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Sammanfattning 
I denna studie har fritidsledare, fältassistenter, närpoliser, socialsekreterare och väktare som 

arbetar med ungdomar i Södertäljestadsdelarna Fornhöjden, Hovsjö och Ronna tillfrågats om 

orsaksförklaringar till varför ungdomar vandaliserar. Materialet har samlats in via en enkät 

och i huvudsak användes frågor av Lickerttyp, där respondenterna skattade påståenden som 

var kopplade till förklaringsteorier. Studien var en totalundersökning och enkäten gick ut till 

43 respondenter. 32 svar inkom och bearbetades i SPSS. Teorierna som undersöktes var 

Hedonism (Enjoyment theory), Sociala bandteorin, Differentierad förstärkning, Integrerad 

teori, Kulturkonflikt, Teorin om tillfällesstruktur och Estetisk teori. 

 Källor som i hög grad nyttjats och anses vara huvudkällor är: 

• Teevan & Dryburghs (2000) artikel som presenterar en studie på orsaker till 

ungdomsbrottslighet och däribland vandalism. 

• Roos (1986) avhandling om vandalism i storstad och glesbygd. 

• Goldsteins (1996) verk om vandalismens psykologi. 

• Williams & McShanes (1998) antologi där klassiska kriminologiska teorier från 

originalförfattarna har nypublicerats. 

 

Resultaten visar på skillnader i förklaringsvärdet för de undersökta teorierna, skillnaderna var 

dock inte professionsbundna utan förklaringsvärdet varierade inom professionen. Empirin 

analyserades utifrån Bronfenbrenners Utvecklingsekologiska modell, där orsaksförklaringarna 

lyftes till olika samhällsnivåer. En av slutsatserna som drogs var att vandalismen ses utifrån 

olika perspektiv och att dessa perspektiv kompletterar varandra. 
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1. Inledning 

År 2006 flyttade jag från landsbygden i Småland till Södertälje i Stockholms län. Via 

rapportering i radio och tv hade jag en bild av Södertälje som en stad med stora 

konfrontationer mellan svenskar och invandrare men även mellan invandrare och 

myndigheter. Till och med polishuset blev beskjutet av ungdomsgäng. Efter min flytt till 

Södertälje nyanserades bilden och jag insåg att Södertälje har flera olika sidor. Problemen i 

staden är inte allt utan Södertälje är en stad med många sidor och jag blev snabbt förtjust i 

Kringelstaden och dess natursköna läge. I rapporteringen från lokala medier om 

ungdomsproblem är det framför allt tre stadsdelar som sticker ut: Fornhöjden, Hovsjö och 

Ronna. I dessa tre stadsdelar har polisen öppnat närpoliskontor för att komma närmre 

invånarna och minska kriminaliteten. 

 Under flera år har jag tagit del av rapportering i tidningar och tv kring ungdomsrelaterade 

problem. På flera håll i landet har det rapporterats om ungdomsgäng som kastar sten på 

bussar, förstör i närmiljön, anlägger bränder med mera. När jag hör om sådana händelser och 

speciellt när de sker lokalt i Södertälje, ställer jag mig frågan: vad det beror på? Det vill säga 

vad är orsaken till dessa beteenden?  

 I februari 2010 genomförde Sveriges Radio P3 en enkätundersökning där elever från 

nionde klass, poliser och politiker i tre svenska förorter besvarade frågan vad de tror ligger 

bakom bilbränder och stenkastning som förekommit i förorten (SR, 2010). Resultaten visar att 

den främsta orsaken är att ungdomarna gör detta för spänningens skull och för att synas och 

höras (a.a.).  

 Jag har fårstått att det är flera yrkesprofessioner som är inblandade och arbetar med 

problematik som ungdomar som vandaliserar. Polisen har ansvaret att lösa de brott som begås. 

Väktare har utsatts för stenkastning men vaktar även byggnader som utsätts för skadegörelse. 

Socialsekreterare gör bedömningar av vilken vård och vilket stöd som ungdomar behöver som 

blir aktuella inom socialtjänsten. Fältassistenter har ett uppsökande ansvar och rör sig bland 

ungdomar och liksom fritidsledarna på fritidsgårdarna träffar de ungdomar och de får se och 

höra om problemen från ungdomarnas sida. Bland dessa yrkesverksamma finns mycket 

erfarenhet och kunskap som jag är intresserad av.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till begreppet vandalism samt ges en presentation av 

bostadsområdena där studien har gjorts. 

 

2.1 Vandalism som begrepp 

Vandalism är ett begrepp som för tankarna till vandaler, plundringståg och upplopp 

(Goldstein, 1996, s. 17). På 500-talet anföll och plundrade det tyska folket vandalerna det som 

fanns kvar av Romarriket och gick hårt fram mot byggnader och landmärken. Kanske är det 

därifrån ordet härstammar (a.a.). Definitionen av vandalism är inte entydig − Roos (1986, s. 

13–16) redogör för ett tiotal olika definitioner och Goldstein (1996, s. 17–23) visar på 

resonemang som sträcker sig 75 år tillbaka i tiden kring definitionen. Det som är gemensamt i 

flertalet av definitionerna är:  

 

• Att handlingarna är medvetna, avsiktliga eller uppsåtliga,  

• Att det är förstörelse, skada eller sabotage och  

• Att det är någon annans egendom. 

 

När olika definitioner har studerats framkommer att skillnaderna mellan dem ligger i hur 

detaljerade de är samt skillnader i motiven eller orsaksförklaringarna till beteendet.

 Ett annat sätt att se på vandalism är att utgå från en typografi. En av de mest frekventa är 

Cohens som består av sex undertyper (Goldstein, 1996, s. 33–34). 

 

• Tillgreppsvandalism: när något tas sönder med ett motiv till ekonomisk vinning, som 

att förstöra en parkeringsautomat för att kunna stjäla mynten. 

• Taktisk vandalism: när något förstörs för att uppnå ett annat mål, som att anlägga en 

brand på en toalett i skolan för att få rast. 

• Ideologisk vandalism: denna liknar den taktiska vandalismen men med skillnaden att 

budskapet är socialt eller politiskt, till exempel då valstugor vandaliseras under 

valåret. 

• Hämndvandalism: förstörelse för att hämnas på något, exempelvis vandalism mot ett 

klubbhus vid en förlust i ett derby eller sabotage mot rektorns kontor. 
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• Lekvandalism: när något förstörs genom en tävling eller lek, exempelvis när 

ungdomar tävlar om vem som kan träffa en gatlykta med en sten. 

• Illvillig vandalism: när något förstörs av ilska eller frustration, som när en ungdom 

krossar en ruta på en bil bara för att ägaren är muslim.   

 

Typografier likt dessa blir omfattande eftersom de bakomliggande motiven skiljer sig radikalt 

mellan de olika varianterna. Preventivt arbete för att minska vandalism förefaller vara av en 

helt annan sort om det gäller ungdomar som vill ha extra rast jämfört med om det är 

ungdomar som inte gillar personer med annan trosuppfattning. Typologin ger inte heller 

möjlighet till att förutse eller möjlighet att identifiera potentiella ungdomar som ska 

vandalisera.  

 De olika sätten att se på vandalism har sina för- och nackdelar men då denna studie 

fokuserar på förstörelse av ungdomar och det inte finns någon allmänt vedertagen definition 

för den gruppen menar jag i fortsättningen att vandalism står för uppsåtligt 

ungdomsrelaterat förstörande i offentlig miljö. Det är en definition som konstruerats för 

denna studie. Exempel på beteenden som med denna definition är vandalism är stenkastning 

mot byggnader eller fordon, anläggande av bränder i papperskorgar och klotter. Det finns 

givetvis andra beteenden men denna definition har jag valt att använda som min 

utgångspunkt.  

 

2.2 Områdesbeskrivning där studien genomförts 

Som område som jag har valt att studera är stadsdelarna Fornhöjden, Hovsjö och Ronna i 

Södertälje. De valde jag med hänsyn till att polisen har öppnat närpoliskontor i stadsdelarna 

samt att dessa stadsdelar är frekventa när det gäller rapportering i lokala medier angående 

ungdomsrelaterade problem. För att undersöka rapporteringen gjordes sökningar i 

sökfunktionen på Södertäljes lokaltidnings hemsida (Länstidningen, 2010). Sökningarna 

gjordes för tiden mellan 2009-03-01 och 2010-03-01. Sökning gjordes på de tre stadsdelarna 

Fornhöjden, Ronna och Hovsjö samt på de tre andra stadsdelar, Brunnsäng, Västergård och 

Östertälje som referens, se tabell 1. Det bör framföras att likheterna och olikheterna mellan 

stadsdelarna inte har givits någon betydelse utan referensstadsdelarna är stadsdelar som vilka 

andra. Sammantaget framkom 40 artiklar och notiser i sökningen på Fornhöjden, Hovsjö och 

Ronna som kunde kopplas samman med vandalisering. Dessutom framkom 37 artiklar om 

bilbränder som i vissa fall kan var vandalisering, beroende på orsak till branden. För att ha 
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några referensvärde att jämföra med gjordes sökningar på Brunnsäng, Västergård och 

Östertälje. Där framkom tillsammans endast fyra artiklar innehållande beteenden likt 

vandalism. Det bör tilläggas att nästintill alla artiklar och notiser handlade om brand i 

papperskorgar, containrar eller soprum. Notiser om skadegörelse och stenkastning var väldigt 

få. Utifrån dessa resultat, sökningen på Länstidningens hemsida, framkommer att Fornhöjden, 

Hovsjö och Ronna är mer drabbade av vandalism än Brunnsäng, Västergård och Östertälje. 

Följande värden behöver nödvändigtvis inte vara förenade med sanningen då Länstidningen 

inte har något ansvar att ge en liksidig rapportering utan själva väljer vad de vill publicera. 

Hur som helst ger det en indikering på att vandalism är frekvent i stadsdelarna för 

undersökningen.  
Tabell 1. Antal artiklar och notiser som tog upp beteenden som handlar om vandalism i sökning på olika stadsdelar 
på Länstidningens hemsida från 2009-03-01 till och med 2010-03-01. 

 Fornhöjden Hovsjö Ronna Brunnsäng Västergård Östertälje 

Vandalism 23 9 8 2 1 1 

Bilbränder 13 14 10 2 4 0 

Tot. artiklar 82 271 173 110 39 91 

    

 

  

10 
 



 

  

11 
 



 

3. Problemformulering 

De senaste åren har det i Europa rapporterats om konfrontationer mellan polis och ungdomar i 

områden med multietniska inslag. Ibland har konfrontationerna pågått i veckor, som till 

exempel i Frankrike 2005, då ungdomar anlade bilbränder, eldade däck och orsakade 

kravaller. I Sverige hade vi under hösten 2009 sett oroligheter i Malmöstadsdelen Rosengård, 

i Göteborgförorten Hammarkullen och i Uppsalastadsdelen Gottsunda. Likheterna med 

konfrontationerna i Frankrike är kanske inte stora men frågan är om händelser likt dessa är 

unika eller om det finns gemensamma bakomliggande orsaker? Handlar det om 

uppmärksamhet och status, att få vara på förstasidan eller finns det andra bakomliggande 

orsaker? Det är frågor som jag grunnat på under en tid. I Södertälje finns det tre områden som 

i högre utsträckning benämns när ungdomskriminalitet och ungdomsrelaterade problem 

kommer på tal: Fornhöjden, Hovsjö och Ronna. De har inte haft upplopp eller oroligheter av 

samma karaktär som de i Frankrike men det är däremot områden där myndigheter satsar 

resurser för att motverka problem som bland annat vandalism. I dessa områden verkar polis, 

väktare och kommunen via socialtjästen och fritidsgårdarna bland annat för att minska 

problem. Det gemensamma hos dessa aktörer är att de vill minska problematiken men för 

övrigt representerar de olika organisationer med olika intressen och arbetskulturer. För att 

minska ett problem borde det rimligtvis finnas en föreställning kring vad som orsakar 

problemet − en eller flera orsaksförklaringar. De problem som Fornhöjden, Hovsjö och Ronna 

har är inte identiska, de skiftar i sin struktur och omfattning men där finns gemensamma 

inslag av till exempel ungdomar som kastar sten, anlägger bränder och klottrar.  

 

3.1 Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad fritidsledare, fältassistenter, närpoliser, 

socialsekreterare och väktare i Södertälje stad ger för orsaksförklaringar till varför ungdomar 

vandaliserar i stadsdelarna Fornhöjden, Hovsjö och Ronna.  

• Vilket förklaringsvärde ger yrkesprofessionerna till de olika orsaksförklaringarna av 

vandalism? 

• Vad finns det för skillnader och likheter i förklaringsvärdet som de olika 

professionerna ger och hur kan de komplettera varandra?  

• I vilka former vandaliserar ungdomar kan man se några skillnader kring genus och 
gruppbeteende?  
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4. Tidigare forskning 

Denna studie gör inget anspråk på att gå igenom all tidigare forskning, utan följande 

redovisning ska ses som ett axplock av tre decenniers forskning kring vandalism. Följande 

artiklar är utvalda eftersom de anses tillföra studien intressanta perspektiv på vandalism. 

Definitionen av begreppet vandalism skiljer sig författare emellan och även i förhållande till 

min definition, men jag anser ändå att artiklarna bidrar med perspektiv som beskriver 

forskningsläget och sätter denna studie i ett sammanhang. 

 

4.1 Forskning på individnivå 

I Canada gjorde Teevan och Dryburgh (2000) en studie med 56 pojkar som gick i college 

(medelålder 17,8). Pojkarna fick frågor om orsaker till att de deltagit eller inte deltagit i 

ungdomsbrottslighet och däribland vandalism. Nio stycken av de 54 pojkarna uppgav att de 

vandaliserat. Orsaksförklaringar som framkom av pojkarna var att de gjorde detta för skojs 

skull, att de gjorde detta tillsammans med vänner för att de inte hade något annat att göra och 

pågrund av att de var under påverkan av andra. Av de 45 pojkar som inte hade vandaliserat 

var de vanligaste förklaringarna att de inte blir glada av att göra det, att de tycker det är fel 

och att de gör bra ifrån sig i skolan och vill lyckas. De menade att vandalisera hjälpte dem inte 

att komma dit de vill komma (a.a.). 

 Tygart (1989) gjorde en studie i förortsområden i södra Kalifornien. En enkät besvarades 

av 981 (N=1000) pojkar och 983 (N=1000) flickor som gick på high school. Frågorna 

handlade dels om vandalism i skolan, dels om vandalism utanför skolan (vandalism 

definierades som klotter och skadegörelse). Tygarts resultat visade att vandalisering i skolan 

var vanligare än vandalisering i annan miljö. 47 procent av pojkarna och 45 procent av 

flickorna hade det senaste året vandaliserat i skolan jämfört med 28 procent av pojkarna, 19 

procent av flickorna som vandaliserat utanför skolan. Vandaliseringen var för både pojkar och 

flickor ett gruppbeteende både i och utanför skolan. Studien undersökte en mängd 

bakgrundsvariabler och visade bland annat på en korrelation mellan ungdomar som 

vandaliserade utanför skolan och deras upplevelser av att vara orättvist behandlade av 

samhället. Tygart drog slutsatsen att vandalism är ett uttryck för en kritik mot auktoritära 

samhällsstrukturer (a.a.).    

 Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har bearbetat enkätmaterial från niondeklassare där 

ungdomarna själva har rapporterat om sin delaktighet i brott, bland annat vandalisering 
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(Estrada & Granath, 2008, s. 353–354). Senaste mätningen gjordes 2005 och då svarade 31 

procent av ungdomarna att de vandaliserat (definitionen av vandalisering var skadegörelse). 

Det var det näst vanligaste brottet efter stöld vilket 52 procent hade gjort. Jämfört med den 

näst senaste studien som gjordes 1995 har den självrapporterade vandaliseringen minskat med 

14 procent (44 % till 30 %) bland pojkarna och med fem procent (18 % till 13 %) hos tjejerna. 

Estrada och Granath beskrev vandalism som ett typiskt ungdomsbrott (a.a.). 

 

4.2 Forskning på grupp- och samhällsnivå 

Smith och Sterns (1997) metaanalys om antisocialt beteende där vandalism specifikt 

behandlas lyfte fram flera faktorer som har betydelse för utvecklandet av sådana beteenden.  

Enligt Smith & Stern finns det en korrelation mellan föräldrars brist på sociala kontakter i 

närområdet och att deras barn utvecklar antisociala beteenden likt vandalism. Faktorer som 

påverkar hur föräldrarnas sociala kontakter i området ser ut är att bo upp i ett missgynnat 

bostadsområde, som karaktäriseras av hög omflyttning. Omflyttningen försvårar de sociala 

kontakterna vilket ökar risken för att barnen utvecklar beteenden likt vandalism. Vidare menar 

Smith och Stern att föräldrarollen och samspelet mellan föräldern och ungdomen har 

betydelse för utvecklandet av antisociala beteenden. En faktor som i sin tur påverkar både 

samspelet och föräldrarollen är att växa upp i ekonomiska svårigheter. Sambandet mellan att 

växa upp med ekonomiska svårigheter och antisociala beteenden är i sig lågt. Sambandet 

finns via samspelet ungdom−förälder eller brister i föräldrarollen (a.a.). 

 I en omfattande studie med 70 000 respondenter från Nederländerna har Van Wilsem, 

Wittebrood och Dirk de Graaf (2006) undersökt risken att bli brottsoffer och däribland risken 

att få sin egendom vandaliserad. Van Wilsem med flera visar på ökad risk för att bli 

brottsoffer via vandalism och att bo i ett bostadsområde som har hög andel unga eller hög 

andel invandrare som inte är från västvärlden. Det betyder att vandaliseringen är mer frekvent 

i bostadsområden med hög andel unga men även i bostadsområden med hög andel 

invandrande personer som inte har sitt ursprung i västvärlden. Sambandet mellan invandring 

och vandalism har sin grund i social instabilitet och hög omflyttning snarare än i 

socioekonomiska nivåer eller var invandrarna faktiskt kommer ifrån. Det som Van Wilsen 

med flera ger är resultat som visar på samband mellan vandalism och bostadsområden med 

social instabilitet och hög omflyttning (a.a.). 

 En annan studie från Nederländerna har Hakkert (1998) gjort. Den handlar om 

ungdomskriminalitet, däribland vandalism och huruvida brottsligheten sker i grupp. Hakkerts 
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studie grundar sig dels på uppklarade brott från polisregister, dels på enkäter där ungdomar 

själva svarat gällande sin kriminalitet. Resultaten visar att vandalism till 60–85 procent (med 

variation inom åldersgrupper) är ett gruppbeteende. Grupperna består oftast av killar eller 

merparten killar. Grupperna är vid vandalisering oftast färre än fem stycken. De grupper av 

tjejer som ändå vandaliserar är färre, två till tre stycken. De vanligaste banden mellan 

individerna i gruppen är att de bor i samma bostadsområden eller går i samma klass (a.a.).  

 1986 gjorde Roos en avhandling om vandalism i storstad (Malmö) och glesbygd (Arvika). 

Avhandlingen presenterar begreppen inifrånvandalism, vilket står för att de boende i området 

vandaliserar sitt eget bostadsområde och utifrånvandalism, vilket står för att de som 

vandaliserar kommer från ett annat bostadsområde (Roos, 1986, s. 90). Resultatet visar på att 

det finns skillnader på vandalismen i storstad och glesbygd. Storstaden utsätts i högre grad av 

inifrånvandalism. Storstaden hade också större andel vandalism mot offentlig egendom. I 

glesbygden var vandalismen i högre utsträckning riktat mot privat egendom och från individer 

som inte bodde i bostadsområdet (a.a. s. 156–159).  
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5. Tillvägagångssätt, material och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för studien. För att ta del av kunskapsläget började 

uppsatsprocessen med en litteratursökning. Parallellt med litteraturgenomgången 

konstruerades uppsatsens problemformulering vilken ledde fram till syftet. Denna studie har 

en undersökande ansats där det handlar om att hitta orsaksförklaringar och vilket 

förklaringsvärde yrkesprofessionerna ger de olika orsaksförklaringarna. Sohlberg (2009, s. 

242) förklarar den positivistiska traditionen med variabeltänkande, mätbarhet och kausala 

förklaringar. I förhållande till det har denna studie en vetenskapsteoretisk grund i 

positivismen. 

 

5.1 Litteratursökningar 

Litteratursökningarna kan göras via konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning 

(Backman, 1998, s. 149−152). I denna studie har de tre kombinerats. Litteratursökningarna 

via konsultation gjordes med handledaren. Den manuella sökningen fortsatte genom att 

tidigare kurslitteratur och kursplan. Slutligen har datorbaserade litteratursökningar gjorts. De 

datorbaserade sökningarna började med en genomgång av svensk litteratur. Sökord var: 

normbrytande*, vandalism, skadegörelse och stenkastning. Sökningarna gjordes på 

hemsidorna/ databaserna BRÅ, Socialstyrelsen, Sociala nätet, Diva och Libris. Det stora 

flertalet avfördes direkt efter det att rubriken lästs eftersom rubriken visade att publikationen 

inte gick i linje med denna studies syfte. För den referenslitteratur där rubriken visade på 

relevans studerades innehållsförteckning och sammanfattning. Efter den urgallringen återstod 

elva publikationer, se bilaga 1. De elva beställdes hem och efter genomläsning avfördes 

ytterligare åtta titlar också de på grund av att de låg utanför denna studies syfte. De tre som 

återstod var Estrada & Granath (2008), Goldstein (1996) och Roos (1986) vilka bedömdes 

ligga i linje med studiens syfte och i förhållande till syftet tillföra relevanta perspektiv. För att 

ta del av det internationella kunskapsläget gjordes sökningar via referensdatabaserna 

Socindex, Sociological Abstracts och Academic Search Premier. Sökorden i dessa databaser 

var: norm−breaking behavior, Vandalism +disadvantaged neighborhoods och Vandalism + 

juvenile. Dessa sökningar gav 243 artiklar som observerades. Processen gick till på liknande 

vis: den stora massan avfördes via att rubriken lästes, då det redan i rubriken framgick att 

artikeln låg utanför denna studies syfte. För den litteratur där rubriken gick i linje med syftet 

studerades abstraktet och där framkom fem relevanta artiklar: Hakkert (1998), Van Wilsen, 
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Wittebrood & Dirk De Graaf (2006), Teevan & Dryburgh (2000), Smith & Stern (1997) och 

Tygart (1989). För detaljerad redovisning av sökresultat, se bilaga 1. För litteratur kring 

vetenskapsteori, metodböcker och kriminologisk litteratur har sökningar gjorts i 

bibliotekskatalogerna på Ersta Sköndal högskola, Södertälje stadsbibliotek och Kungliga 

biblioteket i Stockholm. 

  

5.2 Teoretiska utgångspunkter/ Orsaksförklaringar till vandalism 

Förebyggande arbete kring vandalism bör baseras på en föreställning om orsaken till 

beteendet, det vill säga att det finns någon form av rationalitet till beteendet. I 

bakgrundskapitlet redogjordes för svårigheten att finna en allmänt accepterad definition av 

begreppet vandalism. En del i den svårigheten är huruvida vandalism ska förklaras via 

motivationsförklaringar och/eller situationsförklaringar. Roos (1986, s. 16−20) visar på dessa 

olika perspektiv till att förklara vandalism, se figur 1. Motivationsförklaringar förklarar i 

huvudsak orsaker till vandalism med att det är behov som tillfredsställs inom individen. 

Situationsförklaringar däremot förklarar orsaker till vandalism i hur miljö och materialval 

gjort på byggnader och objekt (a.a.).  

 

 

   Vandalism 
  Rationalitet 

 

 

Motivationsförklaring      Situationsförklaring 

  

Teorier  

”Kick” Neutralisering Klass- Tillfälle Byggd  
och av normer och kultur  miljö 
hedonism motiv

Kategori 

K
ulturkonflikt

Integrerad teori

D
iff.Förstärk.

Sociala band

H
edonism

Estetisk
teori

Tillfällesstruktur

Postm
odern krim

.

Figur 1 Typindelning av teorier som förklara vandalism, inspiration av Roos (1986, s. 20). 
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Roos (1986, s. 20) visar på fem kategorier av förklaringar till vandalism som placeras mellan 

de två förklaringsperspektiven. Utgångspunkten var att använda en teori per kategori men då 

omfånget av kriminologiska teorier är stort och i synnerhet i kategorin ”neutralisering av 

normer och motiv” valdes där tre teorier. Åtta olika teorier som alla beskriver 

orsaksförklaringar till vandalism valdes och nedan redogörs för var och en.  

 I kategorin ”Kick/ hedonism” valdes Enjoyment theory (Hedonism, egen översättning) av 

Csikszentmihalyi & Larsens. Den teorin valdes med hänsyn till att Goldstein (1996) pekar ut 

den som en empiriskt byggd teori och att den är en av få teorier som bara inbegriper 

individens motivation. I kategorin ”Neutralisering av normer och motiv” finns en uppsjö av 

teorier. Teevan och Dryburghs (2000) studie visar en hög korrelation mellan avhållande från 

vandalism och Hirschis Sociala bandteori, varvid den valdes. Thornberry har konstruerat en 

intressant teori som bygger på Hirschis Sociala band och på Akers inlärningsteori 

Differentierad förstärkning (Sarnecki, 2009, 254). Det betydde att om Akers Differentierad 

förstärkning involverades i enkäten skulle Thornberrys Integrerade teori kunna undersökas 

utan att enkätens frågor utökades. Akers teori bygger på Sutherlands som i Teevan och 

Dryburghs (2000) studie har stöd gällande vandalism. Det gjorde att både Thornberry och 

Akers teorier inkluderades i studien. I den tredje kategorin ”Klasskultur” valdes 

Kulturkonfrontation (Sarnecki, 2009, s. 214). Den valdes med tanke på att de områden som 

den här studiens population arbetar i har en hög andel andra och tredje generationens 

invandrare och teorin tar upp konfrontationer som kan uppstå. I den fjärde kategorin 

”Tillfälle” valdes Cohen och Felsons teori om Tillfällesstruktur (Sarnecki, 2009, s. 245; Roos, 

1986, s.52). Slutligen i kategori fem ”Byggd miljö” valdes Allen och Greenbergers Estetisk 

teori (Goldstein, 1996, s. 41). Även denna teori valdes utifrån Goldsteins positiva ord samt att 

det är en unik teori genom att den beskriver problemet med vandalism som helt och hållet ett 

byggnadstekniskt problem. Då det råder viss tvekan huruvida generella teorier kan beskriva 

enskilda individers orsaker till vandalism valdes helt enkelt en modell som beskriver detta 

förhållande Postmodern kriminologi (Sarnecki, 2009, s. 204). Två av dessa åtta teorier är 

renodlade teorier som förklarar vandalism, övriga är mer generella och förklarar kriminalitet 

eller ungdomskriminalitet. Nedan presenteras de åtta teorierna utifrån de fem kategorierna. 

  

5.2.1 Kick/hedonism 

Arnold P. Goldstein skrev 1996 The psychology of vandalism. I boken kritiserar Goldstein 

vad han beskriver som skrivbordsprodukter inom forskningen kring vandalism. Teorier och 
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typografier som han menar inte har något stöd i empiri utan som är konstruktioner från ett 

skrivbord.  Som svar på dessa skrivbordprodukter presenterar Goldstein bland annat 

Csikszentmihalyi & Larsens teori om Hedonism (Enjoyment theory) från 1978 (Goldstein, 

1996, s. 38−41). Teorin har sin grund i tidigare arbeten om optimal stimulansnivå, som visat 

på den positiva utvecklingen av prestationsförmågan när en person stimuleras optimalt. 

Teorin har också tagit fasta på tidigare studier kring inre motivation och vad som gör 

människan motiverad de har tittat på att den inre belöningen, njutningen eller glädjen ett 

beteende ger och hur det påverkar motivationen. En aktivitet är tillfredställande när personen 

känner att dennes förmåga matchar med utmaningen. Balansgången mellan individens 

förmåga och utmaningen är väldigt centralt i hur individen upplever stimulans. När 

förhållandet mellan förmågan och utmaningen är sådan att den inre motivationen ökar och 

stimulansnivån blir optimal, hamnar individen i ett energi- eller kreativitetsläge (flow). 

Faktorer som minskar möjligheten att komma in i detta läge är utmaningar som inte har olika 

angreppsnivåer, inte är förutsägbara, avsaknad av feedback och otydliga mål. Våldsamma 

beteenden av aggression och destruktion kan i avsaknad av andra vägar bli en väg för att nå 

läget av flow då stimulansnivån och inre motivationen synkroniserar (a.a.).  

 

5.2.2 Neutralisering av normer och motiv 

Verksamma kriminologer som John Laub och Jerzy Sarnecki influeras av Travis Hirschi 

sociala bandteori från 1969 (Sarnecki, 2009, s. 242). Teorin är en kontrollteori och bygger på 

material där pojkar själva rapporterat kring sin brottslighet. Teorin har testats empiriskt i 

svensk kontext och visar på ett starkt stöd (a.a. s. 243). Ungdomsbrottslighet är ett beteende 

som framkommer när Sociala band till samhället är svaga eller inte finns (Hirschi, 1998, s. 

289). Hirschi ger fyra band mellan individen och samhället, som i viss mån överlappar 

varandra (Hirschi, 1998, s. 290−296; Sarnecki 2009, s. 242−244); 

• Det första bandet är anknytning (attachment). Här avses anknytning mellan ungdomen 

och andra som överför samhällets normer. Det kan vara föräldrar, andra vuxna, skolan 

eller vänner.  

• Band nummer två är åtagande (commitment). Vad som eftersöks är ett engagemang 

från individen gentemot samhället, att individen investerar tid, energi och sig själv i 

aktiviteter som för samhället framåt. Det kan handla om att skaffa sig en utbildning 

eller ett gott anseende. Det ska vara något som ungdomen inte vill riskera att förlora 

och därför avhåller sig från brott. 
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• Det tredje bandet är delaktighet (involvement). Om åtagande är engagemang mot 

samhället är detta bandet engagemang i nuet. En del i att inte begå brott är att ha något 

annat som upp tar ens tid. Det kan vara fritidsaktiviteter som kvällsjobb eller att vara 

aktiv i föreningar. 

• Slutligen band fyra som gäller övertygelse (belief). Det handlar om en övertygelse 

eller tilltro till samhällets normer, lagar och regler. Att ungdomen har positiva attityder 

till rättsväsendet, polisen och myndigheter respektive negativa attityder till brottslighet 

och avvikande beteende. 

 

Följden av denna teori är att alla ungdomar bär inom sig en latent fallenhet för brottslighet,  

och att vem som helst kan hamna i brottslighet (Teevan & Dryburgh, 2000). I Teevan och 

Dryburghs självrapporteringsstudie (se tidigare forskning) framkom låg korrelation mellan 

sociala bandteorin och de ungdomar som rapporterade vandalism, medan en stark korrelation 

kunde påvisas mellan teorin och de ungdomar som rapporterade att de inte deltagit i 

vandalism (a.a.). Det kan ha sin grund i att en person som har de fyra sociala banden hindras 

från att delta i vandalism just på grund av att han/hon har de sociala banden till samhället 

medan, en person som inte har de sociala banden inte heller ser att han/hon skulle hindras av 

att ha sociala band till samhället. Teevan och Dryburghs studie styrker därmed Hirschis teori 

att det är när banden är försvagade eller saknas som ungdomsbrottslighet utvecklas.   

 Differentierad förstärkning är en inlärningsteori som Ronald Akers presenterade 1985 

(Sarnecki, 2009, s. 176). Teorin har inspiration från Sutherlands inlärningsteori med den 

skillnaden att Akers har mer behavioristiska och inlärningspsykologiska termer. Teorin 

bygger på att brottsliga beteenden är inlärda i sociala situationer (a.a.). Socialt uppträdande 

eller beteenden är inlärda och formas av de förstärkningar som följer av beteendet (Akers, 

1998, s. 99). Beteenden styrks och byggs upp av förstärkningar. Förstärkningarna delar Akers 

in i positiva förstärkningar vilket är belöningar, och negativa förstärkningar vilket är 

undkommande av straff. På motsvarande sätt minskas beteenden som möts av försvagningar. 

Akers ger positiva försvagningar som är stimuli på ett beteende och negativa försvagningar 

vilket är avsaknad av belöning. Utvecklandet av beteenden beror således på tidigare och 

nuvarande förstärkningar och försvagningar men även på vilka konsekvenser alternativa 

beteenden får, detta är vad Akers kallar differentierad förstärkning. Varifrån förstärkningen 

eller försvagningen kommer har också betydelse. Det är de närmsta, föräldrar, syskon, vänner 

och skola/fritid är de som har mest påverkan. Belöningar och straff från dem väger tyngre än 

belöningar och straff från andra (a.a.).  
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 Som en kritik mot att teorier om brottslig utveckling inte tar upp olika aspekter av sociala 

förhållanden, utvecklingsaspekter över tid eller individens position i den sociala strukturen 

utvecklade Thornberry 1996 en integrerad teori (Sarnecki, 2009, s. 254−255). Denna teori 

består av Hirschis, Sociala bandteori och Akers, Differentierad förstärkning. Båda dessa 

teorier bygger på att beteenden uppkommer i interaktion med andra. Thornberry menar att en 

försvagning i de sociala banden kan leda till social utsatthet som i sin tur kan leda till sociala 

problem men för att beteende av ungdomsbrottslighet ska uppträda krävs dessutom inlärning. 

Det krävs att en ungdom blir styrkt i sitt negativa beteende antingen via belöningar och 

uppmuntran eller via att han/hon undgår straff för sitt brott (a.a.). 

 

5.2.3 Klasskultur 

Emellan perspektiven motivationsförklaring och situationsförklaring finns orsaksförklaringar 

där beteenden likt vandalism beror på konflikter. Svenskfödde Torsten Sellin presenterade 

1938 sin teori om kulturkonflikt (Sarnecki, 2009, s. 214−215). Konflikten uppstår när det i en 

grupp med vissa normer och värderingar möter en annan grupp med andra normer och 

värderingar. Grupperna har olika kulturella koder. Sellin beskriver två olika kulturkrockar/ 

kulturkonflikter. En primär och en sekundär konflikt. Den primära konflikten uppstår då en 

person flyttar till ett nytt land där normerna skiljer sig. Den sekundära konflikten, vilken är 

mer relevant i det här sammanhanget, är när en individ lever i en subkultur med normer som 

skiljer sig från det övriga samhället (a.a.). En relevant fråga är huruvida det går att tala om 

generella normer i dagens samhälle men beteenden som att elda papperskorgar och kasta sten 

mot bussar är beteenden som av samhället anses som normbrytande och avvikande. Den 

sekundära konfliken kan innebära att etniska minoriteter särbehandlas, de får svårare att få 

jobb och har mindre att säga till om i lokalsamhället (Sarnecki, 2009, s. 216). Med det utfallet 

är det egentligen inte frågan om kulturkonflikt, utan konflikt mellan privilegierade och 

underprivilegierade, vilket är en helt annan teori som inte har fått plats i denna studie. 

Däremot kan den sekundära konflikten vara en kulturell konflikt när normer och värderingar 

inom en subkultur hamnar i konflikt med de samhälleliga normerna och värderingarna (a.a.). I 

vårt moderna samhälle, där vi gått från en kulturellt homogen grupp till ett samhälle med 

heterogena kulturella grupper som lever sida vid sida finns många skillnader som kan leda till 

konflikter (Sellin, 1998, s.73).   
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5.2.4 Tillfälle 

Lawrence Cohen och Marcus Felsons teori om tillfällesstruktur formades 1979 (Sarnecki, 

2009, s. 245). Teorin menar att det finns tre förutsättningar för att brott ska begås (Cohen & 

Felson, 1998, s. 314): 

• Att förövaren är motiverad, 

• Att det finns lämpligt objekt, och 

• Att det inte finns vakter som är kapabla att ingripa. 

 

Till skillnad från andra teorier förklarar inte denna teori varför individer blir eller är 

kriminella utan denna teori fokuserar på vad det är som gör att brott sker (a.a. s.315). Cohen 

och Felson argumenterar för att brott inte sker när en av ovanstående punkter saknas 

(Sarnecki, 2009, s. 246.). Det betyder att punkterna kan ses som en formel med en tydlig 

logik: Motiverad förövare + lämpligt objekt – kapabla vakter = brott. Det gör teorin intressant 

när åtgärder för att minska brottslighet diskuteras (Sarnecki, 2009, s. 246). Det handlar om att 

minska tillfällen till brott och då behövs kontroll på variationer i tid och rum (Cohen & 

Felson, 1998, s. 315). När man har kontroll på var och vid vilka tidpunkter brott sker kan 

åtgärder för att förändra ekvationen sättas in.  

 

5.2.5 Byggd miljö 

Goldstein (1996, s. 41) presenterar även estetisk (aesthetic) teori bland sina så kallade ”icke 

skrivbordsteorier”. Detta är en teori som är empiriskt prövad och den är helt och hållet 

inriktad på miljö och rum. Allen och Greenberger publicerade 1978 ”An aesthetic theory of 

vandalism” de hävdar att samma faktorer som ger en estetisk upplevelse också påverkar 

förstörelsen (Goldstein, 1996, s.41-42). Grunden till detta ligger i det mänskliga intresset, 

deras experiment har visat att vandalisering ökar när det finns ett intresse eller en nyfikenhet 

kring ett objekt. De faktorer som påverkar intresset och i sin tur både det estetiska intrycket 

och vandaliseringen är:  

• Komplexiteten, ökas av antalet beståndsdelar i ett mönster och minskas av likheterna 

mellan beståndsdelarna. Vanligen attraheras vi av komplexa mönster och lägger mer 

tid på att utforska dem.  

• Oförutsägbarheten, upplever man något estetiskt som man inte förväntat sig har det 

en positiv inverkan hos oss. Det väcker ett intresse hos oss och vi vill se mer. Enligt 

Allen & Greenberger påverkar även oförutsägbarheten vandalismen. När något 
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vandaliseras och utfallet inte blir som vandalen tänkt sig ökar intresset och 

vandaliseringen kommer att fortgå.  

• Nymodigheter, intresset väcks av nya saker och av det som vi inte har sett tidigare. 

Ny design dra till sig uppmärksamhet och intresse. 

 

På något sätt sluts cirkeln här för nu är redovisningen tillbaka på hedonismen, för denna teori 

menar att vandalismen kan minskas med att göra det minde roligt att vandalisera. 

Vandalismen kan göras mindre rolig och njutningsfull med att välja material, strukturer och 

design som minimerar komplexitet, oväntade utfall och nymodigheter (Goldstein, 1996, s. 

43). 

 

5.2.6 Orsaksförklaringar går inte att beskriv på en generellnivå  

Inom kriminologin finns teoretiker som menar att det inte går beskriva verkligheten via teorier 

(Sarnecki, 2009, s. 205−206). Fredrich Nietzsche anses vara den som började med dessa 

tankar som benämns som postmodern kriminologi. Dessa tankar började få fäste i 

kriminologin runt det senaste millennieskiftet. Detta är inte en teori i egentlig mening utan ett 

tankesätt som handlar om att dekonstruera teorisystem. Tankesättet vänder sig emot den 

positivistiska vetenskapen som försöker mäta exakt och komma fram till generaliserbara 

förhållanden. Postmodernisterna menar alltså att det inte finns en objektiv sanning. Var och en 

skapar sin sanning utifrån sina levnadsomständigheter. Att försöka beskriva ett förhållande så 

att det blir generaliserbart, till en allmängiltig sanning går inte (a.a.). I detta sammanhang, 

med vandalism, tänker den postmoderne kriminologen att det inte går generellt beskriva 

varför en ungdom vandaliserar. Varje individ har sina förklaringar och för att få fram dem 

måste man prata med honom/henne.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Metoden för insamlandet av materialet har i denna studie varit genom en enkät. Den metoden 

tillhör kategorin icke-expriment inom det kvantitativa metodspektrumet (Borg & Weterlund 

2006, s. 14). Det som utmärker en kvantitativ metod är inhämtning av siffermässiga data och 

att bearbetningen sker med matematiska beräkningar (a.a. s.9). Empirin har i denna studie 

varit siffermässig och för att bearbeta materialet har matematiska beräkningar använts 

därigenom är studien kvantitativ. Neuman (2006, s. 149) beskriver kvantitativt upplägg med 

variabler som studeras, att hitta de oberoende variablerna, de som är orsaken och hur de 
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påverkar den beroendevariabeln (a.a.; Sohlberg, 2009, s. 99). I denna studie har den 

oberoende variabeln varit yrkesprofession och beroendevariabeln orsaksförklaring.  

 Enkäten har fördelen att den kan nå ett stort urval och har frågeformuleringar som är 

standardiserade vilket ledde till att alla som besvarat har fått frågorna på samma sätt 

(Ejlertsson, 2005, s.8–11). Enkäten distribuerades som en gruppenkät, vilket innebar att de 

olika professionerna fyllde i enkäten vid till exempel ett morgonmöte (a.a.).  

 

5.4 Enkätkonstruktion 

Som inspiration för att konstruera frågorna till enkäten användes Teevan och Dryburghs 

(2000) studie. Som en del i deras studie fick respondenter ta ställning till påståenden som var 

kopplade till olika teorier. Frågorna till enkäten konstruerades i första hand med inpiration av 

Teevan och Dryburgh och i andra hand efter egen förmåga. Neuman (2006, s. 269−272) tar 

upp tio punkter att ha i åtanke vid frågekonstruktion som exempelvis att undvika 

värdeladdade ord och att inte använda ledande frågor. När frågorna konstruerades togs hänsyn 

till dessa punkter. Efter att frågorna konstruerats har de granskats och konsulterats med 

studiekamrater för att i så hög utsträckning som möjligt spegla de förhållanden i den teori som 

frågan representerar. Frånsett några inledande frågor är frågorna av vad Ejlertsson (2005, s. 

91) benämner Likert typ. Det betyder att informanten ska ta ställning till påståendet genom att 

kryssa i längs en graderad skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. På skalan är 

gradering ett och två att yrkespersonen i fråga inte håller med, gradering tre står för neutral, 

att inte ta ställning och gradering fyra och fem står för att påståendet i olika grad har 

betydelse. Frågorna är konstruerade som index, vilket betyder att flera frågor används för att 

beskriva olika delar av en teori (Trost, 2001, s. 137; Ejlertsson, 2005, s. 92).  

 I denna studie gjordes en övervägning mellan tiden det tog att fylla i enkäten och antalet 

frågor som behövdes för att på någorlunda sätt karaktärisera en teori. Indexen är uppbyggda 

med tre frågor för sex av teorierna. Thornberrys interaktionistiska teori bygger följaktligen på 

sex frågor då den består av två teorier. Postmodern kriminologi bygger på en avslutande 

kontrollfråga. 

 

5.5 Population, urval och avgränsningar  

De personer som var målet för denna studie var yrkesprofessioner som i sin yrkesutövning 

kommer i kontakt med ungdomar som vandaliserar i Södertäljestadsdelarna Fornhöjden, 

Hovsjö och Ronna. Populationen var inte ett genomsnitt för riket utan syftet var att studera de 
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yrkesverksamma som verkar i direkt kontakt till problemen i Södertälje. Studien avgränsades 

till fritidsledare, fältassistenter, poliser, socialsekreterare och väktare. Det finns andra 

yrkesprofessioner som utelämnades bland annat lärare, vaktmästare, brandmän och personal 

på fastighetsbolag. Eftersom arbetet med uppsatsen var tidsbegränsat och att det är en uppsats 

i socialt arbete valdes de fem förstnämnda yrkeskategorierna och eftersom att de har en mer 

social eller kontrollerande funktion gentemot ungdomar.  

 Fritidsledarna är de som arbetar på fritidsgårdarna i Fornhöjden och Ronna. Eftersom 

fritidsgården i Hovsjö brunnit ner och personalen som tidigare jobbade där, nu jobbar på 

fritidsgården i Västergård inkluderades även de i studien. Fältassistenterna är de av 

kommunen anställda fältassistenterna. Socialsekreterarna är de som jobbar i 

mottagningsgruppen på Södertälje kommun. Poliserna är de närpoliser som jobbar i 

Fornhöjdens, Hovsjös och Ronnas områdeskontor. Väktarna är de områdesväktare som jobbar 

på uppdrag för Södertälje kommun. Utifrån populationen fritidsledare, fältassistenter, 

närpoliser, socialsekreterare och väktare som arbetar i Fornhöjden, Hovsjö och Ronna gjordes 

inget urval utan studien var vad Ejlertsson (2005, s. 18−19;  Trost, 2001, s. 36) kallar en 

totalundersökning.  

 För att avgränsa studiens, och framför allt enkätens omfång gjordes avgränsningar till 

mängden teorier som undersöktes (se teoretiska utgångspunkter). Vidare har studien 

avgränsats i bemärkelsen att endast undersöka vandalismen i offentlig miljö. Detta för att 

väktarna arbetar på uppdrag av kommunen och att Roos (1986) visar på skillnader mellan 

vandalisering på privat egendom och vandalism i offentlig miljö. 

 Populationen bestod av 43 individer och utav dem besvarade 32 enkäten, det ger en 

svarsfrekvens på 75 procent. Fördelat på yrkesprofessionerna är svarsfrekvensen: fritidsledare 

100 procent, fältassistenter 83 procent, närpoliser 42 procent, socialsekreterare 100 procent 

och väktare 50 procent, se tabell 3. De kommunala anställda fritidsledare, fältassistenter och 

socialsekreterare har hög svarsfrekvens och får utan tvekan anses vara representativ inom 

denna population. Svarsfrekvenserna från närpolisen och väktarna är lägre, och med tanke på 

komplikationerna som redovisas i kapitel 5.10 ska de resultaten inte ses som representativa 

för respektive yrkesprofessioner utan detta är resultat som gäller för de individer (arbetslag) 

som besvarat enkäten.  
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Tabell 2. Svarsfrekvenser för enkäterna och fördelningen mellan yrkesprofessionerna. 

Yrkesprofession 
Antal 

utskickade 
Antal 

inkomna 
Svarsfrekvens 

Del av 
population 

Del av 
inkomna

Fritidsledare 13 13 100 30,1 40,6 
Fältassistenter 6 5 83 14,0 15,6 
Närpoliser 12 5 42 27,9 15,6 
Socialsekreterare 6 6 100 14,0 18,7 
Väktare 6 3 50 14,0 9,5 
Summa 43 32  100 % 100 % 

 

 

5.6 Etiska överväganden 

I arbetet med att samla in material har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets framtagna riktlinjer 

för individskydd vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 5−14). Skyddet består av fyra huvudkrav. För att ta hänsyn till informationskravet 

fick respondenterna ta del av syftet, och informerades om att inlämnandet av enkäten var 

frivilligt samt vem som gjorde undersökningen och att Ersta Sköndal högskola stod bakom 

utbildningen. Det andra kravet gäller samtycke. Då frågorna inte efterfrågade någon privat 

eller etisk känslig information gjordes bedömningen att ett muntligt samtycke från 

vederbörandes chef uppfyllde kravet på samtycke. Det tredje kravet gällde konfidentialitet, att 

det inte skulle gå att spåra vem som sagt vad. Då grupperna var relativt små och det antogs 

finnas en stor personkännedom mellan de olika grupperna insamlades inga personliga 

uppgifter om ålder, antal tjänsteår och så vidare. Sista kravet gällde nyttjandet av materialet 

och för att uppfylla detta krav informerades de som besvarade enkäten att materialet endast 

skulle användas för denna studie och därefter förstöras. Dessutom fick de som deltog i studien 

information om hur de kunde få tillgång till resultaten av studien. Slutligen gjordes ett 

ställningstagande till Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Den lagen innehåller bestämmelser om etikprövning för forskning som avser människor och 

biologiskt material. Bedömningen gjordes att etikprövning inte var nödvändig då varken 

känsliga personuppgifter eller fysiska ingrepp på personerna som ingick i studien. 
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5.7 Bearbetning av data 

Efter insamlandet av enkäterna kodades de 32 inkomna enkäterna in i 

statistikbearbetningsprogrammet SPSS (ver.17.0). Att koda material innebär att alla variabler 

transformeras till siffervärden (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s.334-335). Det är 

viktigt att siffrorna stämmer logiskt i förhållande till storlek, vikt och mängd (a.a.). I denna 

studie var det Likertfrågorna som hade en rangordning och där kodades materialet efter 

graderingen ”instämmer inte alls” kodades som ett och ”instämmer helt” kodades som fem. 

Kodningens uppgift är att systematiskt omorganisera rådata till data som kan avläsas och 

bearbetas via statistikbearbetningsprogrammet (Neuman, 2006, s. 332).  

 För att få en uppfattning om reliabiliteten i indexet beräknades Cronbach alpha. Cronbach 

alpha ger ett värde mellan 0 och 1 (Ejlertsson, 2005, s. 104; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 

1996, s. 515-519). Värdet 1 står för att frågorna i indexet samvarierar och värdet 0 står för att 

det inte finns någon samvariation (a.a.). Värden runt 0,7 anges som acceptabla för en god 

intern konsistens (Ejlertsson, 2005, s. 104). Värdet visade sig vara lågt trots en kontroll att 

ingen av skalorna behövde vändas och trots att enkäternas kodning dubbelkollats, se tabell 2. 

För att pröva Likertskalan och se om problemet fanns i att informanterna gjort olika 

bedömningar gällande ”instämmer helt” och ”instämmer delvis” transformerades skalan om 

till en tregradig skala. Gradering ett och två på den femgradiga skalan blev gradering ett på 

den tregradiga och gradering fyra och fem på den femgradiga blev gradering tre på den 

tregradiga skalan. Cronbach alpha beräknades men visade ännu sämre värden, se tabell 2. 

Problemet låg inte i olika bedömningar från respondenternas sida utan beror på andra faktorer, 

se vidare metodologiska komplikationer.  

 Skalfrågor ligger generellt på ordinalskalenivå men skalfrågor av Likerttyp kan under vissa 

omständigheter användas på högre datanivå (Ejlertsson, 2005, s.114). Att påvisa ett högt 

värde gällande Cronbach alpha kunde varit en sådan omständighet som gjort att matematiska 

beräkningar kunde användas på materialet. Då det stod klart att det insamlade materialet inte 

kunde användas på högre skalnivå än ordinalskala inriktades arbetet på att sammanräkna 

frekvenserna för de olika stegen på Likertskalan. Försök gjordes att använda sambandsmåttet 

χ² (chi-2) men då Edling & Hedström (2003, s. 84) beskriver att tumregeln för beräkningar av 

χ² är minst fem frekvenser per cell kunde detta sambandsmått inte användas. Redovisningen 

av materialet gjordes utifrån den tregradiga likertskalan eftersom bedömningen gjordes att den 

femgradiga skalan skulle ge ett rörigt resultat. Resultaten från den femgradiga skalan finns i 

bilaga 3. Inom varje yrkesprofession sammanställdes indexets tre Likertfrågor. Under var och 
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en av teorierna räknas varje individ tre gånger, en gång per fråga. Frekvenserna av 

skattningen på ”instämmer inte”, ”neutral” eller ”instämmer” avgjorde huruvida teorin anses 

ha ett förklaringsvärde. Postmodernistisk kriminologi adderades med tre och Integrerade 

teorin fick medelvärdet mellan Sociala band och Differentierad förstärkning.  

  
Tabell 3. Intern konsistens beräknad med Cronbach alpha 

Teori 
Cronbach alpha, 

5 gradig likertskala 
Cronbach alpha,  

3 gradig likertskala 
Hedonism – 0,511 – 0,630 

Sociala band 0,515 0,359 
Differentierad 
förstärkning 

0,473 0,192 

Integrerad teori 0,544 0,279 
Kulturkonflikt 0,254 0,276 

Tillfällesstruktur 0,711 0,669 
Estetisk teori 0,368 0,193 

 

 

5.8 Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens upplägg runt tre punkter: rätt metod, rätt teorier och rätt 

frågor. Detta är viktigt då det påvisar trovärdighet, intersubjektivitet och transparens i studien. 

Trovärdigheten ligger i att metoden ger svar på det som den ämnar ge svar på. Här kommer 

begrepp som reliabilitet och validitet in. Hög reliabilitet visar på att materialet samlades in på 

rätt sätt och hög validitet visar på att mätmetoden mätte det som var avsikten att mäta 

(Thurén, 2007, s. 172; ).  Intersubjektiviteten handlar om att beskrivningar ska vara i ett 

oberoende förhållande till forskaren (Sohlberg, 2009, s. 98). Det ska med andra ord inte spela 

någon roll vem som studerar materialet alla ska få fram liknande resultat. Transparensen i 

studien handlar om att vara tydlig med hur man ställt sig till tidigare forskning och med hur 

man fått fram sina egna resultat samt vad de består i. 

 Metoden var avgörande för kvaliteten på det insamlade materialet. En tänkbar metod var 

gruppintervju men den valdes bort med tanke på svårigheten att få alla som medverkar att 

säga sina synpunkter samt att det sammanlagda tidsanspråket för uppgiftslämnarna skulle bli 

större än för att fylla i en enkät. I förhållande till syftet, tidsramen för uppgiften och 

resurserna som fanns att tillgå gjordes bedömningen att en enkät på bästa sätt skulle ge 

studien kvalitativ empiri.  
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 Enkäten bygger på åtta olika teorier som förklarade och gav orsaker till varför ungdomar 

vandaliserar. Framför allt är det tre teorier som exkluderats det är Mertons teori om Stain, 

Sykes and Matzas neutralisering av normer samt stämplingsteorin vilket kan ifrågasättas. 

Detta är teorier som på Roos (1986, s. 19) typindelning skulle kategoriseras under 

”Neutralisering av normer och motiv”. Bedömningen som gjordes var att dessa teorier skulle 

vara intressanta att ha med i studien men på grund av utrymmesskäl i enkäten och tydlig 

snedfördelning utifrån typografin så togs de inte med. Den samlade bedömningen var att 

dessa åtta teorier representerade olika förklaringsmodeller och att studien åtminstone kunde 

ge en vägledning inom vilka kategorier som yrkesprofessionerna såg förklaringsvärde. 

Samtliga teorier har sitt ursprung i en amerikansk kontext och förhållandena i svensk kontext 

kan se annorlunda ut. Dessutom ska man ha i åtanke att det stora flertalet teorier inom 

kriminologi är konstruerade av män och för pojkar. 

 Frågorna är studiens mätverktyg. Där kommer validiteten och reliabiliteten in. De flesta 

indexen byggdes upp med tre frågor och varje fråga har lika stor betydelse (33,33 procent). 

Om en fråga uppfattades fel eller om frågan återspeglade förhållanden som överensstämde 

med två olika teorier skulle den på ett påtagligt sätt påverka resultaten. 21 procent av frågorna 

kom från Teevan & Dryburghs (2000) studie och de övriga är konstruerade för denna studie. 

Det sänker givetvis validiteten och det hade varit att föredra att använda ett index som har 

prövats och validerats utifrån syftet med frågorna. Tyvärr fanns inget sådana mätverktyg att 

tillgå och i brist på det fick dessa frågor användas.  

 

5.9 Analysmetod 

Som utgångspunkt i analysen fanns Urie Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi. 

Utvecklingsekologin fokuserar på interaktionen mellan en individ och ett kringliggande 

system (Levin & Lindén, 2006, s.85). Kringliggande system befinner sig på olika nivåer som 

Bronfenbrenner benämner mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå, se figur 2 

(Andersson, 2002, s.187−186). På mikronivå sker utvecklingen av beteenden genom 

interaktion mellan individen och dess närsystem. Här finns två delar; individen med dess 

egenskaper och förutsättningar samt närsystemen. Det betyder att utifrån mikronivå kan 

faktorer till beteenden härledas till individens egenskaper eller till faktorer i närsystemet, men 

det är i ett ömsesidigt samspel som utveckling sker.  Närsystemen kan skilja sig åt mellan 

individer men de flesta ungdomar har närsystem av familj, skola, kamrater, grannskap och 

fritidsmiljö. Den något högre nivån benämns mesonivå och där sker interaktionen mellan 
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ungdomens olika system. Det handlar om kontakten mellan individens olika närsystem. På 

exo- och makronivå sker interaktion som indirekt påverkar ungdomen (a.a). Det kan vara 

föräldrarnas arbetssituation, kommunens satsningar och samhälleliga normer och värderingar: 

det är interaktion på samhällsnivå (Socialstyrelsen, 2006, s. 20-21). Ofta förklaras teorin i en 

liknelse av ryska dockor. Individen befinner sig i centrum och de olika nivåerna omsluter 

individen. Med detta synsätt utvecklas individen utifrån sina förutsättningar och egenskaper i 

ett sammanhang och i samspel med omgivningen (a.a.).  

 

 
Figur 2. Gunvor Anderssons (2002,  s. 186) tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

 

 

5.10 Metodologiska komplikationer 

Under studiens gång uppstod tre större komplikationer. Två gällde insamlandet av material 

och en gällde enkätens utformning. Komplikationerna gällande insamlandet av material ligger 

för det första i att svarsfrekvensen är låg bland väktare och närpoliser. Från väktarna sida 

inkom bara en enkät. Det framkom dock, vilket är den andra komplikationen, att den enkät 

som inkom var gemensamt ifylld av gruppchefen och två väktare.  

 På liknande vis har det gått till på hos närpolisen. Där kontaktades chefen för närpoliserna 

och hon vidarebefordrade enkäten till sina tolv medarbetare. Ett av närpoliskontoren fyllde 
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gemensamt i enkäten och från ett annat kontor inkom en enkät, det tredje kontoret har inte 

inkommit med någon enkät. Det är två bekymmer som påverkar reliabiliteten i studien och 

framför allt bland dessa två professioner. Givetvis går det att diskutera förfarandet och om 

svarsfrekvensen hade ökat om jag personligen kommit och delat ut enkäten eller om de haft 

ytterligare några veckor på sig att besvara enkäten eller om det skulle framgått med större 

tydlighet att enkäten skulle besvaras enskilt. Bedömningen är att efter givna förutsättningar 

och med den tidsaspekt som fanns gjorde jag vad som kundes för att öka svarsfrekvensen. 

Den andra komplikationen med att enkäten fyllts i av en arbetsgrupp har lösts genom att deras 

enkätsvar har införts i materialet, en gång för varje person som fyllt i enkäten. Det betyder att 

svarsfrekvensen är 32 personer på 27 inkomna enkäter. 

 Den tredje komplikationen gällde enkäternas utformning. Som tidigare påvisats får varje 

fråga i ett trefrågeindex stort utslag. Förhoppningen var att de tre frågorna skulle samvariera 

och uppnå ett värde på 0,6−0,7 efter beräkning av Cronbach alpha. Det var egentligen bara 

Tillfällesstrukturen som höll en acceptabel nivå för att vara ett samvarierande index. Å ena 

sidan kan det vara ett validitetsproblem då frågorna inte mäter den teori som de avser att mäta. 

Å andra sidan kan det vara en följd av att frågorna återspeglar så olika förhållanden i teorin de 

representerar. Jag menar att frågorna avspeglar teorierna men att de återspeglar så olika 

förhållanden att variansen blir lidande. Hur som helst leder det till svårigheter vid 

hopslagningen av indexfrågorna. Skalfrågorna måste i denna studie användas som 

ordinaldata. Det gav komplikationer i form av att materialet endast kunde beräknas via 

frekvenser.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten. Resultaten redovisas utifrån varje 

undersökt teori. Direkt efter redovisningen kommer analysen av den redovisade teorin. På 

detta vis redovisas och analyseras teorierna i ett sammanhang och det underlättar för läsaren 

att inte behöva gå tillbaka i resultatet för att uppdatera förhållandet för den aktuella teorin. 

 I analysen har jag valt att fokusera på att utifrån Bronfenbrenners Utvecklingsekologiska 

modell identifiera och analysera olika förklaringsnivåer på teorierna och sen belysa dem med 

empirin. Kontentan av detta är att de faktiska resultaten inte analyseras, vilket kan möta kritik. 

Skälet till att analysera de teoretiska utgångspunkterna är att det i analysen då framkommer de 

olika perspektiven och hur de olika professionerna syn på förklaringsorsaker också kan 

komplettera varandra. Det betyder också att denna studie inte tar ställning till vilka teorier 

som är bättre eller sämre eller vilka yrkesprofessioner som har rätt syn på varför ungdomar 

vandaliserar. Detta ligger helt i linje med syftet för denna studie. Problemet inte är huruvida 

olika professionella eller yrkesprofessioner ser olika förklaringar till varför ungdomar 

vandaliserar utan problemet är att ungdomar vandaliserar och saboterar. De professionella har 

med sin erfarenhet olika perspektiv som kompletterar varandra. 

 

6.1 Csikszentmihalyi & Larsens teori om Hedonism 

Hedonismen förklarar hur en individ via inre njutningar och belöningar triggas till beteenden 

och hur motivationen påverkas av förhållandet mellan förmågan och utmaningen som 

personen ställs inför. Teorin om Hedonism har av alla yrkesprofessioner skattats högre på 

”instämmer” än på ”neutral” och ”instämmer inte” se tabell 4. Medelvärdet på samtliga 

professioners ”instämmer” är 54,8 procent. Något mer än hälften menar alltså att teorin 

beskriver orsaker till varför ungdomar vandaliserar. De övriga knappa hälften är fördelade på 

”neutral” och ”instämmer inte”. Närpoliserna (66,6 % varaav 53,3 ”instämmer helt”, på den 

femgradiga skalan, se bilaga 3), väktarna (66,6 %) och fritidsledarna (56,4 %) är de som i 

högst grad instämmer till att teorin beskriver orsaker till varför ungdomar vandaliserar. 

Fritidsledarna är de som i lägst grad inte instämmer. Fältassistenterna instämmer till 40 

procent och är neutrala i lika stor del. 44,4 procent av socialsekreterarna ”instämmer” och 27, 

8 procent instämmer inte till teorins förklaringsvärde. Sammantaget förefaller det som att 

fritidsledarna ser mest förklaring i denna teori. Närpolisen och väktarna ser både förklaringar 

men också att teorin tar upp aspekter som inte förklarar varför ungdomar vandaliserar. 
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Tabell 4. Fördelning av påståenden kopplade till teorin om Hedonism 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 5,1 % 38,5 % 56,4 % 100 % 
Fältassistenterna 20,0 % 40,0 % 40,0 % 100 % 
Närpoliserna 33,3 % 0,0 % 66,7 % 100 % 
Socialsekreterarna 27,8 % 27,8 % 44,4 % 100 % 
Väktarna 33,3 % 0,0 % 66,7 % 100 % 
 

 

6.2 Hedonism och Utvecklingsekologi 

Som framgått av resultaten har teorin om Hedonism visst stöd av yrkesprofessionerna. Detta 

är en av teorierna som specifikt behandlar vandalism. Utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell befinner sig denna teori enbart på mikronivå. 

Orsaksförklaringarna till vandalism ligger enligt Hedonismen i individens egenskaper och 

närmiljöns förmåga att ställa ungdomen inför utmaningar som matchas med dennes förmåga. 

Det är när utmaningen och individens förmåga synkronisera som den inre belöningen 

optimeras. Perspektiven som denna teori bidrar med är att ungdomar behöver ha aktiviteter 

och sysselsättning som ger dem spänning samt utmaningar som matchar deras förmåga. Det 

inbegriper en skola som ser ungdomarnas förmågor och har en flexibilitet att ställa dem inför 

utmaningar men även fritidsysselsättningar som ger dem spänning och utmaning utefter deras 

individuella behov. Ytterligare en aspekt som leder vidare in i exonivån i utvecklingsekologin 

gäller ekonomiska förutsättningar för ungdomarna att kunna delta i fritidsaktiviteter men det 

ligger utanför vad teorin inbegriper. Får ungdomarna inte stimuli i form av inre belöningar i 

prosociala aktiviteter, kommer de att söka sig till andra aktiviteter där de får denna spänning 

och utmaning och det kan vara oönskade aktiviteter av aggression och destruktion. 

 

6.3 Hirschis Sociala bandteorin 

Sociala bandteorin bygger på att det finns fyra band mellan individen och samhället. När 

banden inte finns eller är försvagade uppkommer brottslighet och i det här fallet vandalism. 

Resultaten kring Sociala bandteorin är väl fördelad mellan alla skalstegen Likertskalan, se 

tabell 5. På den femgradiga skalan framkommer det tydligt att yrkesprofessionerna inte 

tillskriver Sociala bandteorin stort förklaringsvärde. Förutom några av fritidsledarna har alla 

graderat påståendena för denna teori med ”instämmer delvis inte”, ”neutral” och ”instämmer 
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delvis”. Skalans ändläge, ”instämmer helt”, har endast några av fritidsledarna uppgivit och av 

de tre påståendena i enkäten var det påståendet om att ungdomarna har för låg tilltro till 

samhällets normer och värderingar som de skattade högt, se bilaga 2. Även socialsekreterare 

och fältassistenter ser ett förklaringsvärde till vandalism i denna teori men i lägre 

utsträckning. Närpoliserna har i högst utsträckning uppgivit ”instämmer inte” och ser därmed 

generellt sett inte denna teori som en bra förklaringsmodell till varför ungdomar vandaliserar. 

Väktarna har i högst utsträckning skattat Sociala bandteorin som ”neutral”.  

 
Tabell 5. Fördelning av påståenden kopplade till Sociala bandteorin 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 23,1 % 25,6 % 51,3 % 100 % 
Fältassistenterna 26,7 % 26,7 % 46,7 % 100 % 
Närpoliserna 40,0 % 33,3 % 26,7 % 100 % 
Socialsekreterarna 22,2 % 33,3 % 44,4 % 100 % 
Väktarna 0,0 % 66,7 % 33,3 % 100 % 
 

 

6.4 Sociala bandteori och Utvecklingsekologi 

Ingen av professionerna såg något högt förklaringsvärde i denna teori men alla uppgav att 

teorin, åtminstone i vissa avseenden, förklarar varför ungdomar vandaliserar. Utifrån 

utvecklingsekologiska modellen är detta en teori som på flera nivåer förklarar beteenden likt 

vandalism. Det första sociala bandet, anknytning, handlar om att ungdomen har vuxna runt 

om sig som han eller hon knyter an till och som kan fungerar som en rollmodell. Detta är en 

tydlig interaktion på mikronivå där ömsesidig påverkan sker mellan individen och närsystem. 

En del till förklaringsvärdet i denna teori är att det finns vuxna att knyta an till i närmiljön och 

att de är kapabla till en ömsesidig påverkan. Att som vuxna ha en enkelriktad kommunikation 

fungerar inte, utan det är samspelet som ger utvecklingen. Det andra och tredje sociala banden 

som Hirschi ger är åtagande och delaktighet. Det är band som också håller sig på mikronivå, i 

ett direkt förhållande till ungdomen, men för att det ska finnas förutsättningarna för detta 

måste interaktionen på meso- och exonivå fungera. Det som mesonivå handlar om är att det 

måste finnas kontakt mellan närmiljöerna till exempel kan det inom åtagande vara att 

ungdomen inte vill förlora sin anseende och därför avhåller sig från vandalism. I detta ligger 

kontakter mellan närmiljöerna och att familjen få reda på vad deras son eller dotter gör. 

Vidare är det relevant vad lokalsamhället, nu på exonivå, ger för resurser för att ungdomar ska 
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bli delaktiga och investera i sig själva och sin fritid. Slutligen det fjärde sociala bandet som 

handlar om övertygelse och här kommer makronivån in. Makronivå är övergripande normer 

och värderingar. Alla människor bär på normer och värderingar men här handlar det om att till 

exempel finna normer som ger en tilltro till vårt lands lagar och att man gör rätt för sig. 

 Denna studie visade inte på stora frekvenser gällande olika yrkesprofessioners tilltro till att 

Sociala bandteorin ger förklaringar till varför ungdomar vandaliserar. Det kanske ligger i att 

teorin inte beskriver vandalism specifikt utan brott i allmänhet. Å andra sidan framkommer 

det endast från närpoliserna att förklaringsvärdet i denna teori är på den nedre delen av 

likertskalan, alltså ”instämmer delvis inte”. Vilket tyder på att de andra yrkesprofessionerna, 

åtminstone till vill del, ser orsaksförklaringar i teorin.   

 

6.5 Akers Differentierad förstärkning 

Som tidigare beskrivits bygger teorin om Differentierad förstärkning på att brottsligt beteende 

är inlärt och uppbyggt via två stimuli, belöning och straff. Differentierad förstärkning är den 

teori som har högst frekvens ”instämmer” bland alla teorier hos alla de undersökta 

professionerna förutom hos väktarna, se tabell 6. 93,3 procent av närpolisernas tar ställnig via 

”instämmer” och denna teori förklarar enligt dem till stor del orsakerna varför ungdomar 

vandaliserar. Dock är svaren lite vilseledande med tanke på metodkomplikationen från dem. 

Fritidsledarna ger denna teori starkt stöd. Ingen av dem har skattat påståendena till denna teori 

med ”instämmer inte”, 23,1 procent av svaren är neutrala och resterande har skattat 

påståenden med ”instämmer”. Väktarna ger samma bild, men siffrorna är 33,3 respektiver 

66,7 procent istället. Bland socialsekreterare och fältassistenter är svarsfrekvensen cirka 50 

procent i att de instämmer att teorin förklarar orsakerna till varför ungdomar vandaliserar. 

Störst andel ”instämmer inte” är det bland fältassistenterna där en tredjedel av påståendena är 

skattade så. Sammantaget ser alla professioner, men med viss nyansskillnad, 

orsaksförklaringar via Differentierad förstärkning. 

 
Tabell 6. Fördelning av påståenden kopplade till teorin om Differentierad förstärkning. 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 0,0 % 23,1 % 76,9 % 100 % 
Fältassistenterna 33,3 % 20,0 % 46,7 % 100 % 
Närpoliserna 0,0 % 6,7 % 93,3 % 100 % 
Socialsekreterarna 16,7 % 33,3 % 50.0 % 100 % 
Väktarna 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100 % 
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6.6 Differentierad förstärkning och Utvecklingsekologi 

Denna teori har starkt stöd i empirin av samtliga yrkesprofessioner och i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell befinner sig denna teori till fullo på mikro- och mesonivå. 

Enligt Differentierad förstärkning är det de som är närmst individen föräldrar, syskon och 

andra viktiga som personen knutit an till eller ser upp till som har starkast betydelse gällande 

förstärkning eller försvagning(straff) av beteenden. Själva förstärkningen sker på mikronivå, 

det är på den nivån som samspelet sker. Det är på den nivån mötet människor emellan sker 

med förstärkningar och försvagningar. Kompisgäng kan på ett mycket påtagligt sätt ”trigga” 

varandra till att göra saker som ungdomarna aldrig skulle göra ensamma. För ungdomar 

kanske kompisarna de viktigaste förstärkarna men föräldrarna och andra rollmodeller finns 

ändå runtomkring. På mesonivå sker kontakten mellan närmiljöerna. För att förstärkningar 

och försvagningar ska ske av föräldrar och andra viktiga vuxna måste det finnas en 

fungerande interaktion mellan de olika närmiljöerna, så att ungdomens beteenden når fram till 

dem som ska förstärka och försvaga beteenden. Givetvis handlar det om att förstärka 

prosociala beteenden och försvaga antisociala beteenden likt vandalism.  

 

6.7 Thornberrys Integrerade teori 

Denna teori är en integrering av Hirchis Sociala bandteori och Akers Differentierad 

förstärkning. Resultaten blir därmed en blandning av ovan redogjorda teorier. Styrkan i 

förklaringsvärdet finns framför allt via Differentierad förstärkning som har skattats högt men 

även via Sociala bandteorin skattats som betydelsefull. Thornberrys Integrerade teori tilldelas 

en betydelse för flera professioner, se tabell 7. Det är framför allt fältassistenterna som visar 

på att det finns delar i denna teori som inte stämmer, 30 procent instämmer inte i de skattade 

påståendena.  Fritidsledarna tillsammans med närpoliserna hamnar högt gällande instämmer. 

Det blir i närpolisernas fall märkligt, när de skattat Sociala band så lågt (26,7 %) och 

Differentierad inlärning så högt (93,3 %).  

 
Tabell 7. Fördelning av påståenden kopplade till Integrerad teori. 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 11,5 % 24,4 % 64,1 % 100 % 
Fältassistenterna 30,0 % 23,3 % 46,7 % 100 % 
Närpoliserna 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100 % 
Socialsekreterarna 19,4 % 33,3 % 47,2 % 100 % 
Väktarna 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100 % 
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6.8 Integrerad teori och Utvecklingsekologi 

Denna teori är som sagt en integrering av Hirschis Sociala bandteori och Akers Differentierad 

förstärkning. När dessa två teorier integreras förstärks fokuset på mikro- och mesonivå. 

Sociala bandteorin påvisar förklaringar på samtliga nivåer i Bronfenbrenners modell. 

Differentierad förstärkning ger förklaringar på mikro- och mesonivå. Akers beskriver att 

förstärkningar och försvagning som kommer från nära eller personer som den unge ser upp till 

väger tyngre och det ligget lite i linje med Hirschis första sociala band, anknytning, där 

normer överförs. Teorin konstruerades efter en kritik gentemot andra kriminologisk teorier då 

de inte ansågs ta upp olika aspekter av sociala förhållanden, utveckling över tid eller 

individens position i en social struktur. Sociala bandteorin tar upp sociala förhållanden, vilken 

ställning individen har gentemot andra som kan överföra samhällets normer. Via 

Differentierad förstärkning kan beteendeutveckling framkomma och hos en ungdom kan 

beteenden analyseras utifrån hur de mött förstärkningar och försvagningar. I detta fall 

beteenden av vandalism, här kan föräldrarnas förmåga att försvaga dessa beteenden 

analyseras men även hur vänner påverkar och vad som driver på och förstärker dessa 

beteenden. Utifrån Differentierad förstärkning kan ungdomens prosociala beteenden 

analyseras även där hur de förstärks och försvagas utifrån bemötandet. Den sista kritiken 

gällde positionen i sociala strukturen, det är framför allt Sociala bandteorin men även inslag 

av Differentierad förstärkning. Positionen i den sociala strukturen kan få betydelse av sociala 

bandet åtagande som uppmärksamma engagemanget som individen har gentemot samhället 

hur individen investera tid och energi i sig själv och aktiviteter som utvecklar samhället. 

Positionen påverkas även av vilka individen har knutit an till och vilka andra betydelsefulla 

som finns runt omkring. Det är här som förstärkningar och försvagningar kommer in. Den 

sociala positionen påverkar hur många och vilka runt omkring ungdomen som har mandat att 

påverka honom eller henne. Likväl påverkas interaktionen på mesonivå av den sociala 

positionen detta då olika sociala positioner har olika många och i olika grad välfungerande 

kontakter till andra system som den unge ingår i. 

 

6.9 Sellins teori om Kulturkonflikt 

 Kulturkonflikt handlar om att vandalismen har sin orsak i att ungdomar har andra normer och 

värderingar som hamnar i konflikt med de samhällerliga normerna. Denna teori har generellt 

skattats som att den inte har så stort förklaringsvärde, se tabell 8. Det är bara väktarna och 

fritidsledarna som inte har skattat påståendena ”instämmer inte” i över 50 procent av fallen. 
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Framför allt är det påståendena i enkäten om att ungdomarna söker konfrontation och att de 

har något emot svenska samhället som skattats lågt, se bilaga 2. Väktarna har skattat en 

tredjedel på de tre olika stegen ”instämmer inte”, ”neutral” och ”instämmer”. När resultaten 

studeras på individnivå är det få, bara någon enstaka, som ger teorin om Kulturkonflikt starkt 

förklaringsvärde. Sammanfattningsvis har teorin lågt förklaringsvärde bland samtliga 

professioner. 

 
Tabell 8. Fördelning av påståenden kopplade till teorin om Kulturkonflikt. 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 43,6 % 17,9 % 38,5 % 100 % 
Fältassistenterna 53,3 % 26,7 % 20,0 % 100 % 
Närpoliserna 60,0 % 6,7 % 33,3 % 100 % 
Socialsekreterarna 50,0 % 16,7 % 33,3 % 100 % 
Väktarna 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100 % 
 

 

6.10 Teori om Kulturkonflikt och Utvecklingsekologi 

I förhållande till utvecklingsekologiska modellen befinner sig teorin om Kulturkonflikt på 

makronivå. Makronivå inbegriper universella normer och värderingar som påverkar oss 

människor på ett omedvetet plan. I denna teori handlar det visserligen om att ungdomar 

påverkas av normer och värderingar som strider mot de normer som samhället står för. Som 

tidigare benämnts kan det vara problematiskt att diskutera allmängiltiga normer och 

värderingar. Det är inte helt självklart att det ens går att påstå att samhället har allmängiltiga 

normer.  

 Denna teori kan på ett plan ligga nära främlingsfientliga åsikter och det kan ha påverkat de 

som besvarat enkäten, att de inte vill riskera att tas för rasister men att grupper utvecklar egna 

normer för vad som är rätt och fel eller egna koder för hur man ska bete sig är inget ovanligt. 

Jag menar att man kan ses det bland publiken på en hockeymatch, ungdomarna på 

fritidsgården eller i matsalen på en arbetsplats. Resultatet i denna studie visar dock att denna 

teori inte fungerar som förklaringsmodell för ungdomar som vandaliserar. 

 

6.11 Cohen & Felsons teori om Tillfällesstruktur 

Tillfällesstukturen uppger förutsättningarna för att ett brott ska begås. Det handlar om en 

motiverad förövare, lämpliga objekt och avsaknad av kapabla vakter. Teorin om 
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tillfällesstruktur är ytterligare en teori som har starkt stöd bland yrkesprofessionerna, se tabell 

9. Den enda profession som inte skatta påståendena från denna teori högt är 

socialsekreterarna. På den femgradiga skalan skattar de påståendena ”instämmer delvis inte” 

till 22,2 procent och ”instämmer inte alls” till 27,8 procent och endast 16,7 skattar 

påståendena till ”instämmer”, se bilaga 3. Närpoliserna ser inte heller de så stora 

förklaringsvärden via Tillfällesstrukturen men har skattat påståendena mer neutralt än att de 

inte har någon orsak till vandaliseringen. Fältassistenterna har skattat nästan hälften av 

påståendena till att de är orsak till att ungdomar vandaliserar. Väktarna och fritidsledarna ser 

också högt förklaringsvärde i denna teori.     

 
Tabell 9. Fördelning av påståenden kopplade till teorin om Tillfällesstruktur. 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 7,7 % 20,5 % 71,8 % 100 % 
Fältassistenterna 26,7 % 26,7 % 46,7 % 100 % 
Närpoliserna 6,7 % 53,3 % 40,0 % 100 % 
Socialsekreterarna 38,9 % 44,4 % 16,7 % 100 % 
Väktarna 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100 % 
 

 

6.12 Teori om tillfällesstruktur och Utvecklingsekologi 

De tre förutsättningarna för att brott ska begås befinner sig i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell på mikronivå. Det är tre konkreta faktiska förutsättningar som 

interagerar direkt med ungdomen. Motiverad förövare kan, om man inbegriper resultaten 

gällande vandalism som gruppbeteende (se nedan), framkomma eller dämpas i interaktion 

med kamratkretsen. Lämpliga objekt tillhör närområdet och är på mikronivå men även på 

exonivå när det är något som kommunen kan påverka med trygghetsvandringar, belysning, 

välklippta häckar och så vidare. Den tredje förutsättningen är avsaknad av kapabla vakter 

även här börjar det på mikronivå där mötet mellan ungdomen och ”vakten” sker, vakten kan i 

sammanhang av vandalism lika väl vara vuxna som rör sig ute i närområdet. På en mesonivå 

kan denna förutsättning påverkas genom att det finns kontakter mellan de olika 

mikrosystemen. Föräldrar som har kontakter med sina barns kompisars föräldrar samt 

kontakter mellan lokalsamhället, föreningsliv och föräldrar. Det kan vara nattvandrargrupper 

som blir ”vakter”. Men detta är också en fråga för kommunen med vilka resurser som tillsätts 
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för att ha vakter eller väktare som ansvarar för områden men då befinner sig frågan på 

exonivå. 

 Yrkesprofessionerna såg överlag högt förklaringsvärde i denna teori, det var bara 

socialsekreterarna som inte hade detta förklaringsperspektivet. Teorin om tillfällesstruktur ger 

många angreppsvägar, där det går att jobba på flera olika nivåer. Arbetet kan inriktas på att 

minska de motiverade förövarna eller för att minska de lämpliga objekten eller öka andelen 

kapabla vakter. Det är en teori som ger ett brett arbetsunderlag för flera olika 

yrkesprofessioner. 

  

6.13 Allen & Greenbergers Estetiska teori 

Estetiska teorin menar att orsakerna till vandalism ligger i hur objekten är designade och 

konstruerade. När det gäller Estetisk teori är det den teori som är mest inriktad på en 

situationsförklaring av vandalismen. Närpolisen är den profession som i högst utsträckning 

som ser förklaringsvärde i denna teori, se tabell 10. Fältassistenterna förefaller ha en 

ambivalent hållning och ser vissa förklaringar genom denna teori men ser även delar i teorin 

som inte ger förklaringar. När fältassistenternas empiri studeras på individ nivå framkommer 

att det finns individer som ser orsaker till vandalism via denna teori och andra som inte ser 

det. Det finns alltså ingen enighet i professionen. På en generell nivå är det framför allt 

socialsekreterarna som inte ser något förklaringsvärde i Estetisk teori, 72,2 procent av 

påståendena är skattade ”instämmer inte”.  På den femgradiga skalan har 50 procent skattats 

”instämmer inte alls”, vilket få ses som ett starkt ställningstagande, se bilaga 3. Övriga 

yrkesprofessioner förutom närpoliserna har också en övervägande negativ inställning till 

förklaringsvärdet i denna teori. Närpoliserna ser i denna teori ett högt förklaringsvärde och 

påståendena är till 60 procent skattade med ”instämmer”. 

  
Tabell 10. Fördelning av påståenden kopplade till Estetisk teori. 

Yrkesprofession Instämmer inte Neutral Instämmer Summa 
Fritidsledarna 43,6 % 28,2 % 28,2 % 100 % 
Fältassistenterna 40,0 % 20,0 % 40,0 % 100 % 
Närpoliserna 33,3 % 6,7 % 60,0 % 100 % 
Socialsekreterarna 72,2 % 16,7 % 11,1 % 100 % 
Väktarna 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100 % 
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6.14 Estetisk teori och Utvecklingsekologi 

Denna teori befinner sig på både mikro- och makronivå i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. På mikronivå handlar det om interaktionen mellan ungdomen 

och dess närmiljö. Hur närmiljön skapar ett intresse hos ungdomen och denna nyfikenhet 

driver eller skapar vandalism. Denna teori menar att det går att bygga bort problemet med 

vandalism. Här kommer delar av teorin in som kan analyseras på makronivå. Denna teori 

menar att det finns generella faktorer som påverkar intresset för fysiska objekt och att dessa 

faktorer i hög grad påverkar alla människor. Byggtekniskt kan då vandalismen begränsas eller 

minskas genom att använda den kunskap om övergripande ”normer” för vad som 

byggtekniskt drar till sig intresse. Resultaten visar överlag på en låg erfarenhet hos 

yrkesprofessionerna att dessa faktorer orsakar eller bidrar till att ungdomar vandalisera.  

 

6.15 Postmodern kriminologi 

Till skillnad från teorierna ovan har i enkäten endast en fråga tagits upp gällande 

postkriminologiskt tänkande och procentsatserna står därmed för andel individer. Den 

Postmoderna kriminologin betonar att det inte finns några teorier som på en generellnivå kan 

förklara individuella förhållanden. Det två yrkesprofessionerna som gemensamt fyllt i 

enkäterna visar givetvis på stor enighet. Bland väktarna har hela arbetsgruppen skattat 

påståendet till ”instämmer helt”. För närpolisernas del har alla (två enkäter) skattat 

postmodern kriminologi som att som ”neutral”. För övriga professioner ser fördelningen ut 

som en i stortsätt normalfördelad kurva med peakvärdet över tredje graden. 

 
Tabell 11. Fördelning av påståendet kopplat till Postmodern kriminologi. 

Yrkesprofession 1 2 3 4 5 Summa 
Fritidsledarna 15,4 % 15,4 % 30,8 % 15,4 % 23,1 % 100 % 
Fältassistenterna 0,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 100 % 
Närpoliserna 0,0 % 0,0 % 100 % 0,0 % 0,0 % 100 % 
Socialsekreterarna 0,0 % 16,7 % 66,7 % 16,7 % 0,0 % 100 % 
Väktarna 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100 % 
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6.16 Postmodernistisk kriminologi och Utvecklingsekologin 

Resultaten tyder på att detta perspektiv framför allt finns bland väktarna och fältassistenterna. 

Å ena sidan kan te sig märkligt att utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

analysera ett synsätt som dekonstruera andra teoretiska upplägg. Å andra sidan är det framför 

allt det positivistiska synsättet, att mäta och skapa universella lagar som postmodernistiska 

kriminologin vänder sig emot. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har inte syftet 

att skapa generella lagar utan lyfter fram hur mänskligt beteende utvecklas utifrån den 

enskilde individens förutsättningar och därmed ter sig en analys rimlig.  

 Den postmodernistiska kriminologin måste i hög grad ses på mikronivå i direkt kontakt 

med ungdomen. Det är bara ungdomen som kan bidra med en orsaksförklaring, det är bara 

ungdomen själv som kan visa varför han eller hon vandaliserar och förstör. I det enskilda 

fallet kan orsakerna härledas till de omslutande nivåerna. Beteendet kan vara reaktioner på 

olika förhållanden hos ungdomen eller i hans eller hennes omgivning och dessa förhållanden 

kan befinna sig på alla olika nivåer. 

 

6.17 Sammanfattande resultat per yrkesprofession 

Fritidsledarna ser generellt orsaker till vandalisering i flera olika teorier och i hög utsträckning 

instämmer de i påståendena. Framför allt är Differentierad inlärning och teorin om 

tillfällesstruktur som enligt dem förklarar orsakerna till varför ungdomar vandaliserar. Det är 

bara Kulturkonflikt och Estetisk teori som de inte ger så stort förklaringsvärde. Fritidsledarna 

ser vandalismen som ett gruppbeteende (84,6 %) och menar att utförarna är pojkar (76,9 %). 

69 procent menar att vandalismen är en blandning mellan ungdomar som bor i stadsdelen och 

ungdomar som kommer utifrån. 

 För fältassistenterna är det ingen teori som sticker ut men hade den ursprungliga tanken, att 

summera indexet, hållit så skulle det postmodernistiska synsättet fått starkast stöd bland 

fältassistenterna. De övriga teorierna visar en jämnheten förutom Kulturkonflikt som får 53,3 

procent gällande ”instämmer inte alls” och ”instämmer delvis inte”. Det förefallet som att 

fältassistenterna i undersökningsgruppen ser svårigheter att på en generellnivå förklarar 

beteenden av vandalism eller att flera olika perspektiv finns inomprofessionen. Fyra av fem 

fältassistenter ser vandalismen som ett gruppbeteende av pojkar och att ungdomarna 

vandaliserar i sitt eget bostadsområde. 

 Resultaten gällande närpolisen skiljer sig från de andra framför allt genom att det är stora 

differenser mellan värdena, vilket i sin tur beror på att fyra av fem enkäter har knappats in 
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som identiska. Dessa resultat ska med andra ord inte ses som närpolisens orsaksförklaringar 

utan som orsaksförklaringar från en individ och en arbetsgrupp inom närpolisen. Liksom både 

fältassistenterna och fritidsledarna ser inte närpoliserna så många orsaker i teorin 

Kulturkonflikt. Närpoliserna ser förklaringsvärde i Hedonism och Differentierad förstärkning 

men även i Estetiska teorin. 100 procent av närpoliserna ser vandalismen som ett 

gruppbeteende av pojkar och att de vandalisera i sitt eget bostadsområde. 

 För socialsekreterarna är Differentierad förstärkning den teori som har skattats mest 

frekvent, 50 procent. Bland socialsekreterarna är det få som tagit ställning i ändlägerna 

”instämmer helt” och ”instämmer inte alls”. Merparten av svarsfrekvensen ligger på de 

graderingarna två, tre och fyra utmed likertskalan. Undantaget gäller teorierna Kulturkonflikt 

och Estetisk teori som har 27,8 respektive 50 procent under ”instämmer inte alls”. 

Socialsekreterarna har på tydligast sätt jämfört med de andra yrkesprofessionerna tagit 

ställning i att orsaksförklaringarna till att ungdomar vandalisera ligger mer åt 

motivationsförklaringar än situationsförklaringar och förklaringsvärdet är relativt jämt kring 

Hedonism, Sociala bandteorin och Integrerad teori och med en topp över Differentierad 

förstärkning. Liksom de övriga yrkesprofessionerna menar socialsekreterarna att vandalismen 

är ett beteende som till största del utövas av pojkar (83,3 %). Två av sex menar att det är ett 

individuellt beteende och de fyra övriga menar att det är ett gruppbeteende. Gällande var 

ungdomarna som vandaliserar kommer ifrån svarar 66,7 procent att det är en blandning 

mellan ungdomar som bor i området och ungdomar som kommer utifrån, övriga svarar att det 

inte vet. 

 Väktarna har som sagt lämnat in en gemensam enkät och även om det är en diskussion 

mellan de tre medarbetarna så är det högst troligt att resultaten skulle sett annorlunda ut om de 

fyllt i enkäten var för sig. Hur som helst, de bearbetade resultaten visar att väktarna ser högst 

förklaringsvärde i teorin om Tillfällesstruktur men även det Postmodernistiska synsättet får 

högt stöd. Väktarna har uppgivit att de ser vandalism som ett gruppbeteende med både pojkar 

och flickor som utövare. Huruvida ungdomarna vandaliserar i sitt eget bostadsområde har inte 

besvarats.  

 

6.18 Resultat på intervallskalenivå 

När resultaten, som ovan, används som ordinaldata framkommer vissa skillnader mellan 

yrkesprofessionerna, Differentierad förstärkning är den teori som har flest frekvenser gällande 

skattning att respondenterna instämmer. Empirin håller bara för ordinalskalenivå men 
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förhoppningen vara att indexet skulle samvariera och att empirin där med skulle hålla på 

intervallskalenivå. För jämförelse skull gjordes vissa enkla beräkningar som materialet 

egentligen inte håller för. Graderna på likertskalan gavs numerisktvärde och adderades med 

frekvensen på graderna inom varje teori. Summan som framkom dividerade med antalet 

informanter, 32 för att sen divideras med antalet påstående per teori, tre. Därmed framkom 

medelvärdet på teorin, på en skala mellan ett och fem. Det framkom även här att 

Differentierad förstärkning i störst utsträckning förklarar beteende av vandalism. Alla åtta 

teorierna har medelvärden på mellan 2,65 och 3,91. Estetisk teori och Kulturkonflikt i undre 

delen med ett snitt under tre med följden att de ligger på ”instämmer inte” sidan av 

likertskalan. Övriga teorier ligger på ”instämmer” sidan av skalan. Sociala band 3,30; Post 

modernistiskt synsätt 3,31; Tillfällesstrukturen 3,43; Hedonism 3,46; Integrerad teori 3,60 och 

Differentierad förstärkning 3,91. Ett index med hög samvariation hade kunnat användas på 

detta vis men dessa ska värden användas med försiktighet.    
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7. Slutsatser 

Den här studien visar att det inte finns den enda teorin som förklarar varför ungdomar 

vandaliserar. Det finns nyansskillnader mellan vilka teorier som yrkesprofessionerna anser 

bistå med förklaringsvärde. Skillnaderna är inte stora och enigheten inom professionen är inte 

heller den stor eller signifikant. Roos (1986, s. 20) påvisade fem kategorier gällande 

orsaksförklaringar till vandalism som sträcker sig mellan motivationsförklaringar och 

situationsförklaringar. Av de fem kategorierna är det neutralisering av normer och motiv samt 

tillfälleskategorin som informanterna i högst grad ger förklaringsvärde. Kategorin kick och 

hedonism skattas generellt sett visserligen med ett högre förklaringsvärde än de två 

återstående kategorierna klasskultur och byggd miljö men med ett lägre förklaringsvärde än 

de två förstnämnda. Den här studiens slutsatser är att: 

• Det finns olika perspektiv när det gäller orsakerna till varför ungdomar vandaliserar, 

• Hur orsaksförklaringarna skattas är inte professionsbundet, 

• Ungdomar som vandaliserar gör det oftast i grupp, det är i större utsträckning ett 

gruppbeteende än ett individuellt beteende,  

• Informanternas erfarenhet visar att beteende av vandalism i större utsträckning 

tillskrivs pojkar än flickor även om det finns de som menar att det är ett beteende som 

både pojkar och flickor har. 
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8. Diskussion 

I detta stycke följer en diskussion där analysen kopplas ihop med tidigare forskning. Först 

behandlas orsaksförklaringar ur två perspektiv, sen följer en diskussion om vandalism utifrån 

gruppbeteende och genus för att avslutas med en diskussion utifrån begreppen 

inifrånvandalism och utifrånvandalism.  

 Frågeställningarna har besvarats och resultatet visar att förklaringsvärdet i 

orsaksförklaringarna inte värderades utifrån profession. För att uttrycka sig vetenskapligt det 

finns inga tydliga samband mellan oberoende variabeln (yrkesprofession) och den beroende 

variabeln (orsaksförklaring). Kanske hade andra variabler som tjänsteår, erfarenheter eller 

egna erfarenheter av vandalism visat på större samband. Resultaten visar i stället på olika 

perspektiv i synen på varför ungdomar vandaliserar och att dessa perspektiv även skiljer sig 

inom professionen. Teevan och Dryburghs (2000) studie har i stor utsträckning funnits som 

inspiration för denna studie. Där framkom att ungdomar vandaliserade för skojs skull och i 

brist på annat att göra. Teevan  och Dryburgh resultat visade, som framkom i teoretiska 

utgångspunkter, på att Hirschis Sociala bandteori har ett stort förklaringsvärde när det gäller 

ungdomar som avhåller sig från vandalism (a.a.). Social bandteorin skattas i denna studie av 

flera yrkesprofessioner med ett förklaringsvärde men inte i samma positiva ordalag som 

Teevan och Dryburgh. Anledningarna till det kan vara otaliga men en är att de undersökte 

faktorer varför ungdomar avhåller sig från att vandalisera. Den här studien har undersökt vilka 

faktorer eller orsaker som leder till att ungdomar vandaliserar och de behöver inte vara samma 

faktorer. En annan stor skillnad ligger i vilka populationer som undersökts och i vilket kontext 

undersökningen är gjord. 

 I Smith & Sterns (1997) metaanalys framkommer ett samband mellan föräldrars brist på 

kontakter i närområdet och ökad risk för att deras barn utvecklar antisociala beteenden som 

till exempel vandalism. Utifrån Bronfenbrenners Utvecklingsekologiska modell är det brist på 

interaktion i mesonivå som här beskrivs. Analysen visar att framför allt Sociala bandteorin, 

Differentierad förstärkning och följaktligen Integrerad teori men även i ett sekundärt 

perspektiv teorin om Tillfällesstruktur har förklaringar som befinner sig på mesonivå. 

Speciellt Differentierad förstärkning och teorin om Tillfällesstrukturen hade i denna studie 

högt förklaringsvärde från flera yrkesprofessioner. Även Van Wilsem, Wittebrood och Dirk 

De Graf (2006) visar på liknande resultat men utifrån risken att ens egendom utsätts för 

vandalism. Deras resultat visar att risken för att ens egendom ska vandaliseras ökar i ett 

bostadsområde med hög omflyttning och små kontaktnät för dem som bor i området (a.a.). 
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Till beaktning skall tas att ovan redogjorda studie handlar om privat egendom och den här 

studien har beskrivit vandalism i offentlig miljö. Det kan inte jämföras helt och hållet men 

vissa likheter finns. 

 Respondenterna i denna studie är i stort sett eniga om att ungdomar som vandaliserar gör 

det tillsammans med andra, endast tre respondenter har uppgivit att de i huvudsak ser 

beteendet som ett individuelltbeteende. Det är resultat som går i linje med både Tygart (1989) 

och Hakkerts (1998) resultat, båda deras resultat visar på vandalism som gruppbeteende. När 

det gäller genusfrågan kring vandalism så finns stort fokus på killar. Som tidigare redogjort 

har flertalet teorier om kriminalitet studerats utifrån pojkar och av män. Respondenterna i 

denna studie menar till 75 procent att det i huvudsak är pojkar som vandaliserar. I förhållande 

till tidigare forskning skiljer det sig. Tygarts (1989) resultat visar på att både pojkar och 

flickor vandaliserar. I och för sig är Tygarts studie över 20 år gammal och gjord i Kalifornien 

så förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt. Även i svensk kontext visar 

Brottsförebyggande rådet att vandaliseringen är ett beteende som både pojkar och flickor 

ägnar sig åt (Estrada & Granath, 2008). I och för sig skulle denna skillnad förklaras i uttrycket 

”huvudsak” som användes i enkäten. Enligt Brottsförebyggande rådet var det år 2005, 30 

procent av pojkarna mot 13 procent av flickorna som det senaste året hade vandaliserat 

(Estrada & Granath, 2008). Estrada & Granaths resultat kan också tolkas som att det i 

huvudsak är pojkar som vandaliserar. Hakkerts (1998) resultat visar även de på att pojkarna 

står för en övervägande del av vandaliseringen. Tygart (1989) drog slutsatsen att vandalismen 

är ett uttryck för kritik mot auktoritära samhällsstrukturer. Det är inget som respondenterna i 

denna studie ser gällande ungdomarna som vandaliserar i Fornhöjden, Hovsjö och Ronna. 

Konfliktperspektivet och teorin om Kulturkonflikt värderade överlag lågt som 

förklaringsmodell bland alla yrkesprofessioner. 

 Roos (1986) presenterade begreppet utifrånvandalism. Det står för att de som vandaliserar 

kommer från ett annat bostadsområde än det som de vandaliserar i. Roos menar att 

utifrånvandalismen är högre i glesbygden. I förhållande till denna studie är det inga 

respondenter som erfarenhet av utifrånvandalism. Roos presenterar även begreppet 

inifrånvandalism. Det står för att de som vandaliserar bor i samma bostadsområde som de 

vandaliserar i. Ungefär hälften av respondenterna i denna studie menar att vandalismen i 

huvudsak görs av dem som bor i området och den andra hälften pekar på att det är en 

blandning mellan de som bor i området och de som kommer utifrån. Roos (1986) menade att 

inifrånvandalismen tillhörde storstaden. Resultaten för denna studie visar på en mer itu delad 

erfarenhet.    
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9. Slutord  

Resultaten visar på en variation kring förklaringsvärdet i undersökta teorier. Jag tror inte 

heller att det finns en enda teori som förklarar orsaken till varför ungdomar vandaliserar. 

Olika teorier har lite olika förklaringsvärde men jag tror framför allt att förklaringarna finns 

på olika samhällsnivåer. För att minska vandaliseringen och slöseriet med samhällets resurser 

tror jag att problemet måste angripas på olika nivåer. Det är därför jag menar att det är positivt 

att det finns olika perspektiv på problemet med vandalism. Svårigheten i att problemet belyses 

ur olika perspektiv är just svårigheten i att samarbeta eller samverka men jag tror vinsten i att 

agera utifrån olika perspektiv är värt besväret som samarbetet skapar.  

 

9.1 Forskningsfrågor 

• Hur ser ungdomar på orsaksförklaringarna till vandalism? 

• Hur stort är problemet, vilka samhällskostnader är förknippade med vandalism? Hur 

mycket av vandalismen står ungdomar för? Vilka andra vandaliserar? Vid vilka tider? 

• Hur ska samhället angripa problemet? Hur ska ett preventivt arbete se ut? Vad behövs 

för att på flera nivåer verka för att minska problemet vandalismen? 
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Bilaga 1 sökbegrepp, sökning på tidigare forskning 
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PDF 

28 - - - - 28 2 
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Bilaga 3 Resultat per yrkesprofession 

Fritidsledare (N=13) 

Likertskalan  1 2 3 4 5 Summa 
Teori % % % % % % 
Hedonism 2,6 2,6 38,5 48,7 7,7 100 
Sociala band 0,0 23,1 25,6 28,2 23,1 100 
Differentierad först. 0,0 0,0 23,1 43,6 33,3 100 
Integrerad teori 0,0 11,5 24,4 35,9 28,2 100 
Kulturkonflikt 15,4 28,2 17,9 30,8 7,7 100 
Tillfällesstruktur 5,1 2,6 20,5 61,5 10,3 100 
Estetisk teori 12,8 30,8 28,2 17,9 10,3 100 
Post moderntsyn. 15,4 15,4 30,8 15,4 23,1 100 
 

Fältassistenter (N=5) 

Likertskalan 1 2 3 4 5 Summa 
Teori % % % % % % 
Hedonism 6,7 13,3 40,0 33,3 6,7 100 
Sociala band 0,0 26,7 26,7 46,7 0,0 100 
Differentierad först. 0,0 33,3 20,0 33,3 13,3 100 
Integrerad teori 0,0 30,0 23,3 40,0 6,7 100 
Kulturkonflikt 13,3 40,0 26,7 20,0 0,0 100 
Tillfällesstruktur 0,0 26,7 26,7 33,3 13,3 100 
Estetisk teori 13,3 26,7 20,0 40,0 0,0 100 
Post moderntsyn. 0,0 20,0 40,0 20,0 20,0 100 
 
Närpoliser (N=5) 

Likertskalan  1    2    3    4    5    Summa 
Teori % % % % % % 
Hedonism 6,7 26,7 0,0 13,3 53,3 100 
Sociala band 0,0 40,0 33,3 26,7 0,0 100 
Differentierad först. 0,0 0,0 6,7 40,0 53,3 100 
Integrerad teori 0,0 20,0 20,0 33,3 26,7 100 
Kulturkonflikt 60,0 0,0 6,7 6,7 26,7 100 
Tillfällesstruktur 0,0 6,7 53,3 40,0 0,0 100 
Estetisk teori 26,7 6,7 6,7 60,0 0,0 100 
Post moderntsyn. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 
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Socialsekreterare (N=6) 

Likertskalan  1 2 3 4 5 Summa 
Teori % % % % % % 
Hedonism 0,0 27,8 27,8 38,9 5,6 100 
Sociala band 0,0 22,2 33,3 38,9 5,6 100 
Differentierad först. 0,0 16,7 33,3 38,9 11,1 100 
Integrerad teori 0,0 19,4 33,3 38,9 8,3 100 
Kulturkonflikt 27,8 22,2 16,7 27,8 5,6 100 
Tillfällesstruktur 11,1 27,8 44,4 16,7 0,0 100 
Estetisk teori 50,0 22,2 16,7 5,6 5,6 100 
Post moderntsyn. 0,0 16,7 66,7 16,7 0,0 100 
 
Väktare (N=3) 

Likertskalan  1 2 3 4 5 Summa 
Teori % % % % % % 
Hedonism 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 100 
Sociala band 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 100 
Differentierad först. 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 100 
Integrerad teori 0,0 0,0 50,0 33,3 16,7 100 
Kulturkonflikt 0,0 33,3 33,3 33,3 0,0 100 
Tillfällesstruktur 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100 
Estetisk teori 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0 100 
Post moderntsyn. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100 
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