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This thesis will discuss the issue of juvenile delinquency in Sweden. It is a literary study and 

it encompasses both sociological and criminological theories concerning criminalization, 

juvenile delinquency, deviant behavior and labelling. In an attempt to summarize labelling in 

the context of juvenile delinquency, it is analyzed from a social constructivist perspective. 

The main focus will be on the professor emeritus of sociology,  Stanley Cohen’s theory on 

decriminalization (2009). The sociologists Emile Durkheim, Howard S Becker and Mats Hilte 

are used to give the reader an understanding as to what deviant behavior is, and the social 

psychologists George Herbert Mead and Albert Bandura contributes  with an explanation on 

how the individual actively creates his personality and his role in society. Finally, I have also 

included Pierre Bourdieus discourses concerning how the individual relates to the social 

structure of society. My material shows that criminalization of juvenile crime heightens the 

risk for labelling, and thereby causing the deviant behaviors to become internalized, making a 

relapse into crime all the more possible and a continued criminal lifestyle for the individual in 

question.  

Keywords: Criminalization, decriminalization, juvenile delinquency, labelling, deviant 

behavior, social constructivism, crime prevention. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering  
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige utgår i dag från insikten om att minskad rekrytering 

till kriminella livsstilar är den viktigaste faktorn för att på lång sikt minska brottsligheten 

(Justitiedepartementet 2009). Traditionell kriminologi krockar med nya tankar, avseende 

konsekvenser av stämpling (kriminalisering), med avkriminalisering som ett alternativ, vilket 

kommer att belysas i detta arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är undersöka hur ungdomsbrottslighet hanteras i Sverige. De 

frågeställningar som ligger till grund för att belysa detta är följande: 

Kan avkriminalisering av ungdomsbrottslighet i kombination med andra sociala insatser för 

att minska risken för stämpling hjälpa till att minska ungdomsbrottslighet och avbryta en 

negativ spiral med återfallsförbrytelse? 

Kan avkriminalisering av ungdomsbrottslighet i kombination med andra sociala insatser 

minska risken för rekrytering till en kriminell livsstil? 

1.3 Uppsatsens upplägg  
Upplägget på arbetet ser ut som följer. Jag inleder med en bakgrund som ger en allmän 

översikt. Härefter diskuterar jag utgångspunkterna för den traditionella, ortodoxa 

kriminologin för att sedan behandla den s.k. nya kriminologin. Detta avsnitt följs av en 

kortfattad historisk översikt av svensk kriminal- och socialpolitik med avseende på 

ungdomsbrottslighet. I anslutning till detta avsnitt definieras och belyses internalisering, det 

avvikande beteendet och stämpling. Uppsatsen avslutas med en analys, bestående av en 

jämförelse mellan den traditionella ortodoxa kriminologin och ”den nya kriminologin”. 

Teman som tas upp här är ungdomsbrottslighet, avvikande beteende/stämpling, 

avkriminalisering.  
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2. Tidigare forskning                                      

2.1 Kortfattad sammanfattning av svensk kriminologi  
Kriminalisering av unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år har förändrats från 1900-talets 

början fram till i dag. Denna förändring hänger intimt ihop med ändrade samhällsformer som 

lett till framväxten av ”ungdomen” som en särskild kategori i samhället. Enligt kriminolog 

Jerzy Sarnecki (2010) så har förändringar av produktionsförhållanden under denna period, i 

och med industrins tillkomst, bidragit till en urholkning av de sociala banden för de unga i 

samhället. Samtidigt med industrialiseringen fick skolan formellt ett ökat ansvar för att 

kontrollera ungdomars beteende. Införande av allmän skolplikt har haft en viss effekt för den 

sociala kontrollen av ungdomar, även om skolans formella kontroll inte kan vara lika 

heltäckande som den informella kontroll som förekommer i nära familjerelationer. Sarnecki 

(2010) lyfter fram kriminolog Lars Westfelt (2001) som menar att industrialiseringen förde 

med sig ekonomisk tillväxt, vilket samtidigt innebar en ökning av brottslighet i Sverige och i 

många moderna europeiska länder.  

Kriminolog Roddy Nilsson (2001) uppmärksammade ”Tvångsuppfostringskommittén” från 

1896 och dess slutsatser om att det fanns en ökad brottslighet och en dominerande vanart samt 

sedeslöshet bland ungdomen¸ vilket ansågs som en fara för samhället. Kommitténs arbete 

ledde fram till instiftan av ”Vanartslagen” 1902, som gav samhället rätt att omhänderta barn 

under 15 år, och senare införandet av tvångsuppfostran året 1905.  Då instiftas också 

Tvångsuppfostringsinstitutet som fortsätter sin verksamhet fram till 1947. Juris doktor och 

adjungerande hovrättsrådet Kerstin Nordlöf (2005) beskriver hur individen som 

kännetecknades äga  vanartiga personlighetsdrag, jämfördes i lagen med att förfoga över 

brottsliga egenskaper .  

Synen på den unga lagöverträdaren förändrades genom ”Ungdomsvårdskommitténs” arbete 

1939-51, som upprättades för att undersöka den bestående ungdomsbrottsligheten i det  

svenska samhället. Kommittén fastslog att det inte var uppfostran eller samhällsutvecklingen 

som var orsak till vanarten hos ungdomen, utan det rörde sig om barn med brister som hade 

uppstått i den psykiska utvecklingen under ett tidigt stadium i den unges liv. Samhället 

behövde barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, yrkesvägledning, yrkesutbildning, och 

fritidsgårdar för att avhjälpa problemen för de unga i samhället (Nilsson, 2001).  
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Denna period, 1939-51, präglas av ”Behandlingstanken” och att lagöverträdaren med hjälp av 

en individualpreventiv metod skulle inkapaciteras, rehabiliteras, och avskräckas från att begå 

brott, samt förhindras att återgå i kriminalitet (Andersson, 2002). Trots de åtgärder som 

tidigare kommittéer förespråkat så fortsatte ungdomsbrottsligheten att öka efter andra 

världskriget (BRÅ,  2008:23), även om den inte ökat ytterligare under de allra senaste 

decennierna (Justitiedepartementet,  2009). Den så kallade ”Ungdomsbrottskommittén” som 

tillsattes 1990 tog helt avstånd från behandlingstanken, som inte hade lett till några resultat 

(Nilsson, 2001). Istället lades fokus på utvecklingen av olika straffrättsliga påföljder för olika 

lagöverträdelser och den motsatte sig också överlämnande till socialtjänsten för vidare vård. 

Kommittén införde däremot en ny påföljd kallad ”särskild tillsyn”.                                                             

2.2  Dagens syn på ungdomsbrottslighet  
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige utgår idag från tesen att minskad nyrekrytering till 

kriminella livsstilar är den viktigaste faktorn för att på lång sikt minska brottsligheten 

(Justitiedepartementet, 2009). Den grupp som står bakom Justitiedepartementets promemoria 

förespråkar en indelning i situationell och individuell brottsprevention. Den situationella 

preventionen består av strukturella åtgärder som syftar till att göra det svårare och mer 

riskfyllt att begå brott. Den individuella preventionen går däremot huvudsakligen ut på att 

upptäcka riskfaktorer i tidig ålder för framtida kriminalitet och att med hjälp av insatser 

motverka kriminell utveckling hos en ung människa. Det brottsförebyggande arbetet är då 

tillbaka i behandlingstanken. 

Cohen (2009) ser den ”exkluderande” traditionella kriminaliseringen som ett sätt för 

samhället att inordna individer under olika kategorier av avvikande, främst då en fysisk 

separation av individen med avseende på segregering, isolering och inkapacitering. Han 

menar att den moderna staten, i och med industrialiseringen, växte fram genom rationalisering 

i form av centralisering, klassificering, segregering, professionalisering och kriminalisering. 

Den ” Nya kriminologin”, vilken Cohen förespråkar, bygger på en decentraliserad 

kommunkontroll. Institutioner såsom fängelser, mentalsjukhus etc. ska avvecklas. Kontrollen 

ska utövas med hjälp av öppna behandlings- och vårdinstanser i samhället utifrån nätverk av 

medborgarkontroll, allmän bestämmanderätt, självhjälp, ömsesidig hjälp samt informell vård. 

Inom familjen, grannskapet, och arbetsplatsen ska avvikare hanteras utifrån sunt förnuft i 

längsta möjliga mån. Avkriminaliseringen ska syfta till att staten får mindre makt att deklarera 

vissa beteenden som kriminella och syftet är att bilda traditionella former för rättvisa, 
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diskutera lösningar och konflikthantering utanför det formella kriminalsystemet.  Metoden för 

avkriminalisering utgår från begreppen inkorporering, integrering och assimilering (ibid.). 

Robert Andersson, filosofiedoktor i kriminologi, menar att det i samhället inte längre finns 

någon brottslösningsmodell (Andersson, 2002) sedan den individualpreventiva metoden 

avfärdades. En allmänpreventiv metod har ersatt tidigare modell, vilken går ut på  att utmäta 

påföljder utifrån ett brotts art och svårighet samt att att upprätthålla ordning i samhället. Det 

har också föreslagits att ungdomsbrottslighet utgör en typ av måttstock för hur sociala 

problem ska tacklas i framtiden och tjänar med andra ord som en utgångspunkt för samhälls- 

och kriminalpolitik (BRÅ, 2008:23).  

2.3 Svensk social- och kriminalpolitik under loppet av ett sekel     
Industrialiseringen bidrog till uppkomsten av begreppet ungdom som en kategori 

samhällsmedborgare. I Sverige inrättades år 1842 en folkskolestadga, vilken medförde 

obligatorisk skolgång för ungdomen. Föräldrars informella sociala kontroll minskade under 

1900-talet, samtidigt som den formella kontrollen, via institutioner ökade. Välfärden ökade 

(Westfelt, 2001).  Nilsson (2001) tar upp hur ”Tvångsuppfostringskommitten” från 1896 

uppmärksammat att det fanns en ökad brottslighet och en dominerande vanart samt 

sedeslöshet bland ungdomen. 

1864-års strafflag kom att gälla i Sverige ända fram till inrättandet av Brottsbalken år 1965 

(BrB). Med hjälp av en individualpreventiv metod avsågs en behandling av lagöverträdaren 

och dennes handling.. Som ett led i tillämpningen av den individualpreventiva metoden kom 

lagar att stiftas under 1900-talet, vilka gav samhället rätten att med hjälp av skyddstillsyn 

uppfostra vanartiga och sedligt försummade barn (se bilaga 1). Ett behov av skyddshem 

påkallades år 1919. Landsting och kommuner fick i uppgift att upprätta dessa, vilka år 1950 

bytte namn till ungdomsvårdsskolor och föll under statens ansvar. 

Under 1950-talet lade Strafflagsberedningen fram ett förslag, om att ungdomar under 18 år, 

inte skulle få dömas till fängelse. Undantag gjordes när barnavårdsmyndigheterna inte hade 

möjlighet att ta emot den unge, eller när det inte var passande med ett vårdalternativ. 

Ungdomar i åldern 18 till 20 år, skulle endast med förbehåll få dömas till fängelse. De skulle i 

stället hänvisas till skyddsuppfostran, vilket kunde jämföras med ungdomsfängelse. Den unge 

lagöverträdaren skulle även beredas undervisning och möjlighet att erhålla ett yrkesarbete 

efter avtjänat straff (Nordlöf, 2005). 
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Ungdomsvårdskommitténs sammanfattning av ungdomsbrottligheten och ungdomars sociala 

problem, år 1951, innebar en förändring av svensk social- och kriminalpolitik (Nilsson, 2001). 

Enligt kommittén var det inte uppfostran eller samhällsutvecklingen som var orsak till 

vanarten hos ungdomen, utan det rörde sig om barn som var förståndshandikappade med 

brister som hade uppstått i den psykiska utvecklingen under ett tidigt stadium i den unges liv. 

Kommittén kom fram till att samhället behövde barn-och ungdomspsykiatriska mottagningar, 

yrkesvägledning, yrkesutbildning, och fritidsgårdar för att avhjälpa sociala problem för de 

unga i samhället.  Familjens betydelse var av överordnad karaktär. Avvikande beteende så 

som homosexualitet, var ett exempel på sjuklighet. En vanart hos ett barn, ansågs bidra till ett 

olyckligt barn (ibid.). Före detta hovrättslagman Anders Thunved, hovrättsrådet Lars 

Cleveskiöld och före detta överåklagare Birgit Thunved (2010) redogör för hur ”Lagen med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare” (LUL, 1964:167) infördes som ett 

komplement till Rättegångsbalken (RB), vilken främst avsåg ungdomar under arton år (med 

undantag av några bestämmelser som gällde för ungdom upp till tjugo år). Socialtjänsten fick 

därmed ansvara för åldersgruppen femton till och med arton år.  

Samtidigt som socialtjänsten fick utökat ansvar inleddes också en utveckling av straffrätten 

som tydligt påtalade att delar av ansvaret för återanpassning av unga lagöverträdare tilldelades 

kriminalvården. I och med inrättandet av en straffrättskommitté (SOU, 1953:14) lades förslag 

till en brottsbalk. Skyddslagsförslaget (SOU, 1956:55) blev inledningen på brottsbalken 

(prop.1962:10), varmed begreppet straff bytte namn till påföljd (Andersson, 2002). 

Kriminologiprofessor Hanns von Hofer (2008) redovisar hur Brottsbalken (BrB) började gälla 

år 1965 samt att Lösdriverilagen kom att ersättas av Lagen om åtgärder vid samhällsfarlig 

asocialitet. I BrB infördes de frihetsberövande påföljderna; fängelse, internering, 

ungdomsfängelse, skyddstillsyn med anstaltsbehandling, sluten psykiatrisk vård, 

ungdomsvårdsskola och intagning på nykterhetsvårdsanstalt . 

Polisen blev år 1972, tvungen att, enligt Polisinstruktionen (Pl) samarbeta med sociala 

myndigheter i hanteringen av sedeslösa avvikande ungdomar. Alla ärenden som berörde 

social-, barnavård-, och nykterhetsnämnd behandlades av en social centralnämnd och 

(Nordlöf, 2005) brottsproblemet blev därmed en integrerad del av samhället. Orsaken bakom 

brott sågs finnas i samhällets orättvisor och det var välfärdsstatens uppgift att lösa detta 

problem, genom brottsförebyggande arbete. År 1974 etablerades det brottsförebyggande rådet 

– BRÅ (Andersson, 2002).  
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I Sverige under mitten av 1980-talet talades det om ”det allmänna rättsmedvetandet” och hur 

man bäst hanterade brottslighet. De grövre brotten tilldelades samhällsinsatser. I  proposition 

1987/88:100 (s.29) framgick det hur man med hjälp av reformer , ville överlåta åt den 

enskilde individen att bära ansvar över sina handlingar  i och med att eget bruk av narkotika 

kriminaliserades  och att , en lag infördes  som förbjöd individen att bära på sig  kniv på 

offentlig plats. Brottsoffrets  position  kom även att uppmärksammas.  Staten ägde fortsatt 

rätten att döma och straffa, men bar inte längre ansvar över lagöverträdarna i samhället. 

Brottet framstod enbart som ett ordningsproblem och därmed fanns det ingen 

brottslösningsmodell (Andersson, 2002 ).  

År 1990 inrättades åter en ungdomsbrottskommitté, som kom fram till att 

ungdomsbrottsligheten skulle kunna bearbetas med att inrätta speciella ungdomsdomstolar, 

förkorta fängelsestraffen, bidra med medling, ungdomskontrakt och olika slags möjligheter 

till varningar. Kommittén tog helt avstånd från behandlingstanken som inte hade lett till några 

resultat (Nilsson, 2001).. 

Kriminalvårdsexpert  Thomas Ekbom, före detta kriminalvårdsdirektör  Gunnar Engström och 

legitimerad psykolog/psykoterapeut samt före detta kriminalvårdsdirektör Birgitta Göransson 

(2011) registrerar att det tog mer än ett decennium, sedan ungdomsbrottskommitténs förslag  

om medling,  att införa ” Lagen om medling för unga lagöverträdare den 1 juli 2002.Den  

beskriver hur en brottslig handling utreds med de personer som brottet berör, tillsammans 

med en opartisk medlare 

Det brottsförebyggande arbetet är under 2000-talet åter tillbaka i behandlingstanken.  Den 

grupp som står bakom Justitiedepartementets promemoria (2009) förespråkar en indelning i 

situationell och individuell brottssprevention  

2.4 Ett nytt straffsystem    
Vid BRÅ:s granskning av strafflagstiftningen  år 1976 kom den individualpreventiva 

behandlingsmodellen att kritiseras. Året därpå presenterades ett nytt straffsystem. Brottets 

beskaffenhet och svårighetsgrad skulle bli avgörande för val av påföljd, samt regler för 

frigivning. Domen skulle även integreras med ett passande vårdförslag. Allt detta var i 

enlighet med regeringens uppfattning att brottsligheten skulle hanteras med sociala reformer 

och bekämpas med hjälp av domstolarnas och polisens brottsförebyggande kapacitet. 

Påföljden fängelse kvarstod dock i svenskt påföljdssystem (Andersson, 2002). År 1979 

inrättades en fängelsestraffrättskommitté som lade förslaget att socialtjänsten skulle ansvara 
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för ungdomar i åldrarna 15-17 år, samt bistå med övervakning av unga lagöverträdare. 

Förslaget om övervakning gick inte igenom eftersom  Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) saknade regler och föreskrifter för den 

typen av uppdrag. Det gjordes även försök till att avskaffa påföljden fängelse för ungdomar 

mellan 18-20 år, men det misslyckades (Nordlöf, 2005). 

Två nya kapitel; Särskilda regler för straffmätning och Påföljdsval infördes i 1988 års 

Påföljdsbestämmelsereform (BrB). Nu var det i stort den allmänpreventiva modellen för 

kriminalisering som kom att gälla. Påföljden bestämdes utifrån ett rättviseresonemang och i 

någon mån från individualpreventiva teorier (Nordlöf, 2005). 

Den unge lagöverträdaren som i det nya påföljdssystemet döms för ett brott, med en 

straffskala som indikerar på fängelse, och en påföljd som överskrider böter, döms sannolikt 

till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Att bli dömd till skyddstillsyn innebär att den dömde 

vanligtvis övervakas under ett års tid och ska hålla sig fri från brottslig aktivitet under tre år 

(Thunved et al. 2010). Skyddstillsynen, såsom även den villkorliga domen, kan även 

kompletteras med dagsböter, eller samhällstjänst. Samhällstjänst utan lön, kan utgå från fyrtio 

till och med tvåhundrafyrtio timmars arbete. Den kan även kopplas till s.k. kontraktsvård, om 

den brottsliga handlingen bottnar i att den unge missbrukar och behöver vård. 

Kontraktsvården förutsätter att den unge accepterar en behandlingsplan, enligt 28 kap. 6a§ 

och 30 kap. 9§ i BrB. I själva domen om skyddstillsyn kan även föreskrifter rörande vård på 

grund av missbruk eller psykiska problem ingå. Det går också att tillföra skyddstillsynen 

fängelse om lägst fjorton dagar och högst tre månader. Enligt 32 kap 2§ BrB får den som är 

under 21 år även dömas till ungdomstjänst. Det innebär att den unge ska utföra ett arbete utan 

lön, eller delta i annan förordad verksamhet i lägst tjugo timmar och högst etthundrafemtio 

timmar (ibid.).  

Den unge lagöverträdare som inte fyllt 21 år vid tiden för brottets verkställande, skulle enligt 

BRÅ erhålla strafflättnad (ibid.) och frias helt från skuld eller få straffet nedsatt, om den unge 

varit i beroendeställning och/eller utnyttjats av någon, samt om det rör sig om ett busstreck 

vid realiserandet av handlingen. Hänsyn tas också till den unges förmåga att förstå vilken 

skada handlingen lett till, samt att den unge inte äger en vuxens uppfattningsförmåga (23 kap. 

5§, BrB). Straffet ska också nedsättas i relation till den unge lagöverträdarens ålder. Det 

innebär att han eller hon erhåller en s.k. ungdomsrabatt, vilken avgör typ av påföljd och tid, i 

avkunnandet av domen(29 kap.7§ första stycket) (ibid.). 
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Den unge lagöverträdaren som är under 21 år och har individuella behov av vård eller andra 

insatser enligt SoL eller LVU får dömas till ungdomsvård, enligt 32 kap 1§ BrB. Då den unge 

döms för ett brott, är det den unges ålder vid domens beslutande som iakttas (ibid.).  

3. Teoretisk förankring     

3.1 Kriminologiska inriktningar 
Termen kriminologi infördes i slutet av 1800-talet och definierades av den amerikanske 

kriminologen Edwin Sutherland, som ”studiet av lagars tillkomst, lagars överträdelser och den 

sociala reaktionen på lagars överträdelser” (Sutherland, 1924). Inom kriminologin finns det en 

rad olika infallsvinklar (Cohen, 2009). Den konservativa inriktningen betonar vikten av att 

upprätthålla lag och ordning i samhället,  genom  att förstärka straffsystemet. Den baseras på 

en avskräckningsmetod och  syftar till att inga brister uppstår i myndigheters aktioner vid 

brottsbekämpning. Den nykonservativa inriktningen har övergett tanken på att återställa 

samhällets sjunkande moral eller disciplin.  Fokus läggs i stället på en styrning med hjälp av 

selektiva val av frihetsberövande metoder. 

Den administrativa inriktningen ser brottssystemets huvudsyfte som att enbart organisera 

effektiv brottsbekämpning och hålla en total kontroll över samhällets brottslighet i enlighet 

det nykonservativa idealet. 

Cohen beskriver vidare tre liberala inriktningar; ”den traditionella” som lever kvar i 

behandling av lagöverträdaren, ”den neoliberala” som sedan 1970-talet förespråkade ”Back-

To-Justice-Program” och intresserade sig för brottets sociala reaktioner i samhället. Den 

tredje, ”den liberala falangen” arbetar  för organiserade program, vilka behandlar brottorsaker 

så som fattigdom, främlingskap, maktlöshet etc. med hjälp av statliga finanser. 

Den socialt traditionella inriktningen ser brottet, som en produkt av det orättvisa och 

kapitalistiska samhällets styre, förkastar reformer och inväntar en socialistisk revolution, 

vilken antas skapa social rättvisa. Den vänster realistiska, inriktningen, baserad på Marx 

ideologi om den kapitalistiska historiens natur, opponerar sig mot orättvisa, rasism, 

arbetslöshet, samhällets sönderfall och korruptionen på den fria marknaden. Denna inriktning 

förespråkar även användandet av ett kriminellt rättsväsende.  

Gemensamt för de ovan nämnda inriktningarna, möjligtvis med undantag för den liberala 

falangen och den socialt traditionella inriktningen, är att kriminal- och strafflagen ska vara det 
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primära redskapet vid hantering av avvikande beteenden. Det är primärt denna uppfattning 

som i denna uppsats kallas ”traditionell kriminologi”. Den ” s.k. nya kriminologin”, vänder 

sig mot tanken att kriminal- och strafflagen ska vara det primära redskapet vid hantering av 

avvikande beteenden. Straffet anses utan mening och till och med skadligt. I stället ska, enligt 

Cohen, avvikande beteenden hanteras med förhandling, förlikning, medling samt metoder 

som härrör ur civil- och skadeståndsrätt (Cohen, 2009). 

3.2 Avvikande beteende  
Lagbrott är en form av avvikande beteende och avvikande beteenden kan definieras på tre 

olika sätt; 1) ett beteende som avlägsnar sig allt för mycket från det statistiska genomsnittet, 

2) ett beteende som är i princip patologiskt (medicinsk analogi), 3) ett beteende som utgör ett 

regelbrott (Becker, 2006). I den här uppsatsen behandlas inte den statistiska avvikelsen 

närmare utan fokus är på beteenden som betraktas antingen som i princip patologiska eller 

som regelbrott.  

Inom juridiken definieras de brott som är onda i sig (patologiska) med ”mala in se” och de 

brott som bryter mot samhällets lagar som ”mala prohibita” (Hilte, 1996). Kriminologerna 

Felipe Estrada och Janne Flyghed (red)(2010) visar på att denna distinktion representerar i 

stora drag skillnaden mellan en konservativ syn på brott som naturvidriga handlingar, och en 

syn på brottslighet som en social konstruktion som är relaterad till de rådande 

maktförhållandena i samhället. Helt klart är att allt fler avvikande beteenden som tidigare 

betraktats som patologiska nu uppfattas som sociala konstruktioner. Homosexuella 

handlingar, som kristendomen bedömde stred mot ”de naturliga lagarna”, ansågs tidigare 

falla både under ”mala in se” och ”mala prohibita”, men anses inte längre brottsliga. 

Avvikande från rådande accepterad moral, så som prostitution, kriminalitet, mentalsjukdom, 

homosexualitet och drogmissbruk, beskrevs i form av social sjukdom eller abnormalitet ända 

fram till 1960-talet (Hilte, 1996).  

Enligt stämplingsteorin så är avvikelse ingen egenskap hos själva beteendet utan finns i 

interaktionen mellan personen som begår en handling och de som reagerar på den (Becker, 

2006). Att begå ett brott, kan därmed definieras som en avvikande handling som samhället 

uppfattar som brottslig, men vilken kan normaliseras från en tid till en annan (Estrada & 

Flyghed, 2010). Ett exempel på en handling som varit föremål för skiftande lagtillämpning, är 

bruket av narkotika (Hilte, 1996).  
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För att förstå hur ett avvikande beteende eller ett brott uppstår, menar Durkheim, måste man 

bli medveten om hur olika sätt att handla, tänka och känna i samhället, existerar utanför det 

individuella medvetandet. Barnuppfostran innebär internalisering av beteenden, dvs. 

införlivning av föräldrarnas tankar, värderingar och sätt att reagera på. Detta påtvingade 

beteende omvandlas med tiden till kollektiva vanor och det är dessa kontinuerligt förändrade 

kollektiva känslor i samhället, som avgör vad som ska anses som brottsligt under en period till 

en annan (Durkheim, 1978). Då reglerna finns i varje samhällsmedborgares medvetande och de 

därtill är baserade på det som är rätt i samhället,  utgör de förutsättningar för en normal 

samhällsgemenskap (Durkheim, 1984).   

3.3 Internalisering/Individen som en social konstruktion 
En central tanke inom socialpsykologin är att en individ skapas som person genom en 

socialiseringsprocess. En viktig del av denna process, är det sätt som unga individer 

uppfostras att internalisera samhällets rådande normer. Internalisering av ett beteende  inleds  

på ett tidigt stadium och fortgår oavbrutet. 

Enligt Mead formas en individs ”jag” från det att han/hon föds in i en miljö av interagerande 

relationer, erfarenheter och aktiviteter. I kommunikationen med andra individer bekräftas 

”jaget” som ett objekt i tillvaron, i och med att individen accepterar gruppens rådande 

attityder, i den eller de aktiviteter som gruppen är en del av. Med andra ord så utövar 

samhället kontroll över beteendet hos varje samhällsmedborgare. Individens förmåga till att 

tänka underordnas den pågående sociala processen. Genom att anta gruppens attityder, språk 

och institutioner, organiseras individens ”jag” och han eller hon erhåller en personlighet och 

en roll i samhället. Strukturen hos en individs ”jag”, återspeglas  i det allmänna 

beteendemönstret, i den sociala grupp som individen tillhör (Mead, 1976). 

Agerande  relaterat till  Bandura och dennes sociala inlärningsteori (1977) bottnar i hur  

individen utövar självreglering på sin egen person. Förstärkning av individens ”jag” 

inbegriper en process, varmed individen genom en självreglerande förstärkning motiveras till 

att öka prestationen. Villkoren består i att individen belönar sig själv, för att uppnå en viss 

prestanda och ser till att de självföreskrivna normerna eller målen införlivas. Människor 

värderar pengar, komfort, egendom och social status, bortser från restriktioner och uttrycker 

sitt gillande på olika sätt. Utan normer, och utan utvärdering av deltagande i någon form av 

aktivitet, blir människor omotiverade, uttråkade och beroende av yttre tillfällig stimulation för 

att tillfredsställa sina behov, vilket kan leda till kontinuerliga trångmål. I fall av psyko-
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patologiska beteenden, händer det att individen saknar en fungerande förmåga till 

självutvärdering. Individen motiveras då till olika försvarsreaktioner så som självbestraffning 

och andra former av antisocialt beteende. Stränga normer för självutvärdering bidrar till 

depressivitet och brist på målmedvetenhet. Egenskapen att nedvärdera sig själv utgör tecken 

på att en individ är deprimerad. När en persons beteende har sitt ursprung i självkritik, 

förstärks dess försvarsreaktioner i syfte att avleda eller förminska känslan av obehag. På detta 

vis skapas förutsättningar för utveckling av skilda former av avvikande beteende (Bandura, 

1977).  

3.4 Samhället som en social konstruktion 
En annan grundläggande tanke inom socialkonstruktivismen är att samhället också är en reell 

struktur som ständigt skapas och förvandlas genom människors interaktion med varandra. I 

nedan citat beskriver Bourdieu sin teori om samhället: 

Som sammanfattning av denna sammansatta relation mellan de objektiva strukturerna  och de 
subjektiva konstruktionerna - en relation som ligger bortom de vanliga alternativen objektivism 
och subjektivism, strukturalism och konstruktivism, materialism och ideakism - brukar jag i 
något modifierad form återge ett berömt yttrande av Pascal: ” Världen griper och uppslukar 
mig som en punkt, men jag begriper den” Det sociala rummet omsluter mig som en punkt. Men 
denna punkt är en ståndpunkt, grunden till en uppfattning bildad utifrån en punkt i det sociala 
rummet, till ett perspektiv som till form och innehåll bestäms av den objektiva position utifrån 
vilken det intas (Bourdieu, 1999: 23-24).    

Samhällets struktur består enligt Bourdieu av olika fält där individer med skilda dispositioner, 

eller ”habitus”, socialt agerar. Inom dessa fält möts och utvecklas individernas skilda 

dispositioner och praktiker (mänskliga ageranden genom habitus) (ibid.). Den sociala 

processen, eller den mänskliga praktiken som Bourdieu benämner den, är styrd av de 

dispositioner som tillsammans bildar ”habitus”.Strukturen skapas och förändras utifrån tankar 

som rör sociala konstruktioner och materialistisk odontologi (Bourdieu 1999).  

Individens habitus, d.v.s. hur denne är disponerad att agera i olika situationer, beror på den 

uppväxtmiljö vars kultur denne internaliserat. Det är utifrån sin habitus som individen väljer 

en livsstil, vilket leder till reproduktion av den kulturella ordningen. Reproduktionen i dagens 

moderna samhälle sker via utbildningssystemet, som med hjälp av auktoritära institutioner, 

lärare och pedagoger ska uppfostra och undervisa barn (ibid.).  

Symboliskt kapital i olika former är av central betydelse hos Bourdieu. Ekonomiskt kapital 

syftar på individens ekonomiska tillgångar och kunskap om hur det ekonomiska systemet 

fungerar. Kulturellt kapital innebär att individen disponerar kulturella tillgångar och/eller att 
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individen besitter språk-, musik-, eller litteraturkunskaper, vilket resulterar i titlar eller diplom 

etc. Slutligen nämner Bourdieu det sociala kapitalet som handlar om individens tillgång till 

kontakter och inflytande i samhället. Underordnat de stora kapitalen nämner han även, bland 

annat vikten av att ha ett utbildningskapital, vilket innebär som oftast ett kapital som överförs 

från förälder till barn (ibid.).  

Bourdieu beskriver hur individer ges olika förutsättningar och positioner i samhället genom 

dennes inkorporerade ”habitus” och dispositioner. Exempelvis ärver barn utbildningskapital, 

vilket bidrar till att de barn som äger ett svagt utbildningskapital kommer att sakna 

förutsättningar för att tolka nya symboliska krav som skolan ställer på dem. De leder i sin tur 

till att de hamnar efter i skolan eller hoppar av från gällande utbildning. Bourdieu förklarar att 

vissa elever på så vis underkastas ett symboliskt våld och ett utövande av makt i samhället, i 

och med att verkligheten ges en bestämd definition (ibid).                                                                                                                                                

4. Metod                                                                                         
Detta uppsatsarbete utgörs av en litteraturstudie vars syfte är att utifrån ett 

socialkonstruktivistikt perspektiv granska olika synsätt på hur man bäst hanterar fenomenet 

ungdomsbrottslighet. Den omfattar därför både socialpsykologisk och kriminologisk litteratur 

som belyser den samhällsdynamik som leder till avvikande beteende, ungdomsbrottslighet 

och kriminalitet, samt de åtgärder som bäst lämpas för att motverka detta. I ett försök att 

sammanfatta, tolka och kritiskt diskutera denna litteratur har ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt använts (Ödman, 2007). Den mänskliga aktiviteten kan förstås genom en 

tolkning av språket. Som hermeneutisk forskare lägger jag in en egen förförståelse och 

kunskaper om begreppet ungdomsbrottslighet (avvikande beteende) i forskningsprocessen. 

Genom att därefter ur olika synvinklar studera begreppet och tolka delarna samt helheten av 

fenomenet ”ungdomsbrottslighet”, flyttas den s.k. förståelsehorisonten successivt fram och en 

gemensam förståelse uppnås i ämnet i fråga (Patel & Davidsson, 2008). 

För att avgränsa studiens omfattning så används endast de socialpsykologiska teorier som 

varit framträdande inom den kriminologiska debatten. Här kan främst nämnas 

socialpsykologerna Meads och Banduras teorier om hur individen aktivt skapar sin person och 

roll i samhället,  Bourdieus teori om hur individen skapar sig olika förutsättningar till 

interaktion på de sociala fälten. Företeelsen stämpling i kontexten ungdomsbrottslighet 
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(Berger och Luckmann, 1998), belyses med sociologerna Beckers, Durkheims och Hiltes 

tankar om avvikande beteende, kriminologerna Sarneckis och Hirschis tankar om hur skolan 

och samhället bidrar till att ungdomskriminalitet uppstår samt sociologen  Cohens teori om 

avkriminalisering (2009). Valet av teori har därmed styrts av den aktuella debatten i ämnet. 

Med ungdomsbrottslighet avses brott begångna av ungdomar mellan 15 och 20 år. Litteratur 

avseende lagar och svensk social-och kriminalpolitik har använts för att ge en historisk 

översikt över hanteringen av ungdomsbrottslighet i Sverige. 

5. Analys: Kriminalisering eller avkriminalisering 
I min analys och tolkning av litteraturen belyser jag först fenomenet ungdomsbrottslighet, hur 

den förändrats över tid och hur den under 1980-talet blivit uppmärksammad som ett 

samhällsproblem. Därefter övergår jag till att diskutera hur ett avvikande beteende kan leda 

till stämpling och internalisering av beteendet och därmed bli en inkörsport till en kriminell 

bana. Vidare i min analys diskuterar jag hur avkriminalisering av brott utförd av ungdomar, 

till skillnad från kriminalisering, kan vara en väg att undvika stämpling och 

återfallsförbrytelse.Analysen avslutas med en beskrivning av hur man hanterar ungdoms-

brottsligheten i dag. 

5.1 Ungdomsbrottslighet 
Det som kännetecknar ett brott har tilldelats skiftande betydelse allt sedan samhällets 

begynnelse, men generellt har det antingen setts som ett uttryck för ett sjukdomstillstånd eller 

ett beteende som inte i sig är ont/gott men som i en viss kontext ogillats av majoriteten eller 

makteliten. Samma sak kan sägas om hur man har sett på ungdomsbrottlighet i Sverige. 

Vid 1900-talets början i Sverige ansågs den förståndshandikappade ungdomen äga brottsliga 

egenskaper. Avvikande beteenden hos ungdomen åtgärdades då med hjälp av 

skyddsuppfostran och placeringar på skyddshem via barnavårdsnämnden, sedermera 

etablerades s.k. ungdomsfängelser. Denna syn på ungdomsbrottslighet hörde ihop med den 

individualpreventiva ideologi som präglade svensk kriminalpolitik från och med att 1864-års 

strafflag trädde i kraft. Enligt denna skulle lagöverträdaren inkapaciteras, rehabiliteras och 

avskräckas från att begå brott i framtiden.  

Kriminalpolitiken syftade under 1950-talet till att skydda den unge lagöverträdaren genom 

”tillfällig isolering” och att förbereda densamme på en möjlighet att genom utbildning få ett 
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arbete efter avtjänat straff (numera påföljd). Försök till att avskaffa fängelsestraffet för unga 

lagöverträdare under 18 år gjordes, samtidigt som detta straff nyttjades restriktivt för 

åldersgruppen 18–20-åringar.  För att bidra med lösning på de ungas sociala problem 

inrättades barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, yrkesvägledning och yrkesutbildning 

och fritidsgårdar under denna period.   

”Behandlingstanken” eller den individualpreventiva metoden avfärdades som en misslyckad 

åtgärd i att rehabilitera och avhålla den unge från kriminalitet i BRÅ:s granskning av 

strafflagstiftningen år 1976. Fängelsestraffkommittén från år 1979 försökte överföra 

övervakningen av unga lagöverträdare från kriminalvårdens frivårdsavdelning till 

socialtjänsten, men misslyckades. Socialtjänsten var inte insatt i föreskrifter och regler för hur 

övervakning skulle gå till och kunde därmed inte tilldelas det ansvaret, ansåg de. Kommittén 

försökte även undanröja påföljden fängelse för lagöverträdare mellan 18 och 20 år, men utan 

framgång. 

Vid olika tidpunkter uppmärksammas olika avvikande beteenden. Brottsbekämpningen i 

Sverige före 1980-talet fokuserade på ungdomens missbruk av narkotika, alkohol och 

sniffning samt den utbredda stöldbrottsligheten (BRÅ, 2008:23). Ungdomsvåldet 

uppmärksammades som ett allvarligt samhällsproblem under 1980-talet (ibid). I mitten av 

decenniet delades brott in i vardagsbrott och grova brott.  Staten hjälpte då till att förbjuda det 

som kunde vara skadligt för den unge eller andra i dennes närhet, exempelvis att bruka 

narkotika eller att bära kniv.                                                                                                  

Efter socialtjänstlagens (SOL) tillkomst år 1982 blev det alltmer vanligt att den unge 

lagöverträdaren fick avtjäna en påföljd ute i samhället i form av en ungdomstjänst, 

samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn etc. Brottet kom sedermera att ses som ett 

ordningsproblem i samhället. Nu var det en allmänpreventiv metod som gav struktur åt 

kriminalpolitiken. Det var brottets beskaffenhet och svårighetsgrad som skulle avgöra vilken 

påföljd lagöverträdaren skulle erhålla.  

Under 1990-talet uppmärksammades istället de grova våldsbrotten, mord och dråpförsök, 

(BRÅ, 2008:23). 1990- års ungdomsbrottskommitté (Nilsson 2001) med Sarnecki i spetsen 

fokuserade på införande av olika straffrättsliga påföljder. De ville inrätta ungdomsdomstolar, 

bidra med ungdomskontrakt, utfärda varningar samt hjälpa de unga lagöverträdarna med 

medling vid utförda brott. Den frihetsberövande påföljden fängelse skulle bestå, med 

undantag av att tiden för inkapacitering förkortades.  Frihetsstraffen ökade något för 
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ungdomar i 15–17-års ålder och med tanke på de grövre uppkomna våldsbrotten under den 

här perioden, infördes sluten ungdomsvård år 1999. Aktuellt i början av 2000-talet blev de 

ungas organiserade våldsutövning i s.k. fotbollsfirmor och i gaturån, där ungdomars 

mobiltelefoner och MP3-spelare var exempel på stöldbegärligt gods (BRÅ, 2008:23).   

Ungdomar är i förhållande till sitt antal, enligt kriminalstatistiken i Sverige, den mest 

brottsaktiva åldersgruppen i samhället. Både i Sverige och internationellt utgör de en tydlig 

topp av brottsaktivitet. Den brottsliga aktiviteten bland ungdomar avtar dock i 20-års åldern 

(ibid.). De tre kriminologerna Felipe Estrada, Sven Granath och Jerzy Sarnecki (BRÅ, 

2008:23) konstaterar att ungdomar söker sig till varandra och därigenom ges tillfällen till att 

begå brott. Det innebär också att ungdomar kan organisera sig och utföra grövre brott. 

Sarnecki pekar på att det inte är straffbart att bilda gäng i Sverige eller i de andra nordiska 

länderna. I Skåne, bland andra län, har dock polismyndigheten börjat intressera sig för att 

kartlägga kriminella gäng enligt följande definition:  

”Med gäng avses formerade och tidsbeständiga grupper med särskilda namn, kläder, symboler och inre 
hierarki ” (Polismyndigheten i Skåne 2003:5)( Estrada & Flyghed, 2010).      

Estrada presenterar kriminolog Tove Pettersson som har studerat ungdomsbrottsligheten ur ett 

genusperspektiv. Hon har kommit fram till att pojkar, som förutspått, utgör en majoritet bland 

misstänkta ungdomsbrottslingar.  Men både pojkars och flickors nätverk uppfyller liknande 

struktur beträffande antal medbrottslingar, genomsnittligt antal brott de misstänks för, hur stor 

del som är yngre, äldre och jämnåriga etc. i nätverket. Pojkar och flickor som misstänks för 

delaktighet i gemensam brottslighet, utpekas oftast för att ha utfört brottet tillsammans med en 

eller flera personer av samma kön (Estrada & Flyghed, 2010). Det skiljer sig däremot 

beträffande typ av brottslighet, som pojkar respektive flickor misstänks för. Enligt BRÅ:s 

rapport utgörs flickors brottslighet av snatteri, bedrägeri och narkotikabrott medan pojkar 

misstänks för skadegörelse, misshandel och olovlig körning. Mellan åren 2006-2007 stod 

ungdomar för 34 procent av det totala antalet misstänkta personer för misshandel i Sverige. 

All brottslig verksamhet upptäcks dock inte. Exempelvis registrerades 33 ungdomar för 

cykelstöld i kriminalregistret under 2005 . Om alla 15-åringar som begått en cykelstöld det 

året, skulle ha uppmärksammats av polisen, hade siffran uppgått till ca 16900 personer. 

Många ungdomar misstänks för att ha begått misshandel och personrån och därmed kan dessa 

räknas in bland typiska ungdomsbrott. Skadegörelse, cykelstöld och butiksstöld anses däremot 

vara de vanligaste ungdomsbrotten(BRÅ, 2008:23). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att vad som kännetecknar ungdomsbrottslighet är inte statiskt 

utan är något som ständigt förändras, vilket medför att ungdomars avvikande handlingar 

tilldelas skiftande betydelser över tid.   

5.2 Avvikande beteende/ stämpling  
Durkheim var en av de första att systematiskt förklara socialiseringsprocessen, d.v.s hur 

individen anammar samhälleliga normer. Enligt Durkheim underordnas ett barn redan från det 

att det föds ett tvång i samband med att det lär sig att erfara omvärlden. Detta tvång kallas av 

senare tänkare för symboliskt tvång (våld), eftersom det i första hand inte handlar om fysiskt 

våld utan om olika typer av regler och restriktioner som den unga människan förväntas följa 

(Bourdieu, 1999). Barnet i fråga införlivar föräldrarnas förväntningar, gällande utbildning, 

moral, etc. och rättar sig efter samhällets traditionella lagar och normer. Ju närmare relationen 

till föräldrarna är, desto enklare äger identifieringsprocessen barn visavi förälder rum. Om 

barnet däremot uppfostras av kulturellt avvikande föräldrar (oftast från lägre samhällsklass), 

så finns det en risk för att barnet leds in i brottslighet även om det inte föreligger ett direkt 

kriminellt beteende från föräldrarnas sida.  

Hirschi (2004) menar att de barn som för det mesta kommer från en sämre social och 

ekonomisk uppväxtmiljö, inte heller kan fullfölja sina studier. De barnen kan lätt bli avvikare 

och hamna i en brottslig bana och är i behov av omsorg. Sociologen Erving Goffman (2004) 

instämmer i att individen som exkluderas, intar en avvikande roll. Ungdomar som däremot 

kommer från en bra miljö, förklarar Bourdieu (1999), klarar det sociala spelets regler bättre. 

Lägre klasser i samhället äger inte lika goda sociala och ekonomiska förutsättningar och blir 

ofta fall för avvikande eller främmande beteende, vilket i sig kan leda till stämpling av 

individen i fråga. Det är enligt Bourdieu (ibid.) utbildningssystemet som reproducerar den 

sociala ordningen och lägger grunden till varje individs möjligheter till ett deltagande i 

samhällsinteraktionen.    

Det finns ett kollektivt och accepterat verktyg i utbildningssystemet, kallat ”intelligens”, 

vilket är avhängigt elevens internaliserade kultur. Det avgör vilka elever som ska tilldelas 

goda omdömen för att äga behörighet inför fortsatta studier samt att erhålla en utbildning. 

Dessa omdömen är likt totalitära domar och kan inte överklagas. Den unge som inte lyckas 

uppfylla de krav som skolan ställer på henne eller honom antar ett avvikande beteende, vilket 

innebär att individen i fråga lätt kan ansluta sig till kriminella ligor (Bourdieu 1999). 
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Enligt Meads (1976) socialpsykologiska teori om ”jaget och den generaliserande andra”, 

formas ”jaget”, i interaktion med det omgivande samhället . Det kan innebära att den unge 

som inte växer upp under traditionellt ordnade familjeförhållanden tvingas internalisera 

normer som avviker från det konforma beteendet. Estrada refererar till kriminolog Anders 

Nilsson ( Estrada & Flyghed, 2010) och dennes studie av 387 fångars uppväxt fram till och 

med 16-års ålder, med hjälp av nationella levnadsnivåundersökningar. Nilsson noterade 

tecken på splittrade familjeförhållanden, slitningar i familjen, familjemedlem med nedsatt 

hälsa, ekonomiska problem, skiftande kamratumgänge till följd av flyttningar och byte av 

bostad, dåligt med stöd beträffande läxor och skolarbete, som bidragande faktorer till 

försvårade levnadsförhållanden under uppväxten hos fångarna. Undersökningen visade på att 

en tredjedel av fångarna under uppväxttiden hade haft föräldrar med missbruksproblem och 

en av sju fångar hade en förälder som suttit i fängelse. Nilsson uppmärksammade i stil med 

Gähler (1998:163ff) och Juby & Farrington (2001) att det som kopplade samman brottslighet 

med en splittrad familj kunde tolkas olika. Exempelvis kan en ensamstående förälder lida brist 

på tid att tillbringa med barnet, inte äga utbildning och därmed disponera över en sämre 

ekonomi. Ur en annan synvinkel kan själva familjesplittringen bidra till försämrade sociala 

relationer och i dess helhet få en negativ inverkan på barnets känsloliv (Estrada & Flyghed, 

2010). 

Goffman (2009) visar hur varje individs framträdande inverkar på individens möjligheter till 

att uppnå framgång i samhället. Det är i interaktionen mellan personen som begår en handling 

och de som reagerar på den, som avvikelsen uppstår, enligt stämplingsteorin (Becker, 2006), 

samtidigt som en utvärdering och etikettering sker av personen ifråga som avviker.  I 

överensstämmelse med Bandura och dennes sociala inlärningsteori (1977) bottnar individens 

agerande i hur han eller hon utövar självreglering på sin egen person. Sarnecki (2010) lyfter 

fram kriminologerna David Matza och Gresham Sykes, vilka förklarar i stil med Banduras 

självreglering, hur ungdomar som begår brott kan använda sig av olika 

”neutraliseringstekniker”. För att tillfälligt undgå samhällets sociala kontroll och utföra 

brottsliga handlingar väljer de 1) att förneka sitt ansvar 2) att förneka åsamkande av skada 3) 

förnekande av offer 4) fördömande av de som fördömer och 5) att påkalla lojalitet. 

Ungdomar som växer upp under svåra levnadsförhållanden får det svårt att motivera sig till att 

delta i någon ordnad verksamhet och uppfyller på så vis sina behov genom att knyta an till 

tillfälliga interaktioner, som för stunden inverkar stimulerande på dem. Avvikande beteenden 

som kan utmynna i brottslighet uppstår i samband med att individen inte kan utvärdera sina 
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egna förmågor. Problemet med att internalisera normer som individen inte kan leva upp till, 

kan skapa svåra psykopatologiska beteenden. Nilssons levnadsnivåundersökningar (Estrada & 

Flyghed, 2010) av trehundraåttiosju fångars svåra uppväxtförhållanden, med en 

jämförelsepopulation på fyratusentvåhundratjugoen individer, visar på att en tredjedel av dem 

tvingats internalisera normer från föräldrar som missbrukar samt att en del föräldrar även har 

suttit i fängelse. Dessa utgör ett bra exempel på Banduras ”självreglerings teori”,vilken 

beskriver hur det fordras en ömsesidig acceptans av varandras personer, för att en 

internalisering av normer ska fungera bra. Föräldern i fråga kan dessutom vara helt uppe i sitt 

missbruk och totalt ignorera sitt barn. Barn som uppfostras av föräldrar som missbrukar, lider 

därför oftast brist på bekräftelse och får svårt med att skapa sig en roll i samhället (Meads 

1976; Bandura 1977).  

Allmänt sett har dessutom kraven på individen ökat. Den generation av ungdomar som föddes 

under samhällsomvandlingen, i och med den postmoderna eran med globaliseringen och 

utvecklingen av informations- och kunskapssamhället, har enbart med datorn och 

internethjälp kunnat kommunicera och interagera med en hel värld av människor med olika 

beteenden. Nuförtiden bor dessutom folk från olika kulturer nära varandra i städer och på 

landsbygd. Föräldrar, vilka tidigare bodde med sina barn och förvärvsarbetade, kunde på 

fritiden umgås med barnen. Det globala samhället har däremot inneburit ytterligare splittring 

av familjen. Individens arbetsplats har många gånger förlagts till en annan stad eller 

utomlands. Ungdomar har även valt att studera utomlands. Olika studie- och arbetsorter, tider 

etc. har på så vis bidragit till en än mer minskad informell kontroll i samhället. Samtidigt 

anför Sarnecki att den sociala kontrollen har ökat genom en intensiv formell övervakning av 

individer. I Sverige infördes Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-

verksamhet (den s.k. Fra-lagen), som gav staten möjligheter att kontrollera medborgarna 

(Sarnecki, 2010).   

Det råder alltså en rörande enighet bland socialpsykologerna om att en individ formas genom 

en socialiseringsprocess, en process som inte alltid resulterar i vad som ses som väl 

integrerade individer. Enligt dem är avvikande beteende därmed till största delen en produkt 

av externa faktorer och inte resultatet av individens medfödda egenskaper.                                                                                                                               

5.3 Avkriminalisering (Abolitionism)  
Brottet är inte verkligt, säger Cohen (2009). Han förklarar att det är ett fenomen som skapas 

av kriminalpolitik. Avvikande beteende uppstår naturligtvis i ett samhälle där det råder stora 
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skillnader med avseende på ekonomi, utbildning och klass. Vad tjänar det till att beteckna 

problemen som uppstår för brott, undrar Cohen. Istället för att exkludera och stämpla 

avvikande samhällsmedborgare vill Cohen inkludera dem genom en assimilering in i 

samhällsgemenskapen. Han menar, i stil med sociologen Edwin Lemert att det handlar om att 

samhället ska tillmötesgå lagöverträdaren i syfte att förebygga att den exkluderande 

dynamiken får fotfäste (ibid). 

Avvikande säger Cohen (2009), ska hanteras så långt det är möjligt inom de traditionella 

institutionerna som familjen, skolan, grannskapet samt arbetsplatsen, genom en 

decentraliserad samhällskontroll. Främst ska det handla om att hitta andra lösningar på de 

konflikter och orättvisor som ofrånkomligen kontinuerligt uppstår i ett samhälle och att skapa 

sysselsättning genom driftiga och alternativa verksamheter i kommunen.  På så vis kan den 

unge som begått en felaktig handling återanpassas till samhället utan att denne drabbas av en 

stigmatisering som sämre medborgare och vad det innebär.  

Det finns olika former av normaliseringsprocesser. Författarna till ”den nya kriminologin ” 

anser att avvikande är normalt (Cohen, 2009). Cohen introducerar avkriminaliseringen 

(abolitionism) och menar att hela begreppet ”kriminell rättvisa” borde suddas ut, för det 

uppfyller inte individens riktiga behov.  Straffsystemet, menar Cohen, ser till att 

stridigheterna för tillfället upphör för de inblandade i en konflikt, men det bidrar samtidigt till 

att skapa oförrätter. Det gäller att hitta ett sätt att lösa konflikter och behandla (kriminella) 

oönskade beteenden utan tillämpning av en straffrätt i samhället. Att avkriminalisera den 

brottsliga handlingen innebär att straffsystemet fråntas rätten att utfärda sanktioner, i 

reaktionen som följer på en brottslig handling.   

Cohen visar på hur kriminologen Louk Hulsman avkriminaliserar en handling genom att ge 

orden som används i samband med brottslighet en naturlig förklaring. Som exempel på 

kriminellt beteende kan i stället formuleringen ”oönskat beteende” användas. Och vill man 

diskutera begreppet kriminalitet, är det enkelt att tala om konflikter. Cohen (2009) refererar 

till Hulsman som menar att de individer som blir föremål för att ha presterat ett oönskat 

beteende, borde likväl ges möjlighet att beskriva hur deras verkliga levnadsomständigheter ser 

ut.  

Förespråkarna för denna antikriminella teori är verksamma ute i samhället som föredragare av 

politiska handlingsprogram, förmedlar ”Blueprints” angående regeringars och andra organs 
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avkriminaliseringspolitik, exempelvis till det Europeiska rådet i form av konflikt lösningar 

m.m.(ibid.).   

 Sarnecki (2010) menar att flertalet av abolitionisterna har som mål att arbeta för en 

liberalisering av rättssystemet. Exempelvis vill kriminolog Nils Christie skapa ”Lagom 

mycket kriminalitet”, i stil med titeln på en bok, som han gett ut. Han menar att det finns brott 

som det formella brottssystemet måste ta sig an, men att dessa består endast av en bråkdel av 

alla brott som behandlas av rättssystemet.  Fängelset kritiseras framför allt. Sociolog Thomas 

Mathiesen (1990) betecknar fängelset som en omänsklig och ineffektiv institution. Sociologen 

Ulla Bondeson observerar stämplingens och inkapaciteringens negativa effekter (1989), vilka 

gör det svårt för en fånge att komma ut utanför anstalten och leva ett normalt liv, efter 

avtjänad påföljd (ibid).  

Avkriminaliseringstanken bygger på att avvikande beteende, i enlighet med 

socialkonstruktivismen, inte är grundat i individens medfödda egenskaper utan är ett resultat 

av en misslyckad socialiseringsprocess. Enda sättet att förhindra fortsatt avvikande beteende 

är att återuppta socialiseringsprocessen utan att stämpla individen som en oförbätterlig 

brottsling.    

5.4 Hantering av ungdomsbrottslighet i dag 
Dagens brottsförebyggande arbete utgår från att förhindra rekrytering till kriminella livsstilar 

för att ur ett längre perspektiv sett, minska på ungdomsbrottsligheten (Justitiedepartementet, 

2009). Utgångspunkterna i arbetet är: 1) Att vuxna uppmärksammar då barn far illa och 

behöver hjälp. 2) Oberoende av i vilket område barnen eller ungdomarna bor så äger de rätt 

till stöd och hjälp. 3) Att skolan är av stor betydelse då det gäller att upptäcka barn som 

avviker 4) Kunskaper om ungdomskriminalitet ska bättre tas tillvara. 5) Problemen kan inte 

härledas från lagstiftningen 6) Det brister i samverkan institutioner emellan i identifieringen 

av unga som riskerar att anamma ett vanekriminellt beteende. 7) För att få ett 

helhetsperspektiv på den unge lagöverträdarens situation ska statens och kommunernas 

verksamheter samordnas. 8) Förebyggandet av ungdomars kriminalitet ska styras upp på en 

nationell nivå med tydliga riktlinjer för arbetet. I Justitiedepartementets (2009) skrivelse 

anförs bl. a. följande: 

Det finns starka verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska skäl för att den kraftsamling som behövs 
när det gäller metodutveckling, enhetlighet, samverkan och utvärdering inom området 
ungdomskriminalitet ska göras på regional nivå. Regeringen ska därför ge Rikspolis- styrelsen (RPS) i 
uppdrag att inrätta ”Polisens ungdomscentrum” på åtta orter i landet (…) Som ett försiktigare alternativ 
till att inrätta ungdomscentrum kan utvecklingsarbetet inledningsvis begränsas till ett antal kommuner 
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med ett nationellt avtal enligt punkten a. som grund. Det inarbetade systemet med modellområden kan 
användas för detta.  Regeringen bör ge RPS i uppdrag att ta fram och införa riktlinjer för polisens 
inhämtning av information beträffande ungdomar som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil och 
för hur socialnämnden ska få del av denna information (Justitiedepartementet, 2009:11-12). 

I uppdraget att minska ungdomsbrottsligheten har skolan en viktig roll, vilket framkommer i 

nedan citat. 

Alla unga tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan. Skolan har således betydande möjligheteter 
att påverka de skydds- och riskfaktorer som är så betydelsefulla för om den unge ska bli kriminell. Av 
särskilt intresse för vårt uppdrag är polisens närvaro i skolan och hur skolan ska hantera 
brottsmisstankar mot elever”( Justitiedepartementet, 2009:14).  

Vidare menar utlåtandet att rättsväsendet måste bli effektivare, så att de samhälleliga 

insatserna mot brottsligheten uppvisar goda resultat. Det gäller att i stället för att avskräcka 

ungdomar från att begå brott och bedriva övervakning av dem, använda sig av 

evidensbaserade insatser, som bidrar med att förändra unga lagöverträdares beteenden och sätt 

att tänka på, att backa upp och inspirera den unge till att ta vara på sina förmågor och att 

avleda henne eller honom från att tänka i brottsliga banor. Insatserna ska täcka ett flertal olika 

miljöer, inklusive familjen, för att så stora framsteg som möjligt i ”rehabiliteringsprocessen” 

av den unge ska kunna äga rum . För att insatserna ska ge bästa resultat, skall berörd personal 

utbildas. Insatserna ska utföras konsekvent utifrån framtagna manualer och instruktioner 

(ibid.). ”Krami” är exempel på en typ av insats; ett samarbete mellan frivården, 

arbetsförmedlingen och socialmyndigheten, som arbetar med att hjälpa unga lagöverträdare 

med vägledning och att komma ut i arbete (http: www.kramimoa.se/ ).  

Både den traditionella kriminologin och Cohens teori om avkriminalisering diskuterar 

behandling av lagöverträdaren, genom sysselsättning i någon inspirerande verksamhet med ett 

flertal andra insatser. Institutioner som skolan, familjen eller arbetsplatsen ska hjälpa till att 

observera då en ung människa far illa. Enligt Cohens teori om avkriminalisering ska dessa 

instanser i möjligaste mån bidra till att avhjälpa oönskade (kriminella) beteenden hos unga 

och inte anmäla dessa till polisen, utan med hjälp av ett organiserat medborgarnätverk 

rehabilitera lagöverträdaren i fråga. 

I Sverige infördes ”Lagen om medling för unga lagöverträdare ”år 2002, vilket kan ses som 

ett steg ytterligare mot den avkriminalisering som Cohen med andra förespråkar, vid sidan av 

påföljderna skyddstillsyn, samhällstjänst m.m., vilka avtjänas i frihet i samhället, sedan 1980-

talet. 

Det som skiljer dessa metoder åt i att återanpassa unga lagöverträdare till samhället, är att den 

traditionella kriminologin fortsätter att spåra och stämpla avvikande beteenden genom en 

http://www.kramimoa.se/
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utbyggd och samordnad samhällsapparat (skola-polis- och socialförvaltning m.fl. 

myndigheter) med vetskapen om att det inte alla gånger är möjligt för den unge att 

internalisera ett beteende, som gör henne eller honom till en väl integrerad individ i samhället. 

På så vis motsäger sig och krockar den traditionella kriminologin med de nya tankarna om 

”avkriminalisering”. Den kriminella (oönskade) handlingen kan då ses som ett misslyckat 

internaliserat beteende och att den unge lagöverträdaren återanpassas med hjälp av 

civilrättsliga metoder såsom medling, förlikning, konfliktlösning samt rehabiliterande 

sysselsättning, vilket den traditionella kriminologin inte är helt främmande för (Medling 

används inom svensk kriminologi sedan början på 2000-talet, och den unge lagöverträdaren 

ska enligt dagens ”brottsförebyggande kriminologi” ges möjligheter till rehabiliterande 

sysselsättning).  

6. Avslutande diskussion   
Samhället har sedan länge kategoriserat oönskade handlingar i form av kriminella beteenden. 

Från och med 1864-års strafflag och fram till slutet på 1970-talet styrdes kriminologin av en 

individualpreventiv metod i Sverige, vilket innebar att lagöverträdaren skulle inkapaciteras, 

rehabiliteras, avskräckas och förhindras att återgå i kriminalitet. Under 1950-talet skulle den 

unge lagöverträdaren förberedas på livet utanför anstalten efter avtjänat fängelsestraff, genom 

studier och erhållandet av en yrkesutbildning.  I slutet av 1970-talet infördes den 

allmänpreventiva metoden som utgick från att beräkna påföljder beroende av ett brotts 

beskaffenhet och svårighetsgrad, samt utmäta regler för frigivning. Den här metoden inriktade 

sig på att hålla ordning i samhället. Därefter handlade det om hur samhället hanterade brott. 

Under 1980-talet utarbetades reformer, vilka bl.a. kriminaliserade eget bruk av narkotika och 

innehav av kniv. Socialtjänstlagen (SoL) infördes år 1982. Senare under decenniet fick unga 

lagöverträdare inom kriminalvården (frivården) avtjäna påföljder i frihet i samhället så som 

skyddstillsyn, samhällstjänst m.m. I ungdomsbrottskommittén från 1990 diskuterades 

straffrättsliga påföljder och avskaffandet av påföljden fängelse för unga lagöverträdare. 

Påföljden fängelse har, sedan 1950-talet och Strafflagsberedningens överläggning, debatterats 

vid ett flertal tillfällen. Denna gång resulterade diskussionen enbart i att tiden för 

inkapacitering förkortades.  

Justitiedepartementet fastställde år 2009 nya riktlinjer för kriminalisering av unga 

lagöverträdare. Med insikten om att brott uppstår till följd av konsekvenser av misslyckad 
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internalisering av normer, uppställdes målet att minska nyrekrytering till kriminella livsstilar. 

Sedan införandet av FRA-lagen år 2008 (Sarnecki, 2010) har den sociala kontrollen ökat i 

samhället genom en intensiv övervakning av medborgare.  

  Beckers stämplingsteori visar på att avvikelsen, i jämförelse med Cohens teori om 

avkriminalisering, får en utstuderad roll, i interaktionen mellan personen som begår 

handlingen och de som reagerar på den, i och med att personal på skolan får i uppdrag att 

hålla utkik efter avvikelser. 

 Cohens avkriminaliseringsteori beskriver avvikande beteenden som normala företeelser i den 

sociala mångfalden. Han benämner dem som oönskade beteenden, konflikter etc., vilka ska 

lösas utanför straffrätten, med hjälp av medling, förlikning och konfliktlösningar. Den 

kriminella (oönskade) handlingen avdramatiseras på så vis, samtidigt som lagöverträdaren 

inte stämplas och stigmatiseras som en sämre människa.  

Det som talar för en avkriminalisering av det kriminella beteendet är att brott begås av 

individer som misslyckats med att internalisera goda normer - vilket är detsamma som att äga 

sämre förutsättningar till att interagera i samhället på ett bra sätt. Det handlar oftast om 

ungdomar som kommer från svåra uppväxtförhållanden. En svår uppväxt innebär för det 

mesta att den unge inte kan koncentrera sig på skolarbete och läxor, för att utbilda sig och 

erhålla ett arbete att försörja sig på. Sedan några år tillbaka förs en diskussion, om att det 

råder en ökad barnfattigdom i Sverige, vilket kan innebära att unga människor som inte har 

pengar tvingas till att bryta mot lagen, för att exempelvis införskaffa ett klädesplagg. Så länge 

de sociala klyftorna ökar i samhället, parallellt med att kriminaliseringen av unga 

effektiviseras (Justitiedepartementet, 2009), tvingas de som bryter mot lagen, att uppfinna 

alltmer avancerade sätt att utföra en brottslig gärning på. ”Nöden har ingen lag”, heter det. 

Avkriminaliseringen av en brottslig (oönskad) handling, kan däremot bidra till att den som 

utfört handlingen, inte identifierar sig som en brottsling och får hjälp med att återanpassa sig 

till samhället. Detta kan i sin tur leda till att minska rekryteringen till kriminella livsstilar i 

samhället. Ungdomar från välbärgade hem har oftast föräldrar som är utbildade och försörjer 

sin familj. Föräldrarna kan utgöra ett stöd för den unge under dennes uppväxt. Den unge 

undgår på så sätt att införliva ett kriminellt beteende.  

En viktig infallsvinkel rörande kriminalisering, som kriminologen Sarnecki (2010) lyfter 

fram, är den norske kriminologen Nils Christies syn på att det går att urskilja mellan de brott 

som det formella brottssystemet är tvungna att handlägga och de som är av mindre 
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komplicerad natur. Han menar att det existerar alltför många brott i rättsväsendets journaler 

och att de ökar hela tiden. I Sverige sker redan en indelning av unga lagöverträdare. 

Ungdomar fyllda 18 år eller mer ingår under kriminalvårdens ansvar. Övriga unga 

lagöverträdare mellan 15 och 17 år faller inom socialtjänstens ansvarsområde. Som ett led 

mot en humanare syn på unga lagöverträdares ”internaliserade beteenden” skulle det, i stil 

med Christies teorier, vara brottets art och beskaffenhet som avgjorde om det skulle 

handläggas av socialtjänst eller kriminalvård. Detta i syftet att ge den unge lagöverträdaren 

”en andra chans” till att bryta ett kriminellt (oönskat) beteende och inte anamma en kriminell 

livsstil. 

Slutord 
Begreppet kriminalisering har getts olika innebörder under historiens gång. Lagöverträdaren 

utdömdes ett straff fram till brottsbalkens (BrB) införande år 1965. Inkapacitering tillhörde de 

vanligaste straffen.  Därefter försågs den kriminella handlingen med en påföljd. En ung 

lagöverträdare kan fritt i samhället sedan slutet av 1980-talet avtjäna en påföljd såsom 

skyddstillsyn, samhällstjänst m.m. Justitiedepartementet (2009) konstaterar i sin promemoria 

att brott begås till föjd av konsekvenser av misslyckad internalisering av normer. De har satt 

upp riktlinjer för hur det brottsförebyggande arbetet ska minska på ungdomsbrottsligheten 

under en längre tid samt hur den unge lagöverträdaren ska rehabiliteras. Den traditionella 

kriminologin, vilken Justitiedepartementet förordar, har  avsevärt närmat sig, tankarna inom 

den ”nya kriminologin. Men varför består begreppen kriminalisering och påföljden fängelse, 

med tanke på att forskarna  nu har kommit underfund med bakomliggande orsaker till 

brottslighet? Bourdieu (1999) förklarar detta enkelt med sin teori om ” de olika kapitalstarka 

agenterna på fältet”, att det är dessa maktpolitiska förhållanden som kontinuerligt debatteras 

och vilka som samtidigt reglerar den rådande samhällsdiskursen.  
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Bilaga 1: Tabeller 

 
 

Tabell 1. Lagar och förordningar inom svensk social- och kriminalpolitik 1902 -  2007 
Årtal Lagar och förordningar 

1902 En ”Vanartslag” instiftas, vilken ger samhället rätt att i uppfostringssyfte omhänderta vanartiga och 
sedligt försummadde barn unnder 15 år. Att kännetecknas som vanartig jämförs med att förfoga över 
brottsliga egenskaper(Nordlöf, 2005). 

1905 Tvångsuppfostran införs. 

1907 Villkorlig dom införs (Hanns von Hofer, 2008). 

1919 Landsting och städer förordnas att inrätta skyddshem för sedeslös och vanartig ungdom. 

1924  Lagen om samhällets barnavård (GBvL) gällande barn upp til 15 år införs genom en sammanslagning av 
1902-års Vanartslag och Lagen om fosterbarnsvård. 

1934 Lagen om samhällets barnavård och ungdomsskydd tillkommer genom en ändring av den befintliga 
lagen (GBvL) till att även omfatta ungdom. Barnavårdsnämnden får tillsynsplikt och rätten att 
omhänderta vanartiga eller vanskötta barn under 18 år mot vårdnadshavarens vilja för s.k. 
skyddsuppfostran samt äger skyldighet att anmäla missförhållanden till andra myndigheter. Lagen gäller 
för pojkar upp till 21. Flickor som inte sköter sig behandlas enligt Lösdriverilagen. 

1944 Rekvisiten för ett omhändertagande för skyddsuppfostran revideras till att gälla samtlig ungdom som 
lever under sedeslösa förhållanden. Förutsättning för ett omhändertagande av den unge är att den det 
gäller  godtar vård. I annat fall erhåller den unge specialistvård. 

1947 Institutet för tvångsuppfostran upphör och GBvL träder i kraft: Unga lagöverträdare som döms i domstol 
till villkorlig dom, hänvisas till barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran (Nordlöf , 2005). 

1980 Ungdomsfängelset avvecklas och Lagen om skyddstillsyn med fängelse ersätter Lagen om skyddstillsyn 
med anstaltsbehandling. 

1981 Lagen om internering och Lagen om samhällsfarlig asocialitet upphör att gälla. 

1982 Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om missbrukare (LVM) ersätter de befintliga lagarna BvL 
och NvL. Socialtjänstlagen (SoL) träder i kraft.  

1988 Kontraktsvård  (von Hofer, 2008). Lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål införs 
(1988:254). Kriminalisering av eget bruk av narkotika ( Lagen.nu).  

1989 Samhällstjänst införs 

1992 Rättspsykiatrisk vård ersätter sluten psykiatrisk vård. Den öppna psykiatriska vården upphör. 

1997 Villkorlig dom införs genom strafföreläggande. 

1999 Sluten ungdomsvård införs. Ungdomstjänsten tas i bruk (von Hofer, 2008). 

2002 Lagen om medling för unga lagöverträdare införs. Den brottsliga handlingen utreds bland berörda parter 
med assistans av en medlare (Ekbom et al, 2006). 

2007 Överlämnande till vård inom socialtjänsten ersätts av överlämnande till särskild vård av unga (von 
Hofer, 2008). 
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