
 
Fallstudie: Benny och de kriminologiska perspektiven 
 
Uppgift: Sätt er in i personens situation. Vad beror kriminalitet på? Vilka samhällsåtgärder 

skulle kunna förbättra Bennys situation?  

 

”Hej! 

 

Jag heter Benny, jag tänkte berätta lite om mitt liv. Mitt namn är alltså Benny och jag är17år 

och jag har två syskon Erik som är 23år och Jenny som är 15år. Men egentligen är de inte 

mina syskon eftersom jag blev adopterad när jag var 5år av min pappa Berra i Polen mot en 

bal dasspapper. Berra är matros, det var därför han kunde göra det goa bytet på barnhemmet i 

Gdansk. Han har inte varit hemma så mycket under uppväxten, utan jag har varit mer hemma 

hos min mamma Birgitta som jobbar som bankbiträde på Fräs och Hosta Sparbank i 

Knudeshult. Nu är de båda skilda så jag bor hemma hos Berra eftersom han aldrig är hemma, 

när han är hemma försöker jag hålla mig undan eftersom han har ett sådant hiskeligt humör. 

Vilket jag också har! 

 

Jag har aldrig gillat att gå i skolan. Om jag skulle beskriva mitt högstadium blev det ofta kaos, 

det var ju så klart inte meningen men det blev ofta så. På nått sätt blev det alltid så, det slutade 

alltid med att vi kom till rektorn. På mellanstadiet kastade vi snöboll, men sen blev det värre 

när vi började slåss på högstadiet … dom tyckte inte om oss. Lärarna tyckte inte om mig, 

räckte jag upp handen tog de alltid någon annan jag vet inte varför, men de trodde väl att jag 

skulle säga något kaxigt. Eleverna var rädda och gick in och klagade så fort vi kom. Jag 

backade upp mina kompisar rätt så mycket. Om någon kommer i trubbel så backade alla upp, 

en sån gemenskap som vi hade. Kom en lärare och klagade så backade alla upp tills hen 

liksom tystnade.  

 

Vi hängde mycket i byn efter skolan osså, vi gjorde en del kul grejer. En gång gjorde vi 

inbrott i en lastbil från Falcon, vi kom över duktigt mycket öl.  Vi gjorde intjack i en 

sommarstuga. Vid en fest där brann kåken ner och vid torskade dit. Det hela slutade med att 



polisen och soc. försökte splittra vårt gäng. Jag blev omhändertagen på ett ungdomshem ett 

halvår. Där träffade jag nya polare från stan, men det var ganska trist tid på hemmet.  

 

Nu läser jag på individuella programmet och vill börja på bygg. Jag har alltid gillat att snickra 

och bygga kojor, det är bättre än matte och sån bull. På fritiden försöker jag vara så mycket 

som möjligt på fotbollsplanen, när jag inte hänger med det gamla gänget nere i byn. 

 

Ha de/Benny” 

 

 

 

Fakta om Benny 
 

Polisregistret: Benny blev tagen för snatteri första gången vid elva årsålder. Sedan dess har 

polisen haft ögonen på Benny och hans gäng. De har varit slagsmål, fylleri och mindre stölder 

under ett par år. Dock har han bara blivit dömd för Falconbilen. Även på senare tid har det 

funnits en del misstankar mot gänget, det gäller bl.a. en narkotikahärva där några av Bennys 

kompisar kan ha varit inblandade i. 

Droger: Benny hade sin alkoholdebut på fålla och hembränt vid byns kiosk när han var tolv. 

Idag säger han att han dricker ungefär fyra gånger per månad, ofta hembränt. Benny säger att 

han inte använder droger, ”även om jag tagit en och annan holk”. 

Betyg från grundskolan 

Väldigt många IG. Lärarna beskriver Benny som en bråkig elev, som var något av en ledare 

som drog med sig många andra. Skolan försökte då isolera gänget i speciella grupper, 

undervisningen var inte alltid på topp.  Bennys frånvaro var dock låg. Som en lärare sa. ”Han 

var alltid här, men gjorde inget annat än att sabotera” Benny själv säger ”jag hatade skolan 

och dom mig, men skolka de göra bara socialfall och psykon.” 

Familjesituation  

Benny togs in illegalt på början av nittiotalet. Det har varit endel bråk och ekonomiska 

problem inom familjen under åren. Pappa Berra satt inne för rattfylla för tio år sen. Modern 

har haft svårt att hålla ihop familjen. Benny har ofta kommit i andra hand. Det har gått bra för 

storebrodern som har läst på komvux och fick fast jobb på Posten. För tillfället är han dock 

arbetslös, eftersom posten har lagts ner. Lillasystern är skötsam, men upplevs som ”svag” i 

skolan. 

Framtidsplaner: Vill jobba på Bygge och tjäna fett. Är lite orolig för om det ska finnas jobb. 

Det är inte så många av Bennys äldre kamrater som har jobb. 

Hobbies: Snickra, styrketräna och spela fotboll. Skriver dikter i smyg, men våga inte berätta 

det för någon. Berra kom på honom en gång, han blev lite orolig för att grabben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


