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Abstract 

Skyddande faktorer mot ungdomsbrottslighet 

– En kvalitativ studie om svenska ungdomars avståndstagande från kriminellt beteende 

Denna uppsats baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer med svenska ungdomar. Syftet 

med studien är att undersöka konformt beteende inom en svensk ungdomskontext och hur detta verkar 

preventivt mot kriminellt beteende. Studien använder sig av thornberrys interaktionistiska teori som 

integrerar klassisk durheimsk kontrollteori med inlärningsteori. Studiens teoretiska ramverk tar 

utgångspunkt i socialisationens betydelse samt de normer och värderingar som en individ omges av 

som styrande för om en individ utvecklar ett liv som går i konventionell riktning eller i avvikande 

riktning. Resultaten visar på att den primära socialisationen är den faktor som är mest signifikant för 

huruvida en individ kommer att leva ett konventionellt eller ett avvikande liv. Det är denna faktor som 

ligger till grund för och påverkar övriga faktorers effekter. Övriga faktorers betydelse ska inte bortses 

ifrån, det rör sig fortfarande om interagerande preventiva effekter. Den primära socialisationen är dock 

den faktor som dikterar och styr villkoren för de övriga faktorerna och hur de artar sig.  Den betydelse 

som föräldrar har för ungdomen verkar vara av en oerhörd signifikans. Det är detta som styr vilka 

normer för beteenden och värderingar som ungdomen kommer i kontakt med och så småningom 

internaliserar och anpassar sitt beteende och sina attityder efter. 
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Bakgrund 

Varför blir man ”normal”? Vad innebär det att vara ”normal”? Och hur blir man det? I 

mänskliga samhällen så har det alltid funnits en rad explicita normer och värderingar för hur 

man ska agera och bete sig, dessa sträcker sig från allt till yttre egenskaper i form av utseende 

och klädstil till riktlinjer för hur man ska interagera med andra människor samt vilka åsikter 

och attityder som har ansetts/anses som socialt accepterade. Vad normalitet innebär är något 

som kan vara svårt att definiera, det lättaste sättet att synliggöra det kan vara att kliva utanför 

den ”normala” sfären, när man erhåller de efterföljande sociala reaktionerna så är man ett steg 

närmare till att definiera vad ”normalt” innebär. Vad som har räknats och räknas som normalt 

är något som varierar från en kontext till en annan samt mellan olika tidsepoker. Exempelvis 

så tenderar det att råda en diskrepans mellan det som ansågs som normalt under en viss 

tidsperiod från en annan. Normalitetens innebörd är även något som varierar mellan olika 

sociala sammanhang och kulturer.  Till exempel så kan man finna det rätt chockerande som 

svensk medborgare i ett annat land att bevittna en vuxen person slå ett barn offentligt, medan 

detta räknas som ”normalt” i just den kulturen. Detta brukar benämnas med den 

konventionella termen ”kulturkrock”, vilket alltså kan tolkas som två diskrepanta subjektiva 

uppfattningar om vad som är just ”normalt”. 

Förutom de samhälleliga normer och värderingar som ligger till grund för vad ”normalt” är, så 

bör man ta hänsyn till individuella avvikelser. Mellanmänskliga variationer är alltså en 

nyckeldel i förståelsen av normalitet. Samhälleliga normer och värderingar fungerar här som 

ett slags riktlinjer för konformt beteende som olika individer applicerar differentierade 

subjektiva tolkningar av. Samtliga individer i ett samhälle kommer inte att mekaniskt 

internalisera de rådande normerna och värderingarna utan anpassar istället sitt beteende efter 

deras egna subjektiva tolkningar. Vad får det för konsekvenser att inte vara ”normal”? När 

man tar avstånd från ”normalt” beteende så har detta en tendens att leda till någon form av 

social påföljd, till exempel social exkludering. Enligt Jerzy Sarnecki så råder det en intim 

relation mellan dem rådande normerna och legislaturen i ett samhälle. Denna relation kan 

beskrivas som interagerande, där de rådande samhälleliga normerna påverkar lagstiftningen 

på så sätt att de ofta kodifieras till lagar. Om synen på vad som betraktas som ”normalt” i ett 

samhälle förändras så tenderar lagstiftningen att förändras därefter. Den rådande 

lagstiftningen i ett samhälle påverkar även den i sin tur normerna. När ett beteende 

kriminaliseras så tenderar attityderna att bli ständigt mer kritiska mot det beteendet och 

därmed så blir beteendet mer och mer ovanligt (Sarnecki, 2009;429).  
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De rådande normerna i ett samhälle kodifieras alltså till lagar och lagstiftning i sig har en 

normbildande effekt. Jag ser alltså lagar som samhällets uttryck för det ”normala” och precis 

som när man bryter mot andra normer så medför detta en påföljd. Skillnaden ligger i att 

påföljden för en icke kodifierad norm renderar endast social exkludering eller något annat 

socialt straff, medan ett brott mot en kodifierad norm dvs. en lag renderar ett annat typ av 

straff. Det som faller utanför ramarna för dessa normer klassas som avvikande beteende och 

markeras av samhället som oacceptabelt via b.la lagstiftning. Den stora majoriteten i ett 

samhälle väljer dock att ställa sig innanför dessa ramar. De individer som väljer att ställa sig 

utanför samhällets uppfattning av det ”normala” och därmed klassas som avvikande är något 

som utgör ett ständigt föremål för samhällsdebatt. Ungdomar är en subkategori inom den mer 

generella kategorin avvikande beteende som tenderar att ges extra mycket samhällelig 

uppmärksamhet. Yvonne Jewkes menar att denna uppmärksamhet mot ungdomar grundas 

delvis i att de ses av samhället som en metafor för framtiden, ungdomars beteende ses därmed 

som ett slags mått på hälsan eller degenerationen av ett samhälle (Jewkes, 2004). 

Ungdomar utgör därmed en adekvat kontext för att studera mänskligt beteende i relation till 

det ”normala”. Varför blir de flesta ungdomar ”normala”? i den bemärkelsen att de ställer sig 

innanför ramarna som samhället ställer upp för vad som definieras som normalt, dvs. 

lagstiftning. Förhållandet mellan att vara avvikande och konform är dock inte enbart 

dikotomt, gränserna kan sägas vara flytande i viss mån. Detta kan härledas till vissa socialt 

accepterade brott, det finns alltså vissa brott som det råder ett samhälleligt konsensus över att 

begå. Dessa varierar även de utifrån tidsepok och kontext, några av de mest framträdande 

nutida exemplen på detta är fortkörning samt fildelning. Även inom en ungdomskontext så 

finns det vissa brott och avvikande beteenden som det råder ett konsensus över. 

Brottsförebyggande rådet har exempelvis visat att fem av 10 svenska niondeklassare har 

begått stöld under det senaste året (BRÅ, 2011). I och med detta så bör dessa socialt 

accepterade brott ses som en del i en genomsnittlig svensk ungdoms identitetsskapande och 

gränstestande snarare än adekvata indikatorer på avvikande beteende. Denna studies relevans 

ligger i att undersöka de bakomliggande socialpsykologiska faktorer som bidrar till att 

producera unga konforma laglydiga samhällsmedborgare. Att bringa klarhet i vad det är som 

gör att svenska ungdomar ”rättar in sig i ledet” kan inneha ett värde för brottsprevention när 

det gäller att utforma brottspreventiva åtgärder riktade mot ungdomar och/eller inom 

skolväsendet samt för att kunna urskilja riskbeteenden och adekvata indikatorer på framtida 

avvikande beteende. En mer vetenskaplig motivering ligger i att merparten av den 
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kriminologiska forskningen ur ett historiskt och ett samtida perspektiv väljer att fokusera på 

det avvikande beteendet det vill säga det kriminella beteendet. Konformt beteende inom 

kriminologi är alltså ett relativt outforskat område, och på grund av detta så kan denna studie 

tillföra en ytterligare dimension av hur konformitet opererar mot kriminellt beteende inom en 

ungdomskontext.  Studiens aktualitet grundas i svensk ungdomskriminalitet och den 

samhälleliga uppmärksamheten som det erhåller samt de individuella och samhälleliga 

konsekvenserna av att som ung människa inleda en kriminell karriär. 

Avgränsning 

Denna studie kommer specifikt behandla konformt beteende i relation till kriminellt beteende. 

Kriminellt beteende har operationaliserats genom två utvalda brott mot person, misshandel 

och stöld. Dessa två brott valdes ut främst på grund av dess explicita normbrytande karaktär, 

att bruka fysiskt våld eller att stjäla är ett tydligt övertramp mot vad som anses som normalt 

beteende. Dessa två brott mot person får alltså sägas representera en slags normgräns.  Inom 

ramen för detta så omfattas inte socialt accepterade brott och andra avvikande beteenden inom 

en ungdomskontext (se ovan) på grund av att detta inte är ett huvudintresseområde för denna 

studie. Studien kommer inte heller att lägga något explicit fokus vid genus och 

etnicitetsaspekter Detta motiveras med att det är den generella gruppen svenska ungdomar 

som står i fokus och inte jämförelser mellan olika sociala grupper. 

Syfte 

Mot bakgrund av det ovan anförda så är syftet med denna studie att undersöka konformt 

beteende inom en svensk ungdomskontext och hur detta verkar preventivt mot kriminellt 

beteende. 

 Frågeställningar 

Hur fungerar social påverkan som en del i ungdomars avståndstagande från kriminellt 

beteende? 

Vilka är de ”skyddande” sociala faktorerna inom primär och sekundärsocialisation och hur 

opererar de inom en ungdomskontext mot kriminellt beteende? 

Vilken roll spelar ungdomars attityder och inställningar till konventionella respektive 

brottsförespråkande normer och värderingar?  
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Tidigare forskning 

Nedan så gås tidigare relevant forskning för studien igenom uppdelad efter två teman: 

socialisation samt social påverkan. Temat socialisation berör studier som fokuserar på bland 

annat betydelsen som föräldrar och bekantskapskrets har för ungdomar när det kommer till 

kriminellt beteende. Temat social påverkan berör studier som fokuserar på hur ungdomar 

påverkas av andra människors beteenden och värderingar. Samtliga studier som tas upp i detta 

avsnitt använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt medan denna studie använder sig av 

ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta beror på att generellt inom ämnesområdet så har 

kvantitativa studier genomförts i en större utsträckning än kvalitativa. Dessa tidigare studier 

har tillhandahållit en bred generaliserbar beskrivning av ämnesområdet där ett visst djup av 

förståelseför konformitetens verkan inom ungdomskontexter har fått stå tillbaka. Det är just 

denna djupa förståelse för forskningsobjektet som är denna studies styrka och främsta bidrag 

till ämnesområdet. I och med att studien använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt så 

kapitaliserar den på detta och erbjuder en djup och fyllig beskrivning av hur konformitet inom 

en svensk ungdomskontext verkar preventivt mot kriminellt beteende. 

Tema 1: Socialisation 

Det finns ett stort antal individuella och miljörelaterade faktorer som påverkar sannolikheten 

för att en ungdom kommer involveras i problembeteenden. Det finns stöd för att vissa 

aspekter inom utbildning och liknande aspekter inom ungdomars familjeförhållanden gynnar 

en positiv utveckling och hindrar mer negativa utvecklingar. En av dessa aspekter är 

ungdomars anknytning till dessa sociala kontexter. Inom psykologin har det påvisats att starka 

emotionella band mellan föräldrar och ungdomar tenderar att reducera avvikande beteende. 

Vidare så är ungdomar som innehar positiva känslor gentemot sin skola mindre sannolika att 

uppvisa avvikande beteenden. Detta ligger i linje med Hirschis kontrollteori som menar att 

avvikande beteenden är mer sannolika att ske när en individs sociala band till det 

konventionella samhället bryts eller försvagas. Vidare så kan anknytning till familj och 

utbildning ses som två aspekter av ovan nämnda sociala band (Dornbusch et al, 2001;397). 

Inom en familjekontext så har en delad emotionell anknytning mellan föräldrar och ungdom 

en skyddande effekt för ungdomen från kriminellt och våldsamt beteende.  

En ansenlig mängd forskning har visat på att en ungdoms identifiering med samt upplevda 

emotionella stöd från sina föräldrar har en direkt preventiv effekt på kriminellt beteende. 
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Angående anknytning till skola så visar forskning på att en ungdoms upplevda tillhörighet till 

skolan är positivt förknippat med social kompetens och akademisk motivation samt negativt 

förknippat med psykisk ohälsa och problembeteenden. Anknytning till skola och familj kan 

påverka tre aspekter av kriminellt beteende, de kan reducera den generella frekvensen av 

problembeteenden. De kan även påverka den allmänna förekomsten, dvs hur många 

ungdomar som uppvisar ett kriminellt beteende för första gången. Slutligen kan de reducera 

intensiteten, dvs antalet gånger som ett kriminellt beteende uppvisas (Dornbusch et al, 

2001;398). Denna studie undersöker huruvida anknytning till skola och familj reducerar den 

generella frekvensen, allmänna förekomsten och intensiteten av kriminellt och våldsamt 

beteende. Studien använder sig av en nationellt representativ survey-undersökning som 

utfördes inom perioden 1994-1996. Undersökningen fokuserar på hälsorelaterade beteenden 

hos ungdomar och de sociala sammanhang som de befinner sig inom. Fokus ligger på 

karaktärsdrag hos individen, familj, kamratgrupper, skola och samhälle som potentiella 

indikatorer för ungdomars hälsa. Urvalet består av 13568 amerikanska studenter i årskurser 

sju till tolv. Datainsamlingen utfördes i hemmet och utöver survey-undersökningen så 

användes ytterligare en enkät som tilldelades en förälder (Dornbusch et al, 2001;400). 

Familjeanknytning operationaliserades genom två indikatorer på det emotionella bandet 

mellan förälder och ungdom, den ena indikatorn utgjordes av ungdomens svar och den andra 

av förälderns svar. Ungdomens indikator bestod av tretton frågor som generellt fångar hur 

stark anknytning ungdomen anser sig ha till sin familj. Förälderns indikator bestod av fyra 

frågor som generellt fångar hur nära band föräldern anser sig ha till ungdomen (Dornbusch et 

al, 2001;401-402).  

Anknytning till skola operationaliserades genom ett index som mäter i vilken utsträckning 

ungdomen känner sig anknuten till deras klasskamrater, lärare och skola (Dornbusch et al, 

2001;403). Kriminellt och våldsamt beteende operationaliserades genom elva respektive 7 

frågor som berörde om ungdomen hade uppvisat vissa brottsliga ageranden under de senaste 

tolv månaderna (Dornbusch et al, 2001;405-406). Linjär och logistisk regression användes 

som analysmetod (Dornbusch et al, 2001;407). Resultaten visar på att anknytning till familj 

och skola uppvisar skyddande effekter mot kriminellt beteende. Dessa två anknytningar 

reducerar den allmänna förekomsten, intensiteten, och den generella frekvensen av kriminellt 

och våldsamt beteende. Anknytning till skola och familj har alltså direkt preventiva effekter 

mot ungdomskriminalitet, inga undantag från detta mönster fanns i materialet vilket innebär 



8 

 

att Hirschis kontrollteori om att anknytning till konventionella institutioner i samhället 

reducerar kriminalitet bekräftas (Dornbusch et al, 2001;416-417). 

I en studie gjord av Dekovic introduceras begreppet skyddande faktorer, vilket definieras som 

sociala, institutionella och individuella resurser som leder till positiv utveckling, gynnar 

kompetens samt som ett resultat av detta reducerar sannolikheten för antisocialt beteende. 

Skyddande faktorer kan alltså sägas vara faktorer som leder till positiva livsresultat. 

Skyddande faktorer minimerar riskfaktorer som annars skulle kunna äventyra ungdomens 

livsutveckling. Skyddande faktorers effekter uppvisas enbart under riskförhållanden, de 

erbjuder inga fördelar under livsförhållanden kännetecknade av låg risk. Skyddande faktorer 

fungerar alltså som medlare, de modifierar förhållandet mellan antisocialt beteende och 

riskfaktorer. Skyddande faktorer har varit föremål för mindre studier än riskfaktorer, dock så 

har det identifierats ett antal skyddande faktorer under de senaste tjugo åren. Dessa faktorer 

särskiljs efter individnivå, familjeförhållanden samt relationer utanför familj. Gemensamt för 

samtliga är att de främjar en positiv utveckling samt skyddar mot/reducerar riskfaktorer 

(Dekovic, 1999;670-671). På en individnivå så är en skyddande faktor ”coping skills” dvs att 

kunna hantera typiska utmaningar och problem i livet på ett konstruktivt sätt. Vidare så 

fungerar kompetens i förmågan att kunna överta normativa roller samt delaktighet i aktiviteter 

som erhåller positiv förstärkning som viktiga skyddande faktorer på individnivå. På en 

familjenivå så fungerar själva kvaliteten på relationen inom familjen som en skyddande 

faktor, med detta avses mer specifikt ett stöttande och uppfostrande förhållande med minst en 

förälder. 

Kvalitén på relationen mellan ungdom och förälder har en direkt effekt på antisocialt 

beteende. Eftersom föräldrar stöttar konventionellt beteende och tilldelar påföljder för 

uppförandeproblem så har en positiv relation till ens föräldrar skyddande effekter mot 

kriminellt beteende. Vidare så har föräldrars förmåga att övervaka sitt barns rutinaktiviteter 

skyddande effekter mot antisocialt beteende. Föräldraövervakning reducerar antalet negativa 

sociala influenser som ungdomen kan exponeras för (Dekovic, 1999;671). Positiva 

vänskapsrelationer spelar en viktig roll för individuell och social utveckling. Stöd, emotionell 

uppmuntran, en trygg social miljö för att testa olika roller inom är de främsta positiva 

egenskaper som vänner tillför.  

Att inneha dessa positiva vänskapsrelationer kan alltså innebära en stöttande omgivning med 

positiva förebilder som kan reducera den eventuella negativa påverkan från vissa 
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familjeomständigheter. Att redan inneha social acceptans inom sin vänskapskrets gör det 

onödigt för individen att involvera sig i riskfyllda beteenden för att erhålla kamratgruppens 

respekt och gillande. I begreppet skyddande faktorer inkluderar denna studie individuella 

förmågor att hantera problem på ett konstruktivt sätt(coping skills), anknytning och 

engagemang till en vanlig social institution (akademiska prestationer), kontroll gentemot 

avvikande aktiviteter (föräldraövervakning och anknytning till föräldrar) samt anknytning och 

acceptans till kamratgrupper (Dekovic, 1999;672). Syftet med denna studie var att fastställa 

om skyddande faktorer påverkar förhållandet mellan riskfaktorer och antisocialt beteende. 

Studien undersöker alltså om skyddande faktorer verkar direkt som självständiga positiva 

faktorer eller om de fungerar enbart i närvaron av riskfaktorer. Urvalet bestod av 508 familjer 

med ungdomar uppdelade i ålderskategorierna 12-13 år, 14-15 år samt 16-18 år. Studiens 

centrala delar om b.la skyddande faktorer analyserades utifrån ungdomarnas perspektiv 

(Dekovic, 1999;673-674). De individuella skyddande faktorerna problemlösning och 

akademiska prestationer operationaliserades genom ungdomens föredragna 

problemlösningsstrategier via sex indikatorer samt via deras genomsnittliga betyg i 

huvudämnena holländska, historia, biologi samt matematik. Den skyddande faktorn 

anknytning till föräldrar operationaliserades genom tolv frågor om varje förälder angående 

tillitsnivå, kvaliten på kommunikation samt alienation i relationen mellan förälder-ungdom. 

Föräldraövervakning operationaliserades genom sex frågor angående förälderns tillsyn och 

övervakning av ungdomens dagliga rutinaktiviteter. 

Den skyddande faktorn acceptans av kamratgrupper operationaliserades genom åtta frågor 

angående i vilken utsträckning ungdomen upplever sig vara socialt accepterad av sina 

klasskamrater. Anknytning till kamratgrupper operationaliserades genom 12 frågor angående 

tillitsnivån i relationen med ungdomens vänner och kvalitén på kommunikationen dem 

emellan (Dekovic, 1999;676). Resultaten visar på att anknytning till föräldrar och vänner är 

de mest signifikanta skyddande faktorerna mot kriminellt beteende. Aspekter inom 

ungdomars familjerelation spelar alltså en viktig roll i form av anknytning till föräldrar och 

föräldraövervakning, dessa effekter var dock relativt små i jämförelse med faktorer 

ursprungna från sekundärsocialisation. Resultaten visar alltså på att vänner spelar en ännu 

viktigare roll som skyddande faktor än familj för utvecklandet av ett kriminellt beteende 

(Dekovic, 1999;677-680).  

I en studie gjord av Jessor et al. (1995) används begreppet skyddande faktorer som 

förhållanden som reducerar sannolikheten för att utveckla antisocialt beteende. Detta kan ske 



10 

 

genom sociala eller personliga kontrollfunktioner, anknytning till aktiviteter som kan ses som 

oförenliga/alternativ till antisocialt beteende samt anknytningar till konventionella sociala 

institutioner i samhället. Studien använder sig av problem-beteende teori som utgångspunkt, 

tre stycken psykosociala system används, personlighet, social miljö samt beteende. De 

använda variablerna specificeras antingen som skyddande eller riskfyllda faktorer för 

delaktighet i antisocialt beteende. Studien fokuserar på generella aspekter av problembeteende 

hos ungdomar, i dessa så ingår substansanvändning, kriminellt beteende samt tidiga sexuella 

förbindelser. Syftet med studien är att undersöka och kartlägga psykosociala faktorers roll 

relaterat till problembeteende hos ungdomar. Man vill alltså fastställa om skyddande faktorer 

verkligen är kopplade till lägre nivåer av delaktighet i problembeteende (Jessor et al, 

1995;923-924).  

Det empiriska materialet utgörs av en longitudinell studie om problem beteende hos 

amerikanska ungdomar, med start år 1989 har fyra årliga datainsamlingar utförts. 

Respondenterna bestod av amerikanska ungdomar från grundskola och gymnasium i årskurser 

7-9, totalt så bestod urvalet av 1591 studenter som deltog i samtliga datainsamlingar. Totalt så 

användes sex stycken indikatorer som mått på skyddande faktorer, två stycken av dessa 

berörde personlighet. Positiv inställning till skola mäter via nio frågor ungdomens attityd till 

skola och individuella värderingar till akademiska prestationer. Detta utgör en skyddande 

faktor på så sätt det utgör en positiv delaktighet och åtagande till en konventionell samhällelig 

institution och målen förknippade med den. Denna konventionella inställning är inte förenlig 

med beteenden som anses olämpliga av vuxna och därmed kan äventyra 

utbildningsprestationer. Attitydsmässig intolerans mot avvikande beteende utvärderar via tio 

frågor ungdomens attityd till ett antal kriminella beteenden, dessa inkluderar stöld, fysisk 

aggression och skadegörelse på egendom. Denna faktor opererar skyddande på så sätt att den 

reflekterar anknytning till konventionella värderingar och ogillande av normbrytande 

aktiviteter. Attitydsmässig intolerans mot avvikande beteende fungerar alltså som en direkt 

personlig kontroll mot delaktighet i normbrytande aktiviteter. 

Tre skyddande faktorer inom den sociala miljön användes, positiv anknytning till vuxna 

utvärderar via fyra frågor ungdomens förhållanden till föräldrar och andra vuxna personer. 

Denna operationalisering inkluderar hur mycket intresse ungdomens föräldrar uppvisar för 

denne samt om ungdomen upplever det möjligt att diskutera personliga problem med en 

vuxen. Ett positivt förhållningssätt till vuxna personer opererar skyddande på så sätt att vuxna 

sanktionerar mot problembeteende och stöttar konventionellt beteende. Uppfattad tillsyn och 
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kontroll utvärderas genom sju frågor baserade på närvaro/frånvaro av familjeregler för läxor, 

dejter, utegångsförbud etc, samt via en fråga om förväntade påföljder från ungdomens vänner 

för problembeteende. En uppfattning om kontroll och tillsyn inom den sociala miljön fungerar 

skyddande på så sätt att det ökar sannolikheten för att ungdomen skall hindras från 

problembeteende samt att det hjälper till att tyddliggöra de typer av beteenden som anses 

oacceptabla av andra.  

Vänskapliga rollmodeller för konventionellt beteende utvärderar via fyra frågor hur pass stor 

andel av ungdomens vänner som befinner sig inom skolföreningar, religiösa 

ungdomsföreningar, allmänna ungdomsföreningar samt presterar bra i skolan betygsmässigt. 

Detta fungerar skyddande på så sätt att det återspeglar en delaktighet till konventionella 

kamratgrupper och tid spenderad i konventionella aktiviteter (Jessor et al, 1995;925). 

Operationaliseringen av beteende som skyddande faktor utgörs av prosociala aktiviteter som 

mäts via tre frågor angående spenderad tid och delaktighet i volontärarbete, familjeaktiviteter 

och skolföreningar. En hög delaktighet i dessa har positiv verkan pga. att dessa aktiviteter tar 

upp tid som annars skulle kunna användas till delaktighet i antisociala beteenden samt att 

prosociala aktiviteter i sig förespråkar sociala läggningar/nätverk som är oförenliga med 

antisociala beteenden. Sammanfattningsvis så är operationaliseringen av skyddande faktorer 

baserad på respondenternas svar på enkätens delar om personlighetsdrag, den sociala miljön 

samt själva beteendet hos respondenten. Operationaliseringen av kriminellt beteende 

inkluderar självrapporterade data om fysisk aggression, vandalism samt stöld (Jessor et al, 

1995;926). Multipla regressioner användes för att analysera materialet. Resultaten visar på att 

ju högre antal skyddande faktorer desto lägre delaktighet i kriminellt beteende. De mest 

signifikanta skyddande faktorerna är attitydmässig intolerans mot avvikande beteende, positiv 

inställning till skola, föräldraövervakning och tillsyn samt vänskapliga rollmodeller för 

konventionellt beteende. Av dessa så är attitydsmässig intolerans mot avvikande beteende den 

variabel som uppvisar det största b-värdet följt av positiv inställning till skola. Det är det 

initiala antalet skyddande faktorer som predicerar förändring i delaktighet i kriminellt 

beteende, ju större antal skyddande faktorer och desto tidigare så desto kraftigare reducering 

av kriminellt beteende inom de efterföljande åren. Sammanfattningsvis så var det en personlig 

kontrollfunktion attitydsmässig intolerans mot avvikande beteende som hade de kraftfullaste 

skyddande effekterna följt av åtagande till en konventionell social institution positiv 

inställning till skola (Jessor et al, 1995;927-932). 
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Tema 2: Social påverkan 

Ett konsistent tidigare forskningsresultat angående konformt beteende och attityder har visat 

på att människor ofta uppvisar beteenden som är diskrepanta mot deras privata attityder. 

Relaterat till en ungdomskontext innebär detta att ungdomar frekvent anpassar sig till sin 

kamratgrupps beteende utan att för den skulle internalisera de rådande attityderna hos 

kamratgruppen. Inom kamratgrupper så råder det differentierade beteenden och attityder, att 

uppdela kamratgrupper i antisociala respektive prosociala kan alltså sägas vara att hårdra de 

faktiska flytande gränserna mellan dessa två. Tidigare forskning har visat på att prosociala 

ungdomar kan reducera antisociala beteenden i antisociala kamratgrupper.  Studier visar även 

på att ungdomar interagerar inte enbart i en och samma kamratgrupp under tonåren. Mot 

bakgrund av detta så har kriminologer intresserat sig för interagerande effekter inom och 

mellan antisociala och prosociala grupper över tid. Detta har visat på att förändrad 

umgängeskrets leder till förändrat beteende, detta gäller dock enbart för sambandet mellan 

kriminellt beteende och kamratgrupp. Att vara konform i beteende behöver dock inte innebära 

att man är konform i sina attityder (se ovan). Mot bakgrund av detta så kan man tänka sig att 

dessa effekter kan skilja sig från de effekter som relaterar till attityder. Denna studie fokuserar 

på attityder mot kriminellt beteende och undersöker relationen mellan uppfattningar av 

vänners beteende och antisociala, prosociala och kriminella attityder. Studien undersöker även 

effekter av uppfattningar om antisociala och prosociala anknytningar på kriminella attityder, 

samt hur variation inom dessa uppfattningar om vänners pro/antisociala beteende påverkar 

förändring inom individens egna kriminella attityder.  

Studien använder sig av Akers inlärningsteori för att undersöka relationen mellan 

kamratgrupper och kriminella attityder. Denna teori utgår ifrån att prosocialt och antisocialt 

beteende lärs in via samma mekanismer, differentierade anknytningar med pro/antisociala 

kamratgrupper fungerar som en process där beteenden lärs in och förstärks samt förebilder 

används. Med inlärning menas neutraliseringstekniker och attityder som människor tillskriver 

vissa beteenden. Dessa lärs in inom kamratgruppen eller inom en bredare subkultur (Carson, 

2013;151-152). Studien använder sig av en nationellt representativ surveyundersökning av 

3820 amerikanska ungdomar, datamaterialet analyserades med hjälp av linjär/logistisk 

regression. Kriminella attityder operationaliseras genom neutraliseringstekniker för kriminell 

delaktighet, respondenterna tillfrågades i vilken utsträckning de instämde eller tog avstånd 

från sex påståenden som berörde neutraliseringstekniker för misshandel och stöld.  
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Kriminella anknytningar operationaliserades genom att fråga respondenterna hur många av 

dennes vänner som hade deltagit i sju olika kriminella beteenden. Ett liknande 

tillvägagångsätt användes för att mäta utsträckningen av prosociala anknytningar med 

skillnaden att fyra frågor om prosociala beteenden användes istället (Carson, 2013;155). 

Resultaten visar på att antisociala attityder är relaterade till uppfattningar om både antisocialt 

och prosocialt beteende hos ungdomens kamratgrupp. Antisocialt beteende hos ungdomens 

vänner påverkar alltså personens antisociala attityder. Dock så var effekterna starkare för 

prosocialt beteende inom kamratgruppen. Den skyddande effekten av uppfattningen om 

prosocialt beteende hos ungdomens vänner är alltså starkare än den förstärkande effekten av 

kriminella kamratgrupper. Resultaten pekar på att över tid så är den positiva effekten av 

prosociala vänner mer skyddande mot antisociala attityder än de negativa effekterna av 

antisociala kamratgrupper. Angående antisocialt beteende så visar det sig att en ökning i 

uppfattningar av antisocialt beteende hos kamratgruppen är kopplat till en ökning i antisociala 

attityder hos ungdomen. Vice versa så leder en ökning av uppfattningar om kamratgruppens 

deltagande i prosocialt beteende till en minskning av antisociala attityder hos ungdomen 

(Carson, 2013;156-157). 

Teori 

Inom Thornberrys interaktionsteori så anses mänskligt beteende vara en produkt av social 

interaktion. Modeller som fokuserar på social interaktion är därför de modeller som innehar 

det största förklaringsvärdet för mänskligt beteende. Ungdomar anses inte vara låsta till en 

enkelriktad utveckling som leder till antingen konventionellt beteende eller kriminellt 

beteende, istället anses ungdomar ständigt interagera med sociala institutioner och andra 

människor, det är utifrån dessa interaktioner som beteenden formas. Det uppvisade beteendet 

hos en ungdom formas alltså inte enbart av hur den emotionella anknytningen med dennes 

föräldrar ser ut, det formas även av hur ungdomen interagerar med sina föräldrar. Detta är 

själva kärnan i denna interaktiva modell, andra människors beteenden påverkar delvis dem 

själva men påverkas även av ungdomen och deras hypotetiska beteende. Denna interagerande 

modell har utvecklats från Hirschis teori om social kontroll samt Akers inlärningsteori. 

Kontroll-teori utgår ifrån att kriminalitet uppstår när de sociala och kulturella restriktionerna 

över mänskligt beteende är avsevärt försvagade, utgångspunkten är att alla människor skulle 

vara avvikande om vi vågade. Inlärningsteori utgår ifrån att det finns inga naturliga impulser 

mot brottslighet. Kriminellt beteende lärs in genom samma processer och utvecklingar som 

konventionellt beteende. Interagerande teori kan alltså sägas tillhöra samma teoretiska fält 
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som dessa två teorier med något av en tonvikt på durkheims klassiska teori om social kontroll. 

Klassisk durkheimsk kontrollteori utgår ifrån att den enskilt viktigaste orsaken till brottslighet 

kan härledas till försvagandet av sociala restriktioner på individens beteende (Thornberry, 

1987; 863-865). 

Interagerande teori skiljer sig från detta i och med att man menar att detta inte leder direkt till 

kriminalitet, försvagandet av sociala restriktioner medför ett mycket större spektrum av 

beteenden. Dessa kan inkludera fortsatt konventionellt beteende, avsteg från detta i form av 

skolavhopp, sporadiska anställningar, mentalsjukdomar, alkolism, karriärkriminalitet eller 

någon kombination av dessa. För att den resulterande handlingsfriheten från försvagade 

sociala restriktioner ska leda till kriminalitet så krävs det att ett uppvisat beteende lärs in, 

utförs och förstärks inom en interagerande social omgivning (Thornberry, 1987; 863-865). 

Uppsatsen kommer att använda sig av en interagerande modell bestående av sex koncept som 

har anpassats för att koordinera så adekvat som möjligt med uppsatsens syfte: anknytning till 

föräldrar, åtagande till utbildning, tilltro till konventionella värderingar, konventionellt 

beteende, anknytning till kamrater samt tilltro till kriminella värderingar. De tre första 

koncepten reflekterar de primära mekanismer genom vilka ungdomar är relaterade till det 

konventionella samhället, om dessa relationer försvagas så ökar friheten för ungdomars 

beteende avsevärt. För att denna frihet ska leda till konventionellt eller kriminellt beteende så 

krävs det en interaktiv social miljö som förstärker det uppvisade beteendet, detta representeras 

av de två koncepten anknytningar till kamrater och tilltro till kriminella värderingar. I 

konceptet anknytning till föräldrar så ingår det emotionella förhållandet mellan förälder och 

barn, kommunikationsmönster, föräldrars tillsyn och övervakning av barnets rutinaktiviteter, 

konflikter mellan förälder och barn osv. Åtagande till utbildning innebär till vilken grad 

ungdomen kan sägas ha investerat sig själv i konformt beteende genom hur pass viktigt 

ungdomen anser det är med utbildning, framgång i skolan, anknytning till lärare samt 

delaktighet i skolans aktiviteter. Tilltro till konventionella värderingar inkluderar vilken 

legitimitet ungdomen tillskriver vissa värderingar såsom ekonomisk framgång, utbildning, 

eget företagande osv. Anknytning till kamrater hänvisar till nivån av anknytning till vänner, 

beteende och värderingar hos kamrater samt kamraternas förstärkande reaktioner på 

ungdomens konforma beteende. Tilltro till kriminella värderingar innebär hur pass 

accepterande ungdomen är mot brottsliga aktiviteter som lämpliga former av beteenden samt 

hur pass tillåtande ungdomen är mot att bryta lagen för att uppnå alternativa mål. 
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Med konformt beteende avses till vilken grad ungdomen använder sig av samma repertoar för 

beteende som sina kamrater. Inom konventionella miljöer så bör man hypotetiskt sett söka sig 

till personer som uppvisar samma beteende som en själv (Thornberry, 1987;866). Ungdomar 

som uppvisar ett konformt beteende söker sig till andra individer som uppvisar samma 

beteende, konforma eller kriminella anknytningar är alltså resultatet av att människor söker 

sig till och relaterar till likasinnade människor. Människor uppvisar alltså samma 

beteendemässiga repertoar som deras kamrater men samtidigt så söks dessa kamrater oftast 

upp på grund av gemensamma beteenden och intressen. Angående relationen mellan 

attityder/värderingar och beteende så interagerar dessa genom att individer beter sig i enlighet 

med deras attityder/värderingar, men samtidigt så är beteende den mest kraftfulla faktorn när 

det gäller utformingen och upprätthållandet av attityder/värderingar. Angående de 

interagerande effekterna mellan anknytning till kamrater, kriminella värderingar samt 

konventionellt beteende så ses dessa som interagerande inom en kausal cirkel där varje faktor 

förstärker eller försvagar varandra. Detta teoriavsnitt fortskrider med identifieringen av 

faktorer som gör att vissa ungdomar inleder en kriminell livsstil medan andra inte gör det 

(Thornberry, 1987;872-973). Under de tidiga tonåren så ses familjen som den mest 

uppmärksammade sociala arenan för interaktion. Anknytning till föräldrar fungerar på så sätt 

att ungdomar som är emotionellt anknutna till sina föräldrar lägger stor vikt vid deras 

föräldrars önskemål. Generellt så ses föräldrar som stöttande för den konventionella världen 

och på grund av detta så internaliserar deras barn starka åtaganden till skola samt till 

konventionella värderingar. Eftersom de ungdomar som uppvisar emotionella band till sina 

föräldrar och därmed lägger stor vikt vid deras önskemål så är de osannolika att uppvisa ett 

kriminellt beteende. Föräldrars sociala påverkan är central för att kontrollera sina barns 

beteende, föräldrar som har starka emotionella band med sina barn, som kommunicerar med 

sina barn, samt som uppvisar lämpliga uppfostringstekniker är sannolika att styra deras barn 

mot konventionella värderingar och beteenden. Angående tilltro till konventionella 

värderingar så interagerar denna faktor med åtagande till skola, den påverkar ungdomars 

åtagande till skola och påverkas i sin tur av åtagande till skola. Denna interaktion fasställer en 

slags konsistens för beteende och attityder inom den konventionella världen. Ungdomar som 

inte anser konventionella värderingar vara legitima anses mer sannolika att socialisera med 

kriminella individer som sympatiserar med detta, och detta leder i sin tur till att distansera 

dessa individer alltmer från konventionella värderingar. Ungdomar som anser konventionella 

värderingar vara legitima är alltså mindre sannolika att uppvisa kriminella beteenden 

(Thornberry, 1987;874).  Vad gäller åtagande till utbildning så är ungdomar som är anknutna 
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till sina föräldrar sannolika att vara dedikerade till utbildning och engagemang i utbildning, 

detta leder i sin tur till att förstärka de emotionella banden till föräldrar. 

Ungdomar som har tilltro till konventionella värderingar är även de sannolika att vara 

dedikerade till utbildning vilket kan sägas vara den primära sociala arenan där de kan bete sig 

i enlighet med dessa värderingar, och att vara framgångsrik i denna arena är alltså sannolikt 

att förstärka deras konventionella värderingar. Ungdomar som är dedikerade till att lyckas 

inom utbildning är osannolika att associera med individer som uppvisar kriminella beteenden 

eftersom de har investerat i konventionellt beteende och bör vara motvilliga till att äventyra 

denna investering genom att delta i kriminellt beteende. Åtagande till utbildning opererar på 

så sätt att ungdomar som accepterar värderingar som är konsistenta med konventionellt 

beteende, som umgås med likasinnade individer och utför ett konventionellt beteende själv är 

osannolika att delta i kriminella beteenden och den avvikande värld som brottslighet 

symboliserar. Sammanfattningsvis så kan man säga att anknytning till föräldrar, åtagande till 

utbildning och tilltro till konventionella värderingar reducerar kriminella beteenden genom att 

cementera individen till konventionella institutioner och människor, när dessa faktorer är 

starka så är kriminalitet osannolikt (Thornberry, 1987;875). Vad gäller anknytning till 

kamrater och konventionellt beteende så kan det sägas att när ungdomen deltar i mer och mer 

konventionellt beteende och associerar alltmer med konforma vänner så stärks individens 

band till den konventionella världen ytterligare. Själva förstärkandet av bandet till det 

konventionella samhället kan alltså vara en initial skyddande faktor. Till slut så blir 

konventionellt beteende sin egna indirekta skyddande faktor på grund av dess förmåga att 

succesivt stärka individers band till familj, utbildning och konventionella värderingar 

(Thornberry, 1987;876). Angående tilltro till kriminella värderingar så ses dessa som primära 

förstärkare av kriminellt beteende och anknytning med likasinnade individer. Eftersom 

kriminella värderingar är direkt motsatta konventionella miljöer som skola och familj så är 

ungdomar som tar till sig dem mindre sannolika att vara dedikerad till utbildning och 

anknuten till föräldrar (Thornberry, 1987;879).  

Metod 

Denna uppsats använder sig av kvalitativ metod som en genomgående utgångspunkt, fokus 

ligger på att förstå en utvald social kontext mot bakgrund av hur ett antal deltagare inom 

denna sociala kontext upplever och tolkar denna sociala miljö (Bryman, 2008;341). Det 

generella syftet med kvalitativ metod kan sägas vara att erbjuda en förståelse för de åsikter, 
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värderingar samt beteenden som uttrycks inom en viss utvald social kontext (Bryman, 

2008;372). Det kvalitativa ramverkets främsta förtjänt i relation till denna studie kan sägas 

vara dess förmåga att uppfatta saker och ting genom sociala aktörers perspektiv samt det 

bakomliggande målet med detta att komma bakom det yttre skeendet på sociala objekt. 

Genom att anta ett aktörsperspektiv så kommer man i kontakt med andra uppfattningar på 

situationer och sociala miljöer än vad till exempelvis utomstående människor gör som inte 

kan sägas vara deltagare av just denna utvalda sociala kontext (Bryman, 2008;362).  

Denna studie använder sig av ett strategiskt målinriktat urval vilket innebär att skapa en likhet 

mellan studiens syfte och frågeställningar samt själva urvalet i sig. Respondenter valdes med 

andra ord ut mot bakgrund av deras relevans för studiens syfte och frågeställningar, individer 

valdes alltså ut mot direkt hänvisning till det formulerade syftet. Grundkriteriet för urvalet var 

alltså att besvara studiens syfte och därför valdes respondenterna ut mot bakgrund av detta för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar på ett så adekvat sätt som möjligt 

(Bryman, 2008;350-351). I praktiken så genomfördes urvalet genom att kontakta rektorn för 

en svensk gymnasieskola och introducera hen för studien. Efter att denna person gett sitt 

godkännande till studien så vidarebefordrades ett mail till samtliga klassföreståndare för 

årskurs två och tre inom samhällsprogrammet samt handels och administrationsprogrammet 

med information om studien. Dessa klassföreståndare informerade sedan sina elever om 

studien och tillfrågade dem om de kunde tänkas delta i studien, kontaktuppgifter till de 

personer som svarade ja mailades sedan till författaren. Urvalet bestod av fem kvinnor, 18 år 

gamla, från årskurs två och tre på samhällsprogrammet, dessa individer gick i olika klasser 

vid tidpunkten för studiens genomförande. Denna uppsats har använt sig av semistrukturerade 

intervjuer vilket har inneburit konstruerandet av en intervjuguide bestående av en rad 

specifika teman som har berörts. Intervjuguiden konstruerades mot bakgrund av den valda 

teorin för uppsatsen samt mot bakgrund av tidigare forsknings operationaliseringar av de 

teoretiska begreppen. Dispositionsmässigt så bestod den av samma sex faktorer som 

Thornberrys interaktionistiska teori med ett antal underfrågor kopplat till varje tema. En 

semistrukturerad intervjuform innebar att respondenterna hade en stor frihet att utforma 

svaren på deras egna unika sätt. Frågorna som ställdes behövde inte heller komma i samma 

ordning som intervjuguiden. I de fall då intervjuaren anknöt till någon respondents svar så 

fanns även möjligheten att ställa frågor utöver intervjuguiden. Generellt så kan dock sägas att 

intervjuguidens ordning och frågor följdes med ett fåtal undantag (Bryman, 2008;415). 



18 

 

Intervjuerna genomfördes individuellt och avskilt, i genomsnitt så tog varje intervju trettio 

minuter att genomföra, sedan transkriberades samtliga intervjuer. Denna studie använder sig 

av en tematisk analysmetod, denna kvalitativa analysmetod användes för att identifiera och 

analysera mönster eller s.k. teman inom datamaterialet. Inom själva analysprocessen så 

spelade författaren en aktiv roll genom att identifiera mönster i datamaterialet samt genom att 

urskilja vilka av dessa som var relevanta för att avrapporteras (Braun & Clarke; 2006;79-80). 

Ett tema i denna studie definieras som något som fångar upp en viktig aspekt inom 

datamaterialet i relation till studiens syfte och frågeställningar samt kan sägas representera en 

form av tematiserat svar inom datamaterialet. Optimalt sett så kommer ett tema att återfinnas 

på ett flertal platser inom datamaterialet, dock så bara för att ett tema återfinns många gånger i 

datamaterialet så betyder inte detta att temat i sig är viktigt. Ett tema är inte enbart något som 

många enskilda datautdrag ger utryck för jämfört med någon enstaka mening, ett tema kan ta 

upp väldigt många meningar på vissa punkter och väldigt få eller nästintill inga alls på andra 

punkter i ens datamaterial. Detta var själva kärnan i författarens aktiva roll att använda sitt 

omdöme för att fastställa vad ett tema är. Sammanfattningsvis så kan man säga att relevansen 

av ett tema inte beror på kvantifierbara mått, utan handlar snarare om huruvida temat i sig 

fångar upp en viktig aspekt i relation till studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke; 

2006;82). Syftet med denna studies analys var att tillhandahålla en bred tematisk beskrivning 

av hela datamaterialet så att de mest relevanta teman framträder för läsaren. De mönster i 

materialet som urskiljs, kodas och analyseras kommer därmed att reflektera hela 

datamaterialet vilket kan medföra att ett visst mått av djup och komplexitet får stå tillbaka till 

förmån för en mer bred generell beskrivning av datamaterialet. Denna studie använder sig av 

en teorigrundad-tematisk analys, vilket innebär att mönster inom datamaterialet identifierades 

mot bakgrund av studiens teoretiska utgångspunkt. Denna teorigrundade-tematiska analys 

bygger alltså på studiens teoretiska intresse inom ämnesområdet. Teman identifieras på en 

explicit semantisk nivå vilket innebär att mönster urskiljs inom de explicita meningarna inom 

datamaterialet samt att författaren inte letade efter någonting utöver vad en respondent har 

sagt. Denna analytiska process involverar en progressiv utveckling från enbart en deskriptiv 

nivå, där datamaterialet har enbart strukturerats upp och sammanfattats efter semantiska 

innehållsmönster, till en tolkande nivå där författaren teoretiserar innebörden av dessa teman 

och deras mer generella betydelse och implikationer utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

(Braun & Clarke; 2006;83-84).  
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Den första delen i denna studies analysprocess handlade om att lära känna och bekanta sig 

med innehållet i datamaterialet både på bredden och på djupet. Detta involverade upprepad 

läsning av materialet på ett aktivt sätt för att hitta innebörder, mönster osv, syftet med detta 

var att identifiera eventuella teman och väcka ideer om möjliga teman i datamaterialet (Braun 

& Clarke; 2006;87). Den andra fasen i denna studies analysprocess involverade att generera 

initiala koder. I denna fas så har jag valt att använda mig av Kathy Charmaz kodningsstrategi 

trots att denna är konstruerad för grundad teori på grund av att denna lämpar sig betydligt 

bättre för denna studie än den kodningsstrategi som Braun & Clarke förespråkar. Braun & 

Clarke skriver själva att tematisk analys delar många pariteter med andra kvalitativa 

forskningstraditioner bland annat grundad teori (Braun & Clarke; 2006;78). I och med detta så 

har jag på ett adekvat sätt kunnat använda mig av en Grounded-Theory influerad 

kodningsstrategi på mitt datamaterial. För de som är inte är bekant med vad kodning innebär 

så handlar det om att definiera vad materialet handlar om, sammanfattningsvis så kan man 

säga att kodning innebär att man namnger utvalda stycken från ens empiriska material med en 

etikett som kategoriserar, summerar och redogör för detta stycke (Charmaz, 2006;43-45 ). 

Kodningsprocessen inleddes med initial kodning, vilket innebar att jag namngav varje mening 

eller stycke av datamaterialet, syftet med detta var att gå igenom datamaterialet för 

uppföljning av ytterligare analys. Den initiala kodningen medförde en väldigt nära läsning av 

materialet (Charmaz, 2006;47-49). I tabellen nedan så exemplifieras den initiala kodningen. 

Tabell 1: Utdragsexempel på inital kodning från intervju 2 

 

 

  

 

 

 

 

När den initiala kodningen var klar påbörjades den fokuserade kodningen, dessa koder var 

mer riktade, selektiva och begreppsmässiga än de initiala koderna, efter jag hade fastställt en 

Respondent 2 Kod 

”Jag tror att alltså jag skulle nog känna 

lite såhära skuldkänslor typ för att 

eftersom att dom har dom här reglerna 

och liksom dom vill ju inte att jag ska 

bryta dom här reglerna då har jag ju 

som gjort det och gått bakom deras 

rygg och gjort det i alla fall och då blir 

det ju såhär skuldkänsla utnyttjat 

situationen eftersom att dom tror på 

mig” 

 

 

Känslig för föräldrarnas tillit 
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analytisk riktning via den initiala kodningen så påbörjade jag fokuserad kodning för att 

syntetisera och förklara större stycken av data. Fokuserad kodning innebar alltså att jag 

använde mig av de mest relevanta initiala koderna utifrån min teoretiska utgångspunkt för att 

sålla bland datamaterialet Charmaz, 2006;57-60).  Efter den initiala kodningen så skedde den 

fokuserade kodningen som alltså använde sig av de mest frekvent förekommande och 

analytiskt intressanta initiala koderna för att syntetisera och organisera stora mängder av 

datamaterialet. Fokuserad kodning användes alltså för att fastställa och utveckla de mest 

teoretiskt framträdande kategorierna inom datamaterialet (Charmaz, 2006;57-60). I tabellen 

nedan exemplifieras den fokuserade kodningen. 

Tabell 2: Utdragsexempel på fokuserad kodning från intervju 1  

 

 

 

 

 

 Efter den fokuserade kodningen så kategoriserade jag mina fokuserade koder. Jag valde ut 

vissa koder som mer signifikanta än andra samt slog ihop gemensamma teman och mönster i 

flera koder till analytiska koncept. Även detta gjordes på basis av min teori, syftet med denna 

kategorisering var att höja analysen från en deskriptiv nivå till en mer teoretiserande nivå. 

(Charmaz, 2006;65). Fyra stycken kategorier skapades utifrån kategoriseringen, dessa var 

primär socialisation, sekundär socialisation, normstyrning samt tilltro till konventionella 

normer. Kategorin primär socialisation bestod av fokuserade koder som berörde det 

emotionella förhållandet och kommunikationsmönster mellan förälder och barn, föräldrars 

tillsyn och övervakning av barnets rutinaktiviteter samt konflikter mellan förälder och barn. 

Kategorin sekundär socialisation bestod av fokuserade koder som handlade om nivån av 

anknytning till vänner, beteende och värderingar hos kamrater samt kamraternas förstärkande 

reaktioner på ungdomens konforma/avvikande beteende. I kategorin tilltro till konventionella 

normer placerades fokuserade koder som innehöll saker som anknöt till hur pass viktigt 

ungdomen anser det är med utbildning, framgång i skolan samt vilken legitimitet ungdomen 

tillskrev vissa medelklassvärderingar såsom arbete, ekonomisk framgång och utbildning. 

Respondent 1 Kod 

”Jag känner att jag kommer jättebra 

överens med mina föräldrar, mest min 

mamma fast vi har samma värderingar, 

jag och mina föräldrar så det är ju lättare 

att komma överens med någon om man 

är på samma våglängd”. 

 

Konsensus pga samma värderingar 
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Kategorin normstyrning bestod av fokuserade koder som berörde hur pass accepterande 

ungdomen är mot brottsliga aktiviteter som lämpliga former av beteenden, hur pass tillåtande 

ungdomen är mot att bryta lagen för att uppnå alternativa mål samt sociala påföljder vid 

normbrytning. Efter kategoriseringen var färdigställd strukturerades kategorierna upp i 

övergripande teman på basis av studiens teoretiska utgångspunkt, dessa teman var 

socialisation och normer. Denna schematiska strukturering exemplifieras via nedanstående 

tabell. 

Tabell 3: Utdragsexempel på teoridriven tematisk kodning med tillhörande teman och 

kategorier 

 

  

 

   

      

 

 

 

 

Etik 

Denna uppsats följer de grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Informationskravet innebär att respondenterna ska vara medvetna om syftet med 

undersökningen som de deltar i, samt att de är med av fri vilja och om de så önskar har 

möjlighet att hoppa av studien. Detta följdes på så sätt att innan respondenterna började bli 

intervjuade så informerades de om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de 

hade rätt att avbryta intervjun om de ville. Samtyckeskravet innebär att respondenter har rätt 

att själva bestämma över deras deltagande i studier, om respondenter är minderåriga ska 

tillstånd från vårdnadshavare erhållas.  

          Socialisation                Normer 

Primär 

socialisation 

Sekundär 

socialisation 

Tilltro till 

konventionella 

normer 

Normstyrning 

R1= Ser upp 

till sina 

föräldrar 

som 

förebilder 

och vill bli 

som dem. 

R2= Tror på 

samma saker 

som sina 

vänner 

angående 

skolprestatio

ner och 

lärarkontakt 

R4= Ser sig 

som driven och 

värderar 

utbildning som 

viktigt för att 

komma dit hen 

vill  

R3= Skulle 

konfrontera 

vänner vid 

brott samt göra 

ett tydligt 

socialt 

avståndstagand

e 
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Detta följdes på så sätt att samtliga respondenter var 18 år gamla och därmed myndiga 

personer, i och med detta så hade de rätt att själva bestämma över deras deltagande i studien 

och tillstånd från vårdnadshavare behövde inte sökas. Konfidentialitetskravet innebär att 

samtliga uppgifter om respondenter som deltar i studien ska bearbetas med så mycket 

konfidentialitet som möjligt, respondenternas personuppgifter ska lagras på ett sätt som gör att 

obehöriga personer inte kan erhålla tillgång till dem. Detta krav följdes på så sätt att samtliga 

personuppgifter om respondenterna lagrades på ett säkert sätt som gjorde att inga obehöriga 

personer kunde erhålla tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas 

in om enskilda individer endast får användas till ändamålet med studien. Detta krav följdes på 

så sätt att allt insamlat material till studien används enbart till denna uppsats och inte till 

någonting annat (Bryman, 2008;131-132). 

Empirisk Analys 

I denna analys så kommer studiens empiriska resultat att framställas på basis av de tidigare 

introducerade temana. De teman som diskuteras har skapats utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt, dessa är: socialisation, normer och social påverkan.  Normer kan avhandlas på 

basis av socialisation, det är socialisation som ligger till grund för vilka normer en människa 

stiftar bekantskap med och därmed korrigerar sitt beteende och sina värderingar efter. Det är 

alltså initialt socialisationsprocesser som gör att människor erhåller en bild av vad som är 

”normalt” i ett samhälle. Efter socialisation avhandlas temat normer, eftersom det är 

konventionella normer som gör att människor bygger vidare och cementerar sina 

uppfattningar om vilka ramar som man ska tänka och bete sig inom och de konsekvenser man 

erhåller om man kliver utanför dessa ramar.  

Tema 1: Socialisation 

Primär socialisation 

Samtliga ungdomar som deltagit i denna studie återgav berättelser vars innehåll reflekterade 

deras emotionella anknytning till sina föräldrar. Detta uttrycks i ungdomarnas tillit till sina 

föräldrar samt deras sensitiva inställning för deras föräldrars förhoppningar och önskemål. 

Just denna emotionella anknytning och sensitiva inställning medför att ungdomarna upplever 

obehag då de går emot deras föräldrars önskemål och förhoppningar. Respondenterna återgav 

generella berättelser om deras emotionella relation till sina föräldrar bestående av tillit till 

föräldrarna och hur de skulle känna om de gick emot sina föräldrars önskemål. 
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Jag känner att jag kan lita väldigt mycket på mina föräldrar, att alltså det spelar egentligen ingen 

roll vad det handlar om jag kan ändå säga det till dem för att jag vet att kanske skulle dom bli sur 

först om det är något jätteallvarligt men jag vet att dem kommer stå vid min sen så 

-Respondent 2 

Jag känner alltid att jag kan berätta om jag har problem med någonting, för att alltså mina föräldrar 

dom är ganska lätta att prata med dom är öppna och då har det som aldrig varit några problem för 

mig att känna jamen åh nej nu måste jag berätta för dem utan det känns alltid tryggt jag vet att jag 

alltid kan prata med dom och få hjälp och stöd 

-Respondent 4 

Om jag skulle gå emot mina föräldrars önskemål så tror jag att jag alltså skulle nog känna lite 

såhära skuldkänslor typ, för att eftersom att dom har dom här förhoppningarna och liksom dem vill 

ju inte att jag ska bryta mot dem här då har jag ju som gjort det och gått bakom deras rygg och 

gjort det i alla fall och då blir det ju såhär skuldkänsla utnyttjat situationen eftersom att dem tror på 

mig 

-Respondent 5 

Detta resultat belyser Thornberrys tes om att ungdomar som har en stark emotionell 

anknytning till sina föräldrar utvecklar en sensitiv attityd för sina föräldrars önskemål och 

värderar sina föräldrars förhoppningar högt (Thornberry, 1987;874). Detta tar sig uttryck i en 

stark tillit till föräldrarna bland annat när det kommer till att berätta om problem för dem samt 

känslor laddade med ångest och skuldkänslor när ungdomen inte uppfyller föräldrarnas 

förhoppningar eller önskemål. Det är just på grund av detta emotionella band och ungdomens 

efterföljande sensitiva inställning för föräldrarnas förhoppningar och önskemål som gör att 

individen avhåller sig från kriminellt beteende.  

 En majoritet av respondenterna såg även upp till sina föräldrar som en form av förebild och 

en slags symbol för den konventionella världen. På grund av föräldrarnas förespråkande av 

konventionella värderingar så integrerar ungdomarna dessa värderingar och gör dem till sina 

egna, detta tar sig uttryck i bland annat starka band till konventionella institutioner som 

utbildning och arbete. Respondenterna återgav berättelser om deras syn på sina föräldrar som 

en form av förebild samt om föräldrarnas normstyrning. 

Jo alltså jag ser väl upp till mina föräldrar men jag brukar inte tänka på dem som förebilder men 

när man tänker efter såhär hur jag vill bli när jag blir vuxen så vill jag ju vara som dem alltså satsa 

på att bli ännu bättre fast det kommer bli svårt men alltså jag har typ den inställningen eller vad 

man säger 
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-Respondent 3 

Alltså mina föräldrar har som inte behövt ha krav på mig när det gäller såhär skolan eller jobb typ 

utan det är jag som har kämpat för att få sommarjobb, för att klara skolan när jag var mindre då sa 

dem ju liksom då präntade dem in mycket att utbildning är jätteviktigt och såhär jomen det är bra 

att ha jobb och sånt det var som där tonåren alltså i tidiga tonåren 

-Respondent 1 

Detta kan tolkas utifrån Thornberrys tes om att föräldrar ses av ungdomar som stöttepelare för 

den konventionella världen och mot bakgrund av detta så väljer ungdomarna att internalisera 

föräldrarnas konventionella värderingar (Thornberry, 1987;874).  Detta tar sig uttryck i att 

ungdomarna ser föräldrarna som förebilder för hur dem ska leva sina liv i vuxen ålder samt att 

ungdomarna har integrerat föräldrarnas värderingar om arbete och utbildning och gjort dem 

till sina egna vilket resulterar i starka åtaganden till dessa konventionella institutioner. Den 

konventionella symbol som dessa föräldrar utgör för ungdomarna med dess tillhörande 

normer och värderingar medför alltså att styra ungdomarna mot konventionella värderingar 

och beteenden. 

Sekundär socialisation 

Samtliga ungdomar som deltagit i denna studie upplevde att det fanns ett övergripande 

konsensus mellan deras egna värderingar och beteende och deras vänners beteende och 

värderingar, detta kännetecknades bland annat av att prestera när det gäller betyg, mer 

generella värderingar om vad som är rätt och vad som är fel samt våldsavvisande attityder. 

Respondenterna återgav berättelser om hur lika de är sina vänner samt att de delar samma 

moraliska värderingar som sina vänner. 

Vi är som väldigt samma jag och mina vänner, vi som tror på samma saker att man ska vara 

engagerad och liksom så vi har väl alla väldigt bra kontakt med lärarna jamen som typ skriva en 

uppsats då är vi alla väldigt lika alltså vi vill prestera bra som 

-Respondent 4 

Jag vet inte riktigt men vi har väl också lite grann alltså jag umgås med dem som jag verkligen 

känner att jamen det här är jamen dom är liksom i stort sett likadana som mig och då vi delar 

samma eller vi har väldigt lika värderingar och vad vi tycker är rätt och vad vi tycker är fel skulle 

det vara någon som inte gör som alltså gör någonting som är fel det är klart då går vi och säger det 

till den personen det där och det där är inte rätt sådär kan du inte göra 

-Respondent 5 
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Alltså nog påverkas man ju av sina kompisar det är ju som det blir ju som det man matas in med 

också från doms sida eller vad man ska säga som man får höra hela tiden det där är inte okej då 

blir det ju som nej just ja det är ju inte okej det tycker inte dom är okej till exempel att ta till våld 

känns så långt bort för mig ändå tycker jag och jag tror vi har rätt mycket samma uppfattning 

-Respondent 3 

Detta kan tolkas utifrån Thornberrys tes om att inom sociala miljöer så anknyter dessa 

ungdomar till individer som uppvisar samma beteenden och värderingar som dem själva 

(Thornberry, 1987;872-873).  Dessa ungdomars anknytningar är alltså resultatet av att de 

söker sig till och relaterar till likasinnade individer, Detta tar sig uttryck i likvärdiga 

målsättningar och arbetsprestationer inom skolan, en gemensam moral dvs vad som är rätt och 

fel samt ett övergripande konsensus om våldsamt beteende som ett illegitimt medel. Denna 

anknytning påverkas på så sätt att ju mer konventionellt beteende som individen uppvisar i 

kombination med ökad associering med likformiga vänner så amplifieras ungdomens band till 

konventionella institutioner succesivt (Thornberry, 1987;876). 

Tema 2: Normer 

Normstyrning  

Samtliga respondenter som deltagit i denna studie kännetecknades av starka avvisande 

attityder mot brottsliga handlingar syftandes till att uppnå alternativa mål. Misshandel och 

stöld ansågs konsekvent vara beteenden som under normala samhällsförhållanden inte kan 

legitimeras under några omständigheter. Dessa attityder tog sig bland annat uttryck i att dessa 

beteenden går emot den strukturella ordningen i ett samhälle samt att det leder till en 

kedjereaktion av normlöshet. Respondenterna återgav berättelser som innehöll deras syn på 

brottsliga handlingar samt hur de skulle bete sig vid ett påkommet brott. 

Alltså jag skulle som bara vad håller dem på med och jag tror inte jag skulle konfrontera direkt 

utan jag tror jag skulle prata med någon annan först om det är såhär någon det skulle kunna vara 

min mamma och pappa men det skulle också kunna vara någon annan kompis och sen liksom reda 

ut vad som faktiskt har hänt och sen skulle vi väl konfrontera den personen tror jag ja alltså liksom 

ifrågasätta vad den gör för att det liksom om den personen inte tycker det är okej så är det ju en sak 

men samtidigt så vet dom ju att majoriteten inte tycker det är okej och det är liksom att slå någon 

går ju liksom emot rentav lagen så att liksom samhällets struktur eller hur man ska säga 

-Respondent 1 
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Nej jag tycker inte stöld heller är okej jamen för att om man alltså det spelar ju ingen roll om en 

gör det då kan ju någon annan göra det och så kan en tredje göra det och då blir det såhär en 

kedjereaktion så att det slutar ju med att alla blir det här nej men varför ska vi betala för saker som 

vi kan ta istället och det är ju som början till brottslighet 

-Respondent 2 

Detta kan tolkas utifrån Thornberrys tes om att tilltro till brottsförespråkande värderingar 

opererar som förstärkare av kriminellt beteende samt associering med likasinnade individer 

(Thornberry, 1987;879). Detta innebär att dessa brottsförespråkande värderingar är direkt 

diskrepanta mot de primära sociala arenor (skola och familj) som dessa ungdomar har stark 

anknytning, tilltro till och vistas inom. Dessa ungdomar har ingen tilltro till dessa värderingar 

eftersom de är inkompatibla med deras emotionella anknytning till sina föräldrar, deras tilltro 

till utbildning samt de värderingar och normer som dessa två konventionella sociala 

institutioner representerar. 

Tilltro till konventionella normer 

Samtliga respondenter som deltagit i denna studie kännetecknades av en stark tilltro till 

konventionella värderingar angående förvärvsarbete, utbildning och ekonomisk framgång. 

Dessa tre faktorer var en konsekvent viktig del i respondenternas framtidstro. Detta tog sig 

uttryck i att arbete, utbildning och ekonomisk framgång ses som nyckeldelar i att utvecklas 

personligt, arbetslivsmässigt samt för att kunna upprätthålla en önskvärd levnadsstandard. 

Respondenterna återgav berättelser som innehöll deras syn på utbildning, arbete och 

ekonomisk framgång. 

Jag tycker utbildning är viktigt därför att det är ju bland det viktigaste inför allt liksom för att du 

alltså för att kunna plugga vidare och för att kunna få ett bra jobb för att kunna få det bra ställt för 

att kunna liksom utvecklas som person för att få vänner alltså det är liksom allt ju mer liksom 

utbildning man har eller ju mer kunskap man har desto längre tror jag man tar sig i livet 

-Respondent 5 

Alltså först och främst måste man ha nån slags inkomst och sen så måste man känna att man gör 

någonting för att det är som även om jag går skola nu och inte egentligen är som behöver ha ett 

jobb förens nu då jag går ut så har jag ändå extrajobb och jag känner att om jag inte skulle ha dom 

så hör man ändå folk som har det och såhär dom har det just nu är det som extrapengar såhär som 

man kan göra vad man vill med och det är ju liksom alltid kul sen när man blir äldre så måste man 

ju ha det för att man måste spara tänka på pensionen och såntdär så att då är det sånt 

-Respondent 4 
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Alltså jo jag tycker ändå det är viktigt att ha ett jobb där man tjänar mycket pengar därför att jag 

vet inte jag vet att jag har inte haft svårt med pengar någonsin alltså under min uppväxt eller 

någonting men jag känner ändå att jag vill ha ett jobb med mycket pengar för att dels dom sakerna 

jag tycker om att göra som att resa och sånt det kostar ju rätt så mycket och det är det jag vill 

kunna göra i framtiden och sen vill jag kunna bo bra jag vill kunna ha det bra ställt jag vill inte 

behöva skrapa fram det sista sådär 

-Respondent 3 

Detta kan tolkas utifrån Thornberrys tes om att Konventionella värderingar skapar ramar för 

beteenden och värderingar inom den konventionella världen, den legitimitet som dessa 

individer tillskriver konventionella värderingar är det som gör att dessa ungdomar är 

osannolika att associera med individer som inte delar denna legitimitet. Detta gör att dessa 

ungdomar internaliserar dessa värderingar i en allt större utsträckning samt gör att dem är 

osannolika att delta i kriminella beteenden (Thornberry, 1987;874).  Dessa ungdomars tilltro 

till konventionella värderingar gör att de är dedikerade och hängivna till att lyckas inom 

utbildning, arbete och ekonomisk framgång vilka fungerar som de grundläggande sociala 

arenor där dessa individer kan bete sig i enlighet med deras värderingar. Vidare så leder dessa 

individers framgång inom dessa sociala fält till att förstärka deras tilltro till dessa värderingar 

om utbildning, arbete och ekonomisk framgång. Dessa personers hängivenhet till att vara 

framgångsrika inom utbildning, arbete och ekonomisk framgång gör att de är osannolika att 

umgås med personer som uppvisar brottsliga beteenden på grund av att de har investerat i 

utbildning, arbete och ekonomisk framgång. Det finns alltså ett motstånd mot att delta i 

brottsligt beteende på grund av att dessa individer är motvilliga att äventyra denna investering 

som de har gjort inom konventionellt beteende (Thornberry, 1987;875). 

Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur och varför svenska ungdomar väljer att 

avhålla sig från kriminellt beteende. Detta syfte besvaras på basis av tre generella 

frågeställningar. På frågeställningen vilka de skyddande sociala faktorerna inom primär och 

sekundär socialisation är och hur de opererar inom en ungdomskontext mot kriminellt 

beteende framkom en detaljerad beskrivning av hur social påverkan fungerar inom dessa två 

sociala kontexter. Inom primär socialisation så består den skyddande faktorn av en emotionell 

anknytning från ungdomens sida till sina föräldrar samt en resulterande sensitiv inställning för 

föräldrarnas förhoppningar och önskemål. Som ett resultat av detta så upplever ungdomarna 

obehag då de går emot sina föräldrars önskemål och förhoppningar och därmed styrs de mot 



28 

 

konventionella beteenden. Obehaget kännetecknas av ångest och skuldkänslor och det är detta 

som gör att ungdomen väljer att avhålla sig från beteenden som ligger utanför föräldrarnas 

förhoppningar och önskemål.  

Ytterligare en aspekt av den primära socialisationens skyddande karaktär var ungdomarnas 

syn på föräldrarna som en symbol för den konventionella världen, föräldrarnas förespråkande 

av konventionella beteenden och värderingar resulterar i att ungdomarna internaliserade dessa 

och utvecklade starka band till konventionella institutioner. Föräldrarollen och den 

konventionella symbol som den utgör samt de beteenden och värderingar som ungdomen 

förknippar med den styr alltså ungdomen mot konventionella värderingar och beteenden. 

Slutsatsen som kan dras från detta är att primär socialisation spelar en signifikant roll för vilka 

normer för beteenden och värderingar som en individ stiftar bekantskap med, utvecklar en 

tilltro och så småningom internaliserar. I denna studie så är primär socialisationens centrala 

preventiva effekt det emotionella bandet mellan en individ och dess föräldrar samt individens 

sensitiva inställning för föräldrarnas förhoppningar och önskemål. Föräldrar som en symbol 

för vad den konventionella världen innebär är även det en viktig beståndsdel, hur föräldrarna 

beter sig och vilka normer och värderingar de förespråkar resulterar i att individen 

internaliserar deras beteenden och värderingar. I denna studie så kännetecknas den preventiva 

aspekten av detta av prosociala värderingar och beteenden relaterade till utbildning och 

arbete. 

Inom sekundär socialisation så består den skyddande faktorn av en likformighet mellan 

ungdomens eget beteende och värderingar och deras vänners beteende och värderingar, detta 

tog sig uttryck i höga ambitioner inom utbildning, gemensamma värderingar om vad som är 

rätt och fel samt våldsavvisande attityder. Den preventiva effekten opererar på så sätt att 

ungdomarna i denna studie associerar med individer som uppvisar samma beteenden och 

värderingar som dem själva. Dessa sociala relationer baseras alltså på hur likasinnade dessa 

individer är. Den preventiva spiralen opererar på så sätt att ju mer konventionellt beteende 

som ungdomen utför i kombination med ökad anknytning till konforma individer så förstärks 

ungdomens band till konventionella institutioner som utbildning, arbete och familj succesivt. 

Slutsatsen som kan dras från detta är att sekundär socialisationens sociala påverkan har en stor 

preventiv effekt på ungdomarna i denna studie. Sekundär socialisationen bygger vidare på de 

grundläggande normer för beteenden och attityder som ungdomarna erhållit via den primära 

socialisationen och förstärker dessa ytterligare. I och med denna konforma sociala omgivning 

vars preventiva effekt uttrycks genom höga ambitioner inom utbildning, en delad moral samt 
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våldsavvisande attityder så markeras och förfinas ramarna ytterligare för ungdomarnas 

beteenden och attityder. 

Angående vilken roll ungdomars attityder och inställningar till konventionella respektive 

brottsförespråkande normer och värderingar spelar så framkom det en detaljerad beskrivning 

av hur social påverkan opererar inom dessa faktorer. Angående ungdomars attityder och 

inställningar till brottsförespråkande normer och värderingar så bestod den preventiva 

effekten i att samtliga respondenter utmärktes av starka negativa attityder mot kriminalitet 

som ett medel för att uppnå alternativa mål. Misshandel och stöld ansågs genomgående vara 

handlingar som inte kan berättigas under några förhållanden. Denna faktors preventiva effekt 

opererar på så sätt att dessa normer och värderingar är direkt motstridiga dessa ungdomars 

anknytning och tilltro till deras primära sociala arenor som de vistas inom (utbildning och 

familj). Respondenterna uppvisar dessa avvisande attityder eftersom de är oförenliga med 

deras föräldrars förhoppningar och önskemål, deras tilltro till utbildning samt de attityder och 

normer som dessa konventionella sociala institutioner karaktäriseras av. Slutsatsen som kan 

dras utifrån detta är att ungdomarnas genomgående negativa attityder mot brottsförespråkande 

värderingar beror på deras inlärda normer för beteenden och värderingar som de 

ursprungligen har erhållit via den primära socialisationen, där de har lärt sig vad som 

uppfattas som normalt, hur man ska bete sig och därmed har internaliserat dessa normer i 

deras identitet. I och med att dessa brottsförespråkande värderingar avviker så fundamentalt 

mot deras grundläggande inlärda normer så internaliseras de inte av individen och resulterar 

därmed i detta avståndstagande. 

Angående ungdomars attityder och inställningar till konventionella normer och värderingar så 

bestod den preventiva effekten i att samtliga respondenter utmärktes av en stark tilltro till 

konventionella värderingar angående utbildning, arbete och ekonomisk framgång. Denna 

faktor opererar preventivt på så sätt att konventionella värderingar skapar ramar för vilka 

beteenden och värderingar som är socialt accepterade inom den konventionella världen. Dessa 

ungdomar anser dessa ramar vara legitima och associerar med ungdomar som delar deras syn 

på dessa ramar. Just denna tilltro till konventionella värderingar gör att dessa individer 

uppvisar en dedikation och en hängivenhet till att lyckas ekonomiskt, inom utbildning samt 

inom arbetslivet, dessa tre konventionella institutioner opererar som dessa personers primära 

sociala arenor där de kan delta i beteenden som ligger i konsensus med deras värderingar. 

Vidare så gör denna tilltro att dessa individer är osannolika att socialisera med personer som 

deltar i kriminella beteenden eftersom de har placerat ett slags kapital inom arbete, utbildning 
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och ekonomisk framgång. Tilltron till dessa konventionella sociala institutioner gör alltså att 

ungdomarna är motvilliga till att delta i kriminella beteenden eftersom de är ovilliga till att 

äventyra denna investering de har gjort inom konformt beteende.  

Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att tilltro till konventionella normer och värderingar 

främsta preventiva effekt ligger inom dess funktion som framtidstro, dessa ungdomar har 

erhållit dessa sociala ramar initialt från den primära socialisationen som de använder som en 

slags utgångspunkt för deras attityder och deras beteende. Tilltron till dessa normer och 

värderingar fungerar som en framtidstro, generellt för att kunna ta sig vidare i livet och 

utvecklas som människa, inom ett yrkesområde och inom en utbildning så anser dessa 

individer ekonomisk framgång, utbildning och arbete vara adekvata sociala verktyg för att 

kunna göra just det. Det är just inom detta som den skyddande kvalitén kommer in, dessa 

ungdomar anser att dessa är de medel som de kan använda sig av för att kunna erhålla en 

önskvärd framtid, därav deras dedikation och hängivenhet till dem och avståndstagande från 

alternativa medel för att uppnå sina livsmål.  

Utifrån detta så kan man utläsa att den primära socialisationen är den faktor som är mest 

signifikant för huruvida en individ kommer att leva ett konventionellt eller ett avvikande liv. 

Det är denna faktor som ligger till grund för och påverkar övriga faktorers effekter. I och med 

detta så menar jag inte att övriga faktorers betydelse ska bortses ifrån, det rör sig fortfarande 

om interagerande preventiva effekter men att denna faktor är den som dikterar och styr 

villkoren för de övriga och hur de artar sig.  Den betydelse som föräldrar har för ungdomen 

verkar vara av en oerhörd signifikans, det är detta som styr för vilka normer för beteenden och 

värderingar som ungdomen kommer i kontakt med och så småningom internaliserar och 

anpassar sitt beteende och sina attityder efter. Denna slutsats bekräftas av tidigare studier på 

området som berör primärsocialisationens betydelse (se tidigare forskning). Denna slutsats 

pekar på vikten av att informera föräldrar om vilken betydelse deras beteenden och 

värderingar har för deras barn. I och med detta så betonas vikten av att ge föräldrastöd genom 

tidiga preventiva insatser via offentliga institutioner såsom barnavårdscentraler, verksamheter 

med föräldrautbildningar, föräldragrupper osv. För socialpsykologi som ämnesområde så 

innebär detta ett relativt nyanserat sätt att se på primärsocialisationens betydelse och hur den 

interagerar med andra sociala faktorer för att resultera i avvikelse eller konformitet. 

En eventuell begränsning med studien kan ha varit urvalet, det går aldrig att utesluta att 

resultaten kunde ha artat sig annorlunda om det hade varit en jämn könsfördelning eller till 
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exempel en uppdelning mellan teoretiska och praktiska gymnasieprogram i syfte att fånga upp 

mer socioekonomiska dimensioner. I och med att samtliga respondenter var kvinnor så går det 

inte att utesluta att detta kan ha påverkat resultaten. Detta kan ha skett på så sätt att de resultat 

som framkommit kan ha påverkats av könsspecifika aspekter, till exempel skilda 

socialisationsprocesser mellan män och kvinnor. Urvalet kan i sig också ha bidragit till att 

fånga upp individer som kan sägas representera ”goda” sociala förhållanden. Hypotetiskt sett 

så anser jag det sannolikt att individer som skolkar mycket eller presterar dåligt i skolan mest 

troligt tackat nej till denna undersökning. Förtjänster med den valda metoden och urvalet var 

att det skapade en närhet till forskningsobjektet och medförde en djup insyn i respondenternas 

berättelser i relation till studiens syfte. Utifrån denna studie och erfarenheterna från den så 

vore det intressant att se fortsatta studier på om dessa verkligen var könsspecifika resultat 

eller om de är allmängiltiga för båda könen. Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant 

att undersöka vidare skulle vara hur dessa sociala faktorer skiljer sig åt mellan individer som 

är dömda för brott och individer som inte är det och därmed försöka fånga upp generella 

olikheter mellan dessa två grupper. Detta var tyvärr inte möjligt inom ramen för denna studie 

och på grund av sekretessrelaterade hinder, om man på ett etiskt försvarbart sätt skulle 

genomföra en sådan studie är jag av åsikten att detta skulle kunna generera mycket intressanta 

resultat. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Tema 1= Familj 

Känner du att du kommer överens med dina föräldrar? Tex mycket eller lite bråk 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Känner du att du kan lita på dina föräldrar? Tex om du berättar något i förtroende 

Varför/varför inte? Hur då? 

Känner du att du kan berätta om dina problem för dina föräldrar? Tex problem med 

relationer, i skolan, med kompisar osv 

Varför/varför inte? Hur då? 

Ser du upp till dina föräldrar? Tex är dina föräldrar förebilder 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Har dina föräldrar krav på dig? Tex skola, jobb 

Varför/varför inte? Vilka då? 

Hur känner du inför dina föräldrars krav på dig? 

Varför det? 

Säg att du inte uppfyller dina föräldrars krav på dig, hur känns det för dig? 

Varför det? 

Har dina föräldrar regler för hur du får bete dig? Tex hur man ska lösa en konflikt 

Varför/varför inte? Vilka då? 

Hur känner du inför dina föräldrars regler? 

Varför det? 

Säg att du bryter mot dina föräldrars regler, hur känns det för dig? 

Varför det? 

Informerar du dina föräldrar vad du gör och vars du är när du är ute på kvällar och 

helger? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Vet dina föräldrar vad du gör och vars du är om du inte är hemma? 

Varför/varför inte? Hur då? 
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Tema 2=Utbildning 

Tycker du det är viktigt att gå i skolan? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tycker du det är viktigt att göra bra ifrån sig i skolan? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Hur känner du inför dina lärare? Tex känner du att de bryr sig om dig? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Känner du dig trygg och säker i skolan? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tema 3= Tilltro till konventionella värderingar 

Tycker du det är viktigt att utbilda sig? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Tycker du det är viktigt att ha ett jobb? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tycker du det är viktigt att få ett jobb där du tjänar mycket pengar? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tema 4= Anknytning till kamrater 

Känner du att du kommer överens med dina vänner? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Känner du att du kan lita på dina vänner? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Känner du att du kan berätta om dina problem för dina vänner? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Kommer dina vänner bra överens med lärare och andra vuxna på skolan? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Hur anser du att dina vänner är som elever? Tex Duktiga eller? 

Varför/varför inte? Hur då? 
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Följer dina vänner skolans regler? 

Hur då? 

Har du oftast samma åsikter som dina vänner när det gäller hur man får bete sig? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Påverkas du av vad dina vänner tycker är okej att göra, och vad som inte är okej att 

göra? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Påverkas du av vad dina vänner gör? Alltså hur mycket tid man lägger ner på skolan 

och vad man gör på fritiden 

Varför/varför inte? Hur då? 

Vi låtsas att någon av dina vänner skulle begå ett brott (slå någon eller stjäla något) hur 

skulle du reagera på det? 

Varför det? 

Vi låtsas att du skulle begå ett brott (slå någon eller stjäla något) hur tror du att dina 

vänner skulle reagera på det? 

Varför det? 

Tema 5= Tilltro till värderingar om kriminalitet 

Tycker du att det är okej att stjäla något från någon som är rik och lätt kan ersätta det 

stulna föremålet? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tycker du det är okej att ta små saker från en affär utan att betala för dem eftersom 

affärer tjänar så mycket pengar att det inte kommer skada dem? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tycker du det är okej att stjäla något om det är det enda sättet som man kan få den 

saken? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Tycker du det är okej att slå någon om den personen slår dig först? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tycker du det är okej att slå någon om du måste stå upp för dig själv och dina 

rättigheter? 
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Varför/varför inte? 

Tycker du det är okej att slå någon om den personen hotar dig eller din familj? 

Varför/varför inte? 

Tema 6= Konformt beteende 

Skulle du säga att du tycker likadant som dina vänner tycker i de flesta saker? Tex vad 

som är okej att göra och vad som inte är okej 

Varför/varför inte? Hur då? 

Tror du att du påverkas av vad dina vänner tycker? 

Varför/varför inte? Hur då? 

Delar du och dina vänner samma intressen? Alltså vad man tycker om att göra på 

fritiden 

Varför/varför inte? Vilka då? 

Tror du att du påverkas av dina vänners intressen? 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Skulle du säga att du beter dig likadant som dina vänner? Tex hur man löser en konflikt 

Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Tror du att du påverkas av hur dina vänner beter sig? 

Varför/varför inte? Hur då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


