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Abstract 

 

The essay is based on an examination of the individual- and structure-based perspectives that 

have been the reason why some young people choose to commit crimes and continue to 

maintain a criminal behavior during adolescence. The study is based on a qualitative study by 

interviewing six young men with criminal pasts. The aim was to gain insight into these young 

men's life-stories to understand what made them commit crimes and what sustained them in a 

life of crime. As authors, we were able to create a greater understanding, based on their life-

stories and experiences, of their criminal behavior by the theoretical aspects such as the dark 

side of social capital and stigma. The results demonstrate how individual- and structure-based 

factors such as unstable family relationships, stigmatism at school and associations with other 

criminals can have an impact on young people’s tendency to commit crimes. In our final 

discussion, we describe how the criminal network impacted on these young men’s social 

capital and what help they received, or did not receive, by representatives of society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Young criminal – with the social capital at stake  

Keywords: Young people, Criminality, Social ties, Social capital, Stigma 



 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka varför en del ungdomar begår brott och vilka 

faktorer som kan ligga bakom. Genom att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer 

med sex unga män med en tidigare kriminell bakgrund har vi försökt få svar på studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjufrågorna har strukturerats in i olika delteman baserade på våra 

teoretiska utgångspunkter då vi velat fånga respondenternas livshistorier under deras 

kriminella karriär. Med utgångspunkt från Erving Goffmans (2011) teori om Stigma och 

teorier om det sociala kapitalets mörka sida har vi analyserat vårt empiriska material. 

Resultatet visar på hur strukturella och individuella faktorer såsom otrygga hemförhållanden, 

stigmatisering i skolan och umgänge med andra kriminella inom ett nätverk kan ha en 

inverkan på en ungdoms brottslighet. I vår slutdiskussion redogör vi för den effekt det 

kriminella nätverket hade på de unga männens sociala kapital och vilken hjälp de har fått eller 

inte fått från samhällets representanter. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Ungdomsåren är en period i en individs liv som kännetecknas av utveckling och förändring; 

det handlar om att lämna barndomen bakom sig och börja förbereda sig för inträdet in i 

vuxenlivet. Mot bakgrund av att ungdomar är vårt samhälles framtid blir deras hälsa och 

välmående ett ständigt föremål för diskussion inom samhällsdebatten. Brottslighet bland 

ungdomar blir av den anledningen en källa till oro eftersom det ger uttryck för framtida 

sociala problem; både för den unge själv som för samhället i stort (Estrada & Flyghed 2001, s. 

25). Kunskapsproduktionen inom det kriminologiska fältet härrör till stor del från statistik 

rörande brottslighetens struktur, skillnader i fråga om exempelvis klass och kön och etnicitet. 

Denna källa för information är viktig samtidigt som den inte är tillräcklig för att förstå 

komplexiteten i varför ungdomar begår brott. Det är viktigt att undersöka ungdomsbrottslighet 

kopplat till sociala faktorer såsom exempelvis familjeförhållanden, skolgång och 

vänskapskrets. Av den anledningen valde vi att i denna studie undersöka vilka faktorer som 

kan inverka på ungdomars brottslighet och hur samhället har agerat. 

 Valet av ämne för denna studie har en stark koppling till vår utbildning inom socialt arbete. 

Under vår utbildning har vi läst om människor vars vardag på olika sätt kännetecknats av en 

utsatthet såsom missbruk, hemlöshet och kriminalitet. Vi har lärt oss hur förklaringarna 

bakom människors utsatthet kan bero på svåra uppväxtförhållanden, medfödda 

funktionsnedsättningar och andra orsaker men framförallt hur strukturella förhållanden i 

samhället kan bidra till att dessa människor upplever diskriminering, stigmatisering och 

utanförskap. Med utgångspunkt från detta tyckte vi att ungdomskriminalitet utgjorde ett 

intressant ämne att undersöka för att få svar på vilka faktorer som kan inverka på att 

ungdomar begår brott. Vi ville även undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar unga män 

med en kriminell bakgrund har om det stöd som samhället har erbjudit dem. Då vi skriver om 

stöd från samhället syftar på vi framförallt på socialtjänsten och skolan. En av oss kommer 

genom sitt arbete i kontakt med unga män som begått brottsliga handlingar vilket fick henne 

att närmare vilja undersöka hur dessa unga män hamnade i kriminalitet från början och vilka 

faktorer som kan ha legat bakom. Det var också tack vare hennes kontakter på arbetsplatsen 

som vi blev tipsade om den ideella organisationen Ung i X-CONS inom vilka våra 
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respondenter är medlemmar. Ung i X-CONS är en ideell organisation som hjälper ungdomar 

som tidigare varit missbrukare och kriminella till ett bättre liv. 

Då vi har skrivit denna uppsats tillsammans har respektive skribent valt att inriktat sig på 

utvalda delar. Ronak har i huvudsak fokuserat på avsnitten som behandlar bakgrund och 

tidigare forskning. Maja har framförallt redogjort för studiens metod och teoretiska 

utgångspunkter. De övriga delarna har vi arbetat med gemensamt. 
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1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Ungdomar och brottslighet 

Vi har valt att använda oss av begreppet ”unga män” då våra informanter idag befinner sig 

mellan att vara ungdomar och vuxna. Under tiden för sina brottsliga handlingar var de dock 

ungdomar varpå vi i detta avsnitt redogör för begreppet ungdomsbrottslighet. 

I de nordiska länderna brukar ungdomsåldern betraktas som tiden mellan barndomen och 

vuxenlivet och den startar i samband med puberteten vid 13-14 års ålder (Estrada & Flyghed 

2001, s. 13). Utmärkande för ungdomsåren är att det är då ungdomens identitet och självbild 

skapas. Detta bidrar även till att individen lösgör sig från familjen och skapar en gemenskap 

med vänner under resan mot att bli vuxen (Estrada & Flyghed 2001, s. 14). Övergången från 

att vara ungdom till att bli en ansvarstagande vuxen kan vara oskarp då den till stor del beror 

på när omgivningen uppfattar individen som vuxen (Ibid.).  

Två åldergränser som har stor betydelse för när individen börjar betraktas som vuxen gällande 

rättigheter och ansvar är då denne blir straffmyndig vid 15 års ålder samt vid 18 års ålder då 

ungdomen blir myndig. En av de första rättigheter som ungdomen erhåller är såldes ”rätten” 

att hållas ansvarig för sina brottsliga handlingar (Estrada & Flyghed 2001, s.15). Begreppet 

ungdomsbrottslighet försvåras i och med att begreppet ”brottslighet” inte är klart fastställd 

inom kriminologin. Författarna framhåller dock att den vanligaste definitionen inom 

kriminologin är att tala om brottslighet ur ett legalistiskt perspektiv. Ur denna synvinkel ses 

en handling som brottslig då den i laga ordning kan bevisas som ett brott inför domstol 

(Estrada & Flyghed 2001, s. 16).    

Ett annat synsätt på brottslighet är den sociala konstruktionens definition av brottslighet och 

vilka konsekvenser som skall följa med en brottslig handling. Eftersom brottslighet stämplas 

som avvikande utifrån andras tolkningar blir det tydligt hur brottslighet är en social 

konstruktion (Estrada & Flyghed, 2001, s.16). Detta pekar på hur ett brott i sig inte är 

objektivt, det måste ses i relation till samhällets tolerans och omvärldens reaktioner (Ibid.) 

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa varför en del ungdomar hamnar i brottslighet och vilka faktorer som kan 

ligga bakom. Dessutom vill vi veta om och hur samhället har agerat gentemot dessa 

ungdomar. Syftet uppnås genom en studie av kvalitativa intervjuer med sex unga män som är 
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medlemmar i den ideella organisationen Ung i X-CONS. Organisationen arbetar med att ge 

stöd till före detta kriminella och missbrukare. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka strukturella respektive individuella faktorer kan ha en inverkan på att ungdomar begår 

brott? 

Vilka erfarenheter och uppfattningar har dessa unga män om det stöd som samhället har 

erbjudit dem? 

1.5 X-CONS 

Vi har genom ideella organisationen Ung i X-CONS fått möjlighet att intervjua sex unga män 

med en tidigare kriminell bakgrund till vår studie. I följande avsnitt ges en beskrivning av 

organisationen Ung i X-CONS verksamhet och därefter en redogörelse för begreppen 

ungdomar och brottslighet. 

X-CONS är en ideell verksamhet där före detta missbrukare och kriminella hjälps åt att 

komma tillbaka till samhället (Snowmedia.se, 28 april 2013). Deras värdegrund är: ärlighet, 

gemenskap och framtid. Syftet med organisationen är att finnas där och vägleda dessa 

människor som har varit i kontakt med missbruk och kriminalitet till ett bättre liv. De har 

uppskattningsvis 500 medlemmar och anses vara den största verksamheten i Stockholm. De 

bildades 1997 och var tidigare en del av KRIS Stockholm (Ibid). Organisationen har olika 

sociala aktiviteter för sina medlemmar och de besöker även fängelser, häkten samt håller 

föredrag på olika skolor. Genom dessa besök erbjuder de medlemskap till de personer de 

möter.  

1.5.1 Ung i X-CONS 

Vid sidan av X-CONS finns Ung i X-CONS som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i 

åldrarna 13-25. Målet är att nå ut till personer med en tidigare kriminell bakgrund eller 

missbruk och som är beredda att vilja förändra sina liv. Den verksamma personalen har själva 

haft ett tidigare förflutet som drogmissbrukare eller kriminella. De har även haft olika 

erfarenheter av att ha föräldrar med alkohol- och drogberoende. Kravet för att kunna vara 

medlem är att man ska vara nykter och drogfri samt hålla sig borta från kriminalitet 

(Snowmedia.se, 28 april 2013). Tanken bakom verksamheten är att få ungdomarna att arbeta 

med sig själva för att sluta med kriminalitet och droger samt genom att öppna upp till en 

gemenskap. Varje medlem har en stödperson som denne träffar regelbundet. Organisationen 

håller även såkallade M-samtal där ungdomarna berättar om sig själva och sin historia. Vid 



5 
 

sidan av den verksamhet som sker med medlemmarna håller organisationen även föredrag och 

driver aktiviteter för sina medlemmar såsom filmkvällar, boxning med mera (Ibid).  

1.6 Disposition  

Uppsatsen kommer att redovisas med utgångspunkt i fyra kapitel. Inledningsvis beskrivs 

studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt en redogörelse för studiens 

metodologiska tillvägagångssätt och eventuella hinder som vi stött på. Efter detta kommer vi 

att lägga fram tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie och därefter presentera 

två teorier som utgångspunkt för analysen av vårt empiriska material. Det tredje och näst sista 

kapitlet utgör studiens resultat och analysdel där vi presenterar vårt empiriska material och 

kopplar det till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Studien avslutas med 

en diskussion där vi mer djupgående redogör för tankar och infallsvinkar som väckts under 

arbetets gång.  

1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka unga män med en kriminell bakgrund - inte unga 

kvinnor. Anledningen till att vi har gjort denna avgränsning grundar sig på att män är 

överrepresenterade när det gäller brottslighet. Dessutom upptäckte vi under vårt första möte 

hos Ung i X-CONS att medlemmarna i huvudsakligen bestod av unga män.  

En ytterligare avgränsning har gjorts i och med att vi har begränsat oss till att kontakta en 

organisation. De individer som har kommit i kontakt med Ung i X-CONS är således bara 

representativa för en viss typ av unga män med ett tidigare kriminellt förflutet och omfattar 

endast medlemmar i den Ung i X-CONS som ligger i centrala Stockholm. Sammantaget 

begränsar dessa aspekter vårt empiriska material. 

1.8 Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för genomförandet av vår studie. Syftet är att ge 

läsaren en bild om tanken bakom valet av metod för insamling av empiriska data samt hur vi 

planerat att använda den i vår analys. 

1.8.1 Motiv för val av metod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där frågorna till respondenterna syftar till 

att få en bild av deras subjektiva uppfattningar, tankar och känslor. Kvalitativ forskning har 

sitt ursprung i beskrivande data om individens eller aktörens verbala eller skriftliga uttalanden 

samt handlingar som går att observera (Larsson 2005b, s. 91). Vad som är kännetecknande för 
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kvalitativa intervjuer är att man ställer frågor som är raka och enkla och på dessa får 

komplexa och innehållsrika svar (Trost 2010, s. 25). Vi har valt att använda oss av en 

deduktiv ansats för vår undersökning. Deduktion gör det möjligt för forskaren att genom att 

utgå från vissa teoretiska utgångspunkter kunna uttala sig om det enskilda fallet som föremål 

för analys (Larsson 2005a, s. 21). 

Då den kvalitativa metoden tenderar att studera individer ur ett helhetsperspektiv blir det 

nödvändigt att göra vissa avgränsningar (Larsson 2005b, s. 92). Vi har använt oss av en 

tematiskt öppen intervju genom att vi har delat in frågorna i olika delteman. Tanken bakom att 

strukturera frågorna i olika teman som alla står i relation till varandra är att de ska spegla vårt 

val av teoretiska utgångspunkter (Trost 2010, s. 150). Fördelen med denna typ av 

intervjuguide är att forskaren kan fokusera på varje deltema under intervjuns gång istället för 

att behöva hoppa mellan olika frågor (Trost 2010, s. 152). Intervjuernas syfte har således inte 

varit att utkräva så mycket information som möjligt utifrån ett antal uppställda frågor. Istället 

har vi försökt skapa en samtalssituation där syftet har varit att skapa en förståelse genom att 

identifiera en meningsstruktur (Trost 2010, s. 160). Detta genom att analysera hur 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter står i relation till varandra (Ibid).  

Sammanfattningsvis har vi genom intervjuer eftersträvat att fånga respondenternas 

livshistorier. Det är ett perspektiv som Howard S. Becker (2002) menar lägger stor vikt vid 

individens egna utsagor (Becker 2002, s. 80) . Genom att låta respondenten betrakta sig själv; 

vilka möjligheter han upplevde fanns tillgängliga, synen på sig själv och så vidare blir för oss 

som forskare ett sätt att förstå varför personen agerade som han gjorde (Ibid.). 

Utgångspunkten blir enligt detta synsätt att förståelsen kring effekten av omgivande 

strukturer, kriminella subkulturer, sociala normer och andra likartade förklaringar ses i 

relation till personens egna upplevelser (Ibid.).     

1.8.2 Tillvägagångssätt  

 

1.8.2.1 Insamling av data 

Datamaterialet består av intervjuer med sex unga män. Intervjuerna har genomförts hos 

organisationen Ung i X-CONS i centrala Stockholm.  

Sammanlagt gjordes sex intervjuer varav varje intervju tog uppskattningsvis 45 minuter att 

genomföra. Intervjuerna skedde individuellt med varje respondent eftersom vi ansåg att en 

gruppintervju eventuellt hade kunde begränsa deras öppenhet. Två bandspelare användes för 
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att försäkra oss om att allting kom med. Då vi inte behövde skriva ner vad som sades gavs en 

möjlighet till ögonkontakt med intervjupersonerna som kändes särskilt betydelsefull vid de 

tillfällen då vi ställde frågor av mer känslig natur.  

Majoriteten av intervjuerna skedde i ett av organisationens rum som gick under namnet 

”terapirummet”. Rummet bestod av ett litet bord med fyra stolar placerade i par på varsina 

sida av bordet.  Detta rum utgjorde en idealisk plats att hålla intervjuer på eftersom det var ett 

eget rum med en dörr. I och med att vi kunde stänga om oss kunde vi i lugn och ro 

koncentrera oss på intervjun utan att bli distraherade av ljud och oväsen.  

Intervjuerna började inledningsvis med att vi förklarade för respondenten att de frågor vi 

tänkte ställa utgår ifrån olika teman som hade sin avstamp i dåtid fram till nutid. Vi 

informerade även den intervjuade om att han när som helst kan avbryta intervjun och att deras 

riktiga namn inte skulle användas i uppsatsen. Då intervjuerna var klara delade vi upp antalet 

intervjuer mellan oss som vi sedan transkriberade.  

1.8.2.2 Val av intervjupersoner 

De unga män vi kommit i kontakt med är mellan 19-24 år och har alla ett kriminellt förflutet 

men har idag bestämt sig för att lämna det bakom sig. Flera av männen har även i olika 

utsträckning haft ett fortgående missbruk av narkotika under tiden som kriminella.  

Vi kom i kontakt med organisationen Ung i X-CONS då en av oss hade kontakter på sin 

arbetsplats. En som arbetade på organisationen föreslog att vi skulle börja med att komma på 

de morgonmöten som hålls varje dag kl 09:00 i organisationens verksamhetslokal i 

Stockholm. Mötena började med att en i personalen tog närvaro och därefter fick var och en 

berätta lite kort om vilka planer de hade för dagen. Under det första mötet vi närvarade på 

berättade vi vilka vi var och varför vi var där. Därefter frågade vi om några av dessa unga 

män kunde tänka sig att bli intervjuade till vår studie varav sex stycken räckte upp handen och 

sa att de ville medverka. Vi har således använt oss av ett snöbollsurval som är ett icke 

slumpmässigt urval (Esaisson et al. 2010, s. 216).  

Då urvalet av informanter är gjort enligt frivillighetsprincipen är det endast de unga män som 

själva valt att delta som har utgjort det empiriska materialet. Det är troligt att de män som inte 

ställde upp utgör en annan kategori av unga män med ett kriminellt förflutet. Vi vill därför 

göra läsaren uppmärksam på den bias som kan följa med avsaknaden av de resterande unga 

männens deltagande. 
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1.8.2.3 Validitet och reliabilitet   

Esaisson et al. (2010) beskriver hur graden av validitet utgörs av hur väl det som undersöks 

empiriskt stämmer överens med den teoretiska ram som i sig fungerar som ett verktyg för 

analys (Esaisson et al. 2010, s. 63). Det vill säga, mäter man det man utger sig för att mäta. Då 

vi använde oss av en intervjuguide med frågor som är i enighet med vår teoretiska ram och 

uppsatsens syfte anser vi att vår studie håller en god validitet.  

Förutsättningarna för att erhålla en hög reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga eller 

osystematiska fel (Esaisson et al. 2010, s. 71). Genom att vi har avgränsat oss till att intervjua 

unga män i åldrarna 19-24 samt att vi ställt samma frågor till alla respondenterna kan 

reliabiliteten ses vara hög. För att undvika slarvfel som är utmärkande för en bristande 

reliabilitet har vi använt oss av två bandspelare under intervjutillfällena och sedan 

transkriberat materialet (Esaisson et al. 2010, s. 70).  

1.8.2.4 Etiska hänsynstaganden 

I anslutning till det första mötet på organisationen då vi frågade om det fanns några unga män 

som kunde tänka sig bli intervjuade var vi tydliga med konfidentiellitet kring intervjusvaren. 

Vi informerade om att de som medverkar kommer att vara anonyma och att deras namn 

kommer vara att fingerade samt att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun.  

Esaisson et al. (2010) skriver hur viktigt det är att vid samtalsintervjuundersökningar vara 

medveten om att det är respondenternas uppfattningar och föreställningar om olika händelser 

som man vill komma åt (Esaisson, et al. 2010, s. 291) Därmed kan deras uppfattningar inte 

granskas källkritiskt, det vill säga, att kontrollera huruvida de är sanna eller falska (Ibid.). 

Prövningen ligger istället i att komma intervjupersonerna så pass nära att man verkligen får 

tillgång till deras tankevärldar. I en sådan situation är det av det största vikt att vara 

uppmärksam på sina egna fördomar kring hur människor borde svara (Ibid.) 

Innan vi påbörjade intervjuerna reflekterade vi kring vår roll som intervjuare. Vi var 

införstådda med att våra frågor i viss grad kunde väcka känsliga minnen och händelser till liv 

varför det var viktigt att i förväg diskutera hur vi skulle förhålla oss till detta. Jan Trost (2010) 

skriver hur intervjuandet bör ske i en vänskaplig atmosfär men därmed inte sagt att 

förhållandet mellan intervjuaren och den intervjuade skall övergå i någon slags vänskap 

(Trost 2010, s. 93). Att som intervjuare vilja stödja och hjälpa intervjupersonen är, enligt 

författaren en form av solidaritet som man som intervjuare bör vara försiktig med (Trost 2010, 
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s. 98). De risker som är förenade med detta är att intervjuare kan tro sig veta mera än vad man 

egentligen gör vilket i sin tur kan påverka utfallet (Ibid.). 

I samband med att vi skulle göra den sista intervjun fick vi information om att en av de unga 

männen vi tidigare intervjuat hade varit påverkad av narkotika under intervjutillfället. En 

företrädare för organisationen tyckte att vi på grund av detta inte skulle ta med hans intervju i 

vårt arbete med hänvisning till de effekter som narkotika kan ha på det centrala nervsystemet. 

Vi tog vi därför beslutet om att inte använda oss av hans intervju trots att materialet var 

väldigt innehållsrikt och personligt. Händelsen fick oss att inse hur lätt det kan vara att 

återfalla i tidigare vanor. I anslutning till detta hörde vi av oss till en annan ung man som 

också är medlem i Ung i X-CONS och frågade om han ville bli intervjuad vilket han ville. 

Detta ledde till att vi nu hade sex unga män att intervjua som vi hade planerat från början. 
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2 Teori 

 

2.1 Tidigare forskning 

I denna del kommer vi att redogöra för tidigare forskning kring ungdomsbrottslighet och vilka 

faktorer som kan ligga bakom att ungdomar begår brottsliga handlingar. Avsnittet är indelat i 

två delar utifrån två perspektiv som pekar på riskfaktorer som kan ha en inverkan på en 

individs brottsbenägenhet. Den första utgår från individens inre med fokus på psykologiska 

förklaringar såsom egen vilja, personliga värderingar med flera. Den andra har ett mer 

sociologiskt perspektiv och fokuserar på den inverkan individens strukturella förutsättningar 

såsom umgängeskrets, familj och skola har för individens brottsbenägenhet och position i 

samhället. Vi har i huvudsak valt att fokusera på den inverkan ungdomens strukturella 

förutsättningar har för dennes brottbenägenhet eftersom det ligger närmast vårt syfte. Det 

utesluter dock inte de individuella faktorernas betydelse i sammanhanget vilket också 

bekräftas i tidigare forskning.  

2.1.1 Individuellbaserat perspektiv 

Det individbaserade perspektivet fokuserar på individens inre egenskaper; exempelvis graden 

av impulskontroll, känslighet och toleransnivå. Hirschi & Gottfredson har utvecklat en teori 

om brottbenägenhet kopplad till individens självkontroll oberoende av vilka omständigheter 

denne befinner sig i (Ring 2001, s. 92). Med en låg självkontroll följer ett ökat risktagande, 

svårigheter att stå emot frestelser och en benägenhet att sträva efter aktiviteter som ger 

omedelbar behovstillfredsställelse. Författarna skriver hur en utåtriktad socialitet är en 

riskfaktor för en individs benägenhet att begå brottsliga handlingar med hänvisning till att 

dessa ofta sker i sällskap av andra (Ibid.).  

I en intervjuundersökning gjord av Fondén och Sarnecki (mellan åren 1990-1999) 

intervjuades tonåringar som begått brott tillsammans i åldrarna 19 år eller yngre. Studiens 

syfte var att studera brottsliga nätverk ur ett analytiskt perspektiv (Fondén 2001, s. 227). De 

intervjuades värderingar kring brott varierade men det gick ändå att se vissa likheter såsom att 

flera såg de brottsliga handlingarna som ”spännande” och ”balla”. De beskriver även hur de 

”fick en kick” under själva handlingarna och att de ingav respekt som i sig stärkte 

grupptillhörigheten (Fondén 2001, s. 248).  
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Flera av intervjupersonerna i studien beskriver hur pengarna utgjorde en stark drivkraft 

bakom de brottsliga handlingarna. De stora summor pengar som de kunde skaffa sig genom 

brotten och framförallt att det gick så snabbt visade sig ha haft en central betydelse för deras 

kriminalitet (Fondén 2001, s. 226, 242). Många av de ungdomar som själva befinner sig i 

brottslighet söker sig ofta till andra som är lik dom själva och som delar liknande värderingar 

(Ring 2001, s. 91). 

2.1.2 Strukturbaserat perspektiv  

Det strukturbaserande perspektivet framhäver omgivningens betydelse för 

brottsbenägenheten. Hirschi (1974) har utvecklat en teori om hur svaga sociala band till 

exempelvis skola och föräldrar utgör en riskfaktor i detta avseende. Teorin fokuserar på 

strukturella faktorer och menar att det går att hitta förklaringen i samhällets sociala kontroll 

och dess inverkan på individens integrering (Ring 2001, s. 90). En försvagning av de sociala 

band som individen har till det vedertagna samhället ökar således brottsbenägenheten (Ibid.).  

En viktig aspekt som följer med svaga sociala band är dess påverkan på individens 

konsekvenstänkande. Frågan i sammanhanget blir således vad personen i fråga har att förlora 

på att begå brottsliga handlingar. Då banden är svaga ökar individens frihet eftersom denne 

inte berörs av andras reaktioner (Ring 2001, s. 91). 

Individens uppväxt och familjeförhållanden har en framträdande roll inom kriminologiska 

förklaringar till brottsligt beteende. I en undersökning gjord av Nilsson (2001) intervjuades 

fångar om deras uppväxtförhållanden och förekomsten av olika problem där resultatet 

jämfördes med befolkningen i övrigt (Nilsson 2001, s. 127). För att kunna definiera 

”ogynnsamma hemförhållanden” har forskaren utgått från de nationella 

levnadsnivåundersökningarnas indikatorer vilka utgår från ett resursperspektiv. När det gäller 

barn och ungdomar blir det istället föräldrarnas resurser som får betydelse (Ibid.). Slitningar 

inom familjen, ekonomiska svårigheter, flyttningar som innebär byte av skola och 

vänskapskrets, hälsoproblem hos någon av familjemedlemmarna är några av de indikatorer 

som kopplats till ”ogynnsamma hemförhållanden”. Tidigare forskning har benämnt dessa som 

riskfaktorer som alla visat sig ha samband med brottslighet (Nilsson 2001, s. 128). 

Undersökningen pekade på stora skillnader mellan fångarna och befolkningen i övrigt 

gällande uppväxtförhållanden. Mer än varannan fånge uppgav att de inte växt upp med båda 

sina föräldrar till skillnad från jämförelsepopulationen där siffran var en av sex. En fjärdedel 

av fångarna kom från en familj med svåra ekonomiska förhållanden där 
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jämförelsepopulationens andel motsvarade en av tio. De intervjuade fångarna uppgav att 

under sin uppväxttid upplevt att föräldrarna hade missbruksproblem (Nilsson 2001, s. 130). 

Kriminalitet och missbruk hos föräldrarna ingår inte i de nationella 

levnadsnivåundersökingarnas mätningar men är ändå faktorer som visat sig leda till en högre 

grad av utsatthet (Ibid.). Resultaten från intervjuerna med fångarna på frågan om vad de själva 

såg som orsaker till att de hamnade i kriminalitet visade sig till stor del härröra ur det som 

definierats som ”ogynnsamma hemförhållanden”. Uppväxtförhållandena i sig föregick 

brottsligheten som i sin tur ledde till begränsade möjligheter och livschanser för de fångar 

som intervjuades (Nilsson 2001, s. 141). 

Ohlsson & Swärd (1994) framhåller hur ungdomsbrottslighet och ungdomsgäng länge har 

varit i fokus för samhällelig uppmärksamhet och forskning (Fondén 2001, s. 222). De typer av 

brott som är vanligast bland ungdomar är olika former av stölder och skadegörelse och dessa 

begås oftast i grupp (Fondén 2001, s. 223). Flera forskare har lyft fram vänskapskretsens 

betydelse gällande den enskilde ungdomens brottslighet (Fondén 2001, s. 225). I en studie 

gjord av Sarnecki (1986) där han undersökte ungdomsbrottsligheten i Borlänge framkom att 

de brottsliga handlingarna i sig fungerade som ett sätt att umgås för ungdomarna (Fondén 

2001, s. 223). Brottsligheten utgjorde ett dominerande inslag i den sociala miljö inom vilka de 

mer brottbelastade ungdomarna tillhörde (Fondén 2001, s. 225). Intervjuundersökningar som 

gjorts med kriminella ungdomar har också pekat på trycket från vännerna som en bidragande 

orsak till att de begått brott. Brottsligheten utgjorde för dessa ungdomar en viktig gemensam 

nämnare i deras vänskapskrets. Dessa brottsaktiva grupper kännetecknades av en stark 

gemenskap och några av de intervjuade ungdomarna jämförde gänget med en familj (Ibid.). 

Med bakgrund av detta blir det tydligt hur vänskapskretsen kan påverka den unges 

uppfattning om brottsliga handlingar. 

Det finns ett tydlig kopplig mellan skolbetyg och själva brottsbelastningen, då ungdomar med 

låga betyg tenderar att i större utsträckning begå brott (Ekbom et al. 2006, s. 90). Detta 

framhävs genom olika problems beteende till brott. Dessa problembeteenden kan vara 

tjuvåkning, skolk och alkoholproblem, men man har kommit i kontakt med narkotika och 

även utfört grövre våld mot andra människor (Ibid.). 

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskning som vi valt att presentera på två perspektiv 

som lyfter fram faktorer för ungdomars brottslighet. Det individuella perspektivet betonar 
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individens inre egenskaper och hur dessa, oberoende av yttre omständigheter, kan ha en 

inverkan på den unges brottsbenägenhet. I Fondén och Sarneckis intervjuundersökning 

framgick det hur flera av de intervjuade ungdomarna såg på sina brottsliga handlingar 

”spännande” och ”balla” och hur de bidrog till att öka grupptillhörigheten. Genomgående var 

också upplevelsen av de ”kickar” som följde med de brottsliga handlingarna samt hur 

anskaffandet av pengarna utgjorde en viktig drivkraft.  

Det strukturbaserade perspektivet lyfter fram hur svaga band till det vedertagna samhället kan 

utgöra en riskfaktor för den unges brottsbenägenhet. Svaga sociala band innebär en större 

frihet för den unge då denne inte berörs av hur andra reagerar. Uppväxt- och 

familjeförhållanden är också centrala aspekter inom den strukturbaserade perspektivets 

sökande efter förklaringar bakom ungdomars brottsbenägenhet. I en undersökning gjord av 

Nilsson (2001) där fångar blev intervjuade framgick ett tydligt mönster i deras familje- och 

uppväxtförhållanden. Det handlade om svåra ekonomiska förhållanden inom familjen, att 

föräldrarna var skilda och att de upplevde att föräldrarna hade missbruksproblem. Dessa utgör 

några av de riskfaktorer som ingår i de nationella levnadsundersökningarnas definition av 

”ogynnsamma hemförhållanden” och som tidigare forskning lyft fram som riskfaktorer för en 

persons brottsbenägenhet (Nilsson, 2001, s. 28). Under den unges uppväxttid har flera 

forskare även lyft fram vänskapskretsens betydelse rörande den unges brottsbenägenhet. I 

intervjuundersökningar med kriminella ungdomar inom brottsaktiva grupper framgick det hur 

brottsligheten utgjorde en gemensam nämnande inom vänskapskretsen. Flera av ungdomarna 

talade om vänskapskretsen som en familj där trycket från de andra inom gruppen bidrog till 

att ge begick brott. 

Vårt valt av tidigare forskning lyfter fram två perspektiv med faktorer som kan ha en inverkan 

på brottsbenägenhet. Det första perspektivet som presenterats är det individuellbaserade som 

pekar på hur egenskaper hos individen kan kopplas samman med dennes benägenhet att begå 

brott oberoende av omgivande omständigheter. Det kan exempelvis handla om individens 

grad av impulskontroll eller en strävan att söka sig till aktiviteter som inger omedelbar 

behovstillfredsställelse. En annan viktig aspekt är hur en utåtriktad socialitet kan utgöra en 

riskfaktor för en individs brottsbenägenhet med bakgrund av att brotten ofta sker tillsammans 

med andra. Det strukturbaserade framhäver omgivningens betydelse för brottsbenägenheten. 

Den tidigare forskning vi tagit del inom detta perspektiv understryker hur brottsbenägenheten 

hos individen ökar då svaga sociala band till det vedertagna samhället försvagas. Den har 
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även visat hur ”ogynnsamma hemförhållanden” utifrån de nationella 

levnadsnivåundersökningarnas indikatorer utgör riskfaktorer för en individs brottsbenägenhet. 

Dessa kan vara slitningar inom familjen, ekonomiska problem, hälsoproblem med flera. Det 

vi kommer att bära med oss från den tidigare forskningen till vårt nästa avsnitt är betydelsen 

av att se hur förklaringar bakom en individs brottsbenägenhet kan bottna ur två perspektiv; en 

med fokus på individuella faktorer och den andra på strukturella. Dessa perspektiv speglas 

också i vårt val av teoretiska utgångspunkter då dessa berör den inverkan omgivningen kan ha 

i form av ett kriminellt nätverk samt hur en person som lever med ett stigma kan förhålla sig 

till omvärlden.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt avser vi presentera valda teoretiska utgångspunkter för vår studie. För att få en 

förståelse för vilka faktorer som kan inverka på att ungdomar begår brott har vi valt att utgå 

från en vidareutveckling av Pierre Bourdieus (1986) definition av socialt kapital gjord av 

David Pyrooz, Scott Decker, Richard K. Moule Jr (2013) inom fältet kriminologi (Moule Jr. 

et al. 2013). Artikeln fokuserar i huvudsak på socialt kapital i förhållande till 

gängmedlemskap. Ingen av de unga män som vi intervjuat var under tiden som kriminella 

medlemmar i något kriminellt gäng. Dock rörde de sig i sig olika utsträckning inom 

kriminella nätverk vars inverkan på deras sociala kapital går att relatera till artikelns 

redogörelse för konsekvenser av ett medlemskap i ett kriminellt gäng. Då vi använder 

begreppet ”gäng” utifrån artikeln syftar vi på ungdomarnas umgänge med andra kriminella 

inom ett nätverk. 

Vidare kommer vi att använda oss av utvalda delar ur Erving Goffmans teori om Stigma, för 

att se hur en person som lever med ett stigma hanterar detta i relation till omvärlden.  

2.2.1 Det sociala kapitalets mörka sida 

Pierre Bourdieu (1986) förklarar socialt kapital som de symboliska, kulturella och materiella 

resurser som utvinns ur och genom släktskapsband, vänskapsband och kårandra. Dessa 

relationer kan även vara socialt stadgade genom att de är kopplade till en viss klass, skola, 

politiskt parti eller efternamn (Bourdieu 1986, s. 51). Det sociala kapitalet är en av fyra 

former av kapital som Bourdieu (1994) menar bestämmer olika individers position i fältet 

(Ritzer 2009, s. 436). Relationerna mellan objektiva positioner inom fältet utgör ett dynamiskt 

nätverk där relationerna i sig är avskilda från individens medvetande och vilja (Ibid.). 

Positionernas innehavare kan vara antingen sociala agenter eller institutioner och lyder under 
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fältets strukturer (Ritzer 2009, s. 437). Då vi undersöker unga mäns brottslighet blir det 

intressant att se hur deras nätverk under tiden då de var kriminella påverkade de resurser som 

de hade tillgång till och därmed också deras position inom fältet. 

Begreppet socialt kapital är sedan länge välkänt inom sociologin. Under början av 1970-talet 

fick skolbildningar upp intresset för det sociala kapitalets inverkan på en människas beteende. 

Moule Jr. et al. (2013) menar att socialt kapital idag är någonting mer än bara veckans smak 

(Moule Jr. et al. 2013, s.143). 

For some, it appears to be the remedy for numerous social ills (see Portes, 1998), although as 

more attention has been paid to the topic, it has become apparent that social capital is not 

necessarily exclusively positive (Browning, 2009 ; McCarthy & Hagan, 1995 ; Rubio, 1997 ) . 

(Moule Jr. et al. 2013, s. 143). 

Det ökade intresset för socialt kapital för också fram ett annat likvärdigt influerande paradigm 

inom social forskning; livsloppsperspektivet (Moule Jr. et al. 2013, s. 143). 

Livsloppsperspektivet berör åldersbestämda banor som påverkas av historiska och geografiska 

kontexter, social inbäddning, handlingsfrihet och tidpunkten för livshändelser (Ibid.). 

Moule Jr. et al. (2013) menar att socialt kapital och livsloppsperspektivet går in i varandra då 

människor tenderar att befinna sig inom överlappande sociala sfärer bestående av familj, 

vänner och medarbetare. Dessa relationer frodas, utvecklas parallellt och avslutas under en 

människas livscykel (Moule Jr. et al. 2013, s. 144). Författarna belyser samexistensen av 

dessa två paradigm med utgångspunkt i gängmedlemskap. De fokuserar särskilt på de tre 

faserna av gängmedlemskapet rörande inträdet, deltagandet över tid och uträdet och dessa 

stadiers inverkan på förlusten och utformandet av det sociala kapitalet (Moule Jr. et al. 2013, 

s. 143) 

I sin text illustrerar författarna gängmedlemskapets inverkan på individens sociala kapital 

genom skapandet av nya sociala band (Moule Jr. et al. 2013, s. 144). Dessa sociala band som 

är en del av det nätverk som följer med medlemskapet bidrar till skapandet av en ny identitet. 

Detta kan i sin tur fungera såväl främjande som hämmande för individens sociala kapital 

(Ibid.)  

En vidareutveckling av begreppet socialt kapital är det som Hagan & McCarthy (1995) 

benämner som ”kriminellt kapital” (Moule Jr. et al. 2013, s. 144).  Denna form av kapital är 

lättare att erhålla ju djupare involverad personen är i kriminalitet med kriminella vänner och 

föräldrar samt inom rättsystemet. På så vis fungerar den kriminella inbäddningen genom att 

klippa de band som individen skulle ha haft till samhället som eventuellt kunde ha förhindrat 
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kriminaliteten (Moule Jr. et al. 2013,, s. 145). Inbäddningen verkar genom att sakta klippa av 

svaga och icke-kriminella band samtidigt som den kräver att individen antar en viss form av 

attityd för att klara av livet på gatorna (Ibid.). För att uppnå status inom gänget har 

framgångar inom exempelvis skola inget värde utan istället uppmuntras risktagande, fysisk 

förmåga och en jargong med inslag av aggressivitet (Moule Jr. et al. s. 147). Dessa attityder 

som livet på gatan frambringar kommer sannolikt inte att göra sig lika bra för positiva sociala 

strävanden såsom på en arbetsplats (Moule Jr. et al. 2013, s. 145). Detta leder i sin tur till att 

begränsa möjligheterna att erhålla utbildning eller arbete på den ordinära arbetsmarknaden 

och därmed ökar också individens behov av att stanna kvar inom det kriminella nätverket.  

Förutom socialt kapital urskiljer författarna två andra former av kapital; fysiskt (eller 

ekonomiskt) - och ”humankapitalet”. Det fysiska kapitalet består av ofta av materiella 

tillgångar som är synbara, exempelvis egendom och pengar (Moule Jr. et al. 2013, s. 144-

145).  Den utbildning och de arbetserfarenheter som en människa besitter och anskaffar sig 

under sitt liv är exempel på en individs humankapital (Ibid.). Då samhället idag tenderar att 

lägga stor fokus på en individs prestationer blir det tydligt hur stor betydelse en individs 

humankapital får för vart man hamnar i samhället rent hierarkiskt. I mötet med kriminalitet får 

humankapitalet dock en annorlunda innebörd; det kan vara allt från tillverkning av droger, 

möjligheter att ta fram vapen eller värdefull kunskap om polisens eller andra gängs 

rörelsemönster i området. Kunskapen ökar dessutom i värde och blir mer användbar då den 

kan delas eller utnyttjas av andra (Moule Jr. et al. 2013, s. 145) Gemensamt för dessa former 

av kapital är att de, enligt författarna, ofta ses som någonting positivt vilket de också oftast är 

inom det specifika fältet. Dock medför socialt kapital, mer än de övriga formerna av kapital, 

en risk för att användas för antisociala syften med hänvisning till avvikande sociala strukturer 

(Ibid.).  

Gäng har en viss tendens att figurera regionalt, i städer, grannskap och vissa gatuområden 

som utmärks av en högre grad av social och ekonomisk utsatthet (Moule Jr. et al. 2013, s. 

146). Det kan också vara områden som är etniskt heterogena, områden som är urbaniserade 

och tätt befolkade. Trots detta tenderar gängmedlemmar att uppvisa likartade karaktäristika 

gällande exempelvis ekonomiska och sociala faktorer (Ibid.). Gängmedlemskap fungerar som 

en kraftkälla för att skapa socialt kapital genom en cirkel av relationella band. Men den mörka 

sidan av detta sociala kapital är den ”sociala utsugningen” som följer med medlemskapet i ett 

gäng (Ibid.). Gänget förhindrar kontakter med icke-kriminella och bidrar inte till att stärka 

relationerna till vedertagna sociala institutioner såsom skola, arbete eller familj (Moule Jr. et 
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al. 2013, s. 147). Denna typ av relationer skulle försvaga gängmedlemmarnas kontroll över 

gruppen och därmed minska den framträdande rollen och gängets betydelse för 

gängmedlemmen. Samtidigt som gänget förhindrar relationer till sociala institutioner som 

exempelvis skola och arbete på den vanliga arbetsmarknaden så inbjuder de inträde till en 

annan form av nätverk (Ibid.).  

Det är vanligt förekommande att gängmedlemmar är involverade i drogrelaterad brottslighet 

såsom langning (Moule Jr. et al. 2013, s. 147). Drogmarknaden i sig är kantad av våld och kan 

göra att gängmedlemmar kommer i kontakt med missbrukare som i sin tur kan trigga 

våldsbenägenheten. Samtidigt kan det leda till att personen blir stigmatiserad av samhället och 

isoleras från andra människor som fungerar genom att vara socialt främjande (Ibid.). Detta är 

ytterligare ett exempel på den ”sociala utsugningen” som kännetecknar den mörka sidan av 

det sociala kapitalet när det gäller gängmedlemskap.  

Bevittnandet av våld och rädslan för framtida våld kan, enligt Decker och Lauritsen (2002), 

vara motiverande för en gängmedlem att vilja lämna gänget (Moule Jr. et al. 2013, s. 149). 

Det gäller i synnerhet våld som kan resultera i bestående skador samt det våld som är direkt 

dödligt. Ju äldre personen blir ju mer besvärande blir det att ständigt behöva se sig över axeln 

efter potentiella rivaler eller att vara måltavla för polisens trakasserier (Ibid.). Ur denna aspekt 

kan inte det kapital som gängmedlemmen fått på gatan inge något skydd i den mån som ett 

utträde skulle inge.  

Ett sätt att lämna gänget är att byta omgivning, det kan exempelvis vara genom att byta skola 

eller flytta till ett annat område (Moule Jr. et al. 2013, s. 150). Att flytta till en ny stad kan 

dock också innebära en utmaning för individen. Genom att exempelvis flytta till ett nytt 

område eller en ny skola inom samma statsdel kan det finnas risk att rivaler från andra gäng 

har vetskap om personens tidigare gängmedlemskap (Ibid.). Alternativt kan den tidigare 

gängmedlemmen uppleva en tristess i sin nya miljö och därmed återgå till de gamla områdena 

för att träffa vänner och familj (Ibid.). Oavsett hur ett utträde ur ett gäng manifesterar sig blir 

det tydligt hur svårt det kan vara att byta ut det sociala kapitalet under processen att lämna ett 

gäng. Med detta följer utmaningen att byta vänskapskrets och att skapa en ny identitet vilket 

kan vara oerhört svårt. 

2.2.2 Stigma 

Goffman (2011) urskiljer tre kategorier av stigma. Den första är olika typer av fysiska 

missbildningar, exempelvis en avsaknad av en kroppsdel. Den andra är såkallade fläckar på 
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den personliga karaktären som kan utgöras av psykiska rubbningar, alkoholism eller att ha en 

kriminell bakgrund (Goffman 2011, s. 12). Den tredje och sista kategorin av stigma benämns 

som ”tribala” eller stambetingade stigman som förs vidare från generation till generation 

såsom exempelvis ras, nation och religion (Ibid.). Den andra kategorin av stigma som 

benämns som fläckar på den personliga fasaden är den som ligger närmast vår frågeställning 

om varför ungdomar hamnar i kriminalitet. 

Då det föreligger en diskrepans mellan en individs virtuella och faktiska identitet och denna är 

uppenbar eller känd så undermineras den sociala identiteten vilket kan resultera i att individen 

både avskärmar sig från samhället och sig själv (Goffman 2011, s. 28). I tron om att individen 

är ensam i sitt slag upptäcker denne att det finns människor som accepterar honom och delar 

hans inställnings gentemot omvärlden (Ibid.). Ett exempel på detta kan vara barn till 

missbrukande föräldrar som dras till andra med samma stigma. 

För dessa människor delas världen in i två grupper som Goffman kallar ”de egna och de 

visa”. Den första gruppen består av människor vars sympati härrör från att de har samma 

stigma själv och kan på så vis genom sina erfarenheter ge råd om hur man hanterar att leva 

med ett stigma (Ibid.). Genom att umgås med personer som har samma stigma kan individen 

använda sitt handikapp som bas för uppbyggnaden av sitt liv, dock understryker författaren att 

individen i och med detta måste acceptera att han lever i en slags halv värld (Goffman 2011, s. 

29). Detta går att se exempelvis då människor bygger upp ett nätverk av andra människor som 

på ett eller annat sätt handskas med samma stigma. Moule Jr. et al. (2013) belyser detta då de 

skriver att gängmedlemmar tenderar att uppvisa liknande karaktäristika i form av ekonomiska 

och sociala faktorer (Moule Jr. et al. 2013, s. 146) 

Den andra kategorin människor som kan ha en sympatisk inställning till stigmatiserade 

individer är ”de visa” vilket är människor som är normala men vars situation har gett upphov 

till att de blivit bekanta med den stigmatiserade gruppen (Goffman 2011, s. 36). Det kan 

exempelvis vara personer som genom sitt arbete på en institution som på ett eller annat sätt 

arbetar stödjande för personer med ett stigma (Goffman  2011, s. 38). Personer som tillhör 

”de visa” kan exempelvis vara lärare, präster eller medlemmar i ideella organisationer som 

verkar stödjande för den unge i sitt arbete med att dra sig ur kriminaliteten. 

Goffman (2011) beskriver hur en person som har någon eftertraktad eller ovanlig förmåga får 

en ökad ”status” eller ”ryktbarhet” (Goffman 2011, s. 78). Detta kan innebära att personen blir 



19 
 

igenkänd av främmande personer på offentliga platser vilket också, enligt Goffman (2011), 

kan vara en källa till tillfredställelse för individen (Goffman 2011, s. 78). Detta går att koppla 

till det som Moule Jr. et al. (2013) beskriver bidrar till att inge status inom ett gäng såsom 

risktagande och fysiskt förmåga (Moule Jr. et al. 2013, s. 78) Genom att uppnå status på detta 

sätt bidrar detta till att individen skapar sig en ”ryktbarhet” inom sitt kriminella nätverk. 

Nära sammankopplat med en persons ”ryktbarhet” är den aspekt av social information som en 

person förmedlar genom sitt umgänge. Detta utgör, enligt Goffman (2011), den informella 

karaktären i vårt samhälle som härrör ur relationen att vara ”med” eller att vara ”tillsammans 

med” (Goffman 2011, s. 57). Det kan exempelvis yttra sig genom att man väljer att visa upp 

vilka man umgås med så att det blir känt för andra såsom att gå tillsammans på gatan. 

Individens sociala identitet blir på så viss direkt kopplad till vilka denne umgås med där 

sällskapet i sig kan utgöra en informationskälla rörande den sociala identiteten. Exempelvis 

kan ett medlemskap i ett gäng där någon är efterlyst bidra till att andra medlemmar löper 

större risk för att anhållas (Ibid.).  

I detta avsnitt har studiens teoretiska utgångspunkter presenterats. Dessa två teorier kommer 

att utgöra verktyg för analysen av våra empiriska data. Båda teorierna lyfter fram betydande 

infallsvinklar som går att koppla till studiens frågeställningar. I Moule et al. (2013) artikel 

betonas den inverkan ett medlemskap i ett kriminellt nätverk har på individens sociala kapital. 

Författarna illustrerar hur ett medlemskap i ett kriminellt nätverk sätter sin prägel på det 

sociala kapitalet genom att försvaga sociala band som eventuellt hade kunnat förhindra 

kriminaliteten (Moule et al 2013, s. 145). Inom detta nätverk förhindras kontakter med icke-

kriminella och relationerna till vedertagna sociala institutioner såsom skola, arbete eller 

familj. På så sätt bidrar medlemskapet i ett kriminellt nätverk till en social utsugning för 

individen som kännetecknar det som författarna benämner som ”den mörka sidan av det 

sociala kapitalet”. Goffmans (2011) teori om Stigma och hans redogörelse för hur 

stigmatiserade individer ser på omvärlden inger en möjlighet till att förstå hur kriminella 

ungdomar kan se på omvärlden med hänvisning till deras kriminalitet som en bidragande 

orsak till att de stigmatiseras.   
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3 Empiri/Egen undersökning 

 

 

Vi kommer i detta avsnitt presentera vår empiri utifrån olika teman för att sedan koppla dessa 

till de teoretiska utgångspunkterna och presenterad tidigare forskning. Inledningsvis kommer 

vi att ge en kort presentnation av respondenterna. Intervjusvaren är indelade under fyra teman; 

familje- och släktförhållanden, uppväxt och skolgång, den brottsliga karriären och 

vänskapskrets. Anledningen till denna uppdelning är som vi tidigare nämnt i metodavsnittet 

att vårt syfte är att fånga respondenternas livshistorier på ett övergripande plan. Valet av varje 

tema har gjorts med utgångspunkt från tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna 

samt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Inom varje tema kommer det 

även finnas underrubriker för att ge läsaren en tydlig överblick.  

3.1 Resultatredovisning/Analys 

Respondenterna: 

Linus var den förste unga mannen som vi intervjuade. Han är idag 22 år gammal och 

uppvuxen i Vårberg. Den andra respondenten var Andreas som är 21 år gammal och är 

uppvuxen i Saltsjöbaden i Nacka. Carl är 24 år gammal, uppvuxen på Södermalm. Den fjärde 

respondenten var Jesper 20 år gammal född och uppvuxen i Uppsala. Johannes 23 år gammal 

är född och uppvuxen i Vårberg och har ett finskt påbrå. Den sista unga mannen vi 

intervjuade var Ibrahim 21 år gammal. Han skiljer sig från de övriga respondenterna genom 

att han är född i Irak men är uppvuxen i Rosengård i Malmö. 

 

3.1.2 Familje- och släktförhållanden 

Familjens betydelse för individens självkänsla är ett återkommande inslag i den forskning 

som fokuserar på de strukturella förutsättningarnas inverkan på ett kriminellt beteende. Under 

våra intervjuer med de unga männen framvisas ett tydligt mönster gällande deras 

familjeförhållanden under sin tid som kriminella. Flera beskriver dessa som komplicerade och 

instabila, ofta som en följd av att en eller båda föräldrarna missbrukade.  

Min syster tog hand om mig när jag var yngre så jag fick en extra mamma, eftersom min 

mamma alltid hade alkoholen som nummer ett. /…/ Min pappa sopade på oss när vi var små. Så 

jag har liksom inte anförtrott mig till honom eller någon i familjen. Jag har behållit mina känslor 

för mig själv” (Linus) 
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Linus äldre bror försökte hålla kontakten med honom och bjöd i början hem honom för att fira 

högtider med sin familj. Han beskriver dock att den äldre brodern tröttande efter ett tag och 

kontakten upphörde. Med tiden blev kontakten med fadern, modern och syskonen allt mer 

sporadisk.  

De trodde att jag satt inlåst efter en av mina rättegångar när jag i själva verket var hemlös och 

satt och missbrukade med a-lagarna på en parkbänk. Jag hade ingen chans att ta kontakt med 

dem så de trodde att jag satt inne. När de frågade mig när jag skulle komma ut tänkte jag att de 

inte hade något med mig eller med mitt liv att göra. (Linus) 

Linus beskriver hur moderns drickande och faderns våldsamhet födde en ilska och ett hat som 

fungerade som en drivkraft som drev honom djupare in i kriminaliteten och missbruket. 

Jesper berättar hur han växte upp med en far som var kriminell och missbrukare. När han själv 

började begå kriminella handlingar och utvecklade ett narkotikamissbruk hände det att han 

fick hjälp av fadern att få tag på droger. Han beskriver hur han som 9-åring stal sin första 

cykel och inte såg på handlingen som någonting konstigt eftersom han hade sett sin far stjäla 

saker tidigare.  

Första gången min pappa blev dömd var jag ungefär 6 år gammal och då tyckte jag det kändes 

konstigt. Han har blivit dömd för allt från rån till misshandel. I början undrade jag varför min 

pappa begick brott men med tiden började jag acceptera det; han är som han är (Jesper) 

     3.1.2.1 Kriminalitetens effekt på familjerelationerna 

Johannes växte också upp med missbruk i familjen. På grund av detta fick han ta mycket eget 

ansvar. Han beskriver hur det ofta var bråkigt hemma och det hände flera gånger att grannarna 

klagade på grund av allt oväsen. Då Johannes var 14 år flyttade modern och han bodde kvar 

ensam med sin far. Han förklarar hur modern alltid varit emot att han drack alkohol medan 

fadern kunde gå till systembolaget åt honom. Allting blev lättare hos fadern berättar Johannes, 

hemma hos honom fanns inga gränser och hans beteende fick aldrig några konsekvenser. I 

likhet med Jespers relation till sin far är det tydligt hur avsaknaden av konsekvenser för ett 

felaktigt beteende ledde till att Johannes inte hade någonting att förlora på att fortsätta som 

han gjorde, vilket senare ledde till att han började begå brott. Tidigare forskning pekar på hur 

kriminalitet och missbruk hos föräldrarna är faktorer som visat sig leda till en högre grad av 

utsatthet (Nilsson 2001, s. 130). Johannes och Jesper beskriver båda hur missbruket inom 

familjen ledde till att de saknade en trygg hemmiljö.  

 Jag skulle beskriva min uppväxt som dålig. Jag har inte fått det som man behöver när man är 

barn när jag tänker efter idag. Det har varit väldigt hackigt och svårt att växa upp så som jag 

gjort. Det har inte varit bra, mer dåligt skulle jag säga. (Johannes) 
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Carl berättar hur hans kriminella beteende hade en negativ effekt på hans familjerelationer. 

Föräldrarna skildes när han var 2 år gammal och därefter bodde han varannan vecka hos 

fadern och modern. Hos fadern gällde stränga regler och det förekom även att han blev slagen 

vilket sårade honom djupt. Carl berättar hur han struntade i modern helt eftersom hon inte 

satte lika tydliga regler hemma. När Carl drogs djupare in i kriminaliteten började han ta 

avstånd från familjen. Han förklarar hur han kände att han inte passade in när han såg hur bra 

hans familj hade det. Detta ledde till att de levde sina liv på olika håll, var och en skötte sitt.  

Ibrahim skilde sig från de övriga unga männen genom att beskriva sina familjeförhållanden 

som ”goda”. Han blev den första i familjen att begå brott och ta droger vilket han berättar fick 

honom att känna sig stigmatiserad.  

Jag har aldrig haft problem hemma, ingen som missbrukar eller kriminell. Jag blev familjens 

svarta får, den första som trillade ur den kedjan där alla var hederliga och bad fem gånger om 

dagen. För mig gick det åt ett annat håll. (Ibrahim) 

Inom familjen talade man inte om hans brottslighet och när det blev känt för hans far att 

Ibrahim använde droger beskriver han hur fadern gav upp hoppet om honom. Som en följd av 

att bandet till fadern försvagades minskade också Ibrahims strävan efter att ändra sitt beteende 

och sluta med kriminaliteten. I och med att hans far redan gett upp hoppet om honom hade 

han ingenting att förlora på att fortsätta begå brottsliga handlingar. Vid de tillfällen då han 

fick skäll hemma för hur han betedde sig berättar Ibrahim hur han låtsades lyssna för att inte 

såra föräldrarna men egentligen brydde han sig inte. Friheten blev större i och med att banden 

till familjen blev svagare. Genom att Ibrahim upplevde sig som stigmatiserad inom familjen 

sökte han sig till andra människor som också sysslade med kriminalitet och som accepterade 

honom och hans värderingar. Inom de kriminella kretsarna märkte han hur hans färdigheter 

uppmuntrades, de ingav status och respekt. Ju längre han drogs in i de kriminella kretsarna ju 

större blev avståndet mellan honom och familjen.  

Ena brorsan har ju gått en helt annan väg, vi har aldrig pratat om min kriminalitet. Det skulle 

förstöra relationen mellan oss. Min storebror har ju försökt vara med mig men aldrig tagit upp 

ämnet om min kriminalitet. (Ibrahim) 

Sammanfattningsvis pekar mycket av vår empiri utifrån detta deltema på den inverkan 

familjerelationerna har haft för de unga männens känsla av trygghet. Det faktum att Ibrahim 

fortsatte att begå brottsliga handlingar med bakgrund av att han upplevde sig som familjens 

”svarta får” går att koppla till Goffmans teori om det stigma som följer med ”fläckar på den 

personliga fasaden” (Goffman 2011, s. 12). Detta går också att se i hur Carl upplevde sig som 

utanför på grund av sin brottslighet och hur detta ledde till att han tog avstånd från sin familj. 
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Utifrån Hagan & McCarthy (1995) är kriminellt kapital lättare att erhålla om någon i 

personens närhet begår brott (Moule Jr. et al. 2013, s. 144). Det faktum att Jespers far begick 

kriminella handlingar gjorde att hans kriminella kapital ökade vilket bidrog till hans egen 

kriminella inbäddning.  

3.1.3 Uppväxt och skolgång 

I detta avsnitt redogör vi för svar på våra frågor om intervjupersonernas uppväxtmiljö och 

skolgång. I föregående avsnitt beskrev vi hur intervjupersonernas relationer till sin familj såg 

ut under sin tid som kriminella. I detta avsnitt avser vi presentera hur de upplevde sina 

uppväxtförhållanden på ett mer övergripande plan. 

Individens uppväxtförhållanden är en del av det sociala kapitalet och har en avgörande roll för 

individers position i samhället (Ritzer 2009, s. 51). Tidigare forskning har visat att en 

ogynnsam uppväxtmiljö utgör en riskfaktor för ett kriminellt beteende. Skolan spelar också en 

viktig roll under ungdomens uppväxt. Förutom att den förmedlar kunskap som ökar 

ansamlingen av individens humankapital utgör den också en arena för skapandet av 

vänskapsrelationer.  

     3.1.3.1 Uppväxtförhållanden 

Linus berättar under intervjun hur han tidigt kände att han var annorlunda jämfört med sina 

jämnåriga kamrater. På dagis började han fascinera sig för poliser, vapen och fängelser; allt 

som hade med kriminalitet att göra intresserade honom.   

Det började redan på dagis då jag märkte att jag inte var som de andra barnen. Jag minns ett 

tillfälle då jag tog tag i en kille och stängde in honom i en sandlåda och satte mig på den för att 

han inte skulle kunna komma ut, för mig var det en lek. (Linus)  

Hemsituationen var kaotisk på grund av faderns våldsamhet och moderns drickande. Då Linus 

äldre syskon flyttade hemifrån tidigt blev han det enda barnet i familjen vilket gjorde att han 

inte trivdes. 

Flera av de unga männen berättade under intervjuerna hur föräldrarnas missbruk och 

våldsamhet ledde till att deras uppväxt blev otrygg. Andreas beskriver sig själv som ”lyckligt 

lottad” då han kommer från en välbeställd familj. Det var när han kom upp i 13 års ålder som 

miljön hemma blev alltmer stressfull. Fadern drack mycket alkohol och hade ett starkt 

temperament. Andreas beskriver hur han brukade gömma sig när han såg faderns bil för att 
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han inte ville gå hem. Johannes beskriver också hur familjens problem inte syntes utåt. Inom 

familjen var det dock alltid bråk och han fick ta mycket eget ansvar hemma.  

Det var inte så att de slog mig eller så men de drack hela tiden och bråkade. Som liten att se det 

där dag in och dag ut - det var ingen bra miljö att växa upp i. (Johannes)  

Jesper skiljer sig från de övriga unga männen genom att han spenderade en stor del av sin 

uppväxt på barnhem och i olika familjehem. Föräldrarna skildes när han var 3 år gammal, 

modern träffade en ny man och flyttade till honom och fadern var under den tiden hemlös. 

Han beskriver hur han kände att modern valde bort honom. På grund av att Jesper flyttades 

runt bland olika familjehem hann han aldrig känna sig hemmastadd. När han väl rotat sig på 

ett ställe så var det dags att flytta igen. Efter det att modern lämnat honom som liten och 

fadern varit frånvarande på grund av sitt missbruk och hemlöshet fick han svårt att lita på 

människor. Detta förstärktes ytterligare i och med att han, som han beskriver, kastades runt 

som en boll mellan olika familjehem i Sverige. 

Flera av de unga männen ger uttryck för hur de växt upp under otrygga förhållanden och hur 

dessa påverkade dem negativt. De unga männens uppväxtförhållanden innehåller inslag av det 

som i tidigare forskning benämnts som riskfaktorer och som har visat sig ha samband med 

brottslighet (Nilsson 2001, s. 128).  Det är givetvis individuellt hur pass stor inverkan otrygga 

hemförhållanden har på den enskilde individen. Vårt material pekar dock på hur otrygga 

uppväxtförhållanden bidragit till en känsla av otrygghet hos de unga männen. 

     3.1.3.2 Skolgång 

Den forskning som visat på en koppling mellan elever med låga betyg och deras 

brottsbelastning överensstämmer till viss del med de intervjusvar vi fått. Flera av de unga 

männen beskriver tiden i skolan som ångestfylld och stökig på grund av att de hade svårt att 

koncentrera sig. Som en följd av detta fick flera av de unga männen extra insatser i form av 

stödlärare eller att de placerades i mindre grupper. Andreas fick en stödlärare i årskurs 7 som 

satt bredvid honom på lektionerna vilket han i början tyckte var mycket jobbigt. Efter hand 

började han dock anförtro sig mer till stödläraren som själv hade haft en stökig uppväxt.  

 I årskurs sju fick jag en speciallärare som fick sitta med mig under lektionerna och som jagade 

efter mig i korridorerna när jag inte dök upp på lektionerna. Jag tyckte att det var jobbigt i början 

men han var också rak på sak och han hade själv haft det stökigt när han var liten. Så jag kunde 

dra paralleller till mitt eget liv och få en identifikation. (Andreas) 
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I Andreas fall blir det tydligt hur betydelsefull skolans stödjande och uppsökande funktion 

kan ha för ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet. Ett annat talande exempel för hur 

skolan fungerat stödjande för en av de unga männen är den kompromiss skolan gjorde med 

Linus under tiden han gick på mellanstadiet. Han beskriver hur hans lärare tidigt upptäckte att 

han var musikalisk begåvad. Det ämne som Linus hade svårast med var matematik så hans 

matematiklärare gjorde en kompromiss med honom. Varje fredag innan han hade matematik 

på schemat fick han träffa sin musiklärare och spela elgitarr. Detta beskriver han som mycket 

positivt. I motsats till musiklärarens stöd fick Linus i efterhand veta att skolans rektor hade 

gått runt till olika skolklasser och uppmanat andra elever att inte umgås med honom.  

Ibrahim berättar hur han bråkade mycket med lärarna och andra i elever under början av sin 

skolgång eftersom han inte kunde språket vilket ledde till flera missförstånd. Under högstadiet 

befann han sig nästan aldrig i skolan och beskriver sig själv som stökig. Han sökte lärarnas 

uppmärksamhet genom att inte göra som han blev tillsagd, han förklarar hur det sammanföll 

med andras bild av honom som ”tuff i förorten”.  

Den roll som stödläraren hade för Andreas kan liknas vid Goffmans (2011) beskrivning av 

människor som personer med ett stigma ser som ”de egna” (Goffman 2011, s. 28). I och med 

att en person som tillhör ”de egna” själv upplevt samma stigma kan denne genom sina 

upplevelser ge stöd om hur man hanterar att leva med ett stigma (Ibid.). I detta avseende blir 

stödläraren en av de ”de egna” vilket ger en möjlighet för denne att fungera som en positiv 

förebild för ungdomen. Bourdieu (1994) skriver hur individens sociala kapital bestämmer vart 

denne hamnar inom fältet (Ritzer 2009, s. 437). Stödläraren blir ett bevis på motsatsen; att 

växa upp under problematiska hemförhållanden behöver inte påverka vart du som individ 

hamnar inom fältet. I Linus fall bidrog lärarnas uppmuntring av hans musikaliska begåvning 

till att framhäva hans resurser. Samtidigt, genom rektorns varning till andra elever att undvika 

honom bidrog de till att stigmatisera honom. Det är rimligt att anta att detta kan ha bidragit till 

att öka Linus känsla av att inte ha någon i skolan som han kunde identifiera sig med och att 

han därför valde att söka sig till andra utanför skolan som hade ett liknande stigma. 

Ibrahims upproriska beteende i skolan går att koppla ihop med den attityd som Moule Jr. et al. 

(2013) beskriver att individen måste anta för att klara av livet på gatorna; i Ibrahims fall, livet 

i förorten (Moule Jr. et al. 2013, s. 145). Det blir också tydligt hur andras bild av honom som 

”tuff i förorten” och den attityd som följde med detta inte var till hans fördel i mötet med 
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skolan. En följd av detta blir, enligt Moule Jr. et al. (2013) att möjligheterna till utbildning 

eller arbete på den ordinära arbetsmarknaden begränsas och ökar individens behov av att 

stanna kvar inom de kriminella kretsarna (Moule Jr. et al. 2013, s. 145). Som ett resultat av 

detta ökade Ibrahims kriminella inbäddning. 

3.1.4 Den brottsliga karriären  

Brottslighet har varit det tema som har fokuserat på de unga männens väg in i kriminalitet, hur 

tankegångarna gick under och efter brotten och hur de såg på sig själva.  

     3.1.4.1 Den första kriminella handlingen 

Snatteri var den brottsliga handling som de flesta av våra informanter begick först, ofta i 

sällskap av vänner. Andreas berättar hur han tog sig rätten att stjäla saker eftersom han inte 

hade några pengar. Ibrahim ger en liknande förklaring till varför han snattade. 

Det har varit ont om pengar hemma då vi gick på socialbidrag. Därför började man snatta. Men 

sedan när det gick bättre för mamma med pengar så var man redan fast i det, mammas pengar 

var ingenting jämfört med det jag fick genom att begå brott./.../ Sedan var det smaken för att det 

var gratis. (Ibrahim)  

I Ibrahims fall blir det tydligt hur familjens begränsade ekonomiska tillgångar hade en 

inverkan på att han började begå brottsliga handlingar. Ibrahims uttryck om att familjen hade 

”ont om pengar” går att tolka som att deras ekonomiska resurser var begränsade till det mest 

grundläggande såsom mat, räkningar med mera. Det blir därför rimligt att anta att han ville ha 

saker som hans familj inte kunde köpa på grund av att deras ekonomi inte tillät det. Detta går 

även att koppla till tidigare forskning som visar på hur ekonomiska svårigheter inom familjen 

kan utgöra en riskfaktor för brottslighet (Nilsson 2001, s. 128). Ibrahims skäl att begå 

brottsliga handlingar kan därför ses härröra ur hans känsla av att leva i fattigdom. 

Intervjumaterialet visar hur miljön och de personer som fanns i de unga männens omgivning 

hade en inverkan på deras brottsliga beteenden. Jesper berättar hur brottsligheten var ett 

naturligt inslag i hans vardag. Han var inte ensam om att ha en far som begick brott, det 

gjorde även flera av hans vänners familjemedlemmar inom det område han bodde. När han 

såg hur de äldre killarna gick in i affärer och stal kläder och mat ville han göra samma sak och 

följde därför efter dem. Johannes beskriver också hur en person i hans omgivning som han 

sett upp till blev ett bevis på de positiva följderna av att begå brottsliga handlingar. 

Jag fick kontakt med de äldre killarna genom att en av dem bott granne med mig. Jag har alltid 

sett upp till honom trots att jag alltid vetat att han gjort massa kriminella grejer. Jag tyckte han 
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var cool för att han alltid hade pengar, gled runt i schyssta kläder och verkade må så bra. Jag 

ville bli som honom. (Johannes) 

Det blir tydligt hur pengar varit en viktig drivkraft bakom de unga männens brottsliga 

handlingar. Langningen av droger gav Ibrahim stora summor pengar som han spenderade på 

kläder och andra materiella ting, detta gjorde att han fick uppmärksamhet och status.  

Man hade ju pengar, i och med brotten. När du går i sjuan och går runt med 6000 kr i fickan och 

fina kläder, vem skulle inte vilja vara din kompis? (Ibrahim)  

Den status och uppmärksamhet som Ibrahim upplevde när han plötsligt dök upp med dyra 

kläder och mycket pengar skulle kunna ses som ett försök att kompensera för hans andra 

brister. Han beskriver hur han som nyanländ i Sverige hade svårt att få vänner på grund av att 

han inte kunde språket och hur familjen hade ekonomiska svårigheter. I interaktion med andra 

i det område där Ibrahim befann sig talade pengar och dyra kläder för sig själv, och blev på så 

sätt en källa till uppmärksamhet och status för honom. 

För mig kändes det spännande och avancerat att börja sälja knark. Jag kunde dra in upp emot 

80 000 kronor i månaden genom att sälja droger. Så varför skulle jag inte fortsätta? Kolla vilka 

pengar jag har, jag kör omkring på en scooter som jag betalat kontant själv.  (Ibrahim) 

I samband med att pengarna blev större växte också Ibrahims kontaktnät. I början hade hans 

kriminella kontakter främst bestått av personer som bodde i samma område som han själv. 

Efter hand började han besöka andra städer där han togs emot av andra kriminella, han 

beskriver det som att han åkte på en semester runt till olika vänner i hela Sverige.  

     3.1.4.2 Syftet bakom de brottsliga handlingarna 

I takt med att brotten blev grövre blir det tydligt hur brottens syfte också förändrades för flera 

av de unga männen. Johannes och Andreas utvecklade under sin brottsliga karriär ett 

missbruk av alkohol och narkotika. 

Under sommarlovet i årskurs 7 hade en kompis kommit i kontakt med cannabis och jag var 

intresserad av att prova. Jag märkte att det inte var så farligt som folk sa, jag gillade effekten 

redan från första stund och kunde skratta åt allting. (Andreas)  

De brottsliga handlingarna började i allt större utsträckning handla om att finansiera 

missbruket.  

Jag såg ju också att det huvudsakligen var missbruket som ledde till att jag begick brott, sedan 

var det ju lite våldsbrott för att kunna hävda min självkänsla. Allt annat kan dras till mitt 

missbruk. Jag tog allting jag kunde komma åt så länge det gjorde mig avtrubbad. (Johannes) 

Då Johannes kom i kontakt med andra missbrukare upptäckte han hur han började röra sig på 

farlig mark. I de kretsar där narkotika och alkohol hade en uttalad plats fanns inga spärrar, alla 
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tänkte på sig själva och sitt eget missbruk. Konsekvenserna av att inte betala för drogerna i tid 

kunde bli förödande; Johannes blev flera gånger misshandlad och vid ett tillfälle hotades hans 

vänner med kniv för att de vägrade avslöja var han befann sig.  

Jag fick mycket problem för mitt sista brott. Jag gick på fel folk, helt fel folk, jag snodde droger 

av dem och det slutade inte så snyggt. Då orkade jag inte mer, jag tänkte att det räcker nu. Sedan 

fick jag en drogpsykos, jag hade varit uppe flera nätter och då kände jag efter det att jag ville 

sluta. (Johannes) 

Våldet var även ett tydligt inslag i Linus brottslighet. Under ett rånförsök som han gjorde 

tillsammans med en vän hade de med sig en kniv som de satte mot halsen på en kille. Linus 

beskriver den starka känslan av makt han fick då han satte kniven mot killens hals. 

Jag kände hur han stelnade till när jag tryckte kniven mot hans hals och jag kände att fan, den 

här killen kommer göra exakt vad jag säger till honom. Så fort jag tog bort den såg jag hur lättad 

han blev och han andades ut och skrattade med oss. Detta gav mig en adrenalinkick. (Linus) 

Frågan i sammanhanget blir varför Linus drogs till att få adrenalinkickar. Den makt som han 

kände under rånförsöket skulle kunna ses som en kompensation för en vanmakt och en 

avsaknad av trygghet som utmärkte hans hemmiljö. Att utöva makt över någon annan kan bli 

ett sätt att synliggöra sig; att visa att man existerar som person och få uppmärksamhet och 

bekräftelse av omgivningen. 

Linus beskriver vidare hur han visste att det han gjort sågs som moraliskt fel, det hade han 

hört lärarna säga i skolan. Men han kände inte igen sig i deras beskrivningar av att brottet 

skulle leda till ånger och dåligt samvete. Han saknade den spärren och kände ingen ånger. Inte 

långt efter rånförsöket begick han sitt första inbrott, också denna gång i sällskap av en vän 

som precis som han själv drogs till den adrenalinkick som följde med de brottsliga 

handlingarna.  

Jag kommer ihåg hur min kompis sprang runt och tog saker men jag bara stod där. Jag fick en 

kick av att stå i någon annans hem dit jag inte blivit inbjuden. När jag tog saker gjorde jag det 

inte för att de hade något ekonomiskt värde, det var mer på grund av kicken jag fick. (Linus) 

Andreas beskriver också hur adrenalinkickarna han fick genom att begå brottsliga handlingar 

fick honom att fortsätta.  

Allting som ger mig kickar liksom går jag igång på; sedan spelar det ingen roll om det är droger, 

sex, spel eller kriminalitet. Jag tror att jag alltid har varit en sådan där adrenalinjunkie. (Andreas) 

     3.1.4.3 Kontakt med socialtjänsten 

Med hänvisning till att de unga männen började begå brottsliga handlingar i så ung ålder är 

det viktigt att ta med vilken roll socialtjänsten hade under denna tid. Ibrahim, Andreas och 
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Johannes beskriver hur de tidigt kom i kontakt med socialtjänsten som såg till att de kom i 

kontakt med BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) för samtal och utredning.  

Redan från det att jag gick i ettan hade jag en stödlärare vid min sida. Sedan var det besök hos 

BUP som gjorde utredning för ADHD men det visade inte på någonting. Jag mådde inte bra och 

tog ut det på andra hela tiden. (Johannes)  

När jag började skolan så kunde jag inte språket. Man förstod inte vad folk sa så man hamnade i 

bråk. Senare blev det bråk med lärarna. I årskurs tre kom socialtjänsten in och jag fick gå hos en 

psykolog och blev utredd för ADHD. Det hjälpte inte. (Ibrahim) 

Ibrahim beskriver hur han uppskattade kontakten med den psykolog han träffade. Hon förstod 

hans situation men kunde inte, enligt Ibrahim, hjälpa honom. Andreas berättar att han varit i 

kontakt med socialtjänsten sedan 13-års ålder och har haft flera samtal där även hans far 

närvarat. Han beskriver dock hur samtalen inte gav någonting eftersom varken han själv eller 

hans far velat se de problem som fanns inom familjen såsom faderns alkoholkonsumtion. På 

frågan hur de unga männen upplevde att de blev bemötta av socialtjänsten under sin tid som 

kriminella ger alla uttryck för att de fick ett bra bemötande. Det som framgår tydligt i flera av 

de unga männens berättelser är att kontakten med socialtjänsten hängde samman med deras 

egen vilja att ta emot hjälp.  

Jag kom i kontakt med dem när jag var 13 år gammal efter att min mamma kontaktat dem på 

grund av att jag tog droger. Deras bemötande var bra och de ville hjälpa mig men jag var 

aggressiv och lyssnade inte. (Andreas)  

Jag såg dem bara som ett problem så därför lyssnade jag inte så mycket på dem. Deras 

bemötande var dock bra och de var alltid trevliga mot mig. (Johannes) 

Johannes beskriver hur han först kom i kontakt med socialtjänsten när han var 14 år efter att 

de hade fått in en anmälan från hans skola. På grund av att Johannes ofta dök upp med 

blåmärken i skolan trodde lärarna att han blev misshandlad hemma. Han berättar hur de 

ställde frågor om hans hemförhållanden och att ge gav en bra bemötande och var trevliga. 

Men eftersom Johannes inte ville skapa problem sa han att allting var bra. Han berättar hur 

han under den tiden såg socialtjänsten som ett problem eftersom han visste att de inte kunde 

hjälpa honom. 

    3.1.4.4 Tiden som inlåst 

Andreas beskriver paniken över att bli inlåst första gången och att bli ensam med sina tankar. 

Att sitta inlåst i ett rum och inte ha någon att prata med, att inte kunna gå någonstans, jag 

flippade ur totalt och bankade huvudet i väggen. Jag minns att jag var tvungen att kissa i cellen 

för att de inte öppnade och det var bara kränkande. (Andreas) 
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Andreas beskriver vidare hur han efter att ha blivit inlåst första gången kände en del ångest 

men att det inte hindrade honom från att fortsätta begå brottsliga handlingar. Han ger uttryck 

för hur han manipulerade sig själv och förvred och förfinade tiden då han satt inlåst. Ju längre 

tiden gick ju mer lindrigt såg han på händelsen. 

Carl berättar hur han under tiden i fängelse upplevde att tiden stannade. När han väl blev 

utsläppt var det som att trycka på en knapp; då förväntades allting rulla på som vanligt som 

om ingenting hade hänt.  

Ibrahim är den av de unga männen som spenderat mest tid som inlåst. Han beskriver hur det 

fick honom att börja reflektera över sitt brottsliga beteende; han hade nu nått en punkt där han 

förstod att hans beteende kunde få stora konsekvenser. Ibrahim befann sig nu bland andra 

kriminella där flera blivit dömda till långa fängelsestraff vilket han beskriver som 

avskräckande. Inom fängelset fanns också en jargong, det gällde att veta sin plats. Tiden i 

fängelset fick honom att inse vikten av att ha tålamod, att svälja sin stolthet. 

Man träffar många kaxiga och stöddiga typer och tidigare svarade jag alltid med att slåss. En 

gammal farbror sa till mig under tiden i fängelset att om du ska slåss med alla som är kaxiga mot 

dig kommer du slåss mot 100-200 personer. Du kommer träffa på många sådana personer både 

här inne och där ute, det gäller att backa. (Ibrahim) 

I samband med att Linus blev anhållen och inlåst insåg han också att han genom detta nått ett 

vägskäl; han ställde sig frågan om det var det här han ville skulle bli hans framtid. Han kände 

ingen ånger över vad han hade gjort men känslan av att inte vara fri gjorde att han bestämde 

sig för att förändra sitt beteende, att sluta begå brott. Jesper beskriver också hur tiden som 

inlåst fick honom att börja reflektera över sig själv. 

Att vara i häktet gav mig tid att vara för mig själv och tänka igenom framtiden. Jag satt där själv 

i en månad med mina tankar. Jag kände att det här är inget liv, det blir bara knas. Du kanske får 

lite pengar för en stund men sedan åker du in igen och jag vill vara ute i friheten. (Jesper) 

Flera av de unga männen som suttit inlåsta beskriver hur straffet fick dem att tänka om, att 

börja reflektera över sitt beteende för att undvika att hamna i samma situation igen. Johannes 

skiljer sig i sin berättelse om hur tiden som inlåst påverkade honom. Han upplevde att han 

kunde andas ut och tyckte att det var skönt att komma bort från det kaos som följde med hans 

kriminella livsstil. Då han satt på en öppen anstalt gavs han möjligheten att röra sig fritt på 

anstaltens område, han började träna mer regelbundet. Han beskriver hur tiden på anstalten 

var som att åka på semester.  
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Flera av de unga männen kom i kontakt med Ung i X-CONS under sin vistelse i fängelset 

eller under gruppmöten för personer som vill sluta missbruka. Besök på häkten och andra 

öppna och slutna institutioner är en del av Ung i X-CONS uppsökande verksamhet för att 

komma i kontakt med ungdomar som hamnat i kriminalitet och missbruk (Snowmedia.se, 28 

april 2013). Under ett möte för personer som vill sluta missbruka träffade Jesper en av ledarna 

inom Ung i X-CONS som sedan kom att bli hans sponsor. I början var han lite skeptisk till 

Ung i X-CONS; han tyckte att deras verksamhet lät rörig. Samtidigt hade han tröttnat på att 

sitta i möten och älta sina problem, nu ville han ta ett steg vidare ut i samhället. Efteråt tänkte 

han att Ung i X-CONS kunde ge honom den möjligheten genom att erbjuda praktik och 

fungera som en ingångsport till samhället. Carl beskriver hur han kom i kontakt med Ung i X-

CONS under sin tid i fängelset och hur de frågade honom om hur hans situation såg ut utanför 

fängelset. De erbjöd honom bostad och hjälp med myndighetskontakter. Den roll som Ung i 

X-CONS hade för de unga männen går att kopplat till Goffman (2011) teori om ”de egna” 

och lyfter fram betydelsen av de ideella organisationernas verksamhet (Goffman 2011, s. 29). 

Samtidigt, beskriver Goffman hur individen måste acceptera att han lever i en slags halv värld 

(Ibid.). Detta går att koppla till hur de unga männen förr eller senare kommer att möta 

personer i samhället som inte kommer ha samma förståelse när det gäller deras kriminella 

förflutna. Det Ung i X-CONS kan bidra med är att ge råd och stöd till hur de skall klara av att 

leva med det stigma som följer med att tidigare ha varit missbrukare och kriminell. På så sätt 

blev Ung i X-CONS en del av de unga männens sociala nätverk med en positiv effekt på deras 

sociala kapital genom skapandet av nya sociala kontakter som stödjer deras mål om ett liv 

utan droger och kriminalitet.  

Nu har jag mest vänner som är nykterister och som lever hederligt. Jag har ju mina vänner här på 

Ung i X-CONS. Jag gör allting för att undvika vänner som jag hade under min aktiva tid. 

(Johannes)  

Den roll som de unga männens sociala nätverk hade för deras brottsbenägenhet går i linje med 

Hagan & McCarthy (1995) teori om hur det ”kriminella kapitalet” blir lättare att skaffa ju 

djupare involverad personen är inom kretsar där kriminellt beteende är vanligt förekommande 

(Moule et al. 2013, s. 145). Genom att personer i de unga männens omgivning också var 

kriminella blev det naturligt att följa i samma fotspår. Detta bekräftar förståelsen av 

brottslighet som en social konstruktion där synen på allvaret i handlingarna starkt influeras av 

sin kontext. Vårt empiriska material pekar på hur de unga männens sociala nätverk där 

brottslighet var vanligt förekommande påverkade deras syn på kriminalitet.  
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Det var ju för att man såg det där varje dag. Pappa gjorde det, storebröder. Det var liksom 

normalt där jag befann mig. (Jesper)    

Viktigt i sammanhanget blir också de individuella förklaringarna bakom de unga männens 

handlingar. Den ”kick” som både Linus och Andreas beskriver följde med de brottsliga 

handlingarna är ett exempel på de individuella faktorernas inverkan. Andreas är den som 

tydligast pekar på den påverkan hans personlighet hade för de kriminella handlingarna. Hans 

beskrivning av sig själv som en ”adrenalinjunkie” stämmer överens med det individuella 

perspektivet där brottsbenägenheten förklaras ha en tydlig koppling till individens benägenhet 

att söka sig till aktiviteter som ger en omedelbar behovstillfredsställelse. Den avsaknad av 

ånger inför sina brottsliga handlingar som Linus beskriver belyser också betydelsen av hur 

individens känslighet och toleransnivå kan utgöra riskfaktorer för att hamna i brottslighet. 

I relation till Goffmans (2011) teori om hur stigmatiserade personer delar in omvärlden i två 

grupper blir det tydligt hur socialtjänsten och Ung i X-CONS separeras från varandra. 

Socialtjänstens personal kan sägas utgöra den första kategorin som Goffman (2011) kallar för 

”de visa”. Dessa är personer som är ”normala” men vars sympati och situation gjort att de 

kommer i kontakt med stigmatiserade personer. Ung i X-CONS och Andreas stödlärare blir 

istället en del av ”de egna” eftersom dessa själva haft ett liknande stigma och har erfarenheter 

av hur det är att leva med detta.  

3.1.5 Vänskapskrets 

 

Den betydelse som individens vänskapskrets har när det gäller brottsbenägenheten är 

framträdande i den forskning vi tagit del av. Vänskapskretsen, som en del av det sociala 

kapitalet, är också utgångspunkten i Moule Jr. et al. (2013) teori om gängmedlemskapets 

påverkan på individens sociala kapital genom skapandet av nya sociala band. De frågor vi 

ställde till våra informanter kopplat till detta tema har handlat om hur de unga männens 

vänskapskrets såg ut under deras tid som kriminella och om de, under denna tid, fick 

förfrågan om att bli medlem i ett kriminellt gäng.  

I takt med att de unga männen började begå brottsliga handlingar blir det tydligt hur flera av 

dem började söka sig till andra likasinnade. Linus, Ibrahim och Johannes beskriver hur de 

aktivt började granska sina vänskapsrelationer i förhållande till sin kriminalitet. 

Vissa vänner började som ytligt bekanta men utvecklades till att bli nära vänner. Nära vänner 

blev med tiden ytligt bekanta och man började byta vänner. Jag började titta på vem man kunde 

lita på och vilka som skötte sina kort bra, vilka som golade och så vidare. (Linus) 
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Jag tryckte bort alla som inte höll på med droger och som tyckte att jag gjorde fel som 

missbrukade och begick brott. För mig var de i vägen. Jag såg dem som ett hinder. Jag drogs 

bara till kriminella, särskilt narkomaner. De hade alltid någonting på sig. Där ville jag vara. 

(Johannes)  

Man tror att man har mycket nära bekanta men så är det inte. Det är bara ytliga vänner. Jag 

slutade ha kontakt med vännerna från högstadiet då de slutade med kriminaliteten. Eftersom jag 

själv fortsatte ville jag inte ha med personer att göra som inte var kriminella, det fanns ju inga 

pengar att dra in. (Ibrahim) 

Flera av de unga männen pekar på ”grupptryckets” betydelse för deras brottsliga handlingar. 

Johannes, som beskriver hur han alltid haft en låg självkänsla på grund av sin övervikt, såg 

möjligheten att synas och få bekräftelse genom att begå brottsliga handlingar. Det fick honom 

att framstå som modig inför sina kompisar och ökade hans självkänsla. Ibrahim berättar också 

hur han fick uppmärksamhet och respekt i samband med att han började sälja droger.  

Folk visste, Ibrahim, han jobbar med de äldre grabbarna. Vid 14-15 års ålder inger det respekt, 

folk visste att de inte kunde bråka med mig för jag hade folk som stod bakom mig. Det ingav 

status att gå runt med 10 000 kr i fickan i den åldern. (Ibrahim) 

Linus beskriver hur han på grund av att han inte kunde identifiera sig med någon i skolan 

började söka sig till andra personer utanför skolan. Förklaringen till varför han kände att han 

inte kunde identifiera sig med någon i skolan skulle kunna hänga samman med hur han, redan 

från dagis, känt sig annorlunda jämfört med sina kamrater.  

Linus tog ofta på sig rollen som ledare i sällskap med vänner i samma ålder och var den som 

uppmuntrade andra till att begå brott. När han sedan började umgås med äldre killar fick han 

dock en motsatt roll; då var det de som sa åt honom vad han skulle göra. Linus berättar att han 

efter att ha blivit utslängd hemifrån flyttade mellan olika hotellhem. Detta, beskriver han, 

ledde till ett ständigt byte av vänskapskrets. I samband med att han kom till ett nytt område 

förklarar han hur han var tvungen att bevisa vad han var kapabel till genom att begå brottsliga 

handlingar. I varje nytt område fanns det alltid någon som hade gjort liknande saker, om inte 

värre.  

Det blir tydligt hur de unga männens vänskapskrets hade en vital roll under deras tid som 

kriminella. Genom att begå brottsliga handlingar kunde de få en bekräftelse av andra inom de 

kriminella kretsarna, detta ingav respekt och ökade deras status. Men att vara en del av ett 

kriminellt nätverk innebar också att de behövde göra vissa avgränsningar; vänner som inte 

accepterade droger och kriminalitet blev ett hinder och misstänksamheten ökade gentemot 

vilka de kunde lita på. Följande är ett exempel på den sociala utsugning som enligt Moule Jr. 

et al (2013) följer med ett inträde i ett kriminellt nätverk (Moule Jr. et al. 2013, s. 145). Ju 

längre in de unga männen drogs inom de kriminella kretsarna ju tydligare blev det hur 
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människor som kunde utgöra ett hinder för deras brottslighet behövde gallras ut. Linus 

upplevde att han inte kunde identifiera sig med någon i skolan, det kunde han däremot med 

vänner utanför. Hans prestationer i skolan hade ingen betydelse i mötet med andra kriminella; 

istället var det de risker han vågade ta när det gällde att begå brott som blev utmärkande för 

hans humankapital. Den kriminella inbäddningen bidrog på så sätt till att klippa av band till 

samhället som hade kunnat förhindra kriminaliteten såsom banden till skolan och vänner som 

inte accepterade deras kriminalitet samt användning av droger.  

Kopplingen mellan vad som inger status för en person inom kriminella kretsar och hur detta 

kan bidra till att denne skapar sig en ”ryktbarhet” går att se i Ibrahims berättelse. Han 

framhäver hur hans färdigheter gav honom en ”ryktbarhet” såväl inom det kriminella 

nätverket som utanför. I och med att han umgicks med äldre kriminella killar visste folk att de 

skulle undvika att hamna i konflikt med honom. Umgänget med de äldre kriminella killarna 

fungerade på så sätt som den informationskälla som Goffman (2011) menar är bidragande för 

skapandet av individens sociala identitet (Goffman 2011, s. 57). De negativa följderna av att 

umgås med andra kriminella blir dock, att risken för att anhållas ökar (Ibid.). 

Goffman (2011) skriver hur en ökad ”status” eller ”ryktbarhet” kan gynna individens 

självkänsla vilket Ibrahim också bekräftar då det gav honom respekt från andra. Ibrahim 

skapade sig tidigt en ”status” och ”ryktbarhet” inom det kriminella nätverket genom sin 

lojalitet. 

Jag hade visserligen inte gjort stora affärer innan men, de visste att om jag sagt att jag skulle fixa 

en cykel, då fick de den redan samma dag. Jag höll alltid vad jag lovade. (Ibrahim)  

Johannes berättar hur han under tiden som kriminell drogs till personer som missbrukade och 

stötte bort vänner som inte själva tog droger eller begick brott. Han beskriver hur de vänner 

som var emot att han tog droger och begick brott egentligen var hans riktiga vänner, men 

under den tiden kunde han inte se det, då utgjorde de bara ett hinder. Genom att Johannes 

började umgås med andra missbrukare som var kriminella drogs han djupare in i en värld som 

hade sina egna spelregler och där straffen för felsteg kunde få allvarliga konsekvenser. Han 

berättar själv hur han vid ett flertal tillfällen blev misshandlat på grund av knarkskulder. Det 

blir tydligt hur Johannes genom i sitt umgänge med andra missbrukare och kriminella 

isolerades från människor som hade kunnat fungera som socialt främjande. Johannes 

berättelse illustrerar också tydligt den mörka sidan av det sociala kapitalet i mötet med 

missbruk och kriminalitet. 
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Andreas berättar att han alltid haft lätt för att skaffa vänner eftersom han är social och 

utåtriktad. 

Jag har alltid varit den där personen som ska vara lite clownaktig, lite rolig, hittat på dumma 

grejer och varit lättövertalad att göra saker. (Andreas) 

En utåtriktad socialitet beskrivs som en riskfaktor för en individs brottbenägenhet inom 

forskning med ett individbaserat perspektiv. Det faktum att brottsliga handlingar ofta sker i 

sällskap av andra gör att en individ med en utåtriktad socialitet kan bli extra mottaglig för 

grupptryck (Ring 2001, s. 92). Under sin uppväxt umgicks Andreas med några killar boende i 

samma område som han själv. De hade alla liknande problem såsom problematiska 

familjeförhållanden och kunde därför känna igen sig i varandra. Han beskriver det som att de 

blev som en liten familj som alltid ställde upp för varandra. Den starka gemenskapen som 

fanns inom Emils vänskapskrets är också framträdande i Fondéns & Sarneckis 

intervjuundersökningar med ungdomar tillhörande brottsaktiva grupper (Fondén 2001, s. 

227). 

     3.1.5.1 Gängmedlemskap 

Under tiden då de unga männen var kriminella ingick ingen av dem som medlem i något 

kriminellt gäng.  När de begick brott i sällskap av andra var det med vänner som kunde vara 

både nära och ytligt bekanta. Flera av de unga männen delar samma uppfattning om hur ett 

gängmedlemskap hade förändrat deras position och begränsat deras autonomi.   

För då visste jag att det var all in – då är det hela vägen. Då är det inte pengar det handlar om, då 

har jag kommit in på en annan bana. Då handlar det om att en vän skall kunna ringa mig och be 

mig utföra tjänster åt honom.. Ibland så händer det att man måste pressa någon för att få ut 

pengar. (Ibrahim) 

Jag tror inte det hade varit något jag ville. Jag tror att gäng sysslade med lite högre grejer än jag 

klarar av liksom när det kommer till brott. Det blir vatten över huvudet liksom, jag skulle inte 

klara av det. (Johannes) 

Jag vet hur det fungerar med mig i gäng till en början, det pallar jag inte. Jag gör mina grejer 

själv. Jag har sett folk som går med i gäng och det finns alltid någon som säger åt vad du ska 

göra och det kan vara saker som är väldigt riskabla. Jag har sett många som gått med i gäng som 

det gått åt helvete för. (Jesper) 

 Andreas fick vid ett tillfälle förslag via en äldre kompis om att komma i kontakt med ett 

kriminellt MC-gäng. Han tvekade först, det som lockade var gemenskapen och pengarna. 

Vetskapen om att man alltid har någon som håller en om ryggen. Påtryckningar från de 

vänner som Andreas umgicks med under sin uppväxt gjorde dock att han tog beslutet att inte 

kontakta dem. Han beskriver hur vännerna ställde ultimatumet att de skulle bryta kontakten 
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med honom om han valde att gå med i det kriminella MC-gänget vilket han nu i efterhand är 

tacksam över. 

Sammanfattningsvis visar vårt empiriska material hur såväl strukturella som individuella 

faktorer spelat in för de unga männens brottsbenägenhet. Genom att dela in det empiriska 

materialet i olika delteman har vi fått en möjlighet att på ett övergripande sätt analysera dessa 

utifrån presenterad tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter. I nästa avsnitt 

kommer vi att diskutera och dra slutsatser kring studiens resultat med koppling till dess syfte 

och frågeställningar.  
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4 Slutsatser/Avslutande diskussion 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur våra empiriska data går att koppla till studiens 

syfte och frågeställningar med bakgrund av presenterad tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter.  

Studiens syfte har varit att undersöka varför ungdomar begår brott och vilka faktorer som 

spelar in. Vårt resultat visar till stor del på hur faktorer som kan spela in för ungdomars 

brottslighet inte låter sig förklaras med utgångspunkt ur ett enda perspektiv. Vårt empiriska 

material pekar istället på en kombination av strukturella och individuella faktorer som i olika 

grad haft en inverkan på de unga männens kriminalitet.  

I vårt första tema ställde vi frågor kring de unga männens familje- och släktförhållanden. 

Sammantaget visar vårt empiriska material på hur flera av de unga männens relationer till sina 

familjemedlemmar varit laddade och att det funnits brist på kommunikation inom familjen. 

Familjen utgör en grundläggande del av individens nätverk och utgör resurser som blir en del 

av individens sociala kapital. Vår empiri visar hur flera av de unga männens hemförhållanden 

kännetecknats av otrygghet och konflikter vilket haft en negativ inverkan på deras sociala 

kapital. De unga män som hade föräldrar som missbrukade beskriver hur deras 

hemförhållanden var otrygga och att de därför sökte gemenskap utanför familjen exempelvis 

bland personer med ett liknande stigma. Jesper som växte upp med en far som missbrukade 

och var kriminell ger uttryck för hur det är lättare att erhålla ett ”kriminellt kapital” om 

individen har en person i dennes nätverk, i hans fall inom familjen, som själv är kriminell. 

Samtidigt pekar vår empiri på hur en individ som kommer från en familj där ingen är 

kriminell eller missbrukar inte är en garanti för att ungdomen inte hamnar i kriminalitet. 

Ibrahims familjeförhållanden illustrerar detta genom att han blev den första i familjen att begå 

brottsliga handlingar. Detta ledde till att han blev stigmatiserad och bidrog till att försvaga 

hans band till familjen. Den gemensamma nämnaren för de unga männen i relation till 

familjen är ett de upplevde ett stigma och utanförskap vilket ledde till att tog avstånd från 

familjen och sökte gemenskap på annat håll; inom ett kriminellt nätverk. 

I det andra temat berörde vi de unga männens uppväxt och skolgång. Då skolan är den plats 

där ungdomen spenderar mest tid förutom i det egna hemmet tyckte vi att det var viktigt att 
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ställa frågor kring hur de unga männen upplevde tiden i skolan. Skolan utgör också en del av 

individens nätverk och bidrar till att bygga upp såväl den unges social- och humankapital 

genom att knyta sociala band till andra elever och genom utbildning. Gemensamt för flera av 

de unga männen var att de på grund av koncentrationssvårigheter fick extra insatser från 

skolan i form av stödlärare eller att de blev placerade i en mindre klass. Detta visade sig både 

ha positiva och negativa konsekvenser för deras kriminella inbäddning. I Andreas fall 

utgjorde relationen till stödläraren ett positivt socialt band då stödläraren själv hade växt upp 

under problematiska familjeförhållanden vilket gjorde att Andreas kunde få identifikation i 

honom. I Linus fall bidrog hans matematiklärare till att stärka hans självkänsla genom att 

framhäva hans musikaliska begåvning. Samtidigt fick han i efterhand veta att skolans rektor 

gått runt till andra elever och uppmanat dem att undvika honom vilket bidrog till att 

stigmatisera honom. I mötet med andra inom det kriminella nätverket upptäckte de unga 

männen hur deras skolprestationer hade ringa betydelse vilket illustrerar hur humankapitalets 

innebörd förändras i mötet med andra kriminella. Då Ibrahim började umgås med de äldre 

kriminella killarna började han i större utsträckning ta på sig rollen som ”tuff i förorten” vilket 

skapade problem i mötet med skolan. Inom de kriminella kretsarna uppmuntrades risktagande, 

fysisk förmåga och en jargong som inte uppskattades i skolan. Detta bidrog sedermera till att 

han drogs djupare in i det kriminella nätverket där hans talanger kom till användning och gav 

honom bekräftelse.  

I det tredje temat behandlades de unga männens brottsliga karriär. Även här blir det tydligt 

hur stor inverkan de unga männens sociala nätverk hade för deras brottslighet. Genom att flera 

av de unga männen hade personer i sin omgivning som var kriminella blev de influerade att 

också begå brott. Några av de unga männen ger också uttryck för hur individuella faktorer 

såsom de ”kickar” eller den spänning som de upplevde i samband med att de begick brott fick 

dem att fortsätta och stanna kvar i kriminaliteten. Sammantaget visar vår empiri på hur en 

kombination av individuella och strukturella faktorer spelat in på de unga männens 

brottslighet. Ibrahim, till exempel, pekar på hur de pengarna som han fick i samband med 

brotten bidrog till att han fick status och uppmärksamhet från personer i hans omgivning. 

Inom det kriminella nätverket fick han ett rykte om sig att vara ”lojal” och ”korrekt” vilket 

gav honom bekräftelse och fick honom att vilja stanna kvar inom det kriminella nätverket. 

Den bekräftelse som Ibrahim fick inom det kriminella nätverket på grund av sina färdigheter 

bidrog till att förstärka hans position och utöka hans sociala kapital i de kriminella kretsarna. 
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Detta illustrerar, i överensstämmelse med vår teoretiska utgångspunkt, den mörka sidan av det 

sociala kapitalet.  

Den spänning och de ”kickar” som de unga männen medger att de upplevde i samband med 

de brottsliga handlingarna kan även ses som ett sätt för de unga männen att få uppmärksamhet 

och bekräftelse från andra genom att utöva makt. För Linus till exempel, manifesterade det sig 

genom att han upplevde en känsla av makt då han hotade en annan kille med en kniv.  

I början handlade flera av de unga männens brottslighet om att skaffa dyra kläder och andra 

materiella ting men efter hand då droger kom in i bilden gick pengarna åt att finansiera 

missbruket. Drogernas inträde i flera av de unga männens liv ger stöd för Moule Jr. et al 

(2013) beskrivning av hur det är vanligt att medlemmar i ett kriminellt nätverk är involverade 

i drogrelaterad verksamhet (Moule Jr. et al. 2013, s. 147). Det blir tydligt hur brottens 

karaktär förändrades i samband med att drogerna kom in bilden. Tidigare hade de brottliga 

handlingarna skett spontant. Efter att drogerna fått en allt större plats i flera av de unga 

männens liv blev de brottsliga handlingarna snarare en nödvändighet för att ha råd att fortsätta 

missbruka. Missbruket som kom in i samma veva som de unga männen började begå 

brottsliga handlingar blev en del av den sociala utsugningen och bidrog till att öka deras 

kriminella inbäddning.  

I vårt fjärde tema fokuserade vi på hur de unga männens vänskapsrelationer såg ut under deras 

tid som kriminella. Då flera av de unga männen begick brottsliga handlingar i sällskap av 

andra går det att se hur detta hade negativa konsekvenser på deras sociala kapital gällande 

vänskapsrelationer. För Johannes, Linus och Ibrahim bidrog den kriminella inbäddningen till 

att de var tvungna att klippa av icke-kriminella band eftersom de utgjorde ett hinder i deras 

brottliga karriär. Umgänget med andra kriminella bidrog också till att skapa en social 

information som i Ibrahims fall ledde till att andra visste att de inte skulle hamna i konflikt 

med honom. I samband med att Johannes började missbruka hamnade han i kretsar av andra 

missbrukare där våld var ett tydligt inslag. Han gav uttryck för hur det var en värld som 

kännetecknades av ytliga kontakter där var och en tänkte på sig själva i första hand. I mötet 

med missbruket och andra kriminella blir det tydligt hur Johannes isolerades och 

stigmatiserades som en effekt av den sociala utsugningen som följer med inträdet ett 

kriminellt nätverk. 

Vårt resultat visar att samhällets stöd har varit bristfälligt när det kommer till insatser för 

dessa unga män. De unga männen ger en samstämmig bild av att de fått ett bra bemötande av 
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socialtjänsten, samtidigt blir det tydligt att det hade behövts mer insatser från socialtjänstens 

sida för att hjälpa dessa unga män. Det är positivt att de unga männen upplevde att de fick ett 

bra bemötande från socialtjänsten men det var kanske inte tillräckligt då dessa unga män var i 

ett akut behov av hjälp i form av konkreta insatser. 

Tre av de unga männen beskriver hur de på grund av sitt utåtagerande beteende och sina 

koncentrationssvårigheter blev utredda för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen 

ADHD. Det är en intressant aspekt att samhället i första hand ser dessa beteenden 

sammankopplat med en psykisk funktionsnedsättning. Det faktum att flera av de unga männen 

i anslutning till att socialtjänsten kopplades in påbörjade en utredning hos BUP kan ses som 

problematisk. Efter de intervjuer vi gjort med dessa unga män blir det tydligt hur flera av 

deras hemförhållanden kan ha varit en bidragande orsak till att de hade svårt att koncentrera 

sig i skolan. Oavsett huruvida de hade en funktionsnedsättning som bidrog till svårigheter att 

koncentrera sig är det viktigt att inte glömma de strukturella faktorernas inverkan på en 

individs beteende; i detta fall en kaotisk hemmiljö. Andreas berättelse om hur han gömde sig 

varje gång han såg faderns bil illustrerar känslan av att ständigt behöva vara på sin vakt och 

den otrygghet som följde med detta. Det är därför förståeligt att denna känsla av otrygghet 

även gjorde sig påmind under skoltid och påverkade hans koncentrationsförmåga. Med 

bakgrund av detta blir det klart hur ett fastställande av en diagnos inte hade hjälpt de unga 

männen sett ur ett helhetsperspektiv; istället riktades fokus på bristerna inom individen vilket i 

sig kan ge upphov till en känsla av stigma. Ibrahim och Johannes beskriver hur utredningen 

inte visade på att de hade någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därför fick de 

heller ingen hjälp. Med bakgrund av detta tycker vi att det blir extra viktigt att lyfta fram 

socialtjänstens betydelsefulla roll; inte minst på grund av att den, till skillnad från psykiatrin, 

skall uppmärksamma vilken effekt sociala faktorer har för individen. Med andra ord, att 

komplettera för psykiatrins sökande efter förklaringar inom individen och istället se till den 

inverkan som exempelvis familjen hade för de unga männens koncentrationsvårigheter och 

utåtagerande beteende i skolan.  

Vårt empiriska material visar tydligt på hur flera av de unga männens hemförhållanden 

påverkade dem negativt och i anslutning till detta är det tydligt hur de hade behövt mer hjälp 

från socialtjänsten. Det blir påtagligt hur de sporadiska mötena med socialtjänsten inte ledde 

till några konkreta resultat som hade kunnat påverka de unga männens livssituation. Istället 

lades mycket ansvar på att dem själva var beredda på att öppna sig och ta emot hjälp.  Ung i 

X-CONS, som är en ideell organisation, hade däremot en verklig effekt och blev starten på en 
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ny form av gemenskap där medlemmarna delar ett liknande förflutet och blir en källa för nya 

sociala band. De unga männens kontakt med Ung i X-CONS är ett steg i rätt riktning men den 

sortens stöd hade behövt komma in tidigare i de unga männens liv. 

Gällande skolans insatser går det att se hur lärarna i vissa fall försökt nå fram till dem men att 

de hade behövts mycket mer stöd från skolans sida. Kompromissen mellan Linus och hans 

matematiklärare om att han skulle få spela elgitarr innan matematiklektionen är ett positivt 

exempel på hur skolan kan stärka sidor hos den unge som kan förhindra behovet av att visa 

sina färdigheter genom att exempelvis begå brott. Det blir för oss tydligt hur Linus 

matematiklärare klev ur sin roll som enbart ”utbildare” och istället började reflektera kring 

hur han som medmänniska kunde bidra till att få en elev att vilja stanna kvar i skolan. 

Samtidigt går det att se hur skolan kan ha en direkt motsatt effekt genom att stigmatisera 

ungdomen såsom då skolans rektor hade uppmanat andra elever att inte umgås med Linus. 

Detta tror vi kan bidra till att öka känslan av utanförskap för den unge vilket i sin tur ökar 

behovet av att finna gemenskap och identifikation med andra med samma stigma, exempelvis 

inom ett kriminellt nätverk.  

På vår frågeställning kring hur de unga männen upplevde samhällets stöd har vi i huvudsak 

fokuserat på hur bemötandet varit från personal i skolan och till viss del från socialtjänsten. 

Efter att vi genomfört datainsamlingen och kommit till slutskedet av arbetet med denna 

uppsats hade vi dock önskat att vi ställt fler frågor kring hur t.ex. polisen behandlat dessa 

unga män under olika skeenden av deras liv; såväl under deras kriminella karriär som efteråt. 

Det hade även varit intressant att gå djupare in på hur de upplevde tiden på ungdomshem och i 

fängelset. Detta hade kunnat vidga förståelsen av hur unga män med en tidigare kriminell 

bakgrund upplever sig blivit behandlade av ansvariga och verksamma inom dessa 

samhälleliga organisationer. 

4.1 Förslag till framtida forskning 

Vi har genom vår studie fått en ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som kan spela 

in för att en del ungdomar begår brottsliga handlingar. På grund av studiens tidsram har vi inte 

haft möjlighet att fördjupa oss mer i de unga männens livshistorier. Under vårt arbete med 

denna uppsats har vi konfronterats med flera intressanta infallsvinkar som skulle kunna utgöra 

tänkvärda förslag för framtida forskning. I detta avsnitt avser vi presentera en av dessa som 

rör dessa unga mäns framtida inträde på arbetsmarknaden.  
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Den sista frågan vi ställde under intervjuerna med de unga männen var hur de ser på sin 

framtid. De var alla samstämmiga om att deras framtid står och faller på att de klarar av att 

hålla sig drogfria och att de inte begår nya brott. Så länge de klarar av det så ser de ljust på 

framtiden. Linus vill fortsätta med musiken och Ibrahim planerar att fortsätta läsa ekonomi då 

han i framtiden vill arbeta som konsult. Vi tyckte att det var positivt att höra hur flera av de 

unga männen hittat någonting de brinner för och vill arbeta med i framtiden. Parallellt med 

detta började vi dock fundera kring framtidsutsikterna för unga män med en kriminell 

bakgrund på en allt mer konkurrensinriktad arbetsmarknad.  

Media vittnar om hur arbetssökande i allt större utsträckning granskas i sömmarna och hur allt 

fler arbetsgivare kräver ett utdrag ur belastningsregistret vid en arbetsintervju (Björklund, 18 

maj 2013). Detta väcker frågan kring samhället ”tolerans” mot tidigare brottdömda. Hur 

överseende är arbetsgivarna? Begränsas valmöjligheterna för arbete och i så fall, hur påverkar 

det motivationen att hålla sig borta från droger och kriminalitet? Kommer de unga männens 

tidigare kriminella förflutna leda till att samhällets organisationer misstänkliggör dem? Det 

vore intressant att följa upp hur detta kan påverka och eventuellt öka stigmatiseringen av 

personer med ett tidigare kriminellt förflutet i samhället.  
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Bilaga 1 

 

Respondenterna 

Linus: 22 år gammal. Född i Skärholmen, uppväxt i Vårberg. Begick sin första brottsliga 

handling när han var cirka 14 år gammal då han gjorde ett rånförsök. Har varit anhållen ett 

flertal gånger. Upplevde att de brottsliga handlingarna i sig gav honom så starka 

adrenalinkickar att han inte behövde droger, när de kom in i bilden var det för att han skulle 

kunna fortsätta begå brott. 

Andreas: 21 år gammal. Uppväxt i Saltsjöbaden, Nacka. Började snatta då han var runt 11 år 

gammal. Har varit anhållen. Kom i kontakt med alkohol i tidig ålder och började sedan röka 

cannabis. Beskriver sig själv som en ”adrenalinjunkie” – han sökte sig till allt som gav honom 

”kickar”.  

Johannes: 23 år gammal. Född och uppvuxen i Vårberg. Snattade första gången när han var 10 

år gammal. Blev dömd vid 18-årsålder för vapeninnehav. Har suttit häktad ett flertal gånger 

samt blivit dömd till fängelse då han var 20 år gammal. Beskriver hur mycket av hans 

brottsliga handlingar syftade till att få in pengar för att kunna försörja sitt dåvarande alkohol- 

och drogmissbruk.  

Carl: 24 år gammal. Född och uppvuxen på Södermalm, Stockholm. Snattade första gången 

då han var 10 år gammal. Blev dömd första gången vid 19 års ålder. Har suttit i fängelse. 

Beskriver hur problemen började i och med att han började dricka alkohol och blev arbetslös 

då han var 19 år.  

Jesper: 20 år gammal. Född och uppvuxen i Uppsala. Begick sitt första brott när han var 9 år 

gammal då han stal en cykel. Har suttit häktad. Beskriver hur hans dåvarande missbruk ledde 

till att han bland annat begick personrån.  

Ibrahim: 21 år gammal. Född i Irak. Uppvuxen i Rosengård, Malmö. Snattade första gången 

då han var 11 år gammal. Började langa droger vid 14-års ålder då han kom i kontakt med 

äldre killar som sysslade med kriminalitet. Dömdes första gången vid 18 års ålder för 

vapeninnehav. Har suttit i fängelse. 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 

Tema: Grundläggande frågor 

- Hur gammal är du? 

- Vart är du född/uppvuxen? 

- Vad har du för etnisk bakgrund? 

Tema: Uppväxt och familjeförhållanden 

- Har du växt upp med hela din familj? 

-  Har du några syskon, i så fall hur många?  

- Hur ser dina relationer ut med dina familjemedlemmar? 

- Finns det någon/några i din familj/släkt som du står särskilt nära? 

- Har någon i din familj/släkt blivit dömd för brott? 

- Om ja, vilka tankar har du kring detta? 

- Har ni pratat om detta inom familjen?  

Tema: uppväxt och skolgång 

- Hur skulle du beskriva din uppväxt? 

- Hur trivdes du i skolan? 

- Har du många vänner i skolan? 

- Vilken roll hade du bland dina vänner? 

- Förekom det någon mobbning under ditt uppväxtår? 

- Om ja, hur ställde du dig till detta och vilken roll hade du? 

- Skedde detta i eller utanför skolan?  

- Hade du några ämnen som du tyckte mer respektive mindre om? 

- Hur upplevde du att du blev bemött av dina lärare?  

- Gick du ut grundskolan med fullständiga betyg?  

- Hade du några fritids aktivitet?  

Tema: Brottslighet 

- Hur gammal var du då du begick din första brottsliga handling? 

- Vilken typ av brott var det? 

- Var du innan införstådd med att det du gjorde var straffbart?  
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- Begick du brottet själv eller i sällskap? 

- Vad var det som fick dig att begå denna första brottsliga handling? 

- Hur gick dina tankegångar före och efteråt? 

- Var du under handlingen påverkan av alkohol eller narkotika? 

- Blev du dömd för det brott du begick? 

- Om ja, vilken påföljd fick du och tycker du att den var rättvis? 

- Hur kände du efter att ha blivit dömd? 

- Har du blivit dömd eller begått flera brottsliga handling?  

- Om ja, vad var det som fick dig att begå nya brott?  

- Har du någonsin suttit i fängelse?  

- Hur upplevde du tiden du spenderade i fängelset?  

- Förändrade tiden i fängelse din syn på dig själv och de kriminella handlingarna?  

- Har du varit i kontakt med socialtjänsten under din kriminella karriär? 

- Om ja, hur upplevde du deras bemötande? 

Tema Vänskapskrets 

- Skulle du säga att du under din kriminella karriär hade många ytligt bekanta vänner 

eller några få nära vänner? 

- Har du tidigare varit medlem i något gäng/umgängekreets där ni begått rättsliga 

handlingar?   

Svar ja: 

- Hur gammal var du när du kom i kontakt med detta gäng första gången? 

- Var du medlem i detta gäng då du begick din första brottsliga handling? 

- Vilken betydelse hade gängmedlemskapet för dig? 

- Upplevde du några negativa aspekter av att vara medlem i ett brottsligt gäng? 

- Visste din familj om att du ingick i ett gäng? 

- Om ja, hade de några synpunkter på det? 

Svar nej: 

- Har du någonsin fått en förfrågan om att bli medlem i ett brottsligt gäng? 

- Om ja, varför tackade du nej? 


