas med 1,6 till 2,2 gånger jämfört med de fall där en positiv känsla inte finns. Anledningarna 

till att en person upplever berusning som något positivt kan ha flera bakomliggande orsaker. Bland 

annat tycks upplevelsen influeras av hur personen mår i allmänhet, det vill säga om hen är stressad 

eller deprimerad samt vilka andra som finns i omgivningen samt den egna personligheten. En 

bakomliggande anledning till positiva upplevelser av alkohol kan kopplas samman med att personen 

vuxit upp i en familj med problematisk alkoholanvändning (Stone m.fl., 2012). 

Umgängeskretsen som ungdomen befinner sig i kan vara relaterad till vid vilken tidpunkt i livet en 

börjar att dricka samt hur och vad en dricker. Det har tidigare visat sig att ungdomar som tidigt börjar 

att dricka tillsammans har en ökad risk för utvecklande av ett senare alkoholberoende. Men även under 

senare tid i livet har det visat sig att ens umgänge har inflytande på det egna alkoholintaget. Unga 

vuxna, studerande på universitet, förändrade sina alkoholvanor beroende på hur alkoholvanorna hos 

deras umgänge såg ute. Om umgängeskretsen frekvent drack alkohol ökade chansen att den egna 

konsumtionen stegrade (Stone m.fl., 2012). 

 Skola 

En fungerande skolgång är något av det som har störst positiv effekt gällande att motverka 

utvecklandet av ett normbrytande beteende. Ungdomar som upplever skolan som positiv vid 10 års 

ålder samt vid 16 års ålder har en mindre risk för att utveckla ett normbrytande beteende än för de 

ungdomar som inte har det. Det finns dock olika faktorer inom skolans värld som kan medföra att en 

ungdom inte får uppleva en positiv skolgång vilket kan associeras med lärarens kompetens, svårigheter 

att förstå och lära sig samt betyg. Att inte uppnå betygskriterierna är en faktor som ger negativa följder 

för ungdomen och som i ett långt skede kan leda till brukande av alkohol och narkotika (Stone m.fl., 

2012).   

  Kriminalitet och missbruk 

Alkohol, droger och narkotika är substanser som förändrar en persons sinnesstämning och förmågan 

att skilja på rätt och fel förminskas hos flertalet av de människor som brukar substanserna. Även 

impulskontrollen försämras vilket kan leda till en ökning av våldsanvändning. Alkohol och narkotika 

är, till följd av ovannämnda anledningar, en av riskfaktorerna för att ungdomar utvecklar ett 

normbrytande beteende (Stoddard, Quyen, Epstein-Ngo, Walton, Zimmerman, Chermack, Blow, 

Booth och Cunningham, 2015). Det är inte ovanligt med en ökning av våldsamma handlingar i 

samband med att personen brukar alkohol och narkotika. 

Ovanstående substanser kan leda till ett utvecklat aggressivt beteende och på sikt även till ett kriminellt 

levnadssätt (Stoddard m.fl., 2015). En studie färdigställd år 2015 visade på att olika substanser är 
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relaterade till personens benägenhet till utåtagerande beteende på olika sätt. Stoddard m.fl. (2015) fann 

i sin studie att substanserna alkohol, opioider och lugnande är de som har störst sammanträffande med 

aggressivt beteende mellan kamrater samt i förhållanden. Forskarna diskuterar huruvida det kan finnas 

olika bakomliggande faktorer till varför en ökning av kriminalitet och aggressivt beteende finns hos 

de som brukar alkohol och narkotika. En anledning kan kopplas till de fysiologiska effekter som 

substanserna har på hjärnan men en annan skulle även kunna vara själva umgänget. Vidare menar 

författarna att det i den umgängeskrets som brukar ovan nämnda substanser även kan finnas en tidigare 

historia av normbrytande beteende vilket kan överföras till övriga i gruppen. Fler studier än den 

genomförd av Stoddard m.fl. (2015) har undersökt samband kring alkohol och narkotika kopplat till 

kriminalitet. Exempelvis fann Howell m.fl. (2002) en signifikant koppling mellan substanserna och en 

ökad kriminell aktivitet hos ungdomar kopplat till aggressivt beteende. De substanser som undersöktes 

var alkohol, opioder och lugnande medel samt cannabis. Även Brunelle, Blanchette-Martin, Tremblay 

och Gendron (2013) fann att brottslighet var kopplat till en högre användning av olika substanser. 

Dock fanns inget samband mellan kön och de kriminella handlingar som ungdomar genomfört kopplat 

till missbruket. Studien jämförde även om det fanns någon skillnad kring de som blivit sexuellt 

utnyttjade och de som hade kriminalitet i jämförelse med substansanvändning. Resultatet visade på att 

ungdomar med kriminalitet hade en högre användning av substanser än de som upplevt sexuellt 

utnyttjande. Med grund i sitt resultat menar forskarna att ett frekvent användande av alkohol och 

narkotika kan leda till en snabbt eskalerande kriminell utveckling hos ungdomar. 

Ytterligare studier har studerat användningen av cannabis kopplat till kriminalitet. Resultatet från en 

studie av Green, Doherty, Stuart och Ensminger (2010) visade på att en frekvent användning av 

cannabis, fler än 20 gånger, resulterade i en ökad risk för kriminalitet senare i livet. I studien fann 

forskarna att de ungdomar som frekvent brukade cannabis i större utsträckning blev arresterade samt 

att de personer som blev arresterade var i yngre ålder än de som inte brukade cannabis. Det vanligaste 

brottet som ungdomar med cannabisbruk blev arresterade för var egendomsbrott och våldsbrott. En 

vanlig kombination mellan narkotikaanvändning och kriminalitet kunde även kopplas till försäljning 

av narkotika vilket var tydligast hos de ungdomarna med en upprepad användning av narkotika (Green 

m.fl., 2010). 

Kriminalitet och narkotikaanvändning är exempel på ett problematiskt levnadssätt och forskarna Green 

m.fl. (2010) menar att det går att se vilka ungdomar som riskerar att hamna snett tidigt. I sin studie 

fann forskarna att riskfaktorer för att utveckla cannabisanvändning, som sedan kan leda till 

kriminalitet, var kopplade till kön, hemförhållanden samt tidig kontakt med tobak. Andra tidiga 

risktecken var kopplade till aggressivt beteende, koncentrationsproblem, brottslighet i tidig ålder samt 

avhopp från skolan. 

Brukandet av narkotika är, som redan beskrivits, inte ovanligt i kriminella kretsar. Anledningarna till 

att de två olika formerna av normbrytande beteende följer med varandra är flera. Bland annat menar 

Pedersen och Skardhamar (2009) att flertalet av de kriminella handlingar som genomförs är direkt 

kopplade till narkotika, antingen via försäljning eller smuggling.  

 Könsskillnader 

Kön är en av de faktorer som kan kopplas samman med risk och skyddsfaktorer där undersökningar 

visat att en person kan ha en större risk för utvecklingen av normbrytande beteende genom att vara av 

manligt kön. Stone m.fl. (2012) undersökte i en studie skillnaden kring pojkar och flickor i de tidiga 

ungdomsåren och deras tendenser till att pröva på samt utveckla ett substansberoende. I studien fann 

forskarna att pojkarna hade 1,4 gånger högre risk för att utveckla ett beroende av substanser än vad 

flickorna hade samt att risken för utvecklandet av tung användning av cannabis var högre hos pojkarna 

(Stone m.fl., 2012). 
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I en undersökning av Rounds-Bryant, Kristiansen, Fairbank och Hubbard (1998), genomförd på ett 

behandlingshem för ungdomar, fann forskarna likheter och skillnader mellan flickor och pojkar 

kopplat till både substansbruksanvändning och kriminalitet. Undersökningen studerade skillnader i de 

båda könens användning av alkohol och narkotika samt kriminella aktivitet under det senaste året. När 

det kom till andelen som under det senaste året haft en frekvent användning av alkohol var svaret 

nästan identiskt mellan könen, 29 % för flickorna och 28 % för pojkarna. En större skillnad fanns dock 

kring användandet av marijuana där 85 % av pojkarna svarade att de brukat substansen det senaste året 

medan andelen flickor låg på 72 %. I frågan om hur många som brukat både alkohol och marijuana 

var återigen svaret likt 26 % för pojkarna och 25 % för flickorna.  

Studien undersökte även skillnaden kring andelen som begått olika former av brott, där pojkarna i de 

flesta fall var överrepresenterade. Dock när det gällande brott som begåtts för att få in pengar för att 

köpa droger fanns en intressant likhet. Överlag var pojkarna överrepresenterade även här, 38 % av 

pojkarna svarade att de aldrig begått brott för att tjäna pengar till droger medan 59 % av flickorna 

svarade detsamma. Men i jämförelsen mellan andelen som under senaste månaden begått brott för att 

finansiera droger var skillnaden mindre, 22 % för pojkarna och 19 % för flickorna. Anledningen till 

att andelen var mer jämn här undersöktes inte i studien (Rounds-Bryant m.fl., 1998).  

Aebi, Giger, Plattner, Metzke & Steinhausen (2014) genomförde en studie som undersökte om och hur 

riskfaktorer kan skilja sig åt mellan könen. Resultatet visade på att det fanns en skillnad kring 

faktorerna kopplat till kön. Pojkar hade i större utsträckning problem med föräldrarelationer, 

utåtagerande beteenden och undvikande copingtekniker och flickorna hade bättre relationer till sina 

föräldrar än pojkarna. Däremot hade flickorna fler stressorer, såväl inre som yttre. Flickorna 

rapporterar att de upplevt fler stressfulla livshändelser än vad pojkarna redovisar och upplevde ofta 

mer problem inom sig själva än i omgivningen. Däremot hade flickorna bättre metoder för att hantera 

sina problem än vad pojkarna hade. Andra resultat visade att pojkarna löpte större risk till ett senare 

kriminellt beteende bara genom att vara av manligt kön. Däremot var inte åldern en egen orsak. Att 

undvika att hantera sina problem, att ha dåliga copingtekniker, visade sig vara en risk för senare 

problem. 

 Teoretiska utgångspunkter 

I tidigare forskning beskrevs risk – och skyddsfaktorer som en förklaring till varför en del människor 

utvecklar ett normbrytande beteende. Genom förklaringarna går det att få en bredare uppfattning om 

hur olika faktorer samverkar och ger konsekvenser, både för samhället och individen. Kunskapen om 

hur risk – och skyddsfaktorernas ter sig är på så vis även lämplig som teoretisk utgångspunkt för att 

lättare kunna skapa en förståelse för individens situation. Andershed och Andershed (2010) menar att 

hur en viss riskfaktor har effekt på en person inte behöver svara för effekten den har på alla människor. 

Likt att det mänskliga beteendet utvecklas olika, beror utvecklingen även av olika faktorer. 

Eftersom risk- och skyddsfaktorer kan delas upp i olika kontexter är den applicerbar i Bronfenbrenners 

utvecklingspsykologi som berör olika utvecklingssteg.  

 Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell 

Den ekologisk utvecklingsmodellen har sin utgångspunkt i att människan ingår i olika kulturella och 

sociala sammanhang vilka har inflytande på individen och som individen själv inverkar på. En av de 

mest centrala teoretikerna inom ekologisk utvecklingspsykologi är Urie Bronfenbrenner (Tetzchner, 

2016). 

Vad som kännetecknar Bronfenbrenners modell är att människans utveckling förklaras genom olika 

relationer i olika stadier. Det kan handla om relationer till sociala system, vänner, familj, 

bostadsområde med mera. Utveckling sker inte bara i relationer i olika stadier utan även i processer. I 
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Bronfenbrenners modell benämns proximala processer vilket handlar om den samverkan som sker 

mellan individen och den miljö denne befinner sig i. Det handlar även om individens kontakt med 

andra föremål som inbjuder personer till att vara uppmärksamma, utforskande, bearbetande och 

fantasifulla. Exempel så sådana föremål kan var leksaker för barn, böcker och andra verktyg som 

erbjuds i de kontexter personer finner sig i (Tetzchner, 2016). 

Utvecklingsprocessen kännetecknas enligt Bronfenbrenners modell av tre saker; omgivningen som 

sätter igång vissa proximala processer beroende på situation och sammanhang. Det handlar även om 

vilka resurser individen har i form av talang, erfarenheter, kunskap och färdigheter. Det tredje 

innefattar andra människors reaktion på ens beteende, vilket kan leda utvecklingen till både en positiv 

och negativ väg. Omgivningens effekt på individen, samt individens effekt på omgivningen, beror till 

stor del på individens egen uppfattning om omgivningen. Det är beroende på de egna personliga 

erfarenheterna som varje individs utveckling sker och som också ger skillnaderna i dennes formande 

(Tetzchner, 2016). 

Att utvecklingen sker i stadier betyder att barn och ungas utveckling sker ett steg i taget och genom 

förmågan att knyta an till de olika stadierna och greppa dem. Vad barnen kan stöta på under 

utvecklingens gång är dysfunktionella mönster, trauman och dåliga erfarenheter. Under utvecklingens 

gång och den stegvisa integrationen in i samhället genom de olika stadierna kan de tidigare 

erfarenheterna komma att förbättras eller bestå. Likaså kan de nya stadierna präglas av de tidigare och 

därmed följer dåliga mönster och erfarenheter med under hela utvecklingen. Vad det betyder i 

praktiken är att genom att uppmuntra eller vänja bort tidigare erfarenheter går det att styra utvecklingen 

i olika riktningar (Johansson, 2012). 

Ovan förklarades kontexter som en viktig del i individens utveckling. Med kontexter menas: 

mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. De här fyra nivåer är i relation till 

varandra, det som sker inom en nivå får ett samband med nästa nivå, likt förklaringen ovan. 

Makrosystemet handlar om lokalsamhället - kultur, samhällsinstitutioner och politik. Mesosystemet 

handlar om individens utveckling inom ett specialområde på en bestämd tidpunkt i livet och innefattar 

relationer till andra viktiga personer i individens närhet. Exempelvis är det i denna kontext som barnet 

lär sig fungera i familjen och skolan, det vill säga i närmiljöerna. Mikrosystemet innebär en situation 

som individen befinner sig på vid en given tidpunkt i livet och består av individen själv i relation till 

vännerna och den miljö som denne är en del av. Flera mikrosystem tillsammans bildar nästa kontext, 

mesosystemet. Exosystemet innefattar situationer där individen inte är direkt delaktiga men som ändå 

har en effekt på dennes beteende och utveckling. Det rör sig bland annat om föräldrarnas 

arbetssituation och deras möjlighet att vara lediga med barnet. För att förstå hur alla systemen hänger 

samma kan en se på det på följande vis: Lagarna i landet (makrosystemet) styr hur skolor/förskolor 

(mesosystemet) styrs och organiseras samt hur arbetsförhållandena ser ut (exosystemet). De övriga 

systemen har inflytande på hur föräldrar kan ta sig an olika plikter och möjligheter vilket i sin tur har 

en verkan på barnets situation (mikrosystemet) (Tetzchner, 2016). 

Den här studie har som syftet att jämföra eventuella skillnader mellan pojkar och flickor dömda för 

brott samt för ungdomar med ungdomskontrakt och övriga ungdomar, på Maria-mottagningar. Vid 

resultatanalysen kan Bronfenbrenners teori hjälpa till att förstå i vilka kontexter som problematiken 

påbörjats, genom att placera riskfaktorerna i de olika kontexterna. Eftersom följande studie är 

kvantitativ och bygger på information om 652 ungdomar, utgörs en möjlighet att dra paralleller mellan 

olika riskfaktorer och utvecklingsstadier och ett senare normbrytande beteende såsom kriminalitet och 

missbruk. 

Riskfaktorer i skolan, familjen och bland vännerna ingår alla i det Bronfenbrenner förklarar som 

mikrosystem. Mesosystemet är en konstruktion av flera mikrosystem. Exosystemet, som är de 

kontexter eller miljöer som en person själv inte kan ha någon inverkan på, kan i den här studie innefatta 
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exempelvis föräldrars missbruk. Makrosystemet rör de lagstiftningar och kommunala regler som styr 

de miljöer personer ingår i, exempelvis att ungdomarnas handlingar och normbrytande beteende blir 

just normbrytande. Att få ett ungdomskontrakt är en påföljd styrd av lagen. Bronfenbrenners teori blir 

med dessa indelningar ett hjälpmedel att sortera risk- och skyddsfaktorerna och förklara just 

utvecklingen av normbrytande beteenden. 

 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studie är att beskriva och jämföra eventuella skillnader mellan pojkar 

och flickor dömda för brott samt beskriva och jämföra ungdomar inskrivna vid Maria-mottagningar i 

Sverige med avseende på om kontakten med mottagningen har föranletts av ett ungdomskontrakt 

eller ej. Jämförelserna genomförs med utgångspunkt i ett antal riskfaktorer som i forskningen 

identifierats som centrala för en ogynnsam utveckling. De riskfaktorer som undersöks är: missbruk, 

social situation, familjeförhållanden och psykisk hälsa.  

Våra frågeställningar är: 

● Finns det skillnader mellan pojkar och flickor kopplat till riskfaktorer bland ungdomar dömda 

för brott? 

● Finns det skillnader mellan ungdomar som har ungdomskontrakt respektive övriga ungdomar 

med avseende på ett antal bakgrunds- och riskfaktorer? 

Våra hypoteser är: 

1. Flickor dömda för brott redovisar en procentuellt lägre frekvens av riskfaktorer kopplade till 

uppväxt och relationer, jämfört med pojkar dömda för brott.  

 

2. Gruppen med ungdomskontrakt redovisar en procentuellt högre frekvens av riskfaktorer 

kopplade till uppväxt och relationer, jämfört med övriga ungdomar.  

 

2. Metodologiska överväganden  

2.1 Positivistiskt perspektiv  

Positivismen har kopplingar till naturvetenskapen och en önskan om att finna absolut kunskap, trots 

medvetenheten om svårigheterna med detta (Bryman, 2018; Thurén, 2007). Källan till kunskap kan, 

enligt positivismen, endast uppnås på två olika sätt – via våra sinnen, det vill säga det som vi kan iaktta 

och det som genom logik går att räkna ut. Genom att använda logiken kan data kvantifieras och 

sammanställas till statistik över ett visst problemområde, som utifrån det leder till generella slutsatser 

om hur verkligheten kan vara uppbyggd (Thurén, 2007).  

Valet av det positivistiska perspektivet föll sig naturligt då studien har som syfte att studera likheter 

och skillnader mellan flickor och pojkar dömda för brott samt för ungdomar som har ungdomskontrakt 

jämfört med övriga ungdomar kopplat till olika risk - och skyddsfaktorer. Det positivistiska 

perspektivet är väl lämpat för att skapa en så bra förståelse som möjligt för hur olika faktorer kan vara 

relaterade till ungdomarnas utveckling av ett normbrytande beteende. I följande studie är det logiken 

som ligger till grund för hur data har analyserats och återkopplas till syfte och frågeställningar.  

Utöver olika källor till kunskap finns det inom positivismen tre sätt att dra slutsatser på, via induktion 

och deduktion samt hypotetisk-deduktion. Deduktion innebär att en slutsats dras som i sambandet är 

logiskt sammanhängande utifrån teori men som inte nödvändigtvis innebär att den stämmer fullt 

överens med verkligheten. Deduktiva sanningar har, i en del sammanhang, förmågan att tysta ner 

invändningar som kunnat leda till ett mer utvecklat svar än de logiska. Därav är det viktigt att förhålla 



 

 

 12 

sig kritisk till de här sanningar. Induktion å sin sida handlar om att dra allmänna generella slutsatser 

från empiriska fakta och används vanligen vid testning av läkemedel för att få kunskap gällande dess 

effekter.  I den hypotetiskt-deduktiva metoden ställer forskare upp hypoteser som de sedan drar 

deduktiva slutsatser av och undersöker om det de kommit fram till stämmer överens med verkligheten 

(Thurén, 2007).  

Följande studie bygger på en hypotetisk-deduktiv slutsats genom att vi valt att skapa två hypoteser 

som vi kommer att testa mot den tidigare forskning som finns inom ämnet.  

2.2 Kritisk realism 

Inom kritisk realism ställer sig forskaren kritisk till att saker är så som en uppfattar dem att vara, vilket 

skiljer sig ifrån positivisternas tro på den absoluta kunskapen. Kritisk realism handlar till stor del om 

att den sociala verkligheten formas om i vardagen och att de företeelser som finns inte är direkt 

observerbara, utan att det snarare är dess effekter som går att se. För att uppnå kunskap formas 

hypoteser kring det som ska observeras och studeras. En skillnad som finns mellan kritisk realism och 

positivismen är att realisterna tror att föremål och fenomen kan existera oavsett vår kunskap kring dem 

samtidigt som den sociala verkligheten är subjektiv, det vill säga färgad av egna åsikter. Realisterna 

anser även att den uppfattning som forskning ger är ett av flera sätt att se på verkligheten medan 

positivisterna anser att den kunskap forskaren får fram är en spegling av verkligheten. Inom den 

kritiska realismen anses även de faktorer som har effekt på beteenden som verkliga och sanna (Bryman, 

2018). Slutsatsförmågan inom den kritiska realismen bygger varken på induktion eller deduktion som 

inom positivismen, utan benämns här som ett deduktivt tänkande. Slutsatserna dras från de 

bakomliggande faktorerna som är ansvariga för att forma den sociala verkligheten som testats 

(Bryman, 2018).  

Med stöd av kritisk realism har vi i följande studie möjlighet att studera ungdomarnas svar på ett mer 

kritiskt sätt och reflektera över vilka skäl som kan finnas till att vårt resultat formats som det har. 

Kritisk realism inger möjligheten att försöka förstå hur de olika variablerna och studiens resultat kan 

ge stöd för hur verkligheten kan vara utformad.  

2.3 Kvantitativ ansats 

Kvantitativ forskning innefattar kvantifiering av insamlad data och innehåller ett deduktivt synsätt 

gällande förhållandet mellan teori och praktik. Vanliga inslag är naturvetenskapliga modeller så som 

positivismen. Kvantitativ forskning handlar om siffror och data som kan mätas och det är utifrån detta 

som kunskap inom ett område skapas (Bryman, 2018). Valet av forskningsansats föll sig naturligt då 

vi var intresserade av att studera likheter och skillnader mellan olika grupper: pojkar och flickor dömda 

för brott samt ungdomskontrakt och övriga ungdomar. Det fanns också ett intresse för att studera 

relationen mellan olika faktorer i en individs liv och utvecklingen av ett normbrytande beteende och 

genom att analysera olika variabler blev detta möjligt.  

Eftersom vi var intresserade av att få ungdomarnas bild av deras uppväxt och livssituation ville vi få 

tillgång till deras egna svar på de här frågorna. Då det till följd av de etiska kraven som finns kring att 

intervjua ungdomar under 15 år gjorde det svårt för oss att intervjua den grupp vi ville, valde vi att 

använda oss av UngDOK. Genom UngDOK och den sekundärdata vi fick tillgång till kunde vi 

undersöka ungdomarnas svar kring olika variabler och sammanställa dessa för att få en så bred bild 

som möjligt av ungdomarnas egna upplevelser.  

Utöver den kvantitativa ansatsen är följande studie en så kallad tvärsnittsstudie. Vilket innebär att data 

insamlats från mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Bryman, 2018). Syftet var att framställa en 

uppsättning av kvantitativa eller kvantifierbara data som sedan kopplats till flera variabler som 

granskas utifrån olika samband. Valet av tvärsnittsdesign föll sig naturligt eftersom vi är intresserade 
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av att undersöka likheter och skillnader mellan olika variabler för att få kunskap i hur dessa kan vara 

relaterade till varandra. 

2.4 UngDOK 

UngDOK bygger på en strukturerad intervjumetod framställd särskilt för ungdomar som har en 

problematik med alkohol och/eller droger i någon form. Intervjumetoden skapades år 2003 inom ramen 

för ett trestadssamarbete mellan Maria-mottagningar för unga i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Sedan år 2009 har dokumentationssystemet utvecklats och uppdaterats i ett samarbete med 

Institutionen för kunskaps-och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården (IKM) vid 

Linneuniversitetet i Växjö. Det huvudsakliga syftet med intervjumetoden är att kunna kartlägga de 

eventuella problemområden, livssituation och behov som ungdomen har. Om kartläggningen visar på 

att ungdomen har svårigheter som hen behöver stöttning i kan en behandlings- och genomförandeplan 

utformas. Att kartlägga ungdomens problembild innan behandling påbörjas är viktigt för att kunna 

anpassa behandlingen utifrån den risknivå som ungdomen befinner sig på (Anderberg & Dahlberg, 

2019). 

Frågeformuläret innehåller frågor kopplade till flera livsområden: boende, försörjning, sysselsättning, 

fritid, alkohol, droger och tobak, behandlingshistoria, kriminalitet, uppväxt, utsatthet för våld, familj 

och relationer samt fysisk och psykisk hälsa. De flesta frågor har fasta svarsalternativ men till vissa 

frågor finns det möjlighet för ungdomen att lämna en kommentar, formuläret avslutas även med några 

öppna frågor (Anderberg & Dahlberg, 2019). 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Datainsamling och urval 

Den data som används i studien inhämtades från UngDOK (se bilaga 1). Materialet som användes i 

studien var så kallad sekundärdata vilket också innebär att vi genomfört en sekundäranalys av detta 

material. Bryman (2018) tar upp att det finns flera fördelar med att välja sekundärdata, dels för att det 

tar mindre tid när det kommer till insamlandet av material och att det material som används är av god 

kvalitet. Genom valet att använda sekundärdata kan mer tid prioriteras till analysen av data än 

insamlingen av den. Insamling av data tar generellt sätt lång tid och vi valde därav att genomföra en 

studie på sekundärdata för att kunna fokusera på analysen av materialet.   

Studiens urval innefattar ungdomar aktuella vid någon av Maria-mottagningar i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Urvalet består av flickor och pojkar i åldrarna 12–24. Materialet för pojkar och flickor 

dömda för brott bestod av inrapporterade uppgifter från 191 ungdomar, varav 84 % var pojkar och 16 

% var flickor. För frågan kring ungdomskontrakt användas uppgifter från 652 ungdomar varav 101 

hade ungdomskontrakt. Fördelning av kön i den här gruppen var 76 % pojkar och 24 % var flickor.  

 

2.5.2 Operationalisering 

Operationalisering handlar om utformningen av de begrepp som forskaren är intresserad av att mäta 

(Bryman, 2018). I följande uppsats var huvudsyftet att studera skillnaden mellan pojkar och flickor 

dömda för brott samt för de ungdomar som har ett ungdomskontrakt jämfört med övriga ungdomar, 

kopplat till olika risk och skyddsfaktorer för att se om det fanns någon skillnad mellan grupperna. 

Huvudfokusen har varit på både externa och interna risk-och skyddsfaktorer. De externa faktorerna 

innefattar faktorer utanför individen själv, exempelvis familj, skola och vänner. De interna faktorerna 

berör faktorer som finns hos individen såsom psykisk och fysisk hälsa och depression, droger samt 

kriminalitet. Då studiens material är uppbyggt från intervjuformuläret UngDOK har valet av variabler 
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varit knutna till det formuläret. Dock anser vi att de variablerna som finns med i UngDOK-formuläret 

var väl anpassade för vår studie. 

De olika variabler som undersöktes var följande: 

• Ungdomskontrakt 

• Kön 

• Alkohol- och narkotikaanvändning 

• Behandlingshistoria 

• Kriminalitet 

• Uppväxt 

• Utsatt för våld 

• Familj och relationer 

• Psykisk hälsa 

2.5.3 Analys och bearbetning 

Bearbetningen av UngDOK-materialet genomfördes i statistikprogrammet IBM Statistical Package for 

the Social Sciences, SPSS. För att kunna undersöka eventuella likheter och skillnader mellan de olika 

valda variablerna användes ett Chi-2 test som finns i SPSS. Chi-2 test används för att studera om det 

finns ett verkligt samband mellan två variabler. Testet går ut på att beräkna värdet eller den frekvens 

som förväntas för de olika cellerna i tabellen. Vi har valt att använda oss av Chi-2 test för att undersöka 

om de eventuella likheter och skillnader som finns mellan ungdomar som har ungdomskontrakt och 

de som inte har det är statistiskt signifikanta, det vill säga hur stor chansen är att slumpen spelat in. 

Om ett värde visar sig vara signifikant, exempelvis 0,0001 innebär det att chansen att det är slumpen, 

felaktigt resultat, endast är en på 10,000. För att ett resultat ska räknas som signifikant bör det ligga 

mellan 0,00–0,05 (Bryman, 2018). 

2.6 Etiska överväganden 

2.6.1 Forskningsetiska grundkrav 

Etik och moral har sin grund i vad som anses vara gott och ont, vilket i sin tur handlar om vilka 

beteenden som är respekterade samt förbjudna. En människas etiska värderingar grundar sig i dennes 

moral som speglas via personens handlingar och beteende mot andra människor. De moraliska 

ställningstaganden som en person har är inte alltid medvetna och inte heller behöver personen ha 

reflekterat över sin moral, vilket skiljer sig mot personens etiska värderingar. Etik är till skillnad mot 

moral något personen är medveten om samt har reflekterat över (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsetik berör frågor kring relationen mellan forskning och etik, vilka etiska krav som finns på 

forskaren samt de krav som finns gällande forskningens inriktning och genomförande. Ett viktigt syfte 

med forskningsetik handlar om hur de personer som deltar i forskningen blir behandlade och att de 

medverkande inte ska komma till skada eller på något sätt kränkas. Dock kan forskning genomföras 

även om de medverkande kan antas uppleva en obetydlig skada eftersom ny forskning är nödvändig 

för samhället (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det finns fyra etiska grundkrav vid forskning: samtyckeskravet innefattar att de deltagande i studien 

vet om att de deltar i en studie och ger sitt samtycke till det samt är medvetna om att de när som kan 

avsluta sin medverkan. Om de medverkande är under 15 år eller om den information som ska hämtas 

innefattar känslig karaktär ska även samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Informationskravet 

innebär att deltagarna ska få information om deras del i forskningen och kring vilka villkor som finns 

samt att medverkan är frivillig och att en när som helst kan avbryta. Konfidentialitetskravet är till för 

att ingen av deltagarna i forskningsstudien ska kunna identifieras, särskilt i fall där uppgifterna är av 



 

 

 15 

etisk känslighet. Nyttjandekravet säkerhetsställer att den insamlade informationen om de medverkande 

i studien endast används i forskningssyftets ändamål (Vetenskapsrådet, 2017; Eriksson & Hultman, 

2014). 

I följande studie kommer ämnet ungdomar och områden som kriminalitet, missbruk, hemförhållanden 

att diskuteras. De här områdena är av känslig karaktär och det är därav viktigt att säkerhetsställa att 

ingen kan komma till skada av de uppgifter som delges i studien. Genom att studien är en 

sekundäranalys av insamlat material från redan tidigare genomförda UngDOK-intervjuer upplevs de 

etiska kraven vara uppfyllda. Data från UngDOK har insamlats med samtycke från ungdomar på 

Maria-mottagningar och informationen som finns har behandlats konfidentiellt och med anonymitet. 

Insamlingen av data är kontinuerlig och sker via inregistrering i IKMDOK som är en forskningsdatabas 

förvaltad av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och Missbruksvården, 

i Växjö (Anderberg & Dahlberg, 2019). I studie används endast anonymiserad data. 

2.7 Kvalitetskriterier 

2.7.1 Reliabilitet 

I bedömningen av en studies kvalitet finns det olika kriterier som ska vara uppnådda, det vill säga 

kvalitetskriterier. I den kvantitativa metoden handlar det validitet och reliabilitet. Begreppet reliabilitet 

är en indikator på att studien har ett tillvägagångssätt och mätinstrument som är så pass konkret och 

följdriktigt att den vid ett nytt tillfälle kan få samma resultat. Om en studie har hög reliabilitet innebär 

det att testresultatet, bör, vara likvärdigt vid ett nytt testtillfälle oberoende av vem som genomför testet 

(Bryman, 2018). UngDOK som intervjumetod har genomgått en undersökning som studerade huruvida 

metoden uppnår de kvalitetskriterier som finns. Studien visade på att det så kallade test-retest, som är 

ett sätt för att testa stabiliteten hos det som mäts, uppfyller kraven vilket innebär att metoden håller 

måttet (Dahlberg, Anderberg & Wennberg, 2017). 

2.7.2 Validitet 

Validitet berör frågan om studien undersökt det den säger sig göra. Validiteten innehåller flera delar, 

dels handlar det om i fall ett begrepp är relevant för det som undersöks och på vilket sätt, samt om det 

verkligen mäter det som det sägs mätas. Validitet berör även huruvida förhållandet mellan två variabler 

är hållbart eller inte. Om resultatet som framkommer är generaliserbart för den kontext undersökningen 

gäller är ännu en indikator på hög validitet. Det handlar även om hur resultaten som framkommer i en 

studie går att applicera i det vardagliga livet (Bryman, 2018). Via studien, om UngDOK som metod, 

går det att utläsa att manualen för UngDOK nå upp till de krav som finns gällande tillförlitligheten i 

de svar som kan utläsas via manualen och mellan de olika testerna. Intervjumetoden är i sin helhet 

tillfredställande nog att kunna använda i intervjuer av ungdomar med drogproblem (Dahlberg, 

Anderberg & Wennberg, 2017).  

3. Resultat 

3.1 Finns det skillnader mellan pojkar och flickor kopplat till riskfaktorer bland 

ungdomar dömda för brott? 

I följande resultatdel är urvalet endast de ungdomar som blivit dömda för brott. Tabellerna redogör för 

vilka riskfaktorer ungdomarna har, kopplat till kön. Även drog- och alkoholkonsumtionen redovisas. 

Gruppen består av 191 ungdomar, 161 pojkar och 30 flickor. Av dessa ungdomar är det 65 pojkar och 

8 flickor som har fått ungdomskontrakt som en åtgärd. Huruvida ungdomskontraktet tillkommit som 

en påföljd för ett brott eller genom en straffvarning framgår inte. I det här urvalet har 51 % av pojkarna 

och 64 % av flickorna som är dömda för brott även blivit utsatta för brott själva. 
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3.1.1 Uppväxtförhållanden 

Tabell 1: Variabler i form av riskfaktorer inom skola, uppväxt och familjeförhållanden samt umgänge, hos pojkar 

respektive flickor. Syftet med detta var att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor 

som blivit dömda för brott. Resultatet redovisar hur många procent som har eller har haft dessa i sin uppväxt. 
 

Pojkar Flickor Totalt  P N  
N=161 N=30 191 

  

Skola 
     

Problem med närvaro/resultat/trivsel 65 67 65 NS 191 

Läs/skrivsvårigheter 16 23 17 NS 191 

Uppväxt & familjeförhållanden 
     

Placerad i familjehem/institution 31 41 32 NS 188 

Ekonomiska problem hemma 33 38 34 NS 176 

Alkohol/drogmissbruk hemma 23 27 25 NS 176 

Psykiska problem hemma 27 59 32 * 174 

Misshandel/våld hemma 27 38 30 NS 176 

Skilda föräldrar 63 67 63 NS 185 

Utsatt för fysiskt våld 55 61 56 NS 173 

Utsatt för psykiskt våld 30 68 36 * 173 

Utsatt för sexuellt våld 2 39 8 * 172 

Konflikt med föräldrar/närstående 28 25 27 NS 179 

Upplevt trauma 27 30 27 NS 172 

Umgänge 
     

Vännerna använder droger 63 73 64 NS 185 

Vännerna begår brott  36 23 34 NS 179 

Skillnaden mellan andelen pojkar och flickor som haft problem i skolan är liten, 65 % av pojkarna och 

67 % av flickorna. Gällande läs/skrivsvårigheter uppgav 16 % av pojkarna och 23 % av flickorna att 

de upplevt problem med detta.  

Frågan om skilda föräldrar var den enda variabeln som pojkarna upplevt mer problematik kring än 

flickorna, där 27 % av pojkarna och 25 % av flickorna uppgav detta problem. Skillnaden var dock ej 

signifikant. Flickorna rapporterade som sagt i högre grad problem under sin uppväxt än vad pojkarna 

gjorde, i några av frågorna var dock skillnaderna markanta mellan könen. I frågan om psykiska 

problem i hemmet svarade 59 % av flickorna och 27 % av pojkarna att de upplevt denna form av 

problematik. Skillnaden mellan könen var signifikant. Även gällande variabeln om upplevelser av 

psykiskt våld svarade en högre andel av flickorna att de varit med om problemet, 68 % jämfört med 

30 % av pojkarna. Ytterligare en variabel som visar på en markant och signifikant skillnad mellan 

könen är frågan om sexuellt våld där 2 % av pojkarna svarade ja på frågan och 39 % av flickorna.  

Av pojkarna har 63 % vänner som använder droger, av flickorna är det 73 %. Vidare går det att utläsa 

att 36 % av pojkarna och 23 % av flickorna har vänner som begår brott. Det finns dock ingen signifikant 

skillnad mellan könen.  
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3.1.2 Psykisk hälsa 

Tabell 2: Variabler i form av faktorer som rör den psykiska hälsan, hos pojkar respektive flickor. Resultatet redovisar hur 

många procent av vardera grupp som upplevt dessa faktorer de senaste 30 dagarna. 
 

Pojkar Flickor Totalt  P  N  
N=161 N=30 191 

  

Sömnproblem 53 57 53 NS 169 

Depression 25 45 29 * 160 

Ångest/oro 32 63 38 * 165 

Koncentrationsproblem 50 47 49 NS 166 

Våldsamt beteende 19 21 19 NS 158 

Suicidtankar 2 14 4 * 153 

Medicinerad* 16 41 21 * 152 
Ätstörning 6 15 8 NS 146 

Självskadebeteende 2 7 3 NS 152 

*Medicinerad = tar receptbelagt medicin för någon typ psykisk ohälsa 

I tabell två går det att utläsa att flickorna i högre utsträckning än pojkarna upplevt problem kopplade 

till sitt psykiska mående förutom i variabeln koncentrationsproblem. Koncentrationsproblem har 

upplevts av 50 % av pojkarna och 47 % av flickorna, skillnaden var dock inte signifikant. I några 

avseenden är skillnaderna mellan könen dock stora. Exempelvis går det att utläsa att 25 % av pojkarna 

och 45 % av flickorna svarade att de upplevt sig vara deprimerade, vilket innebär en skillnad på 20 % 

mellan könen. Variabeln kopplad till ångest visade en skillnad på 31 %, där 32 % av pojkarna och 63 

% av flickorna uppgav att de känt ångest eller oro under de 30 senaste dagarna. Flickorna uppgav även 

till högre grad att de haft suicidtankar, 14 % mot 2 % hos pojkarna. Även i frågan gällande receptbelagd 

medicin var andelen flickor högre än pojkarna, 41 % jämfört med 16 %. Variablerna deprimerad, 

ångest/oro, suicidtankar och medicinering visade på en signifikant skillnad mellan könen.  

3.1.3 Alkohol- och drogerfarenheter  

Tabell 3: Variabler i form av alkohol- och drogerfarenheter och konsumtion, hos pojkar respektive flickor. 

Alkoholkonsumtionen har delats upp i olika svårighetsgrader och primärdrogerna har minskats till endast tre grupper, 

där gruppen ”övriga droger” består av över 13 olika substanser. Resultatet redovisas procentuellt i olika svårighetsgrader 

i de två grupperna.  

* Låg frekvens = dricker aldrig – 1 dag i veckan. Hög frekvens = 2–3 dagar i veckan eller dagligen.  **Övriga droger 

avser; Buprenorfin/Suboxone, GHB, Amfetamin, Spice, Kokain, Sniffning/lösningsmedel, Ecstasy, Bensodiazepiner/andra 

lugnande medel, LSD, Opioider/andra smärtstillande medel, Heroin, Anabola androgena steroider, Metadon och övriga 

medel. 

Av hela gruppen dricker 26 % aldrig alkohol, 44 % dricker sällan och 4 % dricker veckovis. Detta 

resultat visar därmed att alkoholkonsumtionen existerar men de flesta dricker sällan eller aldrig. Det 

finns en knapp skillnad mellan grupperna i frågan om alkoholkonsumtionen där pojkarna generellt sätt 

dricker lite mer än flickorna. Däremot uppger 40 % av flickorna att de har ett blandmissbruk, jämfört 

med 23 % av pojkarna, vilka droger som blandas framgår dock inte. 

 Pojkar Flickor Totalt P   N 

 N=161 N=30 191   

Alkohol & drogerfarenheter      

Alkoholkonsumtion låg frekv.* 96 97 96 NS 178 

Alkoholkonsumtion hög frekv.* 4 3 4 NS 178 

Blandmissbruk 23 40 26 NS 191 
Primärdrog      

Alkohol 6 10 6 NS 191 

Cannabis 83 67 81 * 191 

Övriga droger** 10 23 12 * 191 
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Cannabis är den vanligaste primärdrogen för båda grupperna, 84 % av pojkarna och 67 % av flickorna 

brukar främst cannabis. Färre ungdomar har alkohol som primärdrog, det är något vanligare hos flickor 

än hos pojkar. Tabellen visar att övriga droger är vanligare än alkohol, där 23 % av flickorna och 10 

% av pojkarna har övriga droger som primärdrog. Det är dock viktigt att komma ihåg att svaret ”övriga 

droger” består av över 13 olika substanser. I detta resultat framgår det inte vilka av dessa 13 droger 

som ungdomarna svarat att de brukar mest. 

3.2 Finns det skillnader mellan ungdomar som har ungdomskontrakt respektive övriga 

ungdomar med avseende på ett antal bakgrunds – och riskfaktorer?  

Urvalet i resultatet nedan bygger på svaren från hela populationen, vilken består av 652 ungdomar, 

varav 490 är pojkar och 157 är flickor. Två grupper har skapats av då syftet var att undersöka likheter 

och skillnader mellan ungdomar med ungdomskontrakt och övriga ungdomar. Antalet ungdomar med 

ungdomskontrakt är 101.  Vi har valt att inte ha ålder i beaktning då ungdomskontrakt står i fokus, 

men ungdomarna är mellan 12 och 24 år.  

3.2.1 Uppväxtförhållanden 

Tabell 4: Variabler i form av riskfaktorer inom skola, uppväxt- och familjeförhållanden och umgänge, hos de ungdomar 

med ungdomskontrakt respektive övriga ungdomar. Syftet var att jämföra grupperna för att se om det fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna och olika variabler.  Resultatet redovisar hur många procent som har eller har haft dessa risker 

i sin uppväxt. 

 

Ungdomar med ungdomskontrakt rapporterar i något mindre utsträckning problem med skolan än 

övriga ungdomar, siffrorna visar 60 % mot 65 %. Skillnaden är inte signifikant. Överlag har gruppen 

utan ungdomskontrakt rapporterat mer svårigheter i de olika frågorna än gruppen med 

ungdomskontrakt. Frågan gällande ungdomar med föräldrar som separerat är den enda variabeln där 

det går att utläsa att gruppen med ungdomskontrakt är överrepresenterade. Det är även den fråga med 

den största procentuella skillnaden mellan grupperna. Resultatet för skilda föräldrar är signifikant. 

Exempel på fler variabler med en representativ skillnad är om ungdomen upplevt alkohol- och 

drogrelaterad problematik hemma, där 15 % av gruppen med ungdomskontrakt redovisade denna 

 Övriga Ungdomar Ungdomskontrakt Totalt P  N 

 N=547 N=101 652   

Skola      

Problem med närvaro/resultat/trivsel 66 60 65 NS 639 

Har läs/skrivsvårigheter 13 14 13 NS 648 
Uppväxt & familjeförhållanden      

Placerad i familjehem/institution 25 21 25 NS 623 

Ekonomiska problem hemma 28 26 27 NS 583 

Alkohol/drogmissbruk hemma 31 15 29 * 588 

Psykiska problem hemma 34 28 33 NS 577 

Misshandel/våld hemma 26 17 24 NS 580 

Skilda föräldrar 53 71 56 * 609 

Utsatt för fysiskt våld 48 46 47 NS 571 

Utsatt för psykiskt våld 36 27 35 NS 568 

Utsatt för sexuellt våld 13 3 12 * 566 

Konflikt med föräldrar/närstående 33 20 31 * 581 

Upplevt trauma 25 22 24 NS 552 

Umgänge      

Vännerna använder droger 67 48 64 * 609 

Vännerna begår brott  29 18 27 * 581 
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problematik. Av gruppen med övriga ungdomar har nästan dubbelt så många, 31 %, upplevt alkohol- 

och drogproblem hemma. Skillnaden är signifikant.  

Samtliga frågor berörande upplevt våld i olika former visar att gruppen med ungdomskontrakt upplevt 

detta i mindre utsträckning. De variabler som undersöker problematik hemma, som ej berör våld, visar 

även att ungdomarna med ungdomskontrakt rapporterat mindre problematik än övriga ungdomar. Av 

ungdomarna med ungdomskontrakt uppger 17 % att de upplevt problem hemma medan 25 % av de 

övriga ungdomarna uppger samma problematik.  

Av gruppen med ungdomskontrakt har 48 % vänner som brukar droger jämfört med 67 % av övriga 

ungdomar. I frågan om ungdomarna har vänner som begår brott uppger 18 % av ungdomarna med 

ungdomskontrakt och 29 % av övriga ungdomar att de har vänner som begår brott. Skillnaderna mellan 

grupperna har visats sig vara signifikanta.  

3.2.2 Psykisk hälsa 

Tabell 5: Variabler i form av faktorer som rör den psykiska hälsan de senaste 30 dagarna, hos gruppen med 

ungdomskontrakt respektive gruppen utan. Resultatet redovisar hur många procent av vardera grupp som upplevt dessa 

faktorer de senaste tre månaderna från som har eller har haft dessa i sin uppväxt. 

Den variabel där det går att tyda störst skillnader mellan grupperna är frågan om depression. Av de 

ungdomar som har ungdomskontrakt uppger 15 % att de upplevt depression de senaste 30 dagarna 

jämfört med 35 % i gruppen med övriga ungdomar. Nästa variabel undersöker ångest och oro hos 

ungdomarna, där 29 % av de med ungdomskontrakt och 35 % av övriga ungdomar uppger att det 

upplevt det.  

Sett till den variabel som flest ungdomar upplevt oavsett skillnader mellan grupperna är sömnproblem. 

Nästan hälften av ungdomarna i varje grupp har upplevt sömnproblem de senaste 30 dagarna, däremot 

är övriga ungdomar, likt i de flesta andra frågor, överrepresenterade. I frågan om vad ungdomarna 

upplevt i störst utsträckning, är ångest och oro den variabel som är näst på tur. Anmärkningsvärt är att 

den enda variabeln inom psykisk hälsa där ungdomarna med ungdomskontrakt rapporterat mer 

problematik är i frågan om ätstörningar, 9 % mot 6 % av de övriga ungdomarna.  Resultat är däremot 

är inte signifikant. 

 

 

 

 

 

 Övriga Ungdomar Ungdomskontrakt Totalt P  N 

 N=547 N=101 652   

Sömnproblem 54 46 52 NS 558 

Deprimerad 35 15 32 * 531 

Ångest/oro 48 29 45 * 554 
Koncentrationsproblem 57 43 55 * 539 

Våldsamt beteende 23 11 21 * 515 

Suicidtankar 9 1 8 * 507 

Medicinerad 24 14 22 NS 509 

Ätstörning 6 9 6 NS 473 

Självskadebeteende 7 3 6 NS 501 
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3.2.3 Alkohol- drog- och brottserfarenheter 

Tabell 6: Variabler i form av alkohol- drog- och brottserfarenheter, hos gruppen med ungdomskontrakt respektive övriga 

ungdomar. Resultatet redovisas procentuellt i olika svårighetsgrader i de två grupperna.  

* Låg frekvens= dricker aldrig – 1 dag i veckan. Hög frekvens= 2–3 dagar i veckan eller dagligen. ** Övriga droger 

avser; Buprenorfin/Suboxone, GHB, Amfetamin, Spice, Kokain, Sniffning/lösningsmedel, Ecstasy, Bensodiazepiner/andra 

lugnande medel, LSD, Opioider/andra smärtstillande medel, Heroin, Anabola androgena steroider, Metadon och övriga 

medel. 

Den drog de flesta ungdomar har som primärdrog är cannabis, främst hos gruppen med 

ungdomskontrakt. Av de övriga ungdomarna har 10 % alkohol respektive övriga droger som 

primärdrog. I gruppen med ungdomskontrakt är det också en ganska jämn siffra, 4 % har alkohol och 

5 % har övriga droger som primärdrog. Dock ingår över 13 olika droger i kategorin övriga droger, 

medan alkohol endast rör alkohol. 

Tabellen visar även att gruppen med ungdomskontrakt redovisar högre siffror än övriga ungdomar i 

frågor om brott. Endast 7 % av denna grupp har aldrig blivit gripna, medan mer än hälften, 51 %, av 

övriga ungdomar inte har några erfarenheter av att bli gripna. Detta innebär att 93 % av de med 

ungdomskontrakt och 49 % av övriga ungdomar någon gång har blivit gripna. 

4. Diskussion 

Följande avsnitt presenterar en diskussion kring hur valet av metod uppstod och hur vi ser på detta val 

i efterhand. Även de resultat som redovisas i studien diskuteras i relation till tidigare forskning. Första 

delen berör endast metoden och senare delen berör resultatet. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning som kopplar hela resultatet till den tidigare forskningen samt en del som kopplar 

samman studien till det socialpedagogiska fältet. 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att analysera skillnader mellan pojkar och flickor dömda för brott kopplat till 

olika riskfaktorer samt olika riskfaktorer kopplade till grupperna ungdomar med ungdomskontrakt och 

övriga ungdomar. Kvalitativa studier kräver en tolkning av svaren för att få en djupare förståelse av de 

fenomen som studeras. Vårt huvudfokus var inte att tolka våra svar, utan att få en bred bild av 

eventuella likheter och skillnader mellan de grupper som valdes för studien. För att göra en sådan 

studie krävs en kvantitativ ansats. Eftersom en kvantitativ studie kräver ett stort urval, inhämtades vår 

data från flera olika Maria-mottagningar under olika tidpunkter, detta kallas tvärsnittsdesign och har 

varit värdefullt för genomförandet av vår studie.  

 Övriga Ungdomar Ungdomskontrakt Totalt P   N 

 N=547 N=101 652   

Alkohol & drogerfarenheter      

Alkoholkonsumtion låg frekv.* 58 72 60 * 615 

Alkoholkonsumtion hög frekv.* 42 28 40 * 615 

Blandmissbruk 19 10 18 * 648 

Primärdrog      

Alkohol 10 4 9 * 638 

Cannabis 78 92 80 * 638 

Övriga droger** 11 5 10 NS 638 

Brottserfarenheter      

Blivit gripen 49 93 56 * 608 

Dömd för brott 23 75 31 * 607 

Utsatt för brott 46 44 46 NS 571 
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Den data använd i studien är som sagt insamlad från Maria-mottagningar via UngDOK och består av 

652 ungdomar från Stockholm, Göteborg och Malmö. Urvalet är stort nog för att kunna göra en 

kvantitativ studie, däremot kan det inte tala för alla ungdomar i Sverige med liknande problematik. 

Under databearbetningen och analysen visade sig urvalet vara lite för smalt för att få signifikanta svar, 

vilket vi hade önskat, trots detta fann vi många intressanta svar. Vi insåg även under analysens gång 

att flickorna var väldigt få i hela materialet och därmed blev det svårt att dra slutsatser applicerbara för 

en större grupp.   

En svårighet med sekundärdata, som vi använt oss av, är att kunna försäkra sig kring kvalitén. Vi valde 

syfte och frågeställningar, skrev bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter och fick 

efter det vår data tilldelad. Eftersom vi själva inte varit med och utformat datainsamlingen har det varit 

svårt att i förväg veta vilka variabler som är mest relevanta. Om vi själva hade skapat ett strukturerat 

intervjuformulär eller enkäter, hade vi till viss del även kunnat få exakt de svar vi ville ha till resultatet, 

genom sekundärdata fick vi lita på att svaren på våra frågor fanns. UngDOK har som syfte att kartlägga 

alkohol- och drogproblematik hos ungdomar medan vårt syfte har varit att studera risk- och 

skyddsfaktorer jämfört i olika grupper. 

UngDOK är ett formulär med strukturerade intervjufrågor som en professionell ställer klienten. Detta 

innebär att alla svar som finns i formulären kommer från ungdomen själv och inte från någon annan 

som talar om ungdomen. Det finns både positiva och negativa aspekter med att ungdomarna svarar 

själva. Det är positivt för att vi får ungdomarnas egna upplevelser, däremot kan det även vara negativt 

då formulären besvaras vid ett enda tillfälle och det är vid inskrivning. En del ungdomar kanske inte 

känner sig tillräckligt bekväma för att besvara en del frågor eller undanhåller delar av sanningen i 

andra. 

Vår data från UngDOK har analyserats via databearbetningsprogrammet SPSS, ett program som var 

helt nytt för oss båda. Eftersom det var helt nytt saknade vi kunskap kring hur det mesta fungerade, 

vilket fördröjde bearbetningen en del. Vi lärde oss programmet under studiens gång och stötte på en 

del hinder och svårigheter och därför fick mycket tid som kunde prioriteras på andra delar av uppsatsen 

prioriteras på att lösa problemen.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Frågeställning 1 

Hypotes för denna frågeställning framställdes med tanken att flickor dömda för brott skulle komma att 

redovisa en lägre procentuell frekvens av riskfaktorer kopplade till variablerna uppväxt och relationer 

än vad pojkarna skulle göra. Resultatet i denna studie visar dock på motsatsen. Flickorna har endast i 

ett fåtal variabler svarat för en lägre grad av problematik än vad pojkarna gjort.  

Frågeställningen som berör skillnader mellan pojkar och flickor dömda för brott visade på intressanta 

resultat där flickorna i stort rapporterade mer problem kopplade till de olika variablerna än vad 

pojkarna gjorde. Resultatet gav signifikanta skillnader i 7 av 24 variabler. Tabell ett redovisar 

riskfaktorer kopplade till uppväxtförhållanden så som skolan, familj/uppväxt och umgänge. Det går i 

tabellen att utläsa att flickor uppger mer problematik i förhållande till de olika variablerna än vad 

pojkarna gör. Exempelvis kan vi utläsa att flickorna har mer problem i skolan både gällande närvaro 

och resultat samt när det kommer till läs och skrivsvårigheter. 

Även om skillnaderna mellan könen inte är särskilt stora, visar resultatet att mer än 60 % av både 

pojkarna och flickorna har upplevt skolan som negativ. Stone m.fl. (2012) beskriver att en positiv 

skolgång reducerar utvecklandet av normbrytande beteende, de barn som haft en fungerande skolgång 

löper en mindre risk att utveckla problematik senare i tonåren. Bronfenbrenner menade att det vi 

upplevt i en utvecklingsnivå kan tas med in i nästa (Tetzchner, 2016). Genom att utgå från denna teori 
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möjliggör vi en diskussion kring att de höga siffrorna beror på att problematiken pågått under en längre 

period, om inte under hela skolgången.   

I första tabellen kan vi även utläsa att flickorna uppger mer problematik sett utifrån riskfaktorer i alla 

variabler bortsätt från konflikt med föräldrarna där pojkarna uppger en något mer problematisk bild. I 

variabeln om upplevt sexuellt våld är flickorna tydligt överrepresenterade. Av pojkarna har 2 % 

upplevt sexuellt våld, av flickorna har hela 39 % upplevt detta. Howell m.fl. (2002) förklarar att ett 

samband mellan sexuellt utnyttjande som barn och ett senare kriminellt beteende inte gick att fastslå, 

då bevisningen var för svag. Huruvida vårt resultat kring sexuellt våld kan kopplas direkt till 

ungdomarnas normbrytande beteende går inte heller att redovisa, däremot bör dessa siffror 

uppmärksammas då de är höga. Resultatet visar att siffrorna är höga, vad vi inte kan se är hur våldet 

utspelat sig, om det varit verbalt eller fysiskt. Hawkins m.fl. (1992) delar in risk- och skyddsfaktorer i 

två kategorier, samhälleliga och personliga, i de samhälleliga ingår bland annat normer och lagar. 

Normerna kring sex kan se olika ut för kvinnor och män i olika sammanhang och kan vara en orsak 

till att flickorna i denna studie blivit utsatta i den grad de blivit. Hawkins m.fl. (1992) menar även att 

riskfaktorer inte är säkra orsakssamband till ett visst beteende, utan att de ökar risken och ju fler 

riskfaktorer desto större risk för beteendet. Att 39 % av flickorna blivit utsatta för sexuellt våld och 

även har ett normbrytande beteende behöver alltså inte ha med varandra och göra. 

Tidigare forskning beskriver en relation mellan umgängeskretsen och dryckesvanor hos unga. 

Kompisgäng som tidigt skapar sig alkoholvanor tillsammans ger en ökad risk för ett senare 

alkoholberoende (Stone m.fl., 2012). Vårt resultat ger inte något svar på hur umgängeskretsen är 

relaterad till ungdomarnas beteende och det går inte heller att säkerhetsställa hur ungdomarnas alkohol 

och drogvanor har influerats av vännernas bruk. Resultatet redogör endast för hur vanorna ser ut hos 

ungdomarna. Tidigare forskning visar att cannabis är den vanligaste primärdrogen hos ungdomarna 

vilket även överens stämmer med vårt resultat. Cannabis är även den drog som har tydligast koppling 

till kriminalitet enligt tidigare forskning (Howell m.fl., 2002 & Green m.fl., 2010). Den tidigare 

forskningen ger inget generellt svar på hur cannabis och kriminalitet samverkar. Stoddard m.fl. (2015) 

menar att en anledning kan vara den fysiologiska effekt i hjärnan som blir vid påverkan av narkotika 

men också att umgängeskretsen inverkar. Forskaren syftar till att unga lättare influeras av varandra 

och att det inte är ovanligt att ungdomar som har ett normbrytande beteende brukar narkotika eller har 

ett kriminellt beteende. Resultatet för den här studien ger inget svar kring hur eller om ungdomarna 

påverkats av sina vänner. Det som går att utläsa är att flickorna har flest vänner som brukar droger, 

medan pojkarna har flest vänner som begår brott. Rounds-Bryant m.fl. (1998) redovisar i sin studie att 

pojkar begår brott i större utsträckning än flickor. Urvalet för frågeställningen har varit ungdomar 

dömda för brott och fördelningen mellan könen har varit ojämn, med flera pojkar än flickor. 

Anledningen till att det är fler pojkar med i studien kan diskuteras men inte säkerställas. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att det faktiskt är fler pojkar som döms till kontakt med Maria-

mottagningar av anledningen att flickor i mindre utsträckning generellt begår brott. Det gäller dock att 

hålla sig kritisk till detta eftersom det dels kan vara så att flickor i mindre grad blir gripna för brott 

men det är också möjligt att flickorna har fått andra följder än Maria-mottagningar.  

Likt de flesta variabler är rapporterar flickorna även mer problematik kopplad till psykisk (o)hälsa. I 

en del av variablerna är andelen relativt jämn mellan könen, exempelvis i frågan om 

koncentrationsproblem och våldsamt beteende. Över hela populationen är sömnproblem och 

koncentrationsproblem de två variabler som är störst hos båda könen, ungefär hälften av ungdomarna 

i varje grupp har upplevt detta. Den högsta siffran i tabellen är 63 % och svarar för hur många flickor 

som upplevt ångest eller oro. Gällande medicinering relaterad till den psykiska hälsan är flickorna 

överrepresenterade, 41 % jämfört med killarnas 16 %. 

Aebi m.fl. (2014) menar att pojkar i större utsträckning än flickor har problem med utåtagerande 

beteende och att flickorna upplevde fler, både inre och yttre, stressorer. Författarna redovisade även 
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att flickor upplever problem inom sig själva oftare och att de hade bättre metoder för att hantera sina 

problem än pojkarna. En tanke kan vara att personer som inte kan hantera sina problem på ett gynnsamt 

sätt, oavsett om de upplevda problemen är inre eller yttre, lättare hamnar i situationer där normbrytande 

beslut tas. Aebi m.fl. (2014) menar även att bara genom att vara pojke ökar risken för att utveckla ett 

kriminellt beteende. Huruvida det biologiska könet inverkan vid normbrytande beteende är ett starkt 

uttalande även om det inte innebär att alla män har ett beteende som bryter mot normen det vore 

däremot intressant att studera området närmare.  

Genom studiens utgångspunkt och frågeställningar har vi fått fram intressanta resultat som är en viktig 

del i det kommande arbetet med ungdomar som har ett normbrytande beteende. Trots att det inte varit 

möjligt att säkerhetsställa vilka specifika riskfaktorer varje ungdom har i sitt liv är det intressant att 

flickorna rapporterade mer problem än pojkarna vilket där med fallerade vår hypotes. Något som dock 

går att se är att resultatet överensstämmer med tidigare forskning i avseendet att flera riskfaktorer 

innebär en större risk i förhållande till utvecklandet av normbrytande beteende. Eftersom ungdomarna 

för denna frågeställning är dömda för brott och på så vis har uppvisat ett beteende som inte accepteras 

i samhället är kopplingen mellan riskfaktorer och normbrytande beteende enklare att se.  

Det är dock inte bara via riskfaktorer som förklaringar till ungdomarnas problematik kan utläsas. 

Genom att studera Bronfenbrenners modell om hur människan utvecklas i samspel med andra, både 

människor och föremål, kan en förståelse för människors beteende finnas. Bronfenbrenner benämner 

olika kontexter som påverkar människan på olika sätt och i olika perioder (Tetzchner, 2016). 

Kontexterna berör på olika sätt personens utveckling och kan även kopplas med de risk-och 

skyddsfaktorer som finns. Exempelvis kan exosystemet användas som innefattar saker i personens 

omgivning som hen inte själv kan påverka men som ändå påverkar personen. Hit räknas bland annat 

föräldrar. En del av ungdomarna som deltagit i studien har rapporterat problem kopplad till föräldrar 

eller vårdnadshavare, exempelvis via skilsmässa eller konfliktfylld relation. Enligt Bronfenbrenners 

modell kan problem eller erfarenheter som uppstår i någon av kontexterna följa med personen under 

resten av livet om inte personen får möjlighet att förändra eller hantera dess. En förklaring till 

ungdomarnas normbrytande beteendet skulle därigenom kunna kopplas de svårigheter som de upplevt 

i exosystemet, mesosystemet eller mikrosystemet. Mikrosystemet kan vara till hjälp för att förstå 

ungdomar som vid tillfälligt befinner sig i umgängen eller situationer som inte är gynnsamma för en 

eftersom systemet innefattar bestämda tidpunkter i livet. Riskfaktorer kan, som tidigare nämnts, också 

vara tillfälliga vilket tydliggör att specifika tidsperioder eller tillfälliga relationer kan utgöra en risk i 

just den perioden.   

Resultaten för studien ger en möjlig bild av ungdomskriminalitet och säkerställer inte en liknade 

resultatbild för andra ungdomar i exempelvis mindre städer. För framtida forskning vore det intressant 

att undersöka och jämföra könsfördelningen i mindre samt större städer. Även att närmare studera den 

kriminella utvecklingen hos flickor och hur det har förändrats inom en bestämd tidsaspekt.  

4.2.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen uppkom i syftet att undersöka om det finns några skillnader mellan 

ungdomar som fått ungdomskontrakt jämfört med övriga ungdomar på Maria-mottagningar kopplat 

till risk-och skyddsfaktorer. Hypotesen för studien var att ungdomar med ungdomskontrakt redovisar 

en procentuellt högre frekvens av riskfaktorer kopplade till uppväxt och relationer, jämfört med övriga 

ungdomar. Resultatet för studien visade sig intressant på så sätt att vi fick signifikans i 11 av 24 

variabler och att hypotesen fallerade då övriga ungdomar rapporterade mer problem kopplat till 

riskfaktorerna än gruppen med ungdomskontrakt.  

Som redan redovisats i frågeställning ett och i tidigare forskning är skolan en viktig del i ungdomarnas 

liv och kan påverka i både positiv och negativ riktning. För ungdomarna i denna frågeställning 

rapporterade 60 % av ungdomarna med ungdomskontrakt och 66 % av övriga ungdomar en 
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problematisk relation till skolan. Likt första frågeställningen är det en hög andel ungdomar som 

upplever just denna problematik och frågan blir vad kan vi göra åt detta? Stone m.fl. (2012) redovisar 

bland annat att en negativ skolgång kan vara en av orsakerna till utvecklandet av ett normbrytande 

beteende. Även Bronfenbrenners modell visar på hur problematik i olika kontexter kan fortsätta 

påverka individen. Som tidigare nämnts finns det olika system i en människas liv och skolan kan 

placeras i mesosystemet. Ungdomarna i studien som upplevt problem med skolan stöter på så sätt även 

på svårigheter i mesosystemet som kan följa med under resten av livet om individen inte får möjlighet 

att förändra mönstret. Ett möjligt sätt att skapa möjlighet för förändring skulle exempelvis kunna vara 

att involvera en socialpedagog som ett stöd i klassrummet för att lyckas nå individerna som håller på 

att hamna snett. En förutsättning är då givetvis att eleven befinner sig i klassrummet.  

Att ha olika problem i uppväxten förklaras i avsnitten bakgrund och tidigare forskning som risker för 

ett senare normbrytande beteende. För att en ungdom ska ha kontakt med Maria-mottagningar och/eller 

få ett ungdomskontrakt som åtgärd har ungdomen med största sannolikhet haft ett normbrytande 

beteende, åtminstone under en viss tid eller period. De flest som har ett ungdomskontrakt har begått 

brott och därmed är deras normbrytande beteende ett faktum. Därmed kan en tanke vara att denna 

grupp av ungdomar bör vara de som rapporterat problem i familjen och uppväxten i större utsträckning 

än ungdomarna utan ungdomskontrakt. Vad resultatet visar är däremot motsatsen. Ungdomarna med 

ungdomskontrakt har visat sig ha en lägre grad problem från familjen och uppväxten. Även om vissa 

resultat var väldigt lika mellan grupperna var övriga ungdomar överrepresenterade i de flesta frågor.  

Separerade föräldrar är enligt tidigare forskningen en betydande riskfaktor för utvecklingen av ett 

ogynnsamt beteende. Resultatet av ungdomarna på Maria-mottagningarna visar, till skillnad från de 

flesta andra resultat, att många av de som fått ett ungdomskontrakt (71 %) även hade skilda föräldrar. 

För gruppen utan ungdomskontrakt gäller det lite fler än hälften av ungdomarna. Likaså finns det 

signifikanta samband mellan grupperna när det kommer till att ha haft konflikter med föräldrar, samt 

att ha blivit utsatt för sexuellt våld hemma. Antalet ungdomar, i hela populationen, som upplevt fysiskt 

våld hemma är ungefär hälften. Som nämnts redan i frågeställning ett kan skilda föräldrar kopplas till 

Bronfenbrenners modell om exosystemet och hur utomstående faktorer kan påverka ungdomen. Att 

ens föräldrar skiljer sig är inget som ungdomen själv kan påverka men det påverkar trots det personens 

liv på ett eller annat sätt.  

Bränström m.fl. (2007) förklarade att chansen för att börja bruka alkohol är större hos de ungdomar 

som växt upp med separerade föräldrar. Stone m.fl. (2012) redovisade även att barn som växt upp i ett 

konfliktfyllt hem har en ökad risk för att senare utveckla substansberoende. Trygga relationer kan stå 

emot personliga problem och reducera risken för en ogynnsam utveckling. Vidare förklarar han att 

hem med bristande kontroll, men även hem med för mycket kontroll även kan innebära en risk för att 

utveckla normbrytande beteende.  

Av gruppen utan ungdomskontrakt har 67 % rapporterat att de har vänner som använder droger, jämfört 

med 48 % av gruppen med ungdomskontrakt, ett resultat som visats vara signifikant. Tidigare 

forskning påvisar att ungdomar som har vänner med speciella mönster lätt tar efter dessa mönster. Ett 

normbrytande beteende har tidigare i studien förklarats som ett beteende som blir normbrytande om 

det av omgivningen uppfattas som det. Att umgås med vänner där en stor del av gruppen använder 

droger är det inte ett lika stort normöverträde, det normaliseras i den lokala miljön och blir därför 

enklare att uppfatta som ett accepterat beteende. Stone m.fl. (2012) förklarade att det finns en relation 

mellan en ungdoms umgängeskrets och när och vad ungdomen börjar dricka. Vidare förklarade 

författaren att frekvensen av umgängets alkoholkonsumtion har inflytande på den egna konsumtionens 

stegring. Då detta exempel i grund och botten handlar om omgivningens inflytande och att ta efter 

beteenden från sitt umgänge bör vi kunna applicera detta på brukandet av andra droger än alkohol, 

samt brottsliga. Båda grupperna redovisar att de har färre vänner som begår brott än vad de har vänner 

som använder droger.  
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Även i variablerna som undersöker den psykiska (o)hälsan uppger ungdomarna med ungdomskontrakt 

en längre upplevt problematik än övriga ungdomar. Alla variabler gäller för de senaste tre månaderna 

och depression, ångest/oro, koncentrationsproblem, våldsamt beteende och suicidtankar är de variabler 

i tabellen som är signifikanta, alltså fem av nio variabler. I samtliga av de signifikanta variablerna har 

övriga ungdomarna upplevt mer problematik. Detta innebär dock inte att ungdomarna med 

ungdomskontrakt inte haft problem med den psykiska hälsan för att de redovisar lägre siffror än den 

andra gruppen. Ungefär hälften av ungdomarna med ungdomskontrakt har upplevt både sömnproblem, 

ångest/oro och koncentrationsproblem. 

I variabeln kopplad till alkohol- och drogerfarenheter besvaras frågan via låg eller hög frekvens av 

alkoholintag där låg frekvens = dricker aldrig – 1 dag i veckan och hög frekvens = 2–3 dagar i veckan 

eller dagligen. Ungdomarna med ungdomskontrakt rapporterade en lägre frekvens av alkoholintag 

jämfört med övriga ungdomar, 72 % jämfört med 58 %. Gällande hög frekvens svarade 28 % av 

ungdomarna med ungdomskontrakt och 42 % av övriga ungdomar att de drack flera gånger i veckan. 

I de CAN-undersökningar från 2019 som beskrivs i bakgrunden uppgav en femtedel av eleverna i 

nionde klass att de druckit alkohol de senaste 30 dagarna och hälften av eleverna i årskurs två på 

gymnasiet. Dessa siffror upplevs högre än de siffror vi fått i vårt resultat.  

Alkohol är dock inte primärdrogen hos flertalet ungdomar. Av gruppen med ungdomskontrakt är det 

91 % och i gruppen övriga ungdomar är det 79 % som uppger att cannabis är deras primärdrog. Här är 

därmed de med ungdomskontrakt överrepresenterade. Green m.fl. (2010) redovisar att frekvent 

användning av cannabis resulterar i en ökad risk för att utveckla kriminalitet. Det går inte att säkert 

säga att ungdomarnas användning av cannabis inger en koppling till kriminalitet men det är intressant 

att en så stor andel av ungdomarna på Maria-mottagningarna brukar drogen. Av de ungdomar som har 

ungdomskontrakt har 93 % någon gång blivit gripen för brott och 75 % har även dömts för brott. I 

gruppen med övriga ungdomar har 49 % blivit gripna vid något tillfälle och 23 % dömts. Hur eller om 

kriminaliteten kan kopplas till brukandet av narkotika är som sagt svårt att avgöra, det krävs flera olika 

faktorer i individens liv för att hen ska utveckla normbrytande beteende men droger är inget ovanligt 

i denna kombination.  

Studien har lett till flera intressanta vinklar och en början till förståelse av hur olika faktorer kan 

kopplas till ungdomskriminalitet. Inledningsvis nämndes att hypotesen kring att ungdomar med 

ungdomskontrakt skulle svara för en högre frekvens av riskfaktorer än övriga ungdomar inte visade 

sig stämma med studiens resultat. Det kan finnas olika anledningar till resultatets utfall, något som 

diskuterades var huruvida åldern på ungdomarna kunde ha betydelse. I det här fallet visade det sig att 

medelåldern för ungdomarna i båda grupperna var 17 år och där med inte gav någon given förklaring 

till resultatet. För gruppen med övriga ungdomar finns en större bredd kring åldern, vilket dels skulle 

kunna förklaras genom att det är flera i den gruppen jämfört med de med ungdomskontrakt men en 

anledning kan också vara att de yngre inte genomfört tillräckligt grova brott för att ett ungdomskontrakt 

skulle vara aktuellt. Det kan även vara som så att de äldre ungdomarna i denna grupp har en kontakt 

med Maria-mottagningar som en del i en utskrivningsprocess.  

Resultatet visar även att de ungdomar som har ett ungdomskontrakt i högre grad än övriga blivit dömda 

för brott vilket i sig inte är konstig med tanke på att kontraktet fungerar som en påföljd. Men en viktig 

fråga som kvarstår är huruvida ungdomskontraktet är en fungerande påföljd för brott. Materialet som 

använts i studien är insamlat från det tillfälle ungdomarna skrevs in på Maria-mottagningar och för att 

kunna avgöra huruvida ungdomskontrakt är en fungerande påföljd skulle material från utskrivningen 

behövas. På så vis hade en jämförelse kring ungdomarnas mående och beteende kunnat genomföras 

från det att insatsen påbörjats till dess att den avslutats.  

Att få en kontakt med en Maria-mottagning och hur arbetet ska genomföras är lagstyrt vilket kan 

förhålla sig som en skyddsfaktor på ett samhälligt och individuellt plan och kan även placeras in i 
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makrosystemet från Bronfenbrenners modell. Kontakten med Maria-mottagningen är till för att 

försöka hjälpa ungdomen att bryta sitt normbrytande beteende och stötta denne att förändra sitt liv. 

Om insatser som dessa inte funnits kan en fråga sig hur ungdomar som hamnat snett då skulle kunna 

hjälpas.  

4.3 Slutsatser och implikationer 

4.3.1 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka om det fanns några skillnader kring riskfaktorer bland de 

pojkar och flickor som dömts för brott samt eventuella skillnader mellan de ungdom som har 

ungdomskontrakt jämfört med övriga ungdomar kopplat till olika riskfaktorer. Ungdomarna 

medverkade i studien har varit inskrivna på någon av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg 

eller Malmö.  

Gällande resultatet kopplat till skillnader mellan pojkar och flickor dömda för brott kan en del 

intressanta svar utläsas. Flickorna rapporterade i större utsträckning än pojkarna svårigheter kopplade 

till de olika variablerna. Tre av variablerna utmärkte sig särskilt där skillnaderna mellan könen innebar 

en markant skillnad. I frågan om utsatthet för psykiskt våld uppgav 68 % av flickorna och 30 % av 

pojkarna att de upplevt detta vilket innebär en skillnad på 38 %. Även i frågan om sexuellt våld svarade 

flera flickor att de blivit utsatta, 39 % jämfört med 2 % av pojkarna. Ytterliggaren en variabel som 

innefattade en stor skillnad mellan könen var ångest/oro där 32 % av pojkarna och 63 % av flickorna 

uppgav att de upplevde problematiken. Aebi m.fl. (2014) menar att flickor i större utsträckning än 

pojkar har upplevt trauman som sedan leder till en ökad inre stress. En slutsats som kan antas via vårt 

resultat överensstämmer med den forskning som Aebi m.fl. (2014) genomfört. I en del av variablerna 

visade resultatet på en relativt jämn problembild vilket kan utläsas i bland annat sömnproblem, 

koncentrationsproblem och våldsamt beteende. Resultatet i studien redovisade att flickor hade en högre 

procentuell frekvens av riskfaktorer kopplade till uppväxt och relationer vilket fallerade vår hypotes. 

Hypotesen byggde på att flickor dömda för brott skulle komma att redovisa en lägre procentuell 

frekvens av riskfaktorer kopplade till variablerna uppväxt och relationer än vad pojkarna skulle göra.  

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att de ungdomar som inte har ett ungdomskontrakt i större 

utsträckning än de med ungdomskontrakt rapporterar problem inom olika variabler som kan kopplas 

samman med riskfaktorer. Gruppen med övriga ungdomar svarade för den högre andelen inom 28 av 

34 variabler. Några av variablerna som kunde kopplas till riskfaktorer skiljde sig åt mera. Via detta 

resultat fallerade hypotesen eftersom den byggde på att ungdomar med ungdomskontrakt skulle 

redovisa en högre procentuell frekvens av riskfaktorer kopplade till variablerna uppväxt och relation 

än vad övriga ungdomar skulle komma att göra. Exempelvis går det att utläsa att ungdomarna med 

ungdomskontrakt i större utsträckning har skilda föräldrar än vad övriga ungdomarna har. Att ha skilda 

föräldrar kan kopplas samman med en högre risk för utvecklande av normbrytande beteende 

(Bränström, m.fl., 2007).  

Två andra variabler som tydligt utmärker sig är dömd för brott och gripen, där de ungdomar med 

ungdomskontrakt i högre grad rapporterar detta. Kriminella erfarenheter kan också kopplas samman 

med riskfaktorer. Att de ungdomar med ungdomskontrakt i större utsträckning svarar att de dömts eller 

gripits är dock inte överraskande då ungdomskontrakt fungerar som en påföljd för sådana händelser. 

Resultatet var i flera avseenden överraskande då vi hade en förutfattad mening om att ungdomarna 

med ungdomskontrakt skulle rapportera mer problematik kopplade till riskfaktorer än vad resultatet 

visade. En förväntning som fanns kring resultatet var även att finna flera signifikanta skillnader mellan 

grupperna vilket visade sig svårt då det endast var 11 variabler som visade på signifikans. 

Sammanfattningsvis ger studiens resultat en inblick i hur olika faktorer kan vara relaterade till en 

individs utveckling av normbrytande beteende. Ungdomarna med ungdomskontrakt har antingen 
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dömts till en påföljd eller fått en straffvarning, oavsett har deras beteende lett till dom men trots det 

har de inte flera riskfaktorer än vad övriga ungdomar har. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer ger 

återigen en inblick i hur dessa är relaterade till olika beteendeutvecklingar samt återspeglar vikten av 

att ha andra omständigheter i beaktning.  

4.3.2 Socialpedagogiska implikationer 

Risk- och skyddsfaktorer har vi alla och som studien diskuterat är omfattningen och effekten olika för 

varje individ. En del faktorer, både risker och skydd, har enligt forskningen större effekt, en del agerar 

även som varandras motsatser. Exempelvis har trygga relationer i familjen visat sig utgöra ett stort 

skydd och att sakna denna trygghet blir istället en stor risk för normbrytande beteende. Synen på risk- 

och skyddsfaktorer är till viss del dynamisk då medvetenheten om människans dynamik finns inom 

det sociala arbetet. Vi vet att ju fler risker, desto större benägenhet att utveckla ogynnsamma beteenden 

och vanor, att ha riskfaktorer leder även till fler riskfaktorer, men att det inte går att dra direkta 

paralleller mellan risk och beteende.  

Som tidigare nämnts finns det de faktorer som vi själva inte kan påverka, ett exempel är att ha skilda 

föräldrar. Andra faktorer som främst barn och unga inte kan påverka är vart de bor, familjens ekonomi, 

och psykiska hälsa, faktorer som kan leda till utanförskap och exkludering (Cederlund & Berglund, 

2017). Faktorer som vi inte själva kan påverka men ändå påverkas av ingår enligt Bronfenbrenner i 

exosystemet (Tetzchner, 2016). Cederlund och Berglund (2017) förklarar vidare att ett tillfälligt 

problem eller ett beteende i en viss situation, inte behöver leda till stämpling och exkludering. Det är 

först när avvikelsen börjar upprepa sig och blir till vardag som stämplingen kommer och därmed 

känslan av exkludering. Detta är ännu ett exempel på att riskfaktorer kan leda till fler riskfaktorer. 

Vetskapen kring detta fenomen blir viktig, inte minst för det relationella arbetet, då det 

socialpedagogiska arbetet ofta sker med personer som kan inneha en känsla av stämpling och 

exkludering. Den professionelle vill att klienten ska vara anpassad för positivt utvecklande sociala 

sammanhang och bör därmed undvika beskrivningar av klienten som stödjer stämplingen. Om klienten 

fortsätter känna sig stämplad blir hens egen syn på sig själv fortsatt negativ och därmed försvårar det 

förändringsarbetet. Bronfenbrenner talade om kontexter, som påverkar människans utveckling på olika 

sätt. Hur vi sedan tar oss vidare till nästa kontext eller nivå är beroende av erfarenheterna från den 

tidigare kontexten (Tetzchner, 2016). Socialpedagoger befinner sig ofta i en roll där de kan se 

ungdomars utveckling i förhållande till de olika kontexterna och därmed har en möjlighet att anpassa 

dem in i mer gynnsamma kontexter.  

Att få ett ungdomskontrakt innebär, oavsett om det tillkommer som en påföljd eller via straffvarning, 

att ungdomen varit uppe i en rättprocess, deras beteende har alltså fått rättsliga konsekvenser. Bland 

de variabler som valdes ut till denna studie har ungdomarna utan ungdomskontrakt, i majoriteten av 

frågorna, redovisat problematik i större utsträckning än de övriga ungdomarna. Vad detta egentligen 

säger är att de ungdomar som fått störst konsekvens för sitt beteende, alltså de med ungdomskontrakt, 

trots allt kan ha färre riskfaktorer. Att en ungdom har kontakt med en Maria-mottagning, eller ett 

ungdomskontrakt behöver inte betyda att vi vet allt om ungdomen. Det går att dra vissa generella 

slutsatser, en del specifika för undersökningsgruppen, andra för större skalor, men den enskilda 

individen har mycket mer att tillägga i sin förklaring till den rådande situationen.  

Cederlund och Berglund (2017) nämner begrepp som, meningsfullhet, begriplighet och 

resurstänkande. Meningsfullhet och begriplighet handlar om en arbetsallians och ett sätt att agera som 

blir tydligt för klienten. Resurstänkande syftar till att arbeta med det positiva som finns hos klienten. 

Detta bekräftar vikten av att vara medveten om ungdomens risk- och skyddsfaktorer, för att kunna 

utföra ett gynnsamt arbete. Resultatet i denna studie belyser vikten av att inte se risk-och 

skyddsfaktorer i svarta och vita färger, utan att förstå att unga kan få större konsekvenser än jämlika 

ungdomar med större risker. Detta innebär dessutom att ta allvarligt på de med även färre riskfaktorer 
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och inte vänta tills de blir fler eller mer omfattande. Denna kunskap är givetvis väsentlig för andra 

yrkesgrupper som arbetar med barn och unga inom socialt arbete och inte bara för socialpedagoger.  

4.3.3 Förslag till vidare forskning 

Genom att utföra en liknande studie med mixed metod istället för kvantitativt, kan en djupare förståelse 

för ungdomskontraktets effekt skapas. En idé är att analysera inskrivning och utskrivning för att just 

se effekten och därmed försöka förstå på vilket sätt ungdomskontrakt verkar. Görs en ny studie bör 

den även göras bredare geografiskt. Den data som studerats i denna studie har endast innefattat 

ungdomar från Maria-mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet talar därför inte för 

hela Sverige och kanske skulle ett inkluderande av landsbygd och mindre städer berätta något annat.  

Gällande flickor och pojkar talar tidigare forskning ofta om att pojkar är i en större riskgrupp för 

normbrytande beteenden än flickor. Resultaten i denna studie redovisar dock att det finns en 

procentuell skillnad mellan könen, där flickorna i större utsträckning svarar på olika riskfaktorer. 

Eftersom detta resultat säger emot en del forskning bör könsskillnader studeras vidare. 
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