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Förord 

Detta är en C uppsats skriven på Södertörns högskola vårterminen 2013. Det har varit ett 

intensivt, tidskrävande och kunskapsgivande arbete. Vi har skrivit denna uppsats tillsammans 

och i stort sett har vi skrivit samtliga kapitel ihop, dock har Merve Göker skrivit teorin om 

nätverk och socialt kapital och Lina Falinger har skrivit teorierna om stigma, utanförstående och 

avvikelse.  

För att ha kunnat genomföra denna uppsats har vi fått hjälp från olika personer som vi vill rikta 

vår tacksamhet till. Vi vill ge ett stort tack till våra informanter som tog sig tid att berätta sina 

livshistorier för oss. Vi vill även tacka vår handledare Alireza Behtoui som har givit oss 

vägledning och värdefulla råd under uppsatsskrivandets gång.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få djupare förståelse för hur ungdomars nuvarande identitet påverkas 

av deras kriminella bakgrund. Vi vill även förstå det sociala kapitalets betydelse för ungdomars 

livslopp som har betydelse även i identitetsskapandet. De teoretiska utgångspunkterna som 

använts som ett verktyg för att kunna analysera empirin är teorier om stigma, identitet och socialt 

kapital. Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av semi–strukturerade intervjuer 

som fokuserade på frågor om informanternas livshistoria. Empirin är uppdelad i olika teman; 

informanternas familjeförhållanden, boende och vänner, skolgången samt beskrivs även första 

brott och tiden på fängelset/ungdomshemmen. Vidare avhandlas informanternas brytpunkt från 

kriminaliteten, informanternas självbilder och framtidsplaner. Slutligen diskuteras hur olika 

faktorer under livsloppet skapar den unga kriminellas identitet samt diskuteras faktorerna som 

bidrar till en brytning från kriminella handlingar och svårigheter som de konfronteras av för att 

återuppbygga en ny identitet.  
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Abstract 

The aim of the study is to gain a deeper understanding of how young people's current identity is 

affected by their criminal background. We also want to understand the impact of resources in 

these young people’s social networks (that is their social capital) on their life course and 

formation and reformation of their identity. The theoretical frameworks used (as a tool to be able 

to analyze the empirical data) are theories of stigma, identity and social capital. The empirical 

study was conducted using semi-structured interviews that focused on questions about the life-

story of informants. The empirical data is divided into different themes such as the informants' 

family relationships, neighborhood, friendship as well as their schooling. Further described is the 

informants’ first offense and the time spent at the prisons / “youth homes”. We also discuss the 

informants’ distance from crime, the informants’ self-images at present and their idea about the 

future. Finally, we discuss how various factors during the life course shape and reshape the 

young criminal's identities, the factors that contributes to a break from criminal acts and the 

difficulties they encounter while dissociating from previous networks and life style. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ungdomar ses ofta som samhällets framtid, det är de som skall fortsätta bygga vidare det som 

föräldragenerationen har skapat. De brottsliga handlingar som begås av vissa ungdomar i nuet 

kan uppfattas som ett tecken på framtida sociala problem. Detta påverkar dels ungdomarna själva 

men även dess omgivning och samhället. Ungdomsbrottsligheten innefattar bland annat 

tillgreppsbrott, skadegörelse och våldsbrott (Brottsförebyggande rådet 2008:23:350). Enligt 

Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson (2010) var det år 2008 omkring 

30300 personer i åldrarna 15-20 år som misstänktes för brott mot brottsbalken. Ungdomarna är 

den åldersgrupp som enligt brottsstatistiken är den mest aktiva inom brott i samhället. Vidare 

menar de att majoriteten av ungdomarnas brottslighet vanligtvis avtar vid 20-årsåldern. Detta 

innebär att brottsligheten kan uttryckas som en övergående fas (Ekbom, m.fl. 2010:97–98).  

Ekbom m.fl. (2010) menar att det som fastställer att en individ är socialt avvikande är när 

individen överskrider de rådande normer och värderingarna som finns i det samhället där 

individen lever. Det som kan ses som avvikande kan variera givetvis beroende på tid och rum. 

Till exempel var homosexualitet en gång i tiden ett avvikande beteende samt ett brott i vårt 

samhälle. Nu efter många års kamp för lika rättigheter för individer med olika sexuella 

läggningar, är det inte längre i Sverige kriminellt att vara homosexuell. På samma sätt betraktas 

inte längre frånskilda kvinnor som sociala avvikande varelser såsom de gjorde för ungefär 50 år 

sedan (Ekbom, m.fl. 2010:15).  

Under vår studietid har vi båda varit intresserade av frågor som rör ungdomskriminaliteten. Vår 

första uppsats under vår andra termin hade temat ungdomskriminalitet och vid individuella 

examinationer när ämnet varit självvalt har det ständigt fallit under temat kriminalitet. På så sätt 

blev det naturligt samt en möjlighet att kunna fördjupa oss i detta tema då vi anser oss vara 

insatta i detta. Under flertal kurser under programmets gång har det diskuterats om identitet 

vilket har gjort oss intresserade av att få förståelse för hur identiteten kan påverkas av händelser i 

livsloppet.  
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Under fältarbetet för den här studien har vi fått information om fem individers livshistorier. I 

uppsatsen kommer vi att berätta om dessa individers resa från ett liv som kriminell till de 

personer de är idag och hur identiteten genomgår förändringar genom detta livslopp. Livsloppet 

innebär enligt Moule Jr. m.fl. (2013) en sammanflätning av ålderrelaterade händelser som 

påverkas av historiska och geografiska sammanhang (Moule Jr., m.fl. 2013:145). 

Med hjälp av organisationen X-CONS (som stödjer kriminella ungdomar att lämna 

kriminaliteten bakom sig), har vi fått tillgång till våra informanter vilka är fem personer som 

berättade om sina livshistorier. Genom att ta del av individers livshistorier finns det möjlighet till 

en ökad inblick i hur identiteten utformas, utvecklas och förändras samt hur det sociala nätverket 

som de är inbäddade i påverkar livsloppet. Livshändelserna är betydelsefulla då dessa bidrar till 

identitetsskapandet.  

1.2 Problemformulering  

Som nämndes ovan, när individen överskrider de rådande normer och värderingarna i det 

samhället där individen lever i, då betraktas den avvikande handlingen som en variant av 

kriminellt beteende. Utifrån detta perspektiv finns det en bestämd bild om vad som anses som 

”normalt” och vad som är avvikande. ”Normalitet” innebär, med andra ord, att beteendet 

stämmer överens med de rådande normerna i samhället, och det avvikande beteendet det som 

avviker från det som anses vara det normala, alltså det som majoritetssamhället tagit som norm. 

Normer, som sagt, varierar beroende på den sociala kontexten (Sarnecki 2009:27). Avvikelse är 

ett bredare begrepp som innefattar mer än just handlingar som inte är kriminaliserade, dessa 

beteenden kan vara exempelvis psykiska sjukdomar, missbruk och prostitution (Sarnecki 

2009:25). Beteenden som avviker från normer och värderingar som råder i samhället och som 

strider mot lagen anses som brott. Det är samhällets struktur som avgör normer, värderingar och 

lagstiftning (vilka förändras i tid och rum) som i sin tur avgör vad som är en brottslig handling 

(Ekbom, m.fl. 2010:15).  

Individens identitet är inte stabil och statisk utan förändras ständigt beroende på tid och rum. Den 

sociala– och den kulturella miljön, historiska skeenden och ekonomiska förhållanden är faktorer 

som påverkar identitetsskapandet. Med detta menas att beroende på det sociala rummet uppvisar 

en individ en sida av sin identitet, medan denne kan uppvisa en annan identitet i ett annat socialt 

rum (Hammarén & Johansson 2009:98). Till exempel, en student på socialt arbete kan vara en 
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aktiv feminist i ett annat sammanhang och en mor/syster i det tredje och en svensk eller 

invandrare i det fjärde sammanhanget. Identiteten kan liknas vid en roll som individen spelar på 

olika sätt beroende på vart denne befinner sig. Personen kan ha olika roller som denne kan byta 

emellan. När en individ innehar en roll kan det innebära ett socialt tvång att uppfylla rollen. 

Beter sig individen på ett sätt som inte ingår karaktären blir den avvikande, vilket medför att 

individen ständigt försöker upprätthålla denna roll för att kunna undvika avvikelsen. Detta i sin 

tur påverkar identiteten då individen kan bli begränsad i att kunna uppvisa den identiteten den 

faktiskt upplever sig ha (Hammarén & Johansson 2009:27).  

Studien kommer med utgångspunkt utifrån dessa definitioner fokusera på hur ungdomarnas 

identitet har utformats och utvecklats under tiden av kriminaliteten och efter det, samt hur de 

sociala nätverk som ungdomarna är inbäddade i har påverkat deras livslopp.  

1.3 Syfte 

 Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur fem ungdomars nuvarande 

identitet påverkas av deras kriminella bakgrund. Vi vill även förstå det sociala kapitalets 

betydelse för dessa ungdomars livslopp som har betydelse i identitetsskapandet. 

1.4 Frågeställningar:  

 Hur utformas ungdomarnas identitet av deras kriminella bakgrund?  

 Hur har ungdomarnas sociala kapital påverkat deras livslopp? 

1.5 Disposition 

Dispositionen av vår uppsats består av åtta kapitel. Det inledande kapitlet omfattar bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar samt disposition. Det andra kapitlet innehåller 

definitioner av ungdom, brott samt utländsk bakgrund. I det tredje kapitlet presenteras tidigare 

forskning inom ämnet utifrån makro-, meso- och individnivå. Kapitel fyra omfattar de teoretiska 

utgångspunkterna, vilka är teorier om stigma, identitet, avvikelse, utanförskap samt teorin om 

socialt kapital. Nästkommande kapitel är kapitel fem där metoden presenteras. Kapitel sex 

redogör för vår insamlade empiri utifrån intervjuer. I kapitel sju presenteras vårt material som 
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analyserats utifrån teorier och tidigare forskning. Slutligen i kapitel åtta redovisas 

slutdiskussionen och därefter referenslista samt bilagor.  

2. Definitioner 

2.1 Ungdom 

Det finns olika definitioner av begreppet ungdom. Begreppet ungdom poängteras som 

svårdefinierat av de som forskar om ungdom eftersom innehållet av detta begrepp inte är givet. 

Livsfasen mellan barndomen och vuxenheten är ungdomsperioden som åldersmässigt inte låter 

sig avgränsas.  Den känslomässiga och den psykologiska utvecklingen är en avgränsning som 

innefattar den period då personen utvecklar sin självbild och identitet. Denna tid utgörs 

vanligtvis från 11-årsåldern fram till 20-årsåldern (Estrada & Flyghed 2001:13). Personer som är 

mellan 15- 20 år är de som räknas till gruppen ungdomar inom kriminalstatistiken (Ekbom, m.fl. 

2010:97). Vi har valt att definiera ungdomar i denna studie som personer mellan 18-23 år gamla. 

Detta för att vi blev tilldelade ungdomar i dessa åldrar vilket vi kommer berätta mer om i 

avsnittet om datainsamling.  

2.2 Brott 

”Brott är beteenden som avviker från de normer som finns i samhället och som strider mot dess 

lagar” (Ekbom, m.fl. 2010:15). Det som definieras som ett brott enligt lagen och vem som är 

kriminell avgörs därmed utifrån samhällets struktur. Det som avser vara ett brott förändras under 

olika tidsperioder och även i varierande samhällen (Ekbom, m.fl. 2010:16). 

Brott i juridisk bemärkelse definieras som handlingar som enligt lagen leder till straff. Det som 

ses som brott i Sverige finns nedskrivet i brottsbalken och i ett stort antal specialrättsliga lagar. 

Samtliga människor är skyldiga till att ha kännedom om vad som är förbjudet enligt lag. 

Definitionen av brott utförs av samhällets lagstiftare. När samhällsförändringar, teknisk 

utveckling och politiskt reformarbete sker tillkommer nya brott till lagen (Ekbom, m.fl. 

2010:16). 

Ungdomsbrottslighet är överskridandet av samhällets rådande normer och lagstiftning som begås 

av unga människor (Estrada & Flyghed 2001:15).  
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2.3 Utländsk bakgrund 

Individer med utländsk bakgrund delas enligt Tove Pettersson (2001) in i kategorier som är 

första och andra generationen. Första generationens invandrare, enligt myndighetsdefinitioner, är 

personer som är födda och uppvuxna i annat land än Sverige, som har invandrat till Sverige i 

vuxen ålder. De individer som har minst en förälder född och uppväxt utomlands men själv är 

född i Sverige räknas som ”andra generationens invandrare” enligt samma 

myndighetsdefinitioner (Pettersson 2001:182). Vi anser att det är fel att definiera och benämna 

barn till invandrare som ”andra generationens invandrare”
1
. Det är ett sätt att definiera de som 

”de andra”. De har inte invandrat själva och därför är de inte invandrare. Dessutom är de 

definitivt en del av det svenska samhället och genom användning av ett sådant begrepp ger en 

felaktig signal. För att markera vår position, har vi valt att använda begreppet ”individer med 

utländsk bakgrund” när vi skriver om deras migrationsbakgrund, då handlar det om barn till 

individer som invandrat till Sverige.  

3. Tidigare forskning 

3.1 Brottsutvecklingen bland ungdomar  

Den mest brottsaktiva åldersgruppen i samhället är ungdomar. Runt 20 årsåldern avtar 

brottsligheten och för de flesta ungdomarna verkar brottslig aktivitet vara en övergående fas. 

Ungdomar som misstänks för narkotikabrott och misshandel ökar medan antalet ungdomar som 

misstänks för tillgreppsbrott minskar. Detta betyder inte nödvändigtvis att våldet har ökat utan 

reaktionen på våld har fått en ny karaktär. Exempelvis polisanmäls våld mellan elever i skolan 

betydligt mer än tidigare (Ekbom, m.fl. 2010:98- 99). 

I detta kapitel skall vi presentera tidigare forskning beroende på vilka nivåer de förklaras. De tre 

nivåer som skall presenteras är makro-, meso- och individnivå. 

                                                           
1 Det finns en hel del forskare i Sverige som också undviker begreppet ”andra generationens invandrare” och istället använder 

definitionen ”utländsk bakgrund” eller ”barn till invandrare”. Se till exempel Arai Mahmood, Schröder Lena & Vilhelmsson 

Roger (2000) En svartvit arbetsmarknad – en ESO-rapport om vägen från skolan till arbete. Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi (ES), Stockholm. eller Knocke, Wuokko& Fredrik Hertzberg (2000) Mångfaldens barn söker sin plats. En studie om 

arbetsmarknadschanser för ungdomar med invandrarbakgrund, Svartvitts Förlag.  
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3.2 Makronivå 

3.2.1 Vad påverkar ungdomsbrottsligheten?  

Det finns inte bara en enstaka faktor som själv har inverkan på ungdomsbrottsligheten utan den 

påverkas av olika faktorer på åtskilda nivåer. Dessa nivåer är makrostrukturella nivåer såsom 

arbetsmarknads-, vård- och utbildningspolitik. En avgörande faktor till utvecklingen av 

ungdomsbrottsligheten är att väldiga grupper av ungdomar har marginaliserats genom den höga 

arbetslösheten och den växande segregationen under 1990-talet (Ekbom, m.fl. 2010:103–104). 

Ungdomsbrottsligheten har minskat men de riskerna som finns för ungdomarna är hög 

arbetslöshet och den ökande tillgången på alkohol och droger. En annan risk är att växa upp i ett 

bostadsområde som är segregerat med hög brottslighet. När utanförskapet blir för stort och 

möjligheten att kunna utvecklas som människa verkar vara stängd kan kriminaliteten bli ett 

alternativ för en slags karriärväg ur fattigdom. I och med detta måste samhället bidra med att öka 

legala försörjningsalternativ för gruppen ungdomar såsom arbete, studier och personlig 

utveckling (Ekbom, m.fl. 2010:105). 

3.3 Mesonivå 

3.3.1 Personlighetsutveckling och socialisation 

Genom samspel med sin närmaste omgivning blir människan en social varelse. När en individ 

införlivar och tar med sig omgivningens normer och värderingar sker det som kallas 

socialisation. Föräldrar är de viktigaste personerna under de första åren för barnen. Därefter blir 

barnets kontaktyta vidare och ansluter sig då till större grupper och kamrater (Ekbom, m.fl. 

2010:146).  

Genom identifikation får barnet kunskap om etik och moral, barnet tar efter och införlivar olika 

värden. Om barnet inte blir respektfullt behandlat kommer detta inte kunna behandla andra 

medmänniskor med respekt. Skolan är av stor betydelse dels för barnets självvärdering samt dess 

vidare utveckling. Skolan har en betydande roll för socialisationen och intagandet av normer och 

regler (Ekbom, m.fl. 2010:147–148).  

3.3.2 Familj och boende 

Ungdomar med utländsk bakgrund har relativt mindre gynnsamma ekonomiska och sociala 

förhållanden jämförelse med ungdomar med svensk bakgrund. Detta innefattar även mindre 
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tillgång till skolor med resurser och en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Dessa faktorer 

inverkar tillsammans på individens sociala band till samhället och familjen. Familjer med 

utländsk bakgrund bor främst i de mest problembetingade bostadsområdena. Ungdomar som har 

goda förhållanden i hemmet men som bor i ett område där den sociala problematiken är hög, 

visar högre brottslighet än ungdomar som inte bor i ett socialt problematiskt område visar 

kriminologisk forskning (Brottsförebyggande rådet 2008:23:336). 

Att särskilja invandrarhushåll till en viss bostadsplats gör inte denna plats till ett 

”problemområde”. Det är med andra ord inte bosättning som är problemet, utan de villkoren som 

medföljer denna bosättning. Bostadsvalet för de invandrade personerna sker väldigt begränsat. 

Valmöjligheterna kan stå mellan två skilda miljonprogramsområden (som är bostäder som 

byggdes i Sverige år 1965-1975 på grund av den rådande bostadsbristen som orsakades av den 

stora inflyttningen till storstäderna) eller olika hyreslägenheter inom samma bostadsområde. 

Dessa människor väljer inte de faktiska levnadsvillkoren som medföljer med en bostad i ett 

problemområde. De villkoren som medföljer med dessa områden och som gör dessa områden till 

”problemområden” är bland annat arbetslöshet, sämre utbildning, social otrygghet, särbehandling 

och utslitna hus (Molina 2008:79).  

Tidigare forskning visar att invandrare i Sverige i betydande omfattning känner sig 

diskriminerade, dels av allmänheten som består av myndigheter och dels av individer i 

närmiljön. Ju mer märkbar en grupps utländska bakgrund är för allmänheten desto mer kan 

gruppen utsättas för diskriminering. Utanförskap och diskriminering som invandrare blir utsatta 

för i Sverige kan vara en orsak till varför barn till invandrare känner ett lösare band till samhället 

(Pettersson 2001:192). 

Förhållanden under uppväxten för de flesta människor som begår brott präglats av varierande 

sorter av resursbrister (Brottsförebyggande rådet 2008:23:335). I tidigare undersökningar har de 

indikatorer som visat sig ha samband med brottslighet och som ansetts som resursbrister är bland 

annat bristande omsorg hos föräldrar, skilsmässa eller strider inom familjen, familjemedlemmar 

med psykiska problem, kriminella och missbrukande föräldrar, ekonomiska problem, 

förflyttningar som orsakat kamrat och skolbyten samt svagt stöd hemifrån med hemuppgifter 

från skolan. Dessa indikatorer betecknas som ogynnsamma förhållanden i hemmet (Nilsson 

2001:128). Uppväxtvillkoren och levnadsförhållanden som individer lever med är betydelsefulla 
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för brottslighetens utsträckning och mönster visar kriminologisk forskning (Brottsförebyggande 

rådet 2008:23:354).  

Enligt Ekbom m.fl. (2010) kan ungdomar med bristande relationer till vuxna bli beroende av sitt 

ungdomsgäng. Detta gäng blir deras ”föräldrar” i tonåren om föräldrarna till individen har en 

bristande roll som förälder och omvårdare. Ungdomarna blir totalt beroende av ungdomsgänget 

och strävar efter att bli accepterade i dessa vilket medför att de anammar de regler som gänget 

har. Ungdomarna ökar sitt självförtroende genom att göra mer genomtänkta brott, ta tyngre 

droger om det är sådana regler som gäller i gänget de tillhör. Dessa ungdomar vantrivs hemma, 

är utstötta i skolan och har stora svårigheter att ta sig in i arbetslivet (Ekbom, m.fl. 2010:151). 

Ett gemensamt antagande i flera kriminologiska teorier är att det finns ett samband mellan social 

klass och individens egen brottslighet, att den sociala positionen familjen innehar kan vara en 

bidragande faktor till varför individer inom dessa familjer begår brott. Till exempel att individer 

som befinner sig i ”botten av samhällshierarkin”
2
 har sämre förutsättningar när det gäller 

arbetsmöjligheter vilket kan medföra att individer begår brott för att kunna försörja sig (Nilsson 

2001:130). Enligt tidigare forskning är risken för brott såsom stöld, skadegörelse och misshandel 

tre gånger så stor för ungdomar med föräldrar som befinner sig i botten av samhällets hierarki till 

skillnad från ungdomar med föräldrar som befinner sig högre upp i samhällshierarkin 

(Brottsförebyggande rådet 2008:23:335).  

3.4 Individnivå  

3.4.1 Avvikande beteende 

Det finns en mångfald av olika beteenden som ses som avvikande i samhället, dessa kan 

tillexempel vara missbruk, brott, ADHD eller aggressionsproblem. Det som avgör om en individ 

blir socialt avvikande är egenskaper hos individen, samhället och grupper, boendeområde där 

individen lever och värderingar och normer som råder (Ekbom, m.fl. 2010:15). Samhället 

reagerar på avvikande beteende genom att ta avstånd från dessa individer eller grupper. 

Avståndstagandet kan i vissa fall medföra bestraffningar såsom utestängning från 

                                                           
2 Beskrivningen ”botten av samhällshierakin” är i denna studie lånat ifrån Pierre Bourdieus (2004:434) definion av ”bottom of the 

social hierarchy”.  
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arbetsmarknaden. Genom sådana reaktioner kan individens känsla av att vara avvikande 

förstärkas (Ekbom, m.fl. 2010:16). 

3.4.2 Beteendeproblem under barndomen 

Ekbom m.fl. (2010) beskriver en studie som gjordes år 1994 om barns utveckling från födseln 

upp till 40-årsåldern då dessa följde barnens beteendeproblem över tid. Det var med syfte att veta 

om problemen var stabila eller föränderliga samt att se sambandet mellan beteendeproblem i 

barndomen, utveckling av tonårskriminalitet och kriminalitet i vuxen ålder. Det visade sig 

individer som haft beteendeproblem såsom ADHD, DAMP eller aggressionsproblem under 

barndomen har högre risk att begå brott i tonåren/vuxenåren än barn som inte har detta problem. 

Om brott begås vid tidig ålder är risken desto större att ungdomen återfaller i fler brott och 

dessutom allvarligare brott. I och med att föräldrar upprätthåller en varm och förtroendefull 

kontakt med sitt barn som har ett avvikande beteende kan risken minska att barnet successivt 

utvecklar en omfattande kriminalitet. Den vidare socialisationen och fortsatta utvecklingen för 

barnet är ständigt beroende av barnets omgivning (Ekbom, m.fl. 2010:148). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Identitet 

Enligt Nils Hammarén och Thomas Johansson (2009) är identiteten skapad i kategorierna såsom 

till exempel manligt, kvinnligt, klass och etnicitet. Dessa är inte något som dyker upp helt 

plötsligt utan skapas med tiden.  Detta innebär att identiteten konstrueras och träder fram som en 

etablerad ”sanning”, det finns inte en identitet från början. Identiteten kan röra sig om kategorier 

såsom ”värsting”, ”invandrarkille”, ”svenne” eller ”homosexuell”. Identiteten behöver inte ses 

som ett naturligt mänskligt uttryck som ständigt ser likadan ut. Identiteten kan istället uppfattas 

som någonting som förändras i och med sociala, kulturella, historiska samt ekonomiska 

förhållanden. Det som uttrycks är skillnaden i konstruktionen av identiteten, alltså kvinnor som 

kategori finns i och med att kategorin man finns och tvärtom, likt att svenskhet får sin prägel 

genom det som inte ses som svenskt. Detta innebär att människor blir medvetna om vilka de är 

genom att ha det klart vilka de inte är (Hammarén & Johansson 2009:98). 

Enligt Hammarén och Johansson (2009) är den sociala identiteten rörlig, föränderlig och 

formbar. Det innebär att det inte bara finns en enda individuell identitet utan det finns flera 
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dimensioner. Identiteten förändras i tid och rum, exempelvis är en person när denne befinner sig 

i skolan en student, hemma är denne exempelvis barn, sambo eller förälder eller när denne 

befinner sig hos myndigheter är denne den kriminelle (Hammarén & Johansson 2009:13).  

Enligt Hammarén och Johansson (2009) grundas den sociala identiteten genom platsen i 

samhället som individerna får. Detta innebär att identiteten skapas genom sociala strukturer, 

normer och positioner i samhället. Roll är ett begrepp som förknippas med och liknar identitet. 

Hammarén och Johansson (2009) beskriver Erving Goffmans dramaturgiska teori om socialt 

samspel där han liknar samhället med en teater. Han kallar denna teater en samhällsscen där 

personer spelar olika roller beroende på vilken ”scen” denne befinner sig på. Personerna kan 

inneha varierande roller och har även möjlighet att byta roll. Att inneha en roll kan innebära ett 

socialt tvång. När individen går in i rollen identifieras även de möjligheter och svårigheter för 

vad som individen kan utföra och inte utföra. Att gå in i en roll medför att identiteten kommer i 

uttryck. Den nya rollen kan bli allt från förälder, brottsling, polis eller barn. Individen får genom 

sin roll en typ av manus att följa. Detta medför att handlingsmöjligheterna begränsas för 

individen då det ständigt strävas efter att uppfylla rollen. I och med att identiteten är föränderlig 

då man har olika roller beroende på tid och rum är det svårt att applicera just en roll på en 

specifik individ (Hammarén & Johansson 2009:27). 

Goffman (2011) beskriver den karaktär som människor kan tillskriva varandra via intryck som 

den virtuella sociala identiteten. Den kategorin och de egenskaper som individen själv visar sig 

ha kallas för den faktiska sociala identiteten. När en främling befinner sig i andras närvaro kan 

det framkomma att denne innehar en egenskap, en mindre önskvärd egenskap, som gör denne 

olik de andra personerna som befinner sig där. På så vis reduceras denne i de andras medvetande 

från att vara en vanlig människa till att vara en utstött människa. Detta innebär en särskild 

skillnad mellan den virtuella och den faktiska identiteten (Goffman 2011:10).  

Det finns alltså en skillnad mellan en individs virtuella och hans faktiska identitet, när denna 

skillnad uppenbaras undermineras motsvarandes sociala identitet. Denna skillnad, diskrepansen, 

medför att individen avskärs från både samhället och från sig själv. Goffman (2011) menar att 

individen då är ensam och misskrediterad som person och ställs inför en värld där denne 

upplever att denne inte blir accepterad (Goffman 2011:28).  
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4.2 Nätverk och socialt kapital 

Richard K. Moule Jr., Scott H. Decker och David C. Pyrooz (2013) beskriver individens sociala 

nätverk som summan av relationella band individen och hans/hennes sociala kontakter och det 

sociala kapitalet som de totala resurser (ekonomiska, kulturella och sociala kapital) som 

individer har tillgång till via sitt sociala nätverk. I sådana relationer finns ett ömsesidigt system 

av utbyten och skyldigheter. I sociala nätverk råder dessutom bestämda normer och regler. 

Socialt kapital skiljer sig från andra former av kapital, såsom ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Fysiskt eller ekonomiskt kapital avser materiella resurser som ofta lätt kan realiseras i form av 

ägodelar, till exempel egendom och inkomst. Kulturellt- eller humankapitalet handlar om de 

kunskaper och färdigheter som anskaffats exempelvis under utbildningstiden och av erfarenheter 

eller socialisation med andra individer i ens sociala nätverk. Socialt kapital är inte individens 

ägodel utan de andras resurser som individen har tillgång till via det sociala nätverket, till 

exempel att de får tillgångar till andras a idéer, råd, hjälp, stöd och information. Alla former av 

kapital (resurser) har normalt sett en positiv inverkan på individens sociala position eller 

välmående. Socialt kapital kan dock användas för antisociala syften och i dessa situationer ses 

som avvikande i sociala sammanhang (Moule Jr., m.fl. 2013:145). Dessa situationer beskrivs 

som den ”mörka sidan” av det sociala kapitalet (Portes 1998:15). 

En individ som blir förankrad inom kriminella kretsar eller nätverk har en risk att uppnå den 

mörka sidan av det sociala kapitalet som Moule Jr. m.fl. (2013) kallar för ”det kriminella 

kapitalet”. De kriminella kretsarna kan bestå av brottsliga klasskamrater, vänner och föräldrar 

som en ung individ har eller haft kontakt med. Den kriminella förankringen och det kriminella 

kapitalet leder till att individen begränsas av positiva former av socialt kapital. Därför blir den 

som deltar eller deltagit i kriminella verksamheter, involverade i socialt relationella band och 

därmed försvagas hans/hennes band med andra delar av samhället. 

Denna begränsning och isoleringen från det ”normala” samhället gör det svårare för individerna 

som deltar eller deltagit i kriminella verksamheter att uppnå en position i arbetsmarknaden eller 

möjligheter till framgång under skolgången. I och med att dessa möjligheter minskar, ökar 

behovet av att stanna kvar inom kriminella nätverk (Moule Jr., m.fl. 2013:145).  
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4.2.1 Gängmedlemskap och livsloppsperspektivet  

Livsloppsperspektivet innebär sammanflätning av ålderrelaterade banor som påverkas av 

historiska och geografiska sammanhang. Dessa har med den sociala förankringen och de olika 

tidpunkterna för livshändelser som sker under livet att göra. Den senare grundläggande delen, 

tidpunkten, är särskilt viktigt för livsloppsperspektivet då den påverkar beteenden och 

skiljaktigheten från den linjära livsutvecklingen. Centralt för denna grundläggande del är 

begreppen banor och vändpunkter. Banor avser stabila utvecklingslinjer under livsloppet. 

Utbildning, familj och sysselsättning är banor som har betydelse långsiktigt för livsloppet. 

Deltaganden i olika sociala föreningar betecknas som banor som haft en betydelse i livsloppet på 

kortare sikt. Händelser som förändrar livets banor kallas vändpunkter. Barnafödsel, straff eller 

förlust av en förälder räknas som vändpunkter eftersom sådana händelser kan omdirigera livets 

banor på ett sätt som inte kunnat förutses innan de inträffat (Moule Jr., m.fl. 2013:146).  

Att förstå relationen mellan det sociala kapitalet och livsloppet – faktorer som påverkar dessa 

föränderliga relationer – är ett centralt uppdrag för samhällsvetare, av den orsaken att 

samhällsvetare genom denna typ av studie får kunskap om människolivet.  

Livsloppsperspektivet och det sociala kapitalet är bundna av varandra då relationer växer och 

utvecklas när människor cirkulerar inom olika sociala sfärer av familj, vänner och arbetskamrater 

under livsloppet. De som ansluter sig till gäng influeras starkt av detta. Gatugäng som består av 

ungdomar och vuxna och som engagerar sig i olagliga aktiviteter upprätthåller tillsammans en 

kollektiv identitet genom olika grader av relationella band. Rörelser in och ut ur gäng har 

betydelse för livsloppet – debut, kontinuitet och förändring - i samband med gängmedlemskapet. 

Gängmedlemskap fungerar som en källa både för utökningen samt minskningen av det sociala 

kapitalet (Moule Jr., m.fl. 2013:144). 

Gäng är en källa till socialt kapital, vilket gör att en individ genom sitt gängmedlemskap får en 

ingång till ett omfattande nätverk av kamrater och bekanta. Problemet är att det sociala kapital 

som finns i samband med gäng inte skulle betraktas som en ”positiv” källa till kapital (Moule Jr., 

m.fl. 2013:147). Faktorer som drar individer djupare in i gäng är till exempel droger, våld och 

avvikande kamrater. Dessa bidrar sannolikt till en ökad integration som negativt påverkar det 

sociala kapitalet oavsett hur länge någon är kvar i ett gäng (Moule Jr., m.fl. 2013:148).  



13 
 

4.2.2 Upphöra från gängmedlemskap  

Gängmedlemskap avtar oftast i samband med att individen blir äldre. När gängmedlemmar 

övergår till vuxenlivet behåller mycket få av medlemmarna engagemanget att vara kvar inom 

gäng. Underskott i olika former av kapital gör en sådan övergång svår och vissa av 

gängmedlemmarna kommer sannolikt vara involverade i gäng då de inte har andra utvägar till 

exempel skaffa ett ”normalt” arbete. När gängmedlemmarna börjar bli äldre tröttnar de på att 

konstant titta över sina axlar för andra konkurrerande gäng eller kontinuerliga trakasserier av 

polisen. Oron över familjen och känslan av skyldighet mot familjen kan stärka motivationen till 

upphörandet från kriminaliteten (Moule Jr m.fl. 2013:148–149).  

Individer med tillgång till brett positivt socialt kapital är bättre rustade för plötsliga upphöranden 

eftersom de lätt kan integreras i miljöer utanför gänget. Detta positiva sociala kapital kan vara 

familjemedlemmar och vänner som inte tillhör kriminella kretsar. Det kan även vara en lärare 

som engagerar sig i den ungas angelägenheter, socialarbetare eller individer i civilsamhällets 

organisationer som hjälper dessa unga med kriminell bakgrund. I motsats till detta kommer de 

som förlitar sig överväldigande på gänget ha större svårigheter att komma ut ur gänget (Moule 

Jr., m.fl. 2013:149).  

4.3 Stigma, avvikelse och utanförstående  

Erving Goffman (2011) menar att inneha ett stigma innebär att en person avviker på ett oönskat 

sätt utifrån andras förväntningar. Individer som vanligen skulle accepterats i det ordinära sociala 

samspelet bär med sig ett drag, en egenskap som inte kan undvika uppmärksamhet. De som 

möter denna person vänder sig då ifrån denne och förbiser de gemensamma drag denne individ 

skulle kunna ha med dem (Goffman 2011:12) 

Det finns tre typer av stigma som kan urskiljas. Det första är kroppsliga missbildningar av olika 

slag. Vidare är det olika ”fläckar” på den personliga karaktären vilka kan förstås som psykiska 

störningar, kriminalitet, alkoholism eller arbetslöshet. Den tredje typen av stigma är triviala 

stigman som ras, nation och religion (Goffman 2011:12).  

Definitionsmässigt tror människor att en person som bär på ett stigma inte är fullt mänsklig och 

utifrån denna förutsättning vidtas diskriminerande åtgärder av skilda slag. På så sätt reduceras 
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individers livsmöjligheter, ofta på ett oavsiktligt sätt (Goffman 2011:13). Den stigmatiserade 

personen lär sig och tillägnar sig de normalas inställning och därmed tillägnar de sig de 

identitetsföreställningar som råder inom samhället i stort (Goffman 2011:41). Enligt Goffman 

(2011)  kan det finnas människor med samma stigma som individen själv har och på så sätt får 

denne moraliskt stöd från dessa, då kan individen känna sig hemma och accepterad som en 

normal människa (Goffman 2011:28). 

Howard Saul Becker (2006) förklarar att det i olika samhällen finns en uppfattning om vad som 

anses vara ”normalt” eller avvikande. Det som är ”normalt” innebär att individens beteende lever 

upp till det majoriteten av befolkningen i ett samhälle har som norm. En individ som överskrider 

rådande normer och värderingar i ett samhälle betraktas som avvikande (Becker 2006:22). Han 

menar att avvikelser skapas av samhället och att sociala grupper frambringar avvikelse genom att 

grunda regler, när dessa överträds utgörs avvikelsen. Enligt detta perspektiv är avvikelse en följd 

av tillämpade regler och sanktioner som andra sätter upp när någon överträder dessa (Becker 

2006:23). 

Beroende på vederbörande grupp har dessa olika syner på vilka ting som är avvikande eller icke 

avvikande (Becker 2006:19).  Inom ett samhälle finns det en mångfald av olika grupper som har 

sina specifika uppsatta regler och människor kan tillhöra flera grupper samtidigt. De som bryter 

mot reglerna menar att de har något i sin personlighet och i sin livssituation som kan ange orsak 

för överträdelserna. Individer som bryter mot en regel utgör en enhetlig grupp om dessa har 

utövat samma avvikande gärning (Becker 2006:23).  

Personer med gemensam avvikelse delar etiketten och erfarenheten av att betecknas som 

utanförstående. Om en handling betraktas som avvikande beror på hur andra människor reagerar 

och ser på handlingen. När en regel överträds betyder det inte alltid att andra människor reagerar 

på överträdelsen. Variationen är stark när det rör sig om i vilken grad människor reagerar på om 

en handling ses som avvikande. Den första variationen är tiden. Om en person anses ha utövat en 

avvikande handling kan det bli en betydligt mildare reaktion vid ett annat tillfälle. Det beror även 

på vem personen är som begår handlingen när det gäller vilken grad handlingen betraktas som 

avvikande (Becker 2006:24–25).  
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Begreppet utanförstående används för att kunna applicera detta på personer som avses som 

avvikande och är därmed utanför den ”normala” kretsen av människor (Becker 2006:26). Regler 

görs upp inom alla sociala grupper som de vid vissa tillfällen och diverse omständigheter 

försöker genomdriva. Regler finns av olika slag såsom formella och informella. Formella regler 

handlar om det som är antaget som lag medan informella regler utgör överenskommelser och 

traditioner (Becker 2006:17). 

Sociala regler preciserar beteendeformer och situationer som passar för olika sociala grupper och 

dessa specificerar en del handlingar som ”riktiga” och andra som ”felaktiga”. Då en regel 

etablerats och en individ bryter mot denna regel kan individen ses som en speciell sorts person, 

en person som gruppen inte kan lita på då denne inte lever upp till de regler som satts upp inom 

gruppen. Individen betraktas då som utanförstående (Becker 2006:17). 

5. Metod 

5.1 Motiv för val av metod  

För att uppnå studiens syfte och frågeställning valde vi en kvalitativ ansats för att få en ökad 

förståelse om hur ungdomars identitet utformas genom deras kriminella bakgrund. Med den 

kvalitativa ansatsen får forskaren möjlighet att beskriva och analysera personers muntliga 

utsagor i detalj. Kvalitativa metoder strävar efter att uppnå kunskap och förståelse om 

människors subjektiva upplevelser (Larsson 2005:92).  

För att förstå hur identitetskapandet påverkas har vi använt oss av Beckers (2002) metod om 

livshistoria, då det är intressant att veta hur olika händelser under livsloppet haft en inverkan på 

ungdomarnas identitetsskapande. Livshistorian är ett användbart teoretiskt kriterium, 

livshistorian kan vara särskilt användbar eftersom den ger en inblick i den subjektiva sidan av 

personer liv. Om livshistorian utförs korrekt ger denna forskaren detaljer i processen om ting 

som annars endast skulle kunnat spekuleras om (Becker 2002:82–83).  

Becker (2002) menar att när informanten förklarar sitt liv för forskarna, förbinder denne sig 

därmed med att upprätthålla en nära koppling mellan den berättelsen han/hon berättar. Forskaren 

försöker fånga hela livshistorien för att kunna få en heltäckande förståelse av individens liv. Det 
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är viktigt att inget betydelsefullt faktum eller händelse förbises och att informanten berättar 

ärliga och sanna berättelser. Forskaren inriktar frågorna på det som denne är intresserad av och 

ställer frågor om händelser som kräver förklaringar (Becker 2002:79). För att förstå grunden till 

en individs beteende måste forskaren förstå hur det ser ut och har sett ut i individens livslopp, 

vad denne individ har brottats med och vilka alternativ denne upplevde fanns för honom/henne. 

På så sätt kan forskaren förstå effekterna av möjlighetsstukturer, brottsliga kulturer, sociala 

normer och andra vanliga förklaringar av beteende. Det är användbart att tänka sig en bild av en 

mosaik när det gäller livshistoria. Becker (2006) menar att varje bit till mosaiken bidrar till 

förståelse för den totala mosaiken. När många bitar faller på plats, uppenbaras föremålen och 

människorna i bilden och deras förhållande till varandra. De olika bitarna av den så kallade 

mosaiken bidrar med olika faktorer till forskarens förståelse av individens livshistoria (Becker 

2002:80–81). Vi har valt att använda teorier som verktygslåda för att förstå vårt insamlade 

empiriska material, sådant tillvägagångssätt kallas för induktivt (Larsson 2005:95). 

5.2 Datainsamling 

Vi tog kontakt med en ideell organisation som heter X-CONS. Denna organisation 

uppmärksammade vi genom att vi hörde ett reportage om denna grupp på radiokanalen P3. 

Utifrån detta tog vi kontakt med en ledare från X-CONS i en stadsdel väster om Stockholm som 

ordnade fem informanter mellan åldrarna 18-23 innan intervjutillfället. Dessa informanter var av 

manligt kön samt att samtliga hade utländsk bakgrund. Vi fick ingen möjlighet att själva göra ett 

urval av informanter. Denna procedur kan ha konsekvenser för studiens resultat.  

X-CONS arbetar för att integrera före detta kriminella ungdomar på arbetsmarknaden och i 

samhället. Tidigare hette organisationen KRIS men bytte namn till X-CONS år 2009. Det finns 

olika sektioner av denna organisation runt om i Sverige. Syftet med organisationen är att stödja 

och vägleda kriminella, missbrukare och frigivna till ett drogfritt och hederligt liv. Den största 

föreningen inom organisationen är i Stockholm där det finns cirka 750 medlemmar. X-CONS 

Stockholm bildades år 1997 och är idag den största brottsförebyggande organisationen i Sverige. 

Organisationen genomför besök på fängelser och häkten i uppsökande syfte och erbjuder dem att 

bli medlemmar i X-CONS samt erbjuder de hämtning vid frigivningen. De ordnar även sociala 

aktiviteter för medlemmarna samt gör besök och föreläser på olika skolor. De som arbetar inom 

X-CONS har egna erfarenheter av kriminalitet och/eller missbruk och därför vet de vad som 
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krävs för att motivera ungdomarna till att gå ur gamla mönster och sträva efter ett hederligt liv 

och få ett arbete. Ungdomarna får på så sätt förtroende till dessa personer då de har liknande 

bakgrund till skillnad från myndighetspersoner som de ofta har ett lågt förtroende för.  

Organisationen samverkar med kriminalvården i Stockholmsregionen och finansieras genom 

staten, medlemsavgifter samt sponsorer (X-CONS 2012).  

För att kunna vara med i X-CONS skall personen ha fyllt 13 år och de kan vara med tills de blir 

26 år gamla. Varje ny medlem får betala en årlig medlemsavgift som är 50 kronor per år för de 

mellan 13-25 och 100 kronor per år för medlemmar som är 26 år och uppåt. Det finns även 

möjlighet att vara stödperson i organisationen. Dessa stödpersoner betalar en medlemsavgift på 

200 kronor per år för att kunna verka för X-CONS och dess syfte. Medlemskraven är att 

personen skall hålla sig borta från kriminalitet, alkohol, narkotika, dopningsmedel samt följa 

föreningens stadgar och styrelsebeslut avseende receptbelagda mediciner. Bryter medlemmarna 

mot dessa krav får de först en varning och bryter de mot kraven igen får de inte längre vara med i 

X-CONS och därmed missar de chansen att få vara med i projektet “Med i matchen” (för mer 

information om projektet se bilaga 3). De nya medlemmarnas främsta mål är att kunna få vara 

med i detta projekt då de genom detta har möjlighet till att få ett arbete efter avslutat projekt. De 

nya medlemmarna får tillgång till en stödperson som de kan kontakta dygnet runt (X-CONS 

2012) 

Vi har inget klart svar på varför dessa fem personer var villiga att dela med sig av sina 

livshistorier för just oss. En anledning kan vara att informanterna i studien upplever att de 

förändrats och ville därför berätta och dela det med oss. Vi tror att de ville visa att de gått igenom 

en förändring. Ledaren som är en av våra informanter, motiverade resterande informanter att 

delta i studien. Detta tror vi beror på att de ser honom som en förebild, en förebild som de vill 

efterlikna. Skulle vi som forskare bestämma plats för intervjuerna tror vi inte att dessa 

informanter skulle vilja delta i studien då vi tror att de inte skulle känna sig lika trygga i denna 

miljö som de känner sig i lokalen vi befann oss i. Lokalen ligger i förorten de bor i och är en 

plats där de vistas ofta. Därför tror vi att intervjumiljön spelade stor roll, då intervjuerna skedde i 

deras bostadsförort i lokalen där de känner sig ”hemma”. Likt att de blev motiverade av varandra 

till att gå med i X-CONS tror vi att de motiverade varandra till att dela med sig av sina 

livshistorier för att få berätta om deras förändring de har gått igenom. Anledningen till att de 
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valde att dela med sig av sina livshistorier, till just oss, kan vara att vi klart och tydligt 

informerade om att vi är studenter och att deras utsagor endast skall användas i utbildningssyfte. 

Vi försäkrade dem om deras konfidentialitet vilket medförde att de troligtvis kände sig trygga då. 

Vi kan inte garantera att utsagorna är sanna men vi kan inte heller inte påstå att de är osanna. 

Därför har tagit ställning till att tro på informanternas berättelser om sina livshistorier. 

Efter en genomgång av intervjuerna upptäckte vi att en del betydande information inte hade 

framkommit. Utifrån detta tog vi kontakt med tre av fem informanter och utförde korta 

telefonintervjuer på cirka tio minuter per person och bad om att få mer utförliga svar på cirka 

fem frågor. Anledningen till att vi endast intervjuade tre informanter vid den kompletterande 

intervjun var för att vi endast hade telefonnummer till dessa. Till de resterande hade vi inte 

telefonnummer och därmed fick vi inte kontakt med dem. Även detta kan ha gett vidare 

konsekvenser för resultatet av studien. De alternativa konsekvenserna kommer att diskuteras i 

avsnittet om validitet och reliabilitet. 

5.3 Intervjuguide 

Vi har utfört kvalitativa semi–strukturerade intervjuer i vår studie då intervjuer ger en god 

inblick i människors upplevelser, åsikter, drömmar, attityder, erfarenheter och känslor (May 

2009:148). Semi–strukturerade intervjuer gör det möjligt för de intervjuade att utifrån egna 

termer besvara frågorna (May 2009:151). Genom semi–strukturerade intervjuer gör forskaren 

specifika teman till en intervjuguide. Intervjupersonen har trots intervjuguiden stor frihet att 

behandla svaren på sitt eget sätt. Det är inte nödvändigt att frågorna kommer i samma ordning 

som de står i intervjuguiden. Intervjuaren kan vidareutveckla frågorna till informanterna genom 

att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden. Dock kommer frågorna i stort sett genomföras i 

den primära ordningen (Bryman 2002:301).  

5.4 Genomförande  

Med hjälp utav kvalitativa semi–strukturerade intervjuer har vi samlat in vår empiri till de olika 

teman som finns i intervjuguiden. Intervjuerna med informanterna skedde i en lokal i förorten 

där informanterna bor. Platsen var avskild i en miljö som informanterna har god kännedom om. 

Innan intervjuerna påbörjades förklarade vi vilka vi är genom att läsa upp informationsbladet (se 
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bilaga 1), där vi informerade om studiens syfte, intervjuguidens innehåll och etiska 

hänsynstaganden. Innan intervjun frågade vi varje informant om dess samtycke till att intervjun 

spelades in. Intervjuerna varade cirka 30 minuter per person. 

5.5 Bearbetning av data och analys 

Efter intervjutillfället transkriberade vi de inspelade intervjuerna. I och med det bestämde vi oss 

för att använda meningskoncentrering som analysverktyg. Meningskoncentrering innebär att 

forskaren tolkar informanternas utsagor för att sedan korta ner och omformulera meningarna för 

att underlätta informationen som skall analyseras (Kvale & Brinkmann 2009:221). Vi delade upp 

intervjuerna, varav en av oss transkriberade två intervjuer och den andra transkriberade tre. 

Transkriberingen skedde genom att skriva ned allt som sades under intervjun ordagrant. 

Fördelarna med transkribering av intervjuer är att det förbättrar minnet av vad som har sagts, det 

underlättar att ha möjlighet till att göra en noggrann analys av informanternas utsagor. Då finns 

möjligheten att under upprepande tillfällen gå igenom informanternas svar (Bryman 2002:310).  

Genom fem steg tillämpade vi den meningskoncentrerade analysen. I det första steget skapade vi 

en uppfattning om innehållets helhet genom att studera det totala transkriberade materialet. Efter 

genomgången diskuterades och jämfördes uppfattningen av materialet. I det andra steget skapade 

vi meningar av materialet som var relevanta för vår studie. I och med att vi redan hade uppsatta 

teman inför intervjuerna (baserade på våra teoretiska utgångspunkter) utfördes steg tre genom att 

omvandla sju teman till sex. I det fjärde steget sammankopplade vi studiens syfte med det 

insamlade materialet (Kvale & Brinkmann 2009:221–222). Detta utfördes när analysen av de 

transkriberade svaren var gjorda för att kunna tolka på vilket sätt materialet besvarar syftet i 

studien. I det femte steget band vi samman och sammanställde intervjuerna till deskriptiva 

utsagor från varje tema (Kvale & Brinkmann 2009:223).  

5.6 Etiska hänsynstaganden  

Som forskare skall man vara fri från yttre påverkan och manipulering, man skall tala sanning om 

sin forskning, öppet redovisa resultat, bedriva forskningen utan att skada och vara rättvis 

(Vetenskapsrådet 2011:12).  Enligt Tim May (2009) finns det ett perspektiv på relationen mellan 

etik och samhällsforskning, detta perspektiv är den deontologiska etiken. Samhällsforskningen 
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skall enligt detta perspektiv grunda sig på principer eller regler om hur forskningen skall 

bedrivas. Forskaren måste informera och ingå ett samtycke innan forskningen påbörjas. 

Informanterna skall inte enbart informeras om forskningsmålet och hur processen i forskningen 

skall gå till utan forskarna skall även tala om konsekvenserna av en offentlig publicering som 

resultatet av forskningen kan leda till. Forskaren bör även skydda informanternas identitet i och 

med att forskningen kan komma att användas i andra syften än det avsedda (May 2009:80).  

Vi informerade samtliga unga män som deltog i undersökningen om studiens syfte innan 

intervjuerna påbörjades för att få deras samtycke om att delta. På grund av konfidentialiteten 

talade vi om för dem att deras identitet skulle skyddas genom fiktiva namn. Vi informerade 

dessutom att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de upplevde att de inte ville fortsätta 

intervjun. Vi berättade även att uppsatsen kommer att publiceras på Internet när den är klar samt 

att vi kunde maila dem uppsatsen om så önskades. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet utgörs av en bedömning av slutsatser för att se om dessa är sammanhängande med 

studiens syfte (Bryman 2011:50). Intern validitet innebär att det finns en överenskommelse 

mellan teoretiska idéer och forskarens observationer. När vi talar om extern validitet rör det sig 

om i vilken utsträckning slutsatsen kan generaliseras till varierande situationer och sociala 

miljöer (Bryman 2011:352). Vi anser att frågorna i vår intervjuguide som har konstruerats med 

hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning överensstämmer med studiens 

syfte. Det innebär att vi anser att vi har ställt rätt frågor för att uppnå vårt syfte.  

Reliabilitet innebär huruvida resultatet blir detsamma i en undersökning om denna utförs på nytt 

eller av någon annan forskare, om det kan vara så att tillfälliga eller slumpmässiga betingelser 

har påverkat resultatet (Bryman 2011:49).  

Det som kan ha påverkat reliabiliteten är att vi inte hade möjlighet att välja våra informanter på 

egen hand utan blev tilldelade informanter av en X-CONS ledare. Det kan vara så att 

informanterna som valdes ut av ledaren till vår studie enligt honom var lämpliga informanter då 

det exempelvis var sådana som kunde det svenska språket väl eller sådana som var mer öppna för 

konversationer än andra.  I och med att vi inte fick kontakt med alla informanter på nytt kan det 

ha blivit en brist i resultatet då en del utsagor är mer utförligt beskrivna än andra.  
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5.8 Kritisk granskning av metoden 

Bryman (2011) menar att kvalitativa undersökningar kan kritiseras för deras subjektivitet. Detta 

innebär att resultaten i stor utsträckning handlar om forskarnas osystematiska uppfattningar om 

vad som är betydande och även på det personliga förhållandet som forskarna skapar med 

undersökningspersonerna (Bryman 2011:368).  Kvalitativ forskning kritiseras även i och med att 

resultaten är svåra att generalisera. Detta i och med att kvalitativa forskare genomför bland annat 

ostrukturerade intervjuer med ett fåtal informanter inom exempelvis ett bostadsområde. Med 

detta sagt menar kritikerna att det är omöjligt att kunna generalisera sådana resultat till andra 

miljöer. En kvalitativ studie kan inte ses som ett stickprov från en population. Resultatet från 

kvalitativ forskning beskriver inte en hel population utan det kan generaliseras till teori (Bryman 

2011:369).  

Problemet med metoden om livshistoria, enligt Becker (2002), är att det kan vara så att 

informanten endast väljer att ta upp en del av historien, att denne har valt sitt material för att 

presentera bilden av sig själv som han/hon föredrar att forskarna ska ha om denne. Något som 

känns trivialt för honom/henne kan vara av stort intresse för forskarna. Detta kan påverka 

resultatet i och med att betydelsefulla händelser kan förbises vid sådana bortfall (Becker 

2002:79). 

6. Empiri 

6.1 Allmän beskrivning  

Här kommer vi kort beskriva våra informanter. Samtliga informanter bor i en förort i Stockholm 

som är ett miljonprogramsområde. Förorten uppmärksammas ständigt i media när det rör sig om 

olaga handlingar. Majoriteten av invånarna i detta område befinner sig i botten av 

samhällshierarkin samt har majoriteten utländsk bakgrund. Dessa individer ses som de svaga och 

utsatta i samhället.  

Informanterna har fått fiktiva namn på grund av anonymiteten. Informanterna är Ali 20 år vars 

föräldrar är födda och uppvuxna i Somalia. Ali är född och uppvuxen i Sverige. Özgur är 21 år 

och född liksom sina föräldrar i Turkiet. År 2003 flyttande han och hans familj till Sverige. 
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Binjam är 23 år och född i Sverige. Hans far är född och uppvuxen i Eritrea och hans mor är 

född och uppvuxen i Finland. Liban är 18 gammal och född och uppvuxen i Sverige. Hans 

föräldrar är födda och uppvuxna i Somalia. Emre är 23 år och föddes i Sverige där han växt upp. 

Emres föräldrar kommer ifrån Turkiet där båda är födda och uppvuxna. Informanterna som 

ledaren valde ut till vår studie, som vi fokuserat på, är personer med utländsk bakgrund och av 

manligt kön. Samtliga har fått uppleva skilsmässa mellan sina biologiska föräldrar förutom 

Özgur då hans far avled när han var 3 år gammal. Ingen av informanterna har haft ett arbete 

förutom Emre och Binjam som har fått arbete genom att bli ledare i X-CONS. X-CONS är en 

ideell organisation där före detta kriminella och före detta missbrukare stöttar varandra i vägen 

tillbaka till samhället. Syftet med organisationen är att hjälpa, motivera samt ge råd till 

kriminella och/eller missbrukare till ett ärligt och drogfritt liv. 

Vidare skall nu presenteras sex olika teman utifrån informanternas berättelser. 

6.2 Familj, boende och vänner 

Emres och Özgurs föräldrar är födda och uppvuxna i Turkiet. Även Özgur föddes där och 

anlände tillsammans med sin familj till Sverige år 2003. Alis och Libans föräldrar är födda och 

uppvuxna i Somalia. Dock är Ali och Liban uppvuxna i en stad utanför Stockholm och har sedan 

flyttat till Stockholm. Liban har flyttat ett flertal gånger inom Stockholmsområdet. I och med 

deras föräldrars skilsmässa fick Ali, Binjam och Liban styvföräldrar som de upplever att de 

kommer överens med. Alis föräldrar skilde sig när han var 12 år gammal. Efter det bodde han 

tillsammans med sin mor och sina sex syskon. Därefter gifte hans mor om sig och flyttade ihop 

med sin nya man. Ali bodde efter detta med sina syskon.  När Liban var 13 år gammal skilde sig 

hans föräldrar, han bodde innan dess med både sina föräldrar och sina fyra syskon. Efter 

skilsmässan bodde han främst hemma hos sin mor. Özgur har inte haft någon god relation till sin 

mor på grund av hennes alkoholkonsumtion. ”När pappa dog började mamma dricka hela tiden. 

Jag tror det var därför hon inte gjorde så mycket med mig och mina syskon” nämnde Özgur. 

Binjams och Emres fäder satt i fängelset under deras uppväxt, på så vis hade dem inte en god 

relation till dem.” Pappa satt inne i fängelset sedan jag var 11 år och sen när han kom ut från 

fängelset så skiljde sig mamma och pappa när jag var typ 13 år. Så jag hade inte så bra 

familjeförhållanden när jag var liten” sade Emre. Binjam yttrade: ”Min pappa satt i fängelse i 

tolv år så jag var inte med min pappa så mycket”. 
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När väl informanterna var hemma med sin familj gjorde dem inga speciella aktiviteter, såsom att 

spela spel eller diskutera vardagliga frågor, förutom att se på TV tillsammans. Detta på grund av 

den bristande ekonomin. De hade inte råd att göra aktiviteter som resor eller utflykter eller gå till 

organiserade aktiviteter såsom att spela något instrument eller ishockey. I våra informanters 

berättelser upptäckte vi att det fanns en avsaknad av organiserade aktiviteter utanför hemmet. 

Avsaknaden av aktiviteter ledde till att de tillbringade mer tid med sina vänner för att fylla igen 

denna lucka. De upplevde att de inte hade någonting annat att göra än att spendera tid med 

varandra för att inte bara sitta hemma och se på TV. När informanterna väl spenderade tid med 

sina vänner hade de inte mycket valmöjligheter angående aktiviteter då de menade att de inte 

hade pengar till att exempelvis gå på bio eller liknande. Detta gjorde att de endast ”hängde” i 

förortens centrum eller planerade och utförde bus och brott. Vännerna till informanterna hade 

likartad boende och familjesituation som dem. De hade liknande intressen och var ungefär i 

samma ålder. De såg varandra som sina likar där ingen var ledare utan de var en grupp av 

gemenskap. ”Vi var som en familj, ställde alltid upp för varandra oavsett vad. Man gör allt för 

sina vänner” sade Özgur.  Ju äldre informanterna blev desto mindre tid spenderas i hemmet och 

ju mer tid med vännerna. ”Min familj var mina vänner då, det var bara de som brydde sig och 

därför betydde de allt” yttrade Emre. Emre berättade att han vid 15-årsåldern indirekt flyttade 

hemifrån då han sov och befann sig hemma hos sina vänner. Han berättade att han sällan var 

hemma för att hans mor arbetade ofta och att hans far inte befann sig hemma då han satt i 

fängelset. Han menade att han kände sig ensam när han var hemma och därför bestämde han sig 

för att bo med sina vänner istället, för det var hos dem han fann trygghet. 

Under intervjuerna framkom det inte från någon av informanterna att de hade en god kontakt 

med din släkt. De träffade endast sin släkt under högtider samt hade ingen av informanterna en 

betydande relation till någon vuxen i sin närmiljö. 

6.3 Skolgång 

Samtliga informanter har bytt skolor ett flertal gånger under sin skoltid. Detta på grund av 

misskötsel och skolk. ”Jag fick byta skola fyra till fem gånger, de kastade ut mig ett par gånger. 

Jag bråkade mycket, skolkade och var oartig mot lärarna” yttrade Emre. Liban har även fått 

byta skola för att han flyttat ett flertal gånger under uppväxten. Skolket berodde på att 

informanternas vänner antingen inte gick i skolan eller att även dem skolkade. För att kunna 
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spendera tid med sina vänner var skolket enligt informanterna det enda alternativet. Emre sade: 

”Mina vänner gick inte i skolan. Jag hade ytliga vänner där men de jag hängde med gick inte i 

skolan, därför skolkade jag”. En annan anledning till skolket var att informanterna upplevde att 

deras dåliga resultat på prov och uppgifter medförde att de inte ”orkade” kämpa för att förbättra 

sina resultat och därför tyckte de att det var onödigt att tillbringa tid i skolan. Emre uppger även 

en annan anledning till skolket. “Jag har en diagnos på ADHD, så jag tror det var det som var 

anledningen, jag kunde inte sitta still i klassrummet” sade Emre. Han menade att han inte 

klarade av att stanna kvar på lektionerna då han inte kunde koncentrera sig. Binjam sade även att 

han hade diagnoserna DAMP och ADHD, han menar liksom Emre att han inte klarade av att sitta 

still. ”Jag hade myror i arslet” yttrade Binjam. 

När informanterna gick i grundskolan upplevde de att majoriteten av eleverna hade utländsk 

bakgrund. Ali, Liban och Emre var de enda som gick vidare till gymnasieskola dock avslutade 

Ali sin gymnasieperiod utan att ta studenten på grund av hög frånvaro och bristande betyg som 

ledde till att han tappade intresset för att studera enligt honom. Liban har en pågående utbildning 

då han går andra året på gymnasiet. Emre är den enda informanten som har tagit studenten. Han 

gick fordonsprogrammet på en gymnasieskola i Stockholm. Enligt honom var hans slutbetyg från 

gymnasiet bättre än förväntat då han fick godkänt i de flesta ämnena. Binjam gick hela 

grundskolan men skolkade mycket under högstadiet vilket ledde till bristande slutbetyg i nian. 

Özgur har endast gått i skolan i ett år under hela sitt liv. Detta var en grundskola i en klass för 

barn som kommer från ett annat land, som har otillräcklig kunskap i det svenska språket och 

skall förberedas inför att så småningom börja i en vanlig klass. Denna klass var en 

förberedelseklass där han fick lära sig läsa, skriva samt det svenska språket. Efter ett år avslutade 

han studierna på grund av hans upplevelse att inte trivas där på grund av sitt ointresse av att vilja 

lära sig någonting på skolan, då han hade svårt att begripa det svenska språket. 

Ingen av informanterna hade någon nära relation till någon vuxen person i skolan. Detta berodde 

enligt informanterna på att de för sällan vistades i skolan för att kunna bygga upp en sådan 

kontakt. När de väl var i skolan undvek de att kommunicera och dela tankar med lärare och andra 

på skolan. Detta för att de upplevde att de inte hade något behov av det. Özgur sade: ”Det var 

ingen idé att prata med lärarna, de förstod inte mig. De bara tjatade på mig. Jag hade mina 

vänner som förstod mig och det räckte så”. Han menade att han inte var samarbetsvillig med 
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lärarna. Alla informanterna upplevde sina lärare som hjälpsamma men de var inte villiga 

och/eller kapabla att ta emot hjälp. Informanterna ansåg att det viktigaste i livet då var att umgås 

med sina vänner och inte att lära sig något i skolan. ”Jag jävlades med lärarna fast de försökte 

hjälpa mig i skolan” uttryckte Liban. Emre och Binjam menade att de på grund av sina diagnoser 

inte klarade av att ta emot hjälpen från lärarna då de inte hade tillräcklig med koncentration för 

att ta in sådan information. På grund av den höga frånvaron, det bristande intresset av inlärning, 

samt att de tillbringade mycket tid med sina vänner utanför skolan under skoltid och fritid, 

fokuserade inte informanterna på studierna vilket medförde betyg med flertal icke-godkända 

ämnen för samtliga. 

6.4 Första brott och fängelse/ungdomshem 

Samtliga informanter begick sitt första brott när de var cirka 9-11 år gamla. Brotten var alltifrån 

att snatta godis till att ”sno” skor eller en mikro. Dessa första brott skedde ofta i sällskap med en 

eller flera vänner. ”Jag var 9 år gammal när jag gjorde mitt första brott. Det var en äldre 

kompis som lurade mig att sno en mikro från ett dagis. Larmet gick, jag blev skiträdd, jag 

tappade mikron och sprang ut” sade Emre. Ali, Liban och Özgur blev upptäckta vid sitt första 

brott när de snattade med sina vänner, vilket i sin tur ledde till en polisanmälan. Efter dessa 

händelser fortsatte Ali, Liban och Özgur med liknande aktiviteter.  

Özgur blev upptäckt för första gången när han utövade brott då han var 14 år gammal. Han 

berättade att han snattade godis vid detta tillfälle. Polisen kom till platsen och de ringde hans mor 

och informerade om vad som hade skett. Polisen skjutsade hem Özgur och veckan därpå kallades 

han och hans mor till ett möte på socialtjänsten där de fick träffa en socialsekreterare och prata 

om händelsen. Özgur berättade vidare att det inte blev ytterligare samtal. ”Jag minns typ inte vad 

hon sa men jag tror det var som en varning” sade Özgur.  

Efter att Emre blev upptäckt blev han och hans föräldrar liksom Özgurs fall kontaktade av 

socialtjänsten. Han fick gå på möten kontinuerligt och efter en tid ville socialtjänsten placera 

honom på ett ungdomshem då han inte skötte sig utan ständigt begick brott. Emres föräldrar gick 

inte med på detta utan kom överens med socialtjänsten om att skicka honom till Turkiet till hans 

släktingar där han fick bo under en period. Efter denna tid återvände han till Sverige utan vidare 

kontakt med socialtjänsten.  
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Socialtjänsten tillkallade Binjam och hans föräldrar på ett möte efter första gången han blev 

upptäckt då han hade stulit en bil. Dock uppger han att han inte minns vad som sades under detta 

möte eftersom han var 12 år gammal då. Därefter berättar han att han inte haft ytterligare kontakt 

med socialtjänsten och de verkade inte vara djupt engagerade i hans fall heller. 

Ali nämner att han utövade mest brott när han var 12-15 år gammal, det vill säga i samband med 

att hans föräldrars skilsmässa. Det hände att han utövade brott ensam men även med varierande 

personer i sin omgivning. Emre och Binjam blev inte upptäckta när de utövade sitt första brott 

utan de blev upptäckta när de var 13 år gamla. Binjam och hans vänner blev upptäckt av sin 

lärare när de under skoltid stal en bil. Emre blev upptäckt när han med sina vänner skulle sno 

glass genom taket på en nyöppnad snabbmatkedja. En vakt upptäckte dem och stängde in dem i 

ett rum tills polisen anlände.  

Sedan samtliga informanters första brott har de kontinuerligt begått kriminella handlingar som 

successivt utvecklats och blivit grövre med tiden.” De flesta brukar börja runt 9-11 årsåldern att 

snatta sedan vid 12-13 årsåldern lär man sig köra bil. Efter det trappas det upp då det blir 

narkotikabrott och inbrott vid 15-16 årsåldern för att kunna klara sig ekonomiskt. Det sista som 

man brukar göra är bankrån eller transportrån. Det blir alltså sakta men säkert grövre brott för 

varje år” berättade Emre. De personer informanterna begick sina brott med var i stort sett 

samma personer hela tiden. De höll ihop som ett gäng och bodde i samma bostadsområde och 

hade liknande familje- och livsförhållanden som varandra. I och med att informanterna blev äldre 

utvecklade de sina kriminella nätverk. Detta just för att kunna utföra mer och varierande brott. 

Samtliga informanter uppgav att de fortsatte med att utföra kriminella handlingar på grund av sin 

egen och sin familjs bristande ekonomi, då de inte kunde få pengar från sina föräldrar för 

exempelvis nöjen.   

Ali, Özgur och Liban har befunnit sig på ungdomshem som är ett alternativ till fängelsestraff för 

personer som är 15-17 år gamla. Informanterna var inte villiga att berätta vilket specifikt brott 

som medförde att de fick straff, dock berättade Özgur att han fick sitt straff efter att han hade 

gjort många mindre brott såsom snatteri men att han sedan utförde en bilstöld. Detta medförde att 

han fick placeras på ungdomshem där han sammanlagt befann sig i ett år. Ali har befunnit sig på 

ungdomshem i sammanlagt två år men på varierande platser. Liban har vistats på ungdomshem i 

sammanlagt ett år och två månader men vid tre olika tillfällen. Binjam har suttit i fängelse vid 
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fyra olika tillfällen i sammanlagt ett år och fyra månader. Emre skulle bli placerad på 

ungdomshem när han var 15 år gammal men blev istället skickad till Turkiet där han fick bo i ett 

år. Efter det har Emre vistats i fängelse tre gånger där det längsta straffet var 1 år och två 

månader. Sammanlagt har han suttit i fängelse i ett år och åtta månader.  

Enligt informanterna har ingen av dem under straffperioderna fått lärdom om någonting speciellt. 

Binjam sade: ”Jag har inte lärt mig ett skit där. Ingenting”. Det informanterna sysselsatte sig 

med på sina anstalter var bland annat träning, vila, se på filmer och äta mat. Ali sade: ”Jag lärde 

mig ingenting på ungdomshemmen. Jag orkade inte prata med folk. Jag tänkte bara på att växa 

upp och bli stor. Jag sov mycket, åt bra, vilade. Det var bara vilotid för mig”. Emre däremot 

menade att han har lärt sig att ta hand om sig själv, att han knappt kunde bädda sin säng innan sin 

fängelsetid. Han uttryckte att han blev en disciplinerad människa i och med sina fängelsestraff. 

Samtliga informanter fortsatte med sina kriminella handlingar efter avtjänat straff för att de inte 

hade kännedom om något annat alternativ. ”Jag kom hem och fortsatte med samma saker. Det är 

som en ond cirkel” sade Liban. De kom tillbaka till sitt bostadsområde och till sitt kriminella 

gäng vilket enligt informanterna var anledningen till att aktiviteterna fortsatte. Ali sade: ”Efter 

straffet kom jag ut och fortsatte min dagliga rutin. Det var att knarka och göra brott”. En annan 

anledning till varför de brottsliga handlingarna fortsatte var på grund av att informanterna 

upplevde att de behövde pengar. De hade inget arbete och i och med detta kände de sig tvungna 

att få tag i pengar på annat sätt. Özgur berättade: ”Jag kom tillbaka till samma vanliga, hade inte 

en krona i fickan. Jag var tvungen att sno för att överleva”. 

Ingen av informanterna hade någon att se upp till under tiden på fängelset/ungdomshemmen. De 

menade att det inte fanns någon person som påverkade dem på något sätt. Ali och Özgur 

berättade att de inte hade fått några vänner på ungdomshemmen. De var inte intresserade av att 

samtala med andra personer på dessa platser. Binjam, Liban och Emre berättade att de hade fått 

vänner under sina vistelser som de än idag har kontakt med.  Emre sade: ”Jag har kontakt med 

dem fortfarande och jag försöker hjälpa dem att gå ur kriminaliteten så de kan få ett arbete och 

en trygg ekonomi”.  

Binjam menar att han fick kontakt med nya vänner när han befann sig i fängelset. Dessa personer 

var enligt honom likadana som honom men de ägnade sig åt annorlunda typer av brott än vad 
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han själv gjorde. “När jag satt inne höll jag inte på med narkotikabrott och de höll på med 

narkotikabrott så jag knöt kontakt med dem. Det utvidgade mina aktiviteter” yttrade Binjam. 

Binjam menade att han inte hade någon koppling till narkotikamarknaden då han inte hade någon 

som brukade och sålde narkotika i sitt nätverk innan sin fängelsetid. Han såg denna nya krets 

som en möjlighet till att kunna utvidga de brottsliga aktiviteterna och ha möjlighet att kunna göra 

mer dolda brott som han kallade det. ”Jag började sakta men säkert bli mer försiktig. Jag 

började hålla på med narkotika. Röka, kokain och sådana grejer. Då är det lite svårare att 

torska då för om det är brott och man ska hoppa in någonstans så är ju risken större att man 

torskar. Men säljer du narkotika och håller dig lite lugn så torskar du inte lika enkelt” sade 

Binjam.  

6.5 Brytpunkten 

Samtliga informanter som tidigare nämnt, kom till en tidpunkt i livet då det skedde ett skifte i 

deras identitet. Ali berättade att han sedan han var liten har sett upp till Binjam, att han har varit 

som hans äldre bror och de har bott i samma förort sedan barndomen. Han har följt Binjams 

fotspår och upplevt honom som en förebild sedan flera år tillbaka. När Emre och Binjam startade 

X-CONS avdelningen i förorten och blev ledare försökte de ständigt att övertala Ali, deras 

”lillebror”, till att gå ur kriminaliteten. Ali berättade att han successivt började lyssna till vad de 

sade och tog kontinuerligt till sig deras råd eftersom de var personer han såg upp till. Han kände 

en trygghet att ha dessa två äldre vänner som stöd att kunna lämna kriminaliteten bakom sig. Ali 

sade att det endast var dem som påverkade honom i detta beslut, då han berättade att varken hans 

familj eller vänner hade en roll i detta val. Han var då 19 år gammal. När Liban fyllde 18 år 

beskrev han att han fick en typ av uppenbarelse att han faktiskt hade blivit myndig och, i sina 

ögon, vuxen. Han menade att kände att han fick mer ansvarskänslor gentemot sin familj. Liban 

sade: ”När jag blev äldre började jag tänka på familjen mer. Det blir svårt att hålla kontakten 

med familjen när man sitter inne”. Han menade att han började försöka sluta med kriminella 

handlingar i och med detta men han upplevde det vara svårt på egen hand. Några av Libans 

vänner hade gått med i X-CONS innan Liban tog det beslutet. De försökte ständigt få honom att 

gå med i X-CONS. Dessutom kände Liban likt Ali till ledarna sedan tidigare. De försökte på 

samma sätt, som de gjorde med Ali, få Liban att gå ur kriminaliteten.  
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Özgur kom till brytpunkten när han var 20 år gammal. Detta hände i samband med att hans syster 

insjuknade allvarligt och fick läggas in på sjukhus under en period. Özgur kände i och med detta 

en stor sorg som fick honom att tänka i andra banor. Han ville inte längre förlora mer tid från sin 

familj genom att vara fängslad. I och med att modern hade sina alkoholproblem blev det en ännu 

mer motiverande för Özgur att upphöra sin kriminalitet då han kände att han behövde ta hand om 

sin sjuka syster samt de resterande två, då modern inte klarade av detta på egen hand.  I och med 

detta tog han kontakt med X-CONS för att få ytterligare stöd. Han hade fått kännedom om denna 

organisation genom sina vänner som var medlemmar där.  

Binjam berättade att hans brytpunkt började när han fick en dotter. Han var då 20 år gammal. I 

samband med dotterns födelse fick han fängelsestraff i en månad. ”När jag fick barn började jag 

tänka lite annorlunda. Jag fick straff en månad när jag hade fått henne och det var jobbigt för 

jag kunde inte vara med min dotter då. Redan då började jag tänka i andra banor” sade Binjam. 

Emre är idag gift och har två söner och Binjam är ensamstående och bor tillsammans med sin 

dotter. I och med att de blev föräldrar skedde en identitetsskiftning då de fick en ny roll som 

förälder. Från att ha rollen som ung kriminell blev rollen nu ung förälder som skapade en 

ansvarskänsla. För att kunna uppnå denna roll var deras utbildningskapital ett hinder som de 

skulle bli tvungna att komma över, vilket medförde att de ytterligare strävade efter att uppnå den 

nya rollen genom att få ett arbete för att kunna försörja sin familj. ”Det enda jag tänkte på var 

min dotter. Jag behövde kunna försörja henne och vara en bra pappa” sade Binjam.  

Efter avtjänat straff introducerade Emre Binjam till X-CONS och kort därefter öppnade dem 

tillsammans en egen avdelning i förorten de bor i. Emre och Binjam hade känt varandra i cirka 

ett år innan de öppnade avdelningen. De lärde känna varandra genom en gemensam vän. Emre 

upphörde med kriminaliteten när han var 20 år gammal då han kom i kontakt med en X-CONS 

organisation, då han satt i fängelset. De besökte fängelset för att försöka få kriminella att gå med 

i X-CONS för att kunna komma ur kriminaliteten. Han menade att han redan innan denna 

kontakt hade börjat fundera på att gå ur kriminaliteten i och med att han blivit äldre och hade en 

fru och två söner han ville prioritera men han menade att X-CONS var en god hjälp för att kunna 

ta detta steg då de stöttade honom igenom detta honom.   

Informanterna upplever att svårigheten med att gå ur kriminaliteten har varit att inte ha lika 

mycket pengar som förut, de menar att de blivit frestade av att gå tillbaka till kriminaliteten på 
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grund av den begränsade ekonomin de nu innehar.  Özgur sade: ”Det var jobbigt att inte ha lika 

mycket pengar längre och därför funderade jag ibland på att göra inbrott”. Han berättade vidare 

att han blev frestad att utföra brott när hans vänner fortsatte med kriminella handlingar, men att 

han trots det höll sig ifrån detta. Binjam yttrade: ”Det är jobbigt att klara sig på lite pengar varje 

månad. Man måste tänka på vad man kan köpa, istället för att på kvällen ta sönder en 

fönsterruta och ta det jag vill ha. Så det är lite svårt ekonomiskt”. Ali menade att den minskade 

ekonomin har lett till att han då och då funderat på att gå tillbaka till kriminaliteten. Binjam 

berättade att han en gång fått ett återfall då det handlade om brist på pengar. ”Det handlar inte 

om återfall i brott utan det handlar om att jag måste överleva” sade Binjam. Även Emre tyckte 

detsamma, han menade att allt handlade om pengar. Han sade: ”Hade jag vunnit på lotto hade 

jag kanske inte varit kriminell”. 

Ali nämnde även att han förutom att blivit begränsad ekonomiskt i och med sitt upphörande, har 

han även förlorat några av sina gamla vänner som fortfarande är kriminella. ”Jag har förlorat de 

gamla vännerna jag hade eftersom jag inte vill komma tillbaka till kriminaliteten” sade Ali. 

Liban menade att de inte var svårt att gå ur kriminaliteten men att han förlorat en del av sin 

personlighet genom upphörandet. ”Jag har förlorat en del utav mig själv. Kriminaliteten blev en 

del av min personlighet och när jag upphörde med kriminaliteten försvann den delen av mig” 

yttrade Liban. 

Genom upphörandet har Ali och Liban vunnit sin frihet anser dem. ”Det är skönt att vara ute 

bland folk utan att tänka att jag har gjort något brott och måste gömma mig” sade Ali. Det 

Özgur kände att han vunnit med upphörandet är sin familjs förtroende, att de nu litar på att han 

inte skall utöva brottsliga handlingar igen samt att han nu har möjligheten att kunna leva ett 

vanligt liv, med vanligt liv menade han ett icke-kriminellt liv. Emre och Binjam menade att de 

genom att ha gått ur kriminaliteten har de kunnat bli ledare för X-CONS. Emre sade: ”Jag har 

vunnit förtroende och tillit hos mina vänner och min familj och kommit in i det svenska samhället 

då jag engagerar mig i samhällsfrågor nu”. Binjam berättade att hans familj och vänner tycker 

att det Binjam är sysselsatt med idag positivt, vilket medför att han får ytterligare motivation att 

arbeta för att kriminella ungdomar kan förändra sin livsstil. X-CONS har fått honom att leva ett 

annorlunda liv. Han ser på saker på ett annorlunda sätt jämfört med förut och ska han göra 

någonting tänker han två gånger jämfört med tidigare då han var mer impulsiv i sitt handlande. 
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6.6 Självbild 

Özgur, Liban och Binjam känner sig som samma personer idag såsom när de var kriminella men 

att de nu har annorlunda tankebanor och andra mål samt att de har andra prioriteringar och gör 

andra val i livet istället för att begå brott. Ali berättade att han känner sig fri eftersom han inte 

behöver befinna sig på ungdomshem eller behöva gömma sig för polisen när han befinner sig i 

allmänheten efter att ha gått ur kriminaliteten. Ali sade: ”Hjärtat känns inte svart längre”. Emre 

berättade att det har skett många förändringar i hans liv sedan han lämnade kriminaliteten bakom 

sig. En förändring är att han slutat bruka alkohol och strävar efter en bra hälsa. En annan 

påverkan är att han nu arbetar med före detta kriminella ungdomar, han menade att han inte 

skulle gjort det om han inte själv varit kriminell tidigare. Binjam berättade att han inte skulle 

ändra på någonting som han gjort tidigare om det gick eftersom det har format den personen han 

är idag. Ali upplever att hans nuvarande icke kriminella liv påverkas av att ha varit och setts som 

kriminell. Ali sade: ”Folket ser mig på ett annorlunda sett. Folk ser mig som en tjuv ”. Han 

menade att hans familj, polisen och arbetsförmedlingen ser honom som en brottsling trots att 

detta är något han har lämnat bakom sig. Även om Ali har upphört med kriminaliteten upplever 

han att hans familj inte litar på honom. Ali berättade även att hans nuvarande vänner, som utgör 

hans nya nätverk, alltså X-CONS medlemmarna, stöttar honom i hans val medan hans vänner 

som fortfarande är kriminella inte är hans vänner längre.  

Özgur berättade att han alltid kommer att få leva med att kriminaliteten är en del av hans liv då 

detta är en del av hans förflutna. Han berättade vidare att omgivningen ser på honom på olika 

sätt, det beror på om de vet hans förflutna eller inte. Özgur sade: ”Jag märker att personer som 

inte känner mig bra ser ned på mig och tror att jag ska göra något dumt men personer som jag 

känner bra försöker att hjälpa mig för att bli en bra människa som inte gör brott”. Han berättade 

vidare att inom X-CONS accepterar alla medlemmar varandra men när han besökte 

arbetsförmedlingen för att söka arbete var de väldigt avvisande. Binjam upplever att polisens syn 

är väldigt hård mot honom då de kan stoppa honom och utföra visitering utan anledning. Med 

detta menade Binjam att polisen inte har något förtroende för honom. Hans vänner som också är 

före detta kriminella och hans familj har kännedom om hans tidigare livsstil och han känner att 

alla dessa stöttar honom i de beslut han tar idag. Liban berättade att hans närmaste omgivning, 

som är hans vänner och familj, ser honom som Liban och ingen annan, det är detta som är det 

viktigaste menade han. Han berättade vidare att han inte bryr sig om vad övriga omgivningen 
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tycker och tänker om honom. ”Myndigheter ser mig som en kriminell jävel trots att jag lämnat 

det där livet bakom mig” sade Liban. Emre berättade att myndigheterna accepterar honom och 

har en positiv syn på honom i och med att han är ledare för X-CONS. Han menade att han 

hjälper myndigheterna att nå de kriminella ungdomarna då han fungerar som en bro mellan 

dessa. Med myndigheterna menade informanterna främst arbetsförmedlingen, socialtjänsten och 

polisen. 

Informanterna saknade tidigare ett socialt nätverk med icke kriminella personer samt en 

tillräcklig utbildning som kunde bidra till exempelvis sysselsättningar i form av arbete. Samtidigt 

hade de inte föräldrar med bra ekonomiskt kapital som kunde hjälpa dem att börja med 

exempelvis en mindre företagsverksamhet. 

Genom X-CONS, den enda hjälpen från samhällets sida, har saknaden av det positiva sociala 

nätverket fyllts igen då X-CONS hjälper informanterna med att komma in i arbetslivet. Att 

informanterna blivit medlemmar i X-CONS har lett till att de har fått ett nytt socialt nätverk. 

6.7 Framtidsplaner 

Ali berättade att han försöker förändra sin livsstil i nuläget genom att hålla sig borta från 

kriminella aktiviteter. Han är för nuvarande arbetssökande och ser fram emot att få ett arbete 

med hjälp av X-CONS. ”Jag är fortfarande i en fas där jag försöker att komma ur 

kriminaliteten. Jag har hållit mig borta i ett halvt år. Jag måste fortsätta hålla mig borta i ett 

halvår till för att kunna accepteras i ett projekt inom X-CONS. När jag skött mig tillräckligt bra 

kan jag vara med i det som ska leda mig in i arbetslivet” sade Ali. Özgur sade att han för 

nuvarande är arbetssökande genom arbetsförmedlingen. Han väntar likt Ali att få komma med i 

projektet som tidigare nämnts. Özgur berättade vidare att han nu ser en framtid då han ständigt 

motiverar sig själv och inte ger upp men han menade att hans prickar i brottsregistret begränsar 

honom väldigt mycket eftersom få arbetsplatser, enligt honom, vill ta emot en kriminell. ”När 

jag sökt jobb i arbetsförmedlingen har jag märkt hur deras blickar är och hur de beter sig mot 

mig” sade Özgur. Hans dröm är att få ett vanligt liv som han uttryckte, ett arbete för att kunna 

stödja och försörja sin familj. Emre och Binjam vill fortsätta vara ledare i X-CONS och hjälpa 

unga kriminella, för att detta är ett arbete de båda trivs med samt att de vill kunna försörja sig 

och sin familj. Liban berättade att han nu tänker i annorlunda banor jämfört med då. Istället för 

att begå brott försöker han sköta sin hälsa och göra något meningsfullt av vardagen såsom att 
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träna och studera. Hans mål är att ta studenten om ett år och sedan få ett arbete för att kunna 

försörja sig.  

7. Analys 

Att ta reda på individers livsloppsperspektiv innebär att få vetskapen om en sammanflätning av 

banor genom livsloppet som påverkas av historiska och geografiska sammanhang. Dessa har 

samband med den sociala anknytningen samt olika tidpunkter för livshändelser som utspelar sig 

under livsloppet (Moule Jr., m.fl. 2013:146). I detta kapitel skall vi analysera informanternas 

livsloppsutsagor i förhållande till tidigare forskning och teorier. 

I och med att samspela med omgivningen blir människan en social varelse. Under de första åren 

för barnen är föräldrarna de viktigaste personerna i deras liv. Därefter vidgas barnets nätverk och 

då ansluter sig barnet till kamratskap och grupper (Ekbom, m.fl. 2010:146). Samtliga 

informanter har antingen varit med om skilsmässa eller växt upp med endast en förälder. I 

tidigare undersökningar har de indikatorer som visat sig ha samband med brottslighet och ansetts 

som riskfaktorer varit bland annat bristande omsorg hos föräldrar, splittringar och/eller strider 

inom familjen (Nilsson 2001:128). Alis och Libans föräldrar skilde sig när Ali var 12 år gammal 

och Liban 13 år gammal. Ali berättade att han utövade flest brott när han var mellan 12-15 år 

gammal, det vill säga i samband med skilsmässan. Binjam och Emres fäder har suttit i fängelse 

under i stort sett hela deras barndom. Özgurs far dog när Özgur var liten och hans kontakt med 

hans mor försvagades då hon missbrukade alkohol och inte kunde ta hand om honom. Enligt 

Nilsson (2001) påverkas brottslighet även av bristande föräldraomsorg, kriminella och/eller 

missbrukande föräldrar (Nilsson 2001:128). I och med att föräldrar har en förtroendefull relation 

till sitt barn kan risken att barnet utvecklar ett kriminellt beteende minskas (Ekbom, m.fl. 

2010:148). Samtliga av informanterna kommer från familjer som befinner sig i botten av 

samhällshierarkin. De uppger även att de fortsatt begå brottsliga handlingar på grund utav 

familjens och sin egen begränsade ekonomi. Enligt Nilsson (2001) finns det ett samband mellan 

den sociala klassen och individens egen brottslighet, att den socioekonomiska bakgrunden 

individen innehar kan vara en bidragande faktor till varför individer inom dessa familjer begår 

brott (Nilsson 2001:130). Enligt Brottsförebyggande rådet (2008) är risken att ungdomar begår 
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brott tre gånger så stor för ungdomar från familjer som befinner sig botten av samhällets hierarki 

än ungdomar från välbärgade familjer (Brottsförebyggande rådet 2008:23:335). 

När en individ blir involverad inom kriminella kretsar finns det en risk att uppnå det så kallade 

kriminella kapitalet. Kriminella kretsar kan bestå av brottsliga kamrater samt kriminella eller 

tidigare kriminella föräldrar (Moule Jr., m.fl. 2013:145). Gängmedlemskap är en källa till det 

sociala kapitalet. Individen får genom detta en ingång till ett brett nätverk av kamrater och 

bekantskaper. Dock betraktas denna typ av kapital som gängmedlemskap innehar som en 

”negativ” källa till kapital (Moule Jr., m.fl. 2013:147). Ingen av informanterna tillbringade 

mycket tid med sin familj utan de umgicks mest med sina vänner som var inblandade i kriminella 

aktiviteter. På fritiden gjorde de liknande saker med sina vänkretsar vilket var att planera och 

utöva brott.  Enligt Ekbom m.fl. (2010) kan det kriminella handlandet ses som ett sätt att umgås 

för ungdomarna (Ekbom, m.fl. 2010:97). De individer som ansluter sig till gäng påverkas starkt 

av sitt gängmedlemskap. Tillsammans delar de en kollektiv identitet (Moule Jr., m.fl. 2013:144). 

Vännerna påverkade deras liv under uppväxten i och med att de tillbringade mest tid med de på 

fritiden då de såg sina vänner som sin familj. Deras vänner var personer som uppmuntrade dem 

att begå kriminella handlingar vilket bidrog till negativa konsekvenser för informanterna. Enligt 

Ekbom m.fl. (2010) kan ungdomar bli beroende av sitt gäng då individen införlivar de normer 

och värderingar som gänget innehar om de har en bristande relation till sina föräldrar. På så sätt 

blir gänget som individens ”föräldrar” under uppväxten (Ekbom, m.fl. 2010:151). Människor 

som har samma stigma söker ofta moraliskt stöd från individer med samma stigma för att kunna 

känna sig hemma och accepterade (Goffman 2011:28). Det som individerna har gemensamt är 

etiketten samt erfarenheten att uppfattas som utanförstående (Becker 2006:23).  

Alla informanter bor i samma förort. Förorten är ett invandrartätt område följt av hög 

arbetslöshet och kriminalitet enligt informanterna. Enligt Brottsförebyggande rådet (2008) är det 

främst familjer med utländsk bakgrund som bor i problembetingande bostadsområden. Forskning 

visar att ungdomar från dessa områden visar högre brottslighet än ungdomar från icke 

problembetingande områden (Brottsförebyggande rådet 2008:23:336). Problembetingade 

områden har egenskaper såsom arbetslöshet, låg utbildningsnivå, social otrygghet samt 

diskriminering (Molina 2008:79).   
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Vänskapskretsar och skolan är betydelsefulla för ungdomens självbild och utvecklingen av 

denna. Genom skolan socialiseras ungdomarna samt intar regler och normer som råder i 

samhället (Ekbom, m.fl. 2010:148). Emre är den enda informanten som har gymnasieutbildning. 

Han gick fordonsprogrammet på ett gymnasium som ligger i Stockholm. Han hade godkänt i 

snitt i de flesta ämnena dock med ett par icke-godkända betyg. De resterande fyra har hoppat av 

grundskola eller gymnasieskola. De hade sina vänner utanför skolan vilket gjorde att de skolkade 

för att kunna spendera tid med dem. En annan anledning till skolket var att Binjam hade 

diagnosen DAMP och både Emre och Binjam hade diagnosen ADHD. De menade att de inte 

klarade av att sitta still på lektionerna och därför skolkade dem. Fyra av fem informanter 

upplever sina betyg som otillräckliga. Ingen av informanterna började arbeta med någonting efter 

skoltiden utan ägnade sin lediga tid till att umgås med vänner samt göra brottsliga aktiviteter. I 

och med frånvaron från skolan, som enligt Moule Jr. m.fl. (2013) är skolan en socialt främjande 

resurs, blir det svårt för ungdomarna att kunna uppnå framgång under skolgången som senare 

skall leda till arbetsmöjligheter. I och med deras höga frånvaro som leder till låga betyg medför 

detta att ungdomarnas behov ökar av att stanna kvar inom kriminella nätverk eller påbörja 

brottsliga handlingar (Moule Jr., m.fl. 2013:145). Orsaken till att informanterna fortsatte att begå 

brott, som tidigare nämnt, var enligt dem att de hade begränsad ekonomi, detta på grund av 

arbetslöshet. Arbetslösheten leder till att ungdomarna vidtar andra åtgärder för att kunna försörja 

sig. När möjligheterna för att kunna förändra sina skolbetyg verkar vara omöjliga kan det leda till 

att den kriminella umgängeskretsen blir en ingång till en kriminell karriärväg för ungdomarna för 

att kunna försörja sig själv och sin familj (Ekbom, m.fl. 2010:105). Samtliga informanter har fått 

byta skola ett flertal gånger under skolgången på grund av att de blivit utslängda eller att familjen 

flyttat.  Nilsson (2001) menar att förflyttningar som orsakat kamrat- och skolbyten kan vara 

faktorer som bidrar till brottslighet (Nilsson 2001:128).  

Brotten informanterna begick var för det mesta med samma personer men i och med att de blev 

äldre blev deras nätverk bredare och då utfördes brotten med mer varierande personer. Samtliga 

började sin kriminella karriär när de var vid 9-10 årsåldern. Enligt Ekbom m.fl. (2010) har 

individer som begått brott vid 9-11 årsåldern oftast en stor risk att återfalla i fler och allt mer 

allvarliga brott (Ekbom, m.fl. 2010:148). Samtliga hade någon vän med sig när de utförde sitt 

första brott. En individ som är involverad i kriminella kretsar löper stor risk att bli involverad i 

det kriminella kapitalet, vilket innebär att ständigt engagera sig i brottsliga aktiviteter (Moule Jr., 
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m.fl. 2013:145). Efter första brottet fortsatte samtliga med brottsliga aktiviteter och brotten blev 

grövre och grövre med tiden. Enligt Ekbom m.fl. (2010) ökar misstankarna om misshandel och 

narkotikabrott medan misstanken om tillgreppsbrott minskar. Detta innebär inte att brotten över 

lag har minskat eller ökat utan att karaktären av brotten har ändrats över tiden (Ekbom, m.fl. 

2010:99). Samtliga informanter fortsatte med sina kriminella aktiviteter efter avtjänade straff. 

Enligt Moule Jr. m.fl. (2013) kan detta handla om underskott i olika former av kapital som gör 

det svårt att involvera sig i socialt främjande aktiviteter, till exempel arbete (Moule Jr., m.fl. 

2013:149). I och med att samtliga informanter bor i ett problembetingande område är risken att 

återfalla i brott högre än om de hade bott i ett icke problematiskt område. Kamraterna inom dessa 

områden har även stor betydelse för återfallen (Brottsförebyggande rådet 2008:23:336). Ingen 

lärde sig någonting i ungdomshemmet/fängelset förutom Emre som lärde sig att ta hand om sig 

själv. Dessutom hade ingen av informanterna någon att se upp till under vistelserna som 

uppmuntrade dem till ett lagligt beteende efter avtjänat straff. I och med den bristande relationen 

till förebilder blir individerna beroende av sitt kriminella nätverk då de endast har dessa att se 

upp till (Ekbom, m.fl. 2010:151). 

Brottsligheten avtar vanligtvis för många kriminella ungdomar kring 20 årsåldern, enligt tidigare 

forskning och detta kan ses som en övergående fas (Ekbom, m.fl. 2010:98). Detta är en bra 

beskrivning av våra informanters utsagor då det framkom att de upphörde med kriminaliteten 

mellan 18-20 årsåldern. Moule Jr. m.fl. (2013) menar att mycket få av de kriminella individerna 

behåller engagemanget att stanna kvar inom den kriminella kretsen när de övergår till vuxenlivet. 

Detta på grund utav känslan att vilja ta ansvar. När de kriminella börjar bli äldre tröttnar de på 

trakasserierna främst från polisen och nedvärderande synen från omgivningen. Oron över 

familjen och den upplevda skyldigheten mot familjen genomsyrar utgångsprocessen för de 

kriminella (Moule Jr., m.fl. 2013:148–149). Ansvarskänslan uppstod i och med att informanterna 

blev äldre och ville spendera tid med sin familj samt stödja dem. Liban och Özgur ville spendera 

mer tid med sin familj vilket var svårt när de befann sig på ungdomshem. Denna känsla uppkom 

hos Liban då han började bli äldre. Özgur ville ha möjlighet att kunna försörja sin sjuka syster 

samt den resterande familjen då modern hade svårt att göra det på egen hand. Enligt Moule Jr. m. 

fl. (2013) stärks motivationen till att gå ur kriminaliteten när de finns oro över familjen och 

känslan av skyldighet gentemot dem (Moule Jr., m.fl. 2013:149).  
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Enligt Moule Jr. m.fl. (2013) kan vändpunkter förändra livets banor. Detta kan exempelvis vara 

barnafödelse (Moule Jr., m.fl. 2013:146). När Emre och Binjam fick barn skedde en vändpunkt i 

deras liv. De ville båda två finnas tillgängliga för sina barn samt kunna försörja dem. Detta var 

ett identitetsskifte då från att vara kriminella till att ha blivit fäder. Özgur, Liban och Ali har även 

fått nya roller som icke-kriminella då de nu har mer ansvarskänsla och vill få ett arbete. Deras 

identitet förändrades såsom Hammarén och Johansson (2009) beskriver, att den sociala 

identiteten är föränderlig då den förändras i tid och rum (Hammarén & Johansson 2009:13). 

Detta innebär att informanterna kan ha olika roller beroende på vart de befinner sig. Är de med 

sin familj är de antingen pappa, bror, barn, den ansvarsfulla eller i kontakt med exempelvis 

arbetsförmedlingen är de den kriminella. Att inneha en speciell roll kan medföra ett socialt tvång 

enligt Hammarén och Johansson (2009) som är att det finns vissa svårigheter som kan 

uppkomma när personen vill leva upp till rollen. Genom att ha en roll kan det bli som att följa ett 

manus. Detta medför att individen ständigt försöker uppnå rollen och även begränsas av den 

(Hammarén & Johansson 2009:27). Emre och Binjam kunde alltså inte fortsätta med sin 

kriminella karriär om de skulle kunna leva upp till rollen som fader. Detta kunde de inte när de 

var brottslingar då de befann sig i fängelse. Detta gjorde att ansvarskänslan ökade och bidrog till 

en stark vilja att avsluta kriminaliteten.  

Den främsta svårigheten informanterna upplevde av att gå ur kriminaliteten var den bristande 

ekonomin. På grund av den ekonomiska och sociala svårigheten de påstått ha, har de ibland blivit 

frestade för att begå brott igen. Processen ur kriminaliteten underlättades för samtliga i och med 

att de fick kontakt med X-CONS som var en stödjande aktör. Enligt Moule Jr. m.fl. (2013) blir 

övergången till det icke kriminella livet svår för vissa kriminella i och med det underskott de har 

i olika former av kapital. Informanterna har varken utbildning eller arbetslivserfarenhet, inte 

någon yrkesfärdighet och inte kapital för att påbörja ett företag och detta gör framtiden oerhört 

svår för dem. 

Personer som innehar ett brett positivt socialt kapital (till exempel utbildning) är bättre utrustade 

för att bryta från sitt förflutna. Positivt socialt kapital (det vill säga personer som inte har varit 

inblandad i kriminella kretsar) kan vara till stor hjälp för dessa ungdomar för att hjälpa dem med 

information, kontakter, råd och emotionellt stöd. De som inte innehar det positiva sociala 

kapitalet har större svårighet att upphöra sin kriminalitet (Moule Jr., m.fl. 2013:149). Emre fick 
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under sin fängelsetid kontakt med X-CONS som introducerade honom att gå med i denna 

organisation för att kunna upphöra med sin kriminalitet. På så sätt introducerade Emre Binjam 

till denna organisation då de kände varandra sedan tidigare. Tillsammans beslutade de att öppna 

en egen X-CONS avdelning i förorten de bor i för att kunna hjälpa fler kriminella ungdomar från 

detta område. Genom X-CONS fick Ali, Liban och Özgur tillgång till det positiva sociala 

kapitalet då Ali och Liban kände Binjam och Emre sedan tidigare som introducerade dem till X-

CONS. Özgur tog själv kontakt med X-CONS som blev hans nya nätverk. På så sätt 

omvandlades deras negativa sociala kapital som bestod av kriminella vänner till positivt socialt 

kapital som nu utgjordes av personer som inte är kriminella längre och som arbetar mot 

kriminaliteten. Medlemmarna inom X-CONS är alla personer med kriminell bakgrund. Personer 

som har utövat samma avvikande handling utgör en enhetlig grupp enligt Becker (2006). Han 

menar att personerna delar etiketten och erfarenheten av att betecknas som utanförstående 

(Becker 2006:23). Goffman (2011) menar att personer som har samma stigma kan få moraliskt 

stöd från varandra och då känna sig i denna samling som en normal människa (Goffman 

2011:28). 

Ali, Özgur och Liban upplever att samhället ser på dem på ett annorlunda sätt, att de inte känner 

sig som vanliga personer på grund av kriminaliteten. Detta har en koppling med det som 

Goffman (2011) kallar ”fläck på den personliga karaktären” som personen får av den tidigare 

kriminaliteten. Denna så kallade “fläck” kan sitta kvar i karaktären även om beteendet förändras 

(Goffman 2011:12). Samtliga informanter menar att deras vänner och familj inte ser dem som 

kriminella personer längre, förutom Ali då han menar att hans familj ännu inte litar på att han 

inte skall återfalla i brottsliga aktiviteter. Ali upplever sig vara fri från kriminaliteten i och med 

sitt upphörande och skötsamma beteende. Enligt Goffman (2011) kan det ske en diskrepans 

mellan personers faktiska identitet som de själva anser sig ha och den virtuella identiteten som 

omgivningen ger dem. (Goffman 2011:10). Detta sker när exempelvis Alis omgivning inte ser 

honom på det sättet han ser sig själv. Samtliga informanter känner sig som ”bättre” individer 

efter att ha lämnat kriminaliteten då de nu har annorlunda tankebanor, andra mål samt andra 

prioriteringar i livet istället för att begå brott. 

Özgur upplever att myndighetskontakter (det vill säga samhällets representanter) är avvisande i 

sitt beteende gentemot honom. Binjam har inte kontakt med myndigheter berättade han men då 
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han möter poliser när han vistas utomhus brukar de visitera honom utan misstankar. Liban 

berättade att myndigheterna ser honom som en ”kriminell jävel” och Ali berättade att 

myndigheter ser honom som en tjuv. Emre menar att myndigheterna blir tvungna att se positivt 

på honom i och med att han fungerar som en ”bro” mellan de före detta kriminella ungdomarna 

och myndigheterna, då de inte kan nå ungdomarna på annat sätt. Ekbom m.fl. (2010) menar att 

samhället tar avstånd från individer i sin reaktion för den avvikande egenskapen, vilket leder till 

diverse bestraffningar såsom att bli nekad ett arbete. Dessa reaktioner kan leda till att individens 

känsla av att vara annorlunda förstärks (Ekbom, Engström & Göransson 2010:16). Även 

Goffman (2011) menar att individers livsmöjligheter kan begränsas i och med allmänhetens syn 

på individen då diskriminerande skeenden kan uppstå (Goffman 2011:13).  

Libans främsta mål just nu är att kunna ta studenten och hålla sig borta från kriminaliteten för att 

sedan kunna få ett arbete för att och försörja sig. X-CONS motiverar honom i denna strävan. Ali 

och Özgur saknar utbildning och profession vilket medför att det är svårt för dem att få ett arbete. 

Informanterna som är arbetssökande upplever att svårigheten att få ett arbete förstärks då de 

känner att arbetsförmedlingen och myndigheter ser ned på dem på grund utav deras kriminella 

bakgrund. Moule Jr. m.fl. (2013) menar att det kriminella kapitalet individen innehar medför att 

individen begränsas av användbara former av socialt kapital. De menar att socialt främjande 

kapital försvagas för personer som deltar eller deltagit i kriminella verksamheter (Moule Jr., m.fl. 

2013:145). Özgur, Liban och Ali har en dröm om att få ett arbete för att kunna försörja sig själv 

och alternativt sin familj. Genom att vara medlemmar i X-CONS menar de att denna dröm 

kommer att bli verklighet. Denna dröm har Binjam och Emre uppnått då de fick möjligheten att 

arbeta som ledare för X-CONS, detta blev möjligt just på grund av deras före detta kriminalitet. 

Hade de inte haft sitt kriminella förflutna hade detta inte blivit möjligt enligt dem. X-CONS blir i 

detta fall det positiva nätverket som Moule Jr. m.fl. (2013:145) berättar om. 

8. Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att utifrån insamlad empiri och med hjälp av tidigare forskning och 

teorier undersöka hur fem ungdomars nuvarande identitet påverkas av deras kriminella bakgrund 

samt vilken betydelse det sociala kapitalet har för dessa ungdomars livslopp, vilket har betydelse 
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i identitetsskapandet. De frågor vi belyst är hur ungdomarnas nuvarande identitet påverkas av 

deras kriminella bakgrund samt hur ungdomarnas sociala kapital har påverkat deras livslopp. 

Metoderna som vi använt oss av har bidragit till att vi fått relevant material om informanternas 

livshistorier. Att använda metoden om livshistoria har underlättat för oss att få svar på våra 

frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi är medvetna om bristerna i studien, varav en brist i vårt 

urval är att vi inte själva hade möjlighet att välja våra informanter då dessa blev utvalda i förhand 

av en ledare från X-CONS. En annan brist är att när vi transkriberade upptäckte vi att 

information saknades i materialet. Eftersom tiden var kort hann vi inte besöka informanterna för 

ytterligare intervju utan fick utföra dessa via telefon där vi endast fick kontakt med tre 

informanter. I efterhand tyckte vi också att det saknades frågor i vår intervjuguide om hur dessa 

ungdomar kände sig som barn till invandrare i det svenska samhället, om de hade upplevelse av 

diskriminering och om de var så konkret, i vilka former? Hur hade effekten av att betraktas som 

”de andra” för dessa unga individer?  

Utifrån tidigare forskning framkommer det att det finns olika faktorer under livsloppet som kan 

leda till kriminellt beteende. Dessa faktorer under livsloppet är bland annat oroliga 

familjeförhållanden såsom skilsmässa mellan föräldrarna, kriminella och/eller missbrukande 

föräldrar samt bristande omsorg hos föräldrarna. En annan faktor är den socioekonomiska 

bakgrunden och positionen som individen och familjen innehar i det svenska samhället.  

Personer som kommer från botten av samhällshierarkin visar högre risk för kriminellt handlande 

än personer från familjer som befinner sig högre upp i samhällshierarkin. Våra informanters 

utsagor styrker detta då de berättade att de kommer från familjer som har bristande ekonomi. 

Denna faktor är anledningen till varför informanterna fortsatte begå brottsliga handlingar då 

samtliga yttrade att pengarna var det som spelade störst roll när de uppgav anledningen till varför 

de fortsatte begå brott. Detta styrks även när informanterna berättade att de kände att den främsta 

svårigheten med att gå ur kriminaliteten var att de inte längre kunde spendera lika mycket pengar 

som tidigare, då de bara kunde ta det de behövde genom exempelvis inbrott. Detta innebär att de 

kan återfalla i brott då de uppgav att de blivit frestade ett antal gånger till att begå brott på grund 

utav den ekonomiska begränsningen, eftersom de fortfarande innehar denna sociala klass.  

Det framkommer även att de problembetingande områdena är främst präglade av familjer med 

utländsk bakgrund. Detta är likt det område informanterna bor i. Förorten ses som ett 
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problembetingande område där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund, likt våra 

informanters bakgrund. Ungdomar som bor i problembetingade områden uppvisar betydligt 

högre brottslighet än ungdomar som inte bor i ett problembetingande område. Bostadsområdet 

som informanterna bor i präglas av hög kriminalitet. Problembetingande områden medför ofta 

arbetslöshet, sämre utbildning, social otrygghet, diskriminering och utanförskap. Utifrån empirin 

visar det sig att det finns olika faktorer, likt tidigare forskning, till att informanterna blivit 

kriminella. Anledningen till att de började begå brottsliga handlingar vid 9-11 årsåldern tror vi 

kan bero på förorten de är bosatta i, då detta bostadsområde är betingat som ett problemområde. 

En annan anledning kan vara det sociala nätverket informanterna hade omkring sig samt deras 

familjeförhållanden som har varit skakiga under informanternas barndom och uppväxt. 

Informanterna saknade vuxna förebilder som kunde vägleda dem och uppmuntra dem till 

sysselsättning i form av fritidsaktiviteter. När informanterna var hemma gjorde de inga 

aktiviteter förutom att se på TV med familjen, detta kan bero på den bristande ekonomin, att de 

inte har råd till aktiviteter vilket medförde sysslolöshet för informanterna. Detta kan ha haft en 

inverkan på hur deras brottsliga beteende urartades på grund utav sysslolösheten.  

Det saknades information i informanternas berättelser om engagerade lärare som utöver sitt 

vanliga arbete, intresserade sig för dem och försökte hjälpa dem. Detta kan enligt vår mening 

berott på tidspressen och överbelastningen som många lärare i dagens skolor har. Denna 

överbelastning kan ha medfört att lärarna inte kunde skapa betydande relationer till sina elever. 

Hade någon lärare haft tid och möjlighet att hjälpa informanterna till att bli involverade i 

exempelvis idrottsaktiviteter hade möjligtvis deras livslopp sett annorlunda ut. En annan orsak 

till avsaknad av relationer till informanterna kan bero på att de sällan vistades i skolan på grund 

av skolk.  

Inom ett nätverk påverkar personer varandra till olika handlingar. Ett nätverk kan ses som ett 

gäng vilket blir en källa till socialt kapital som omfattar vänner och bekanta. Det som är 

problemet med denna typ av socialt kapital är att denna ses som ett negativ källa till kapitalet. 

Det som ses som negativt är att individen kan få tillgång till det kriminella kapitalet som kan 

bestå av brottsliga kamrater och/eller föräldrar. I och med detta är det högre risk för individen att 

utveckla en kriminell livsstil och på så sätt få en begränsad tillgång till det positiva sociala 

kapitalet. Informanterna hade vänner som bodde i samma förort som dem själva som de utövade 
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brottsliga aktiviteter med. Informanterna yttrade att vännerna var det viktigaste i deras liv under 

deras kriminella tid. De ägnade i stort sett all sin tid på att umgås med vännerna, de planerade 

och utövade ofta brott tillsammans.  De umgicks endast med personer som hade liknande 

bakgrund och förutsättningar som de själva, i och med detta saknade de social främjande 

kontakter som skulle kunna påverka dem till att exempelvis fokusera på studier eller söka arbete. 

Informanterna kände sedan tidigare till ledarna och medlemmarna till X-CONS som förut var 

kriminella och utgjorde det negativa sociala kapitalet. När sedan Emre och Binjam (ledarna) gick 

ur kriminaliteten och öppnade en egen X-CONS avdelning i förorten, omvandlades ledarna och 

medlemmarna i X-CONS till det nya positiva nätverket. På så sätt hade övriga informanter en 

underlättande tillgång från det negativa sociala kapitalet till det positiva sociala kapitalet.  Detta 

bidrog till att brytpunkten påbörjades för Ali och Liban. Özgur uppsökte X-CONS för att få stöd 

med att gå ur kriminaliteten. Vi tror att det underlättade ytterligare då en del av deras tidigare 

vänner som de utövade kriminella handlingar med, nu istället kämpade för att gå ur 

kriminaliteten. Detta tror vi gav informanterna motivation, då de gör detta tillsammans.  

När informanterna övergick från att ha rollen som kriminell till att bli en icke-kriminell individ, 

skedde ett identitetsskifte då dem gick ur den förra rollen och anammade en ny roll. I och med att 

Binjam och Emre blev fäder fick de en ny roll.  Barnafödsel är en typ av vändpunkt som kan 

omdirigera livets bana på ett oförutsägbart sätt. De ville leva upp till denna och därför var de 

svårt att fortsätta vara kriminell när de ska ta hand om sina barn. Därför kände de sig tvungna 

och villiga att göra detta identitetsskifte. För Özgur uppstod ansvarskänslan han inte haft tidigare 

då hans syster insjuknade och han behövde då finnas tillgänglig och inta den försörjande och 

omhändertagande rollen i familjen, då hans mor inte kunde uppfylla denna roll på egen hand. 

Övergången från det kriminella livet till det icke-kriminella livet började för Liban när han insåg 

att han blev vuxen då han fyllde 18 år. Liban kände att hans kriminella livsstil begränsade sin tid 

med hans familj och därför ville han ändra på sig själv för att kunna tillbringa mer tid med dem. 

Han ville dessutom kunna fokusera mer på sina studier. Han hade vänner som hade gått ur 

kriminaliteten genom X-CONS stöd. Dessa vänner pratade ständigt med Liban och försökte 

motivera honom till att göra detsamma. Han gick över från den unga kriminella rollen till 

vuxenrollen då han vill klara av skolans krav och få ett arbete efter studierna. Att känna oro och 
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skyldighet gentemot familjen stärkte motivationen till att gå ur kriminaliteten och därmed inta en 

ny roll.  

Ali hade sedan barndomen sett upp till Binjam och när Binjam och Emre motiverade och pratade 

med Ali om att gå ur den kriminella livsstilen insåg Ali att han ville lämna detta bakom sig och 

följa deras fotspår. Detta för att känna sig fri och framöver få ett arbete för att kunna försörja sig 

själv utan att begå brott. Samtliga informanter har i och med detta övergått till en ny roll, ett 

identitetsskifte. Denna nya roll kan innebära ett socialt tvång då det blir som ett manus att följa 

och upprätthålla den nya rollen. Tvånget kan handla om svårigheten att inte bryta manuset och 

frestas till att gå tillbaka till den gamla rollen. Det finns alltså svårigheter och möjligheter för vad 

personerna kan utföra och inte utföra. Det går alltså inte nu i och med identitetsskiftet att begå 

brott om de ska uppfylla sina nya roller.  

Att vara utanförstående innebär att ses som avvikande, att individen är utanför kretsen av de 

”normala” människorna. Informanterna skolkade väldigt mycket från skolan på grund av att 

deras vänner också skolkade. I och med det ville de göra samma sak som vännerna eftersom 

vännerna då var det viktigaste personerna för dem. För att inte avvika från kamratgruppen 

skolkade informanterna just för att känna sig ”normala” och ha känslan av att ha en tillhörighet i 

en grupp. Informanterna följde de informella reglerna som var gemensamma överenskommelser 

som handlade om skolk och brottsliga aktiviteter.  

Avvikelse är det som skiljer sig från normer och värderingar som råder i ett samhälle. Samhället 

kan reagera olika på avvikande handlingar beroende på tid och rum. En reaktion som kan 

uppkomma är avståndstagande.  En typ av stigma är den som utgör en ”fläck” på den personliga 

karaktären. Detta kan till exempel vara kriminalitet, arbetslöshet eller alkoholism. Människor 

som bär på ett stigma kan bli diskriminerade på olika sätt vilket kan medföra att 

livsmöjligheterna begränsas. Begränsningarna kan röra sig om utestängning från 

arbetsmarknaden, det vill säga bli nekad till arbete på grund av ”fläcken” personen bär på. När en 

individ befinner sig i ett socialt rum och det framkommer att personen har en icke önskvärd 

egenskap som inte majoriteten av personerna i detta rum har, kan denne bli uppfattad som en 

avvikande människa och stämplas med ett stigma. Torts att informanterna har gått ur 

kriminaliteten upplever de ändå att samhället fortfarande ser dem som avvikande, förutom Emre 

då han menar att hans omgivning ser positivt på honom på grund utav hans ledarroll i X-CONS.  
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”Fläcken” på personligheten finns enligt informanterna kvar på grund av myndigheters och 

omgivningens tvivel på dem. I Emres och Binjams fall har deras ”fläck” omvandlats från negativ 

till positiv på grund av deras arbete med kriminella ungdomar. Om de inte hade haft ”fläcken” 

som kriminella tidigare hade de inte kunnat ta nytta av denna och bli ledare och förebilder för 

ungdomarna. I och med att de har denna bakgrund kan de förstå ungdomarna och blir förebilder 

för medlemmarna. Medlemmarna har förtroende för Emre och Binjam då de bär på samma 

stigma som dem.  Personer som har samma stigma får moraliskt stöd ifrån varandra då de känner 

sig accepterade och som ”normala” människor i dess sällskap. Vi tror att informanterna nu har 

fått förebilder att se upp till som de kan få vägledning ifrån, något som de saknade under deras 

kriminella tid. När informanterna befinner sig i sällskap med X-CONS medlemmarna kan de 

uttrycka deras faktiska identitet. Stigmat existerar inte när de befinner sig i denna omgivning. 

Ingen är avvikande då alla har samma bakgrund och förutsättningar. Då ser inte deras omgivning 

dem på annorlunda sätt än hur de ser på sig själva. Dock blir stigmat synligt när informanterna 

befinner sig utanför denna krets vid exempelvis besök hos arbetsförmedlingen eller när de stöter 

på polisen. När de befinner sig på sådana platser upplever de att människor kan se deras 

avvikelse istället för de personerna de faktiskt är och strävar efter att vara. När det sker en brist 

på överrensstämmelse mellan den faktiska identiteten (som är den identitet personen själv 

upplever sig ha) och den virtuella identiteten (som är den identiteten som tillskrivs av andra 

människor) kan det leda till att individen känner sig misskrediterad av omgivningen. Detta 

innebär att den faktiska identiteten och den virtuella identiteten påverkas i tid och rum.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Informationsblad 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som läser 6:e terminen på programmet socialt arbete 

med storstadsprofil. I samband med detta skriver vi vår C-uppsats där vi skall behandla ämnet: 

hur ungdomars identitet utformas av deras kriminella bakgrund. För att göra detta möjligt 

behöver vi Er hjälp för att kunna ta del av era erfarenheter och upplevelser av att ha en kriminell 

bakgrund. För att ta reda på detta kommer vi att föra intervjuer där frågor kommer ställas 

angående ert livslopp.  

Anledningen till att vi vill få en inblick av Er livsberättelse är att kunna göra en analys av 

empirin för att kunna se hur identiteten påverkas av den före detta kriminaliteten.  

Intervjutiden kommer omfatta cirka 30 minuter beroende på hur mycket du har att berätta. 

Frågorna som ställs kommer vara ett antal frågor som kommer ha öppna svarsalternativ där du 

får möjligheten att själv berätta dina upplevelser av dina erfarenheter. 

För att kunna memorera hela intervjun kommer vi att spela in denna. Detta underlättar när vi 

skall sammanställa intervjuerna. Ditt namn kommer att figureras vilket innebär att du kommer 

vara anonym i uppsatsen. Du har rätt att inte svara på frågor som du anser olämpliga och du har 

rätt att avbryta intervjun om så önskas. Du kommer ha möjlighet att läsa uppsatsen när den är 

färdig. Uppsatsen utförs på grund utav utbildningssyfte och kommer att publiceras på Internet.  

 

 

 

Tack på förhand, 

Lina Falinger & Merve Göker 
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund:  

 Ålder (Födelseår, födelseplats, föräldrarnas födelseplats) 

 Boendesituation  

 Utbildning (nivå, antal år)   

 Partner 

  Sysselsättning (historik) 

 

1. Vilken/vilka typ/er av brott har du blivit anklagad för? 

2. Vad har kriminaliteten givit dig för straff i livet?  

Då: 

Uppväxtmiljö, Barndom och Ungdomstid 

Familj: 

3. Var växte du upp? (Sverige eller immigrerat? 

4. Hur såg sina familjeförhållanden ut när du var yngre? 

5. Hur var relationen mellan din far/styvfar och dig? 

6. Hur var relationen mellan din mor/styvmor och dig? 

7. Hur stor del av din tid tillbringade du med din familj?  

8. Vad gjorde du tillsammans med din familj på vardagar och helger? 

9. Hur stor del av din dit tillbringade du med vänner? 

10. Vad brukade du och dina vänner göra på fritiden? 

11. Har du syskon? Hur många? Relation till dem? 

12. Hade du nära kontakt med andra familjemedlemmar?(T.ex. far/mor föräldrar eller deras 

syskon samt kusiner osv.) 
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13. Hade ni andra vuxna som hade nära relation med er under barndomen?(t.ex. familjens 

vänner) 

Skolgång och föreningar 

14. Vilka skolor har du gått på? Hur har skolmiljön sett ut? 

15. Hur har dina lärare under skolgången varit enligt dig?(Stöttande, hjälpsamma, ignorerande, 

fientliga?) 

16. Relation med andra vuxna i skolan?(t.ex. idrottslärare, skolkurator, skolpsykolog) 

17. Vilka var dina närmaste vänner under skoltiden? Berätta om dessa vänner. Gick ni hem till 

varandra o.s.v.? 

18. Hur var ditt betyg i slutet av grundskolan? 

19. Hade du någon extra aktivitet utöver skolan?(Sport, kultur, religiös?) 

20. Vad gjorde du efter årskurs 9? 

21. Fortsatte du med skolan eller började du arbeta eller annat? Berätta utförligt om den 

perioden. 

Första brott 

22. När hände det? Vad var det? Med vilka var det? Blev ni upptäckta? 

23. Fortsatte du med dessa aktiviteter? Berätta hur du fortsatte efter det? 

24. Vad lärde du dig av dessa aktiviteter? 

25. Utförde du aktiviteterna med samma personer hela tiden eller varierade det? 

26. Fick du någon speciell färdighet eller skicklighet av dessa/denna aktivitet? 

Ungdomshem/fängelse 

27. Har du befunnit dig på ungdomshem eller fängelse?  

Om ja besvaras fråga 30-34. Om nej hoppa över till fråga 35. 

28. Hur länge befann du dig på denna plats? 

29. Fick du vänner där, i sådana fall beskriv dem. (ålder, kön) 

30. Vad lärde du dig där? Av vem/vilka? 

31. Hur upplevde du din tid på platsen? 

32. Vad hände efter avtjänat straff? 
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33. Hade du någon att se upp till? Och i sådana fall vem och varför? 

Brytpunkten 

34. När började brytpunkten? (I vilket skede av livet?)  

35. Var det någon speciell händelse? Berätta vad som hände. 

36. Var det påverkan av vissa människor. Berätta vilka dem var. 

37. Vilken roll hade vänner/nätverk/familj i beslutet om upphörandet av kriminaliteten? 

38. Upplever du att det fanns svårigheter att gå ur kriminaliteten? Vilka och varför?  

39. Har du någon gång efter avslutad kriminalitet fått återfall? 

40. Vilka konsekvenser upplever du ha tillkommit efter avslutad kriminalitet?  

- Samhällets syn, vänner syn, familjens syn 

- Vinster och förlust med avstånd från kriminaliteten 

- Möjligheter och begränsningar 

Fritid 

41. Vad gör du nu på din vardag? 

42. Arbetar? 

43. Utbildning? 

44. Familj? 

45. Medlemskap i föreningar och nätverk? 

46. Hur ser din familjesituation ut idag? 

Nu: 

Självbild 

47. Hur ser du på dig själv idag i jämförelse med då? (under din kriminella period i livet) 

48. Vad är viktigast i livet nu och vad var viktigast i livet då? 

49. Påverkas ditt nuvarande liv av att du tidigare setts som kriminell?  

50. Hur känner du att omgivningen ser på dig idag? (formella och informella kontakter) 

51. Har dina vänner och omgivning kännedom om ditt förflutna? Känner du att detta begränsar 

dig?  
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Avslutning 

Fråga hur informanten upplevde intervjun, skall något som sagts eller skall något tilläggas? 

 

Tack för din insats! 
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10.3 Bilaga 3 

Alla har rätt att vara med i matchen 

Att vara ung och arbetslös är ingen lätt match i dag. För de ungdomar som 

dessutom saknar utbildning, har ett antal prickar i polisregistret, drogproblem och 

ett gäng kompisar i samma situation är det nästintill omöjligt att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 

Många av dessa ungdomar hamnar i stället i kriminalitet och utanförskap och blir till en kostsam 

belastning både för samhället i stort och för enskilda företag. Att våga anställa en person med 

problematisk bakgrund kan i det långa loppet vara mer lönsamt för ett företag än att satsa på 

dyrbar säkerhetsutrustning och skydd. Utifrån detta föddes idén till X-CONS projekt Med i 

matchen, ett treårigt projekt som genom en kombination av arbetslivsorientering och praktisk 

yrkesträning ska hjälpa ungdomar med kriminell bakgrund och/eller tidigare missbruksproblem 

samt bristande skolkunskaper att komma in på arbetsmarknaden. Visst finns det redan en hel del 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dessa ungdomar. Men många av ungdomarna i riskzonen 

har ett lågt förtroende för myndigheter och behöver mer stöd än en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

för att lyckas ta sig in i samhället igen. X-CONS medarbetare har befunnit sig i samma situation 

som dessa ungdomar och har mycket större chans att nå fram till dem än myndighetspersoner. 

Dessutom är de själva levande bevis på att det faktiskt går att ta sig ur utanförskapet och bli 

välfungerande samhällsmedborgare. Med i matchen är därför en viktig komplettering till övriga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Projektet är uppdelat i två steg – introduktion med 

arbetslivsorientering samt yrkespraktik. Under introduktionen får deltagarna kunskap om de 

förväntningar och krav som ställs i arbetslivet. Därefter placeras deltagarna på en arbetsplats för 

att få praktisk yrkesträning. Syftet med yrkespraktiken är att deltagarna ska lära sig att 

självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter och därefter kunna klara ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Yrkesprak-tiken sker inom områden som är lämpliga för personer med 

bristande teoretiska kunskaper och där framtida arbetskraftsbehov finns. Till en början kommer 

projektet att starta i Stockholm för att sedan även utvecklas på andra orter där X-CONS är 

verksamt. 
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Process 
Så här fungerar det i praktiken: 

Urval 

Urval av deltagare till projektet kommer att ske i nära samarbete med framförallt kommuner, 

arbetsförmedlingar och andra myndigheter. Deltagarna ska vara beredda att acceptera X-CONS 

krav på nykterhet och drogfrihet. 

 

Coach 

Redan första dagen tilldelas varje ungdom en coach som kommer att följa dem genom projektet. 

Coacherna fi nns där för att leda och motivera ungdomarna och fungerar även som språkrör för 

ungdomen gentemot företag och myndigheter. 

 

Introduktion 

Under introduktionen får ungdomarna kunskap om de förväntningar och krav som ställs i 

arbetslivet. En viktig del av introduktionen är att förklara hur en arbetsplats fungerar. Detta 

kommer bland annat att ske genom studiebesök och möten med företrädare för arbetsmarknaden. 

Efter introduktionen ska ungdomarna ha en realistisk bild om hur arbetslivet fungerar och vara 

förberedda inför den praktiska yrkesträningen. Introduktionen pågår i sex veckor och genomförs 

i samarbete med arbetsförmedling, fackliga företrädare och relevanta 

branschföreträdare. Introduktionen skräddarsys efter varje ungdom och kan bland annat 

innefatta: 

• Hjälp med den privata ekonomin. 

• Hjälp med skuldsanering. 

• Ung i X-CONS Förändringsprogram. Genom samtal och 

stöd för ungdomarna hjälp att för-stå sitt eget beteende och 

vad det medför i längden. Förståelse för att ett kriminellt liv 

inte är något de vinner på i längden är syftet med programmet. 

• ART – Aggression Replacement Training. Moral- och aggressionsträning 

som påminner om Kognitiv Beteendeterapi. 

• MI – Motiverande samtal. Stöd och motivering rörande allt 
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från att gå upp på morgnarna till att färdigställa en ansökan. 

• Friskvård. 

• Fritidsaktiviteter som teater- och museibesök, idrott m.m. 

 

Yrkespraktik 

Efter introduktionen placeras ungdomarna på en arbetsplats där de får praktisk yrkesträning. 

Praktikplatserna är utvalda för att passa personer med bristande teoretisk utbildning. 

Målsättningen är att ungdomarna efter praktikperiodens slut självständigt ska kunna fullgöra ett 

eller fl era arbetsmoment. Praktiken beräknas pågå i sex veckor med möjlighet till förlängning 

vid behov. Efter yrkespraktiken ska ungdomarna kunna klara av ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. 

 

Arbete 

Efter yrkespraktiken är det tänkt att ungdomarna med stöd av sina kunskaper och med hjälp av 

de kontakter som praktiken har gett ska kunna få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, i 

kombination med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 


