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Abstract 
In this study, we have used a qualitative method by interviewing five young men with criminal 

pasts. The purpose of the study was to find out what factors could have attracted these young 

men into criminal lives. Moreover, the purpose of the study was also to search for answers about 

why these young men chose to remain active in their criminal lifestyles. By analyzing the 

empirical material we have gathered by doing interviews with these young men along with 

theories like Network-theories, the theory about “Differential associations” as well as the 

Deviation-theory, we have reached a conclusion with several aspects about our purpose. One of 

the major factors that we have observed in this study that can have been influential in the young 

mens choice to step into criminality is an insecure childhood with addiction and criminality 

within the family and also by them keeping company with people with the same troubles as 

themselves seems to have given them an image of that criminal acts can be legitimate. Their 

company has also seemed to be one contributing factor as to why the young men have chosen to 

remain in the lifestyle, as community and unity have been strong within these groups. Other than 

that, the thrill and excitement caused by performing these actions is also a reason to why they 

chose to stay. However, there was also a downside with this kind of lifestyle such as broken 

relationships, loneliness and addiction which eventually caused these five young men that we 

interviewed to get out of their criminal behavior. 
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Sammanfattning 
I denna studie används en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem unga män som har ett 

kriminellt förflutet. Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som kan ha påverkat dessa 

unga män in i en kriminell livsstil. Studien syftar även till att söka svar på varför dessa unga män 

väljer att stanna kvar i det kriminella livet. Genom att analysera det empiriska materialet vi fått 

in genom intervjuer med dessa unga män tillsammans med teorier som Nätverksteorin, teorin om 

”Differential associations” samt Avvikelseteorin har vi kommit fram till flera aspekter kring vårt 

syfte. En av de stora faktorerna som vi har sett i denna studie som kan ha påverkat dessa unga 

män att välja ett kriminellt liv är en otrygg uppväxt. Missbruk och kriminalitet inom familjen är 

vanligt. De har även umgåtts med personer med samma problematik som de själva vilket har gett 

dem en bild av att kriminella handlingar är legitima. Umgänget är en av de faktorer som gjort att 

dessa unga män har stannat kvar i livsstilen, då gemenskapen och sammanhållningen har varit 

stark i dessa grupper. Även spänningen att utföra dessa handlingar är en anledning till varför de 

valde att stanna kvar. Dock finns det även en baksida med detta levnadsätt, så som trasiga 

relationer, ensamhet och missbruk, vilket i sin tur gjorde så att de fem unga männen vi 

intervjuade till slut tog sig ur det kriminella beteendet.  
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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra informanter som har ställt upp för oss och gjort denna studie 

möjlig. Sedan vill vi även tacka varandra för ett bra arbete med denna uppsats och skattar oss 

lyckliga över att vi har fungerat så bra tillsammans som vi har gjort. Vi vill även tacka vår 

handledare Alireza Behtoui som under skrivandets gång har funnits till hand och hjälpt oss med 

det vi har behövt hjälp med och kommit med synvinklar som vi inte tänkt på innan.  

 

Vi har skrivit det mesta i uppsatsen tillsammans, men vissa delar har vi delat upp, där Sofia har 

fokuserat lite mer på vissa delar och Anna på vissa andra. Vi har dock hela tiden gått igenom det 

den andre har skrivit och hjälpts åt att ändra om, lägga till och ta bort om det har behövts. De 

delar som Sofia har fokuserat på är Avvikelseteorin samt temana uppväxt och skolgången under 

resultat/analys. Anna har fokuserat på teorin om ”Differential associations” och temana hur 

informanterna betraktar sitt förflutna? och tiden efter under resultat/analys. Resterande delar har 

vi skrivit tillsammans rakt av. 
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1. Inledning	  
År 2009 var 31 800 personer i åldrarna 15-20 år misstänkta för någon typ av brott. Brotten som 

de unga misstänktes för var till 38 procent stöldbrott. 29 700 blev förklarade skyldiga. Enligt 

BRÅs (2009) skolundersökning är det närmare 50 procent av de tillfrågade eleverna som uppger 

att de någon gång har brutit mot lagen. Ofta är det små brott som snatteri eller mindre stölder. 

Det är dock en liten andel av alla unga som står för den grova kriminaliteten och de flesta av den 

andelen har problem i familjen samt i skolan. De umgås även ofta med andra unga som lever i 

samma förhållanden och som har liknande värderingar och attityder kring brott och kriminalitet.  

Det är i större utsträckning pojkar som begår de grövre brotten, så som grövre stölder samt 

våldsbrott medan brott som snatteri, testa narkotika och dricka sig berusad (vilket är olagligt när 

man är under 18 år), inte visar någon större skillnad mellan pojkar och flickor. Det är även fler 

pojkar som uppger att de har blivit utsatta för våldsbrott (BRÅ 2009). Generellt är det fler pojkar 

än flickor som misstänks för brottshandlingar. Antalet misstänkta pojkar i åldrarna 18-20 år har 

de senaste åren varit mer stabil men med en viss ökning den senaste perioden (Ring & Öberg 

2012:285–287).  

De unga som är mest brottsaktiva i samhället enligt kriminalstatistiken ligger i åldersintervallet 

15 och 20 år. Ungdomar är samhällets framtid. I och med det belyser brottsligheten i unga åldrar 

hur framtiden kan komma att utmynna i sociala problem för samhället. Dock visar studier att 

brottsligheten avtrappas i de övre tonåren och i mångas ögon ses ungdomars brottslighet som en 

övergångsfas (Estrada 2007:23, 31-32).  

Att ungdomar utför brott är alltså inte ovanligt utan är som tidigare nämnt den största 

brottsgruppen i samhället. Detta är ett aktuellt samhällsproblem, vilket gör det till ett ämne värt 

att studera. Just för att ungdomar är i en fas där de ska utvecklas och bli självständiga, en 

övergång från att vara barn till att bli vuxen. Som blivande socionomer med intresse för 

ungdomar som har hamnat snett i livet, är detta ett ämne som känns självklart för oss att vilja 

studera. Vi vill verkligen få en förståelse för varför dessa ungdomar väljer ett liv med 

kriminalitet och hur de tänker kring den kriminella livsstilen.  
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1.1	  Bakgrund	  

Att särskilja vad en ungdom är kan vara svårtydigt då det inte finns en exakt definition. En 

definition kan dock vara livsfasen mellan barndom och vuxenhet. Att klargöra en exakt ålder går 

dock inte, då den personliga utvecklingen är olika från individ till individ. Det finns dock några 

skiljelinjer som man ändå kan ta till. Några exempel är; den biologiska definitionen som 

sammankopplas med puberteten, den psykologiska definitionen där man utvecklar sin identitet 

och självbild samt en tredje definition där sociala kriterier belyses genom frigörelse från sin 

familj och att man skapar ett umgänge med personer i sin egen ålder. En annan definition är den 

kulturella definitionen där ungdomar utvecklar olika stilar som utmärker sig i relation till andra 

ungdomar, dessa stilar är även en markering från vuxenvärlden. En sista definition är den 

officiella definitionen som handlar om att en individ börjar bli vuxen i och med att det följer en 

rad rättigheter, skyldigheter och ansvar. I denna process erhåller ungdomar rätten att hållas 

ansvarig för sina handlingar som inkluderar brott. Trots dessa definitioner kommer det alltid 

finnas svårigheter med att avgöra om en person klassas som ungdom (Estrada och Flyghed 

2007:11–13).  

Felipe Estrada och Jan Flyghed (2007) beskriver brottslighet som en term för straffbelagda brott 

som har begåtts. Ungdomsbrottslighet tolkas som brott som unga har begått, vilket i sin tur kan 

bli svårt att urskilja då det är svårt att sätta fingret på vem som kan betraktas som ungdom som 

nämnts ovan. Idag är ungdomsbrottslighet ett centralt problemområde både i samhällsdebatten 

och inom kriminologin (ibid:13-14). Howard Becker (2005) beskriver hur ett avvikande beteende 

från de sociala normerna är något som definierar kriminalitet. De normer och regler som 

samhället har satt upp bör man följa och efterleva annars betraktas man som avvikande (ibid:22, 

125-128). 

Det är vanligt att unga som begår brott gör det i grupp. De skapar ofta nya kontakter med 

personer som har liknande problematik som de själva och genom detta skapas nätverk. De 

vanligaste brotten som unga begår är: stölder, inbrott och skadegörelse. De brott som unga begår 

är ofta väldigt spontana. Under tonårstiden är det viktigt för ungdomar att hitta sin plats i 

umgängeskretsen samt upprätthålla en hög status. Detta är vad de flesta strävar efter. I och med 

det kan ungdomarna känna en press att behöva prestera inför sina kamrater och man vill gärna 

inte vara den som avviker från det gemensamma beteendet (Fondén 2007: 213-215).  
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De ungdomar som har fler medbrottslingar och ingår i större kriminella nätverk har ofta större 

brottsbelastning än de ungdomar som inte har ett lika stort umgänge där kriminella handlingar 

förekommer (Fondén 2007:215).  

1.2	  Begreppsförklaringar	  

Socialt nätverk och socialt kapital: Alejandro Portes (1998) menar att det sociala kapitalet är 

de resurser varje individ får tillgång till av sitt sociala nätverk och sina sociala kontakter. 

Resurserna kan vara kulturella, ekonomiska eller symboliska kapital som personer i ens nätverk 

har tillgång till. Alla människor har någon typ av socialt nätverk, vissa har ett bredare, vissa ett 

mindre, men det som utgör det sociala kapitalet är de samlade resurserna i detta nätverk. Genom 

att ha ett bredare nätverk gynnas individer i olika sammanhang om personer i nätverket har 

tillgång till resurser som kan anses som betydelsefulla. Personer i en individs nätverk kan vara 

familjemedlemmar, vänner och bekanta och det är just dessa som tillhandahåller sociala resurser. 

Under ungdomstiden är ett viktigt nätverk relationerna till vännerna i skolan. Det finns även 

andra saker som kan stärka ens sociala kapital, som att gå med i en förening eller organisation, 

det kan vara till exempel politiska eller religiösa föreningar. Detta tenderar i att man möter 

människor som man kanske aldrig hade mött annars vars resurser man kan få tillgång till (ibid:1-

24).  

Det som är skrivet ovan är en del av det sociala kapitalet, det kallas ofta för den ”positiva” sidan. 

Men det finns även en annan sida som kallas det ”negativa” sociala kapitalet eller ”kriminellt 

kapital”. Det är just detta fält som vi undersöker och där man samlar sina resurser i sociala 

nätverk och sammanhang som är kriminella. Det är genom dessa resurser en individ gör sig 

lämpad för att begå brott (Portes 1998:1–24).  

Kriminalitet: Becker (2005:22, 125-128) skriver om ett normbrytande beteende. Man avviker 

från de normer och regler som finns uppsatta i ett samhälle. Som kriminell bryter individen mot 

de normer och lagar som samhället har satt upp och som ska följas. I och med detta är 

kriminalitet något normbrytande och avvikande från majoriteten och dess sociala regler. 

Ett brott existerar inte om det inte finns en nedskriven lag som säger att om du utför denna 

handling medför det ett straff. Inget brott utan lag. Även om det finns lagar som är till för alla 

invånare i ett samhälle är det inte säkert att alla kommer att definiera dessa lagar och regler på 
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samma sätt eller ens anse att de är legitima. Processen att tillskriva lagar, bryta mot lagar samt 

hur man reagerar på överträdelsen av lagar är en del av kriminaliteten. De handlingar som är 

brottsliga är uppsatta genom politiska beslut och samhällets synsätt på vad som är tillåtet eller 

inte (Sutherland & Cressey 1960:3).  

Många tror att brott genomförs av personer i de lägre samhällsskikten i form av stölder, rån och 

våldsbrott. Det finns ett begrepp, ”white collar crime”, som beskriver att det inte är ovanligt att 

personer i de högre skikten i samhället utövar grova brott de också. Ofta är det ekonomiska brott 

inom företag och skatt. ”White collar crime” anses av någon anledning inte vara lika alvarligt i 

samhällets ögon (Sutherland & Cressey 1960:76).  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med denna studie är att belysa omständigheter som leder till att vissa individer väljer en 

kriminell livsstil. Syftet nås genom en studie som fokuserar på kriminella män i åldrarna 18-21 år 

och deras syn på sitt kriminella beteende. Vi valde detta åldersspann då vi ville fokusera på 

ungdomar. Genom att välja personer över 18 år behöver man inte ha kontakt med målsman innan 

intervjerna genomförs. Att studien föll på unga män och inte unga kvinnor är för att unga män i 

större utsträckning begår brott (BRÅ 2009). Utifrån detta ansåg vi att det var viktigare att få en 

förståelse och förklaring till unga mäns normbrytande beteende, eftersom att samhällsdebatten 

fokuserar mer på unga män än unga flickor. 

Vi kommer att söka svar för studiens syfte genom dessa frågeställningar: 

Vilka faktorer kan ha påverkat de unga männens väg in i kriminaliteten?  

Hur kommer det sig att männen stannar i den kriminella livsstilen? 

1.4	  Disposition	  

Det inledande avsnittet, kapitel 1, omfattar studiens syfte och det ges en bakgrund till vad studien 

kommer att ta upp. Metodkapitlet kommer därefter som bland annat innefattar resonemang kring 

den metod vi har valt att använda till studien, genomförandet, studiens tillförlitlighet samt etiska 

aspekter. Efter det kommer teorikapitlet med utgångspunkter som presenteras för läsaren så att 

denne kan få en förförståelse för vilka teorier vi har valt att utgå ifrån studien. I avsnittet efter 
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presenteras tidigare forskning kring ämnet. Sedan kommer en kort presentation om våra 

informanter innan vi går vidare in på resultat- och analyskapitel. I det kapitlet kommer resultatet 

av intervjuerna analyseras och kopplas ihop med den tidigare forskningen och teorierna. I sista 

kapitlet kommer diskussion och slutsatser kring hela studien och avslutningsvis finns 

referenslista och bilaga.    
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2. Metod	  och	  urval	  
I detta kapitel förklarar vi vårt tillvägagångsätt som vi valt att arbeta med i studien. Hur vi har 

samlat in material och data för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi kommer 

även att ta upp etiska aspekter om varför vi har valt de informanter som vi har intervjuat och 

även ta upp trovärdigheten för studien.  

2.1	  Urval	  och	  avgränsning	  

Till denna studie har vi samlat in data genom intervjuer från fem unga män i åldrarna 18-21 år 

som har haft en kriminell livsstil. Vi avgränsade området till Stockholms län då det för det första 

är en stor stad med många olika orter och områden som inte är varandra lika men även då det är 

närmast till handa för oss då vi bor i Stockholm. Det är allmänt känt att är anonymiteten i 

Stockholm, som är en miljonstad, är större om man jämför med små städer. I mindre städer tycks 

invånarna ofta ha större uppsikt över varandra, vilket innebär att anonymiteten minskas. I och 

med det är det svårt att undgå att få reda på vem som utfört ett brott till exempel.  

Vi valde åldrarna 18-21 år då det fortfarande klassas som ungdomsbrottslighet när man utför ett 

brott, samtidigt som det är lättare att få intervjua de personerna utan att behöva tillstånd från 

målsman. Det skulle vara alldeles för tidskrävande att ta kontakt med den unga och även hans 

föräldrar. Ämnet är känsligt och personen i fråga kanske inte vill att hans föräldrar ska veta om 

hela eller delar av den livsstil han har.  

Urvalet vi har gjort är ett bekvämlighetsurval. Det betyder att forskaren väljer sina informanter 

på det sätt som är enklast och lättast. Man väljer informanter som är lättillgängliga och där man 

anser att man inte missar möjligheten att samla in den data som informanterna kan ge (Bryman 

2011:194-195). Vi fick kontakt med våra informanter genom en kontaktperson på Unga i X-

CONS. Honom fick vi kontakt med genom organisationens hemsida (X-CONS 2010). Enligt 

Bryman (2011) kan bekvämlighetsurval ge intressanta resultat men konsekvensen av det är 

omöjligt att generalisera resultaten. Detta för att informanterna består av personer som fanns 

tillgängliga och forskaren kan därför inte veta säkert vilken population dessa stickprov 

representerades av. Denna sorts urval kan dock vara tillämpligt vid till exempel pilotstudier 

(ibid:194).  
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Vi vill nu beskriva mer utförligt hur vi gick tillväga för att komma i kontakt med våra 

informanter. Först tog vi kontakt med olika organisationer för personer som kommit ur sin 

kriminalitet. Vi fick ett snabbt svar från organisationen ”Unga i X-CONS” på Södermalm i 

Stockholm och bestämde en tid då vi kunde komma och intervjua fem unga män som alla gjorde 

praktik på organisationen.  

X-CONS är en ideell organisation där före detta missbrukare och kriminella hjälper och stöttar 

varandra tillbaka in i samhället. Syftet med X-CONS är att vägleda och stötta missbrukare, 

kriminella och frigivna till ett hederligt drog- och alkoholfritt liv. Organisationen finns på olika 

ställen i landet i form av lokala föreningar men störst är verksamheten i Stockholm med ca 750 

medlemmar. X-CONS i Stockholm bildades hösten 1997 och är den största enskilda 

brottsförebyggande föreningen i Sverige. Sociala aktiviteter, föreläsningar på skolor samt besök 

på fängelser och häkten är vad föreningen organiserar för medlemmarna (X-CONS 2010).  

X-CONS tillåter personer med läkemedel som är ordinerat av läkare att vistas i föreningens 

lokaler samt att få delta i aktiviteterna som anordnas. Samverkansavtal finns med 

Kriminalvården i Stockholmsregionen men de hoppas även på en utökning med organisationer 

som arbetar på liknande sätt. X-CONS har även tagit avstånd från att spela om pengar i deras 

lokaler då många har spelberoende. Verksamheten i Stockholm är omfattande med ca 45 

boendeplatser för missbrukare och frigivna fångar. X-CONS har utöver detta fotbollslag, 

teaterverksamhet, elitserielag i dragkamp, boendeverksamhet, svenskakurser etcetera (X-CONS 

2010). 

Varje ny medlem får en stödperson som de kan nå dygnet runt. X-CONS är en uppsökande 

verksamhet som erbjuder hämtning vid frigivning och fria medlemskap. De arrangerar även 

mötesplatser för de anhöriga till intagna (X-CONS 2010). 

Det var vår kontaktperson på ”Unga i X-CONS” på Södermalm i Stockholm som valde ut de fem 

unga männen vi skulle intervjua. Det var de som skulle finnas i lokalen den tiden vi bokat in att 

komma dit. De fem unga männen överensstämde med de önskemål som motsvarade våra 

kriteriekrav vi hade för möjliga informanter. Alla skulle ha samma etniska bakgrund (i detta fall 

svensk), vara uppväxta i Stockholms län samt vara unga män i åldrarna 18-21 år.  
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2.2	  Metod	  och	  genomförande	  

För att på bästa sätt kunna svara på studiens frågeställningar har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Det som utmärker den kvalitativa metoden är enligt Sam Larsson (2005) att 

metoden har tre huvudtyper av insamling av data och material. 1. Intervjuer med informanterna, 

där de får beskriva sina upplevelser, tankar, känslor etcetera. 2. Forskaren gör observationer på 

fenomenet hon vill undersöka. Det kan vara både en aktiv deltagande observation eller en passiv 

utifrån-observation. Under observationerna antecknar forskaren detaljerat om vad som sker. 3. 

Här gör forskaren analyser av olika dokument så som skrifter, officiella rapporter etcetera. I vår 

studie använder vi oss enbart av intervjuer. Metodstrategin som styr studien är Abduktiv. Att 

använda sig av en abduktiv metodstrategi menas att man utgår från den empiriska data man 

samlar in, samtidigt som man beaktar detta material utifrån teorier som man som forskare valt ut, 

för att se om materialet följer samma mönster som dessa teorier (ibid:23).  

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med våra fem informanter, varje intervju var cirka 

30 minuter lång. Alan Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en 

intervjuteknik där man innan intervjun har ställt upp frågor i en intervjuguide, dock har de ingen 

inbördes ordning. Det vill säga att under intervjun kan man komma att lägga till eller ta bort 

frågor beroende på hur intervjun utmynnar sig. Frågorna som forskaren använder sig av behöver 

inte följa de exakta frågorna som tidigare är nedskrivna i guiden (ibid:414-415). 

Intervjuerna med informanterna gick bra och det kändes mer som en dialog än som en intervju. 

Under intervjuerna har vi antecknat samt haft ljudupptagning som i förväg godkändes av 

informanterna. Detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna samt få hjälp med att 

komma ihåg dem när vi senare skulle sammanställa intervjumaterialet. Vi gjorde även en 

sammanställning av materialet genast efter intervjuerna då vi hade allt som sagts där i färskt 

minne.   

Vi har som sagt valt att arbeta med intervjuer som metod för att söka svar på våra 

frågeställningar. Eftersom vi vill ta reda på de faktorer som kan tänkas ligga bakom unga mäns 

kriminella livsstil på en mer djupgående nivå är en kvalitativ metod, i form av intervjuer, lämplig 

för denna studie. Nackdelen med en så begränsad studie som vår är att det är svårt att sätta 

studiens resultat på en generell nivå (Larsson 2005:118).   
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2.3	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp för att säkerställa kvaliteten i analysen av data 

och datainsamlingen i kvalitativa undersökningar. För att validiteten ska kunna stärkas behöver 

studien undersöka det som är planerat att undersökas (Svensson 1996:209–222). Reliabilitet kan 

med ett annat ord förklaras som tillförlitlighet. Vilket innebär att studien är korrekt genomförd 

och att undersökningen bygger på ett urval som är representativt där olika omständigheter inte 

påverkar resultatet (Thurén 2010:26).  

Vi anser att vår intervjuguide är tillräckligt genomtänkt för att besvara våra frågeställningar och 

därmed undersöker studien det som skall undersökas. Vårt insamlade material kan besvara våra 

frågeställningar då denna studies syfte är att undersöka bakomliggande faktorer till unga mäns 

kriminella beteende samt deras val att stanna kvar i det beteendet (se intervjuguide, Bilaga 1).  

I kvalitativa undersökningar när reliabiliteten prövas är det av yttersta vikt att vara uppmärksam 

som forskare på att informanternas svar kan komma att variera beroende på om personen är vid 

gott mod eller nedstämd. Frågorna som ställs är identiska i studien och är reliabla men svaren 

kan komma att skilja sig åt mellan olika intervjutillfällen (Svensson 1996:210). När reliabiliteten 

är hög ska inte tid, palts, intervjuare etcetera spela någon roll för studien (Elofsson 2005:66).  

Även om validiteten i denna studie är hög är det inte tillräckligt för att stärka reliabiliteten i 

studien. Resultaten i en kvalitativ undersökning kan komma att se olika ut från fall till fall 

eftersom att informanternas sinnestillstånd kan se olika ut. Därför blir det svårt att säkerställa att 

en upprepning av studien vid ett annat tillfälle skulle få samma resultat. I vår studie kan det vara 

svårt att mäta en hög reliabilitet eftersom att det inte finns någon garanti att en annan forskare 

skulle få ett identiskt material med vårt om denne gjorde om studien. Däremot är samtalen med 

våra informanter berättelser om deras liv vilket gör att om en annan forskare skulle göra samma 

studie med precis samma informanter som vi gjort kan resultatet ändå bli ungefär detsamma. 
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2.4	  Etiska	  aspekter	  och	  svårigheter	  

För att denna studie ska bli så etiskt försvarbar som möjligt har vi haft som mål att uppfylla de 

olika forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002:5). 

Den målgrupp som vi avsåg att undersöka är och har varit mycket utsatt, vilket vi vill 

uppmärksamma. Vi har haft en god förförståelse och försökt att inte ha några förutfattade 

meningar, för att på så sätt undvika att informanterna skulle kunna känna sig ledsna, kränkta eller 

arga under intervjun. Individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002) ser vi som en självklarhet vid 

forskningsetiska överväganden. De individer som vi har komit i kontakt med har rättigheter som 

att obehöriga inte får någon insyn i deras berättelser och privatliv. Informanterna får, enligt 

etiska principer inte heller under några omständigheter utsättas för kränkningar, förödmjukelse, 

fysisk eller psykisk skada (ibid:6-7).  

Individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002) har fyra huvudkrav där informationskravet är det 

första. Vi presenterade oss vid namn, från vilken högskola vi kom från och vad studien syftar till. 

Informanterna upplystes om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och att informationen endast kommer att användas i forskningssyfte (ibid:6-7). 

Samtyckeskravet innebär att det är informanterna själva som bestämmer hur deras medverkan 

ska se ut. Vi kom i kontakt med informanterna genom mail och telefon där vi klargjorde för dem 

att de när som helst, vid vårt senare möte, själva fick bestämma om de ville avbryta eller inte 

svara på vissa frågor om det kändes för jobbigt eller svårt (ibid:9). Tredje kravet som finns är 

konfidentialitetskravet där vi tog största hänsyn till att låta informanterna vara anonyma och vi 

försäkrade dem vår tystnadsplikt. Namn på personerna och vart de är uppväxta är därför 

fingerade i studien. Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon och vi försäkrade 

informanterna att intervjuerna kommer spelas över och raderas så snart transkriberingarna var 

klara (ibid:12). Det sista kravet är nyttjandekravet där informanterna blev informerade om att de 

uppgifter som kommit fram endast ska användas i forskningssyfte och inget annat (ibid:14).   
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3. Teori	  
Under kapitlet teori beskriver vi tre olika teorier som vi har valt att ha som utgångspunkt i denna 

studie. Vi har valt Nätverksteorin (Moule m.fl. 2013) som i stora drag handlar om att varje 

individ går igenom olika faser i livet, där man stöter på många andra människor i sitt nätverk, 

och hur dessa olika faser och människor som man umgås med påverkar en själv som individ 

(ibid:144-147). Den andra teorin som vi har valt att ta upp är teorin om ”Differential 

associations” (Southerland & Cressey 1960) vars kärna är att ”man blir som man umgås”. Om en 

individ börjar umgås med personer som har ett synsätt som säger att kriminella handlingar inte är 

fel och det är helt okej att utföra dem, då kommer även den individen att bli påverkad och få 

samma värderingar. Det spelar alltså ingen roll var och hur man är uppväxt utan det är 

huvudsakligen det sociala umgänget som har betydelsen (ibid:74-80). Dessa två teorier ligger i 

viss mån nära varandra och har många likheter, vi har valt att ta med båda för att på ett tydligare 

sätt kunna analysera det intervjumaterial vi får in och även kunna visa på de skillnader som finns 

i teorierna. Den tredje och sista teorin som vi har valt att ta med i denna studie är Beckers (2005) 

Avvikelseteori. Avvikelseteorin talar om att det finns ett rådande normsystem i samhället och om 

man inte följer dessa är man avvikande. Vi valde denna teori då samhället anser att vissa 

handlingar defenieras som kriminalla och anses vara ett avvikande beteende (ibid:22, 125-128). 

Vi har valt dessa teorier då vi anser att de kommer att vara oss till hjälp när vi ska analysera de 

material och den data vi samlar in under studiens gång, De är tre olika teorier och det kommer att 

ge oss tre olika infallsvinklar på vårt material.  

4.1	  Nätverksteorin	  

Som ovan nämndes, har alla människor i samhället ett socialt nätverk runt omkring sig i någon 

form. Det som skiljer dessa nätverk från varandra är de resurser som individen har tillgång till 

via dessa nätverk. Med det menar författarna (Moule m.fl. 2013) att det finns resursskillnader 

mellan till exempel någon med ett mindre nätverk och någon med ett större nätverk. Människor 

som finns i ens nätverk kan hjälpa på olika sätt så att individen kan klara av att hantera olika 

situationer i livet. De resurser som erbjuds av individens kontakter (från information till 

ekonomisk hjälp eller emotionellt stöd) är de resurser som individen har tillgång till via sitt 

sociala nätverk. Dessa resurser kallas för individens ”sociala kapital” (ibid:144-147). 
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De band som finns mellan personer består av sammansatta uppsättningar av olika sociala 

investeringar och resurser, vilket är summan av det sociala kapitalet. Dessa relationer innebär ett 

ömsesidigt beroende från båda parter (Moule m.fl. 2013:144).     

Enligt Richard Moule Jr, Scott Decker och David Pyrooz (2013) har varje individ en livskurva, 

en kurva som leder genom livets olika skeden. Livskurvan tillsammans med det sociala kapitalet 

beskriver människors överlappningar genom olika faser med familj, vänner, kollegor etcetera. 

Genom kurvan, växer, utvecklas och påverkas individer. Tidpunkterna för faserna i livskurvan är 

viktig då individerna påverkas genom olika händelser i livet så som utbildning, arbete, de olika 

nätverken som skapas och människorna i dess närhet. Vidare belyser teorin det sociala kapitalet 

och dess koppling till livskurvan. För gängmedlemmar är banan genom livskurvan något som har 

påverkat dem genom tid. Eftersom att gängmedlemsskap är en effekt av livsomständigheter så 

anses inträdet i ett gäng som en vändpunkt i livskurvan. Gäng tenderar att hålla samman i 

regioner, orter, samhällen och grannskap som kan vara kategoriserade med en hög nivå av 

sociala och ekonomiska svårigheter. Gäng är en sammansättning av olika individer med liknande 

förutsättningar i många avseenden. Denna gruppmiljö får en naturlig källa av en viss sort av 

socialt kapital (ibid:144-147).  

En viktig egenskap inom gängen är att ha status bland gängmedlemmarna och att våga ta risker. 

Det handlar om att utföra handlingar som nätverket anser som legitima till exempel kriminella 

handlingar (Moule m.fl. 2013:147). Även om ett medlemsskap i ett gäng ger en form av socialt 

kapital, beskriver teorin en negativ sida av det sociala kapitalet som även kan beskrivas med ett 

annat ord, ”kriminellt kapital”. Det kriminella kapitalet är ett system där vänner, föräldrar och 

kriminella handlingar är en del av den legitima vardagen och det är de resurser man får ut av de 

personer som befinner sig i individens sociala nätverk (ibid:145).  

4.2	  Differential	  associations	  

Jerzy Sarnecki (2011) skriver att Edwin H. Sutherland har myntat teorin ”Differential 

associations”. Begreppet ”Differential associations” har varit svåröversatt till svenska men 

uttryck som ”särskiljande tillhörighet” och ”varierande anknytning” är två förslag på hur det 

skulle kunna översättas (ibid:174).  
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Teroin riktar sig mot kriminellt beteende och disskuterar frågor varför man blir kriminell. Teorin 

”Differential associations” beskriver det kriminella beteendet som inlärt och att man blir 

kriminell eller inte beroende på vilka man umgås med och vad man hamnar i för situationer. Det 

är den sociala interaktionen mellan människor (som har ett prokriminellt beteende) som skapar 

och lär in det kriminella beteendet och de olika teknikerna för att utföra kriminella handlingar. 

Sutherland och Cressey (1960) beskriver att inlärningen av ett kriminellt beteende inte skiljer sig 

från andra inlärningsprocesser där man lär sig till exempel att vara laglydig, utan processen 

fungerar på samma sätt. Vidare skriver författarna en lista med nio punkter som beskriver det 

kriminella beteendet (ibid:74-80).  

De första punkterna beskriver att det kriminella beteendet är inlärt och att det är genom 

kommunikation och interaktion med andra människor som inlärandet sker. Den största delen av 

inlärningen sker i de relationer där personer i grupper har en nära relation till varandra. Vidare 

beskriver Sutherland och Cressey (1960) att det sker en inlärning av ett kriminellt beteende, vilka 

tekniker som används när man begår brott, både enkla och komplicerade tekniker samt vilka 

specifika motiv till brottsligheten, attityder, drivkrafter och rationaliseringar som finns. Dessa 

motiv och drivkrafter lärs in utifrån de definitioner av lagen som är till fördel respektive nackdel 

för individen i fråga. Författarna fortsätter beskriva att en individ begår en kriminell handling på 

grund av att de definitioner som stödjer ett kriminellt beteende (prokriminella) får övertag över 

de definitioner som förkastar kriminellt beteende (antikriminella) (ibid:74-80).  

Sutherland och Cressey (1960) menar att det är det här som är själva kärnan i ”Differential 

associations”, att man som individ omges av personer som anser att de prokriminella beteendet 

är legitimt istället för personer som fördömer och kritiserar kriminella beteendet. Ytterligare en 

viktig del i teorin är att mekanismerna som är involverade i olika inlärningsprocesser (ej 

kriminella) är samma mekanismer som sker i processen som leder till inlärning av det kriminella 

beteendet. Vilket med andra ord betyder att man inte kan säga att det är några speciella 

mekanismer i inlärningen som är specifika för ett kriminellt beteende. Vidare skriver de att ett 

kriminellt beteende inte kan förklaras som uttryck för generella behov och värderingar, även om 

det är det, eftersom att icke-kriminellt beteende också är av samma sorts uttryck för värderingar 

och generella behov (ibid:77-79).  
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För att beskriva en annan del av teorin lite närmare menar Sutherland och Cressey (1960)  att en 

person som kommer från en välbärgad familj med god uppfostran har samma chans att utöva 

kriminella handlingar som en person som kommer från en lägre samhällsklass och sämre 

förhållanden. Om personen från den välbärgade familjen börjar umgås med personer som anser 

att ett kriminellt beteende är legitimt kan även han/hon göra det och i och med det även kanske 

hamna i ett sådan beteende. Likaså behöver inte personen som kommer från de sämre 

förhållandena automatiskt utöva kriminella handlingar utan kan omges av personer som är 

antikriminella och på så sätt förbli antikriminell (ibid:79-80).  

Den stora grundtanken i teorin är alltså att det inte spelar någon roll vad man har för 

förutsättningar i livet, utan det handlar om ens interaktioner genom kommunikation med andra 

människor om vad som är acceptabelt eller inte i umgängeskretsen (Sotherland & Cressey 

1960:77–79). Det är detta som skiljer sig från Nätverksteorin, som menar att det är hela 

livskurvan och nätverken man kommer i kontakt med som har en påverkan. Det kan även vara 

familj och andra personer, inte endast vännerna (Moule m.fl. 2013:144).  

3.3	  Avvikelseteorin	  

I mitten av 1960-talet formulerade Howard Becker (2005) den så kallade Avvikelseteorin vars 

utgångspunkt är, att för att en handling ska räknas som avvikande så måste omgivningen 

definiera den som sådan. Utanförskap och avvikelse är de två begrepp som författaren definierar 

i sin teori. Teorin menar på att det finns olika sätt att definiera avvikelse. Det som han själv 

samtycker mest till, är det sociologiska synsättet som innebär att avvikelse innebär en oförmåga 

att följa gruppregler. Beroende på vilken social grupp eller sammanhang som vi rör oss i kan 

dessa regler och normer variera. Dessa regler kan vara skrivna lagar men även innebära oskrivna 

eller sociala regler. Det är först när dessa regler bestämts och stiftats av majoriteten av gruppen 

som den avvikande kan indikeras. När en individ utför en handling som av samhället betraktas 

vara avvikande får inte denne etiketten avvikare endast för att ha utfört en avvikande handling. 

Teorin beskriver avvikande beteende när handlingar har ett mönster med avvikelse. Det kan vara 

en person som under en längre period har följt ett visst mönster som har varit avvikande och i 

och med detta börjat bygga sin självidentitet kring beteendemönstret. En individ skapar själv sin 

avvikelse när han integrerar med andra erfarna avvikare (ibid:38-39). 
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Det är reaktionen hos en grupp människor som avgör det faktum att någon ses som avvikande. 

Det blir därför möjligt att kunna komma undan med ett visst avvikande beteende. Den som ses 

som avvikande kan alltså begå en överträdande handling utan att ses som avvikande så länge 

dennes beteende inte uppmärksammas. Poängen blir alltså att låta andras reaktioner bli värda att 

problematiseras. En regel kan överträdas men behöver inte för den sakens skull innebära att 

andra reagerar över att den har skett (Becker 2005:17–24).  

Hurvida en avvikande handling ska ses som mer eller mindre acceptabel beror på hur mycket 

uppmärksamhet en avvikande handling får under en viss tidsepok. I samhället kan vissa ämnen 

och rubriker av ett avvikande beteende behandlas ganska hårt av bland annat media genom 

debatter, eller som författaren benämner som ”kampanjer”. Exempel på en ”kampanj” skulle 

kunna vara att det av media målas ut att det oftast är unga killar med invandrarbakgrund som 

begår brott. I och med detta kan fientligheten späs på och öka. Övriga samhället ser denna grupp 

som klicken av den utbredda kriminaliteten. Det blir således farligare att ägna sig åt dessa 

aktiviteter när en kampanj pågår än annars då den avvikande gruppen blir mer stämplade under 

denna period. Graden av avvikande beror också på vem det är som begår handlingen men även 

vem som känner att den har lidit skada av den. Hur regler appliceras kan se olika ut och 

appliceras mer på vissa personer än andra. Ungdomar från medelklassområden kommer inte lika 

långt i en rättsprocess som ungdomar från vissa förorter som anses som slumområden (Becker 

2005:25).  

Becker (2005) menar att samhället innehåller många olika grupper som alla har sina egna 

uppsättningar regler och framhäver på så vis problematik i avvikelsesociologin och olika sociala 

grupper. Individer kan därför räknas som anhängare till flera av dessa grupper. I och med detta 

kan man som individ alltså begå regelöverträdelser i en av dessa grupper men samtidigt tillhöra 

den normala gruppen av individer i den andra gruppen. Regler som tillämpas i en grupp kan även 

tillämpas rent generellt i flera andra grupper och i det fallet uppstår inga svårigheter (ibid:22). 

Alla former av sociala regler är någonting som vi blir påtvingade. Det är representanter för 

majoriteten i varje samhälle som stiftar lagarna och reglerna och kan på så sätt tvinga på andra 

dessa och även se till att de upprätthålls. Detta blir möjligt genom politisk och ekonomisk makt. 

Det är makten som avgör om dessa representanter kan tvinga på andra sina regler och lagar. Ett 

exempel på denna makt skulle kunna vara hur vuxna utövar makt över barn. Det är den vuxne 
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som sätter upp regler för barnet att följa och förhålla sig till och barnet förväntas således att följa 

dessa för att på så sätt undgå att stämplas och bli avvikande. Denna makt är möjlig för den 

vuxne, då barnet inte anses besitta samma erfarenheter eller förstånd som den vuxne (ibid:28).  

Individer med ett likformigt beteendemönster kan utföra avvikande handlingar. Skillnaden 

mellan denne persons och en kriminell persons handlingar är motivet. En individ med ett 

likformigt beteende har lättare än en kriminell att stoppa sin impulsivitet och tänka och överväga 

kommande konsekvenser som handlingen kan medföra (Becker 2006:36). Individen etiketteras 

som avvikare av andra och därför förändras dennes identitet och självbild. Den kriminella ses av 

samhället som en person som är kapabel att begå brott och bygger därför sin identitet på detta 

(ibid:39-40).  

Valet av att ta med Avvikelseteorin är för att samhället i många avseenden anser att en kriminell 

livsstil är avvikande från de normer och regler som samhället har byggt upp. Lagarna som finns 

är stiftade av politiken och de flesta människor i samhället följer dessa lagar och regler, där av en 

syn på kriminalitet som avvikande.  
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4. Tidigare	  forskning	  
I detta kapitel redovisar vi tidigare forskning kring ämnet. Den tidigare forskningen visar på 

olika riskfaktorer som kan påverka vägen in i en kriminell livsstil. Det är även forskning av 

uppväxtförhållanden och dess påverkan för personer som sitter på anstalt. Till sist redovisar vi 

även forskning på unga personers egna berättelser kring sitt liv och sin kriminella bana.  

4.1	  Riskfaktorer	  för	  brott	  

Jonas Ring (2007) är kriminolog och har gjort en studie angående riskfaktorer och brott hos unga 

i Sverige. I studien nämner han flera psykologiska och sociologiska teorier som har försökt söka 

efter en förklaring till varför vissa unga personer väljer en kriminell väg i livet och andra inte. 

Teorierna han tar upp har dock inte kommit fram till en slutlig förklaring till de bakomliggande 

faktorerna (ibid:113). Faktorer som Ring (2007) tar upp i sin studie är till exempel trasiga 

relationer till föräldrar och vänner men även bristande föräldratillsyn, dålig utbildning samt en 

inställning till kriminalitet som säger att det är accepterat (ibid:114).  

Ytterligare faktorer som framkommer i Rings (2007) studie är att vissa grupper är 

överrepresenterade. Så som pojkar, unga som kommer från ett splittrat hem, unga personer med 

invandrarbakgrund och unga som vars båda föräldrar tillhör arbetarklassen. Eftersom inte alla 

personer som tillhör dessa grupper hamnar i ett kriminellt beteende, kan man inte kalla dessa 

grupper för faktorer till kriminellt beteende. Däremot kan man kalla det för ”riskfaktorer”, då 

riskerna för att hamna i en kriminell livsstil ökar med dessa faktorer (ibid:115). 

En annan riskfaktor som Ring (2007) tar upp är spänningssökande, och denna faktor är i nästan 

samma klass som de ovanstående riskfaktorerna. Med spänningssökande menas att de unga söker 

sig till kriminella handlingar för att de tycker att det verkar spännande. Denna riskfaktor visar sig 

öka riskerna för att den unge ska utöva en kriminell handling (ibid:115).  

Rings (2007) studie visar ett resultat på att de personer som har en hög tolerans till brottsligt 

beteende samt rör sig i ett umgänge med kriminella kamrater har utövat fler och grövre brott i 

större utsträckning än de som inte tillfaller dessa riskfaktorer. Både på flickor och pojkar visar 

detta resultat. Dessa riskfaktorer kan i detta sammanhang anses som starka. Efter följer, som 
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ovan skrivet, spänningssökande och lågt föräldrartillsyn som man även där kan se ett samband 

mellan båda könen (ibid:115-117).  

4.2	  Otillräckliga	  hemförhållanden	  

Anders Nilsson (2007) har gjort en studie på ett antal personer som sitter på anstalt (studien har 

gjorts på flera anstalter). Detta för att se vad de kan ha gemensamt och i och med det se om man 

kan urskilja vissa faktorer som kan tänkas ligga bakom deras beteende. Studien visar att 

uppväxtförhållanden har en central roll i dessa personers liv. Studien belyser kontrollteorin och 

hur denna betonar familjens och skolan roll i varje individs socialiseringsprocess. Det är de 

sociala banden mellan dessa människor som är av stor vikt i teorin (ibid:137).  

Nilsson (2007) menar även att socialt kapital har stor betydelse och att de sociala förhållandena 

mellan en individ och andra grupper gör det möjligt att utföra olika handlingar. Relationerna 

mellan individerna skapar normer, kunskap och förväntningar som delas mellan dessa individer. 

Det sociala kapitalet är en viktig del under uppväxttiden då det skapar kunskap och förmågor, det 

är speciellt viktigt i förhållandet mellan barn och föräldrar. För att ge ett exempel kan det sociala 

kapitalet vara att ett barn får hjälp med läxorna av sina föräldrar (ibid:139-140).  

Ogynnsamma hemförhållanden kan enligt Nilsson (2007) ha betydelse för att man väljer en 

kriminell livsstil. Dessa hemförhållanden det rör sig om är till exempel splittrade familjer, 

ekonomiska svårigheter, en familjemedlem med hälsoproblem eller dåligt stöd hemifrån med 

skolarbete. Dessa förhållanden kan alltså ses som indikatorer på ett brottsbenäget beteende hos 

människor. I studien visas det också att mer än hälften av de tillfrågade har vuxit upp med endast 

en förälder och att det har varit slitningar i familjen (ibid:140).   

Nilsson (2007) presenterar olika teorier kring kriminologi som har visat på ytterligare en faktor 

som kan ligga till handa för ett kriminellt beteende. Denna faktor är klassbakgrund. Ett 

antagande som är gemensamt för flera kriminologiska teorier är att det finns ett samband mellan 

den egna brottsligheten och föräldrars sociala klass. Klassbakgrunden kan ses som en bidragande 

effekt eller som en central förklaringsfaktor till brottslighet. I studien visar det inte några större 

anmärkningsvärda skillnader på klassbakgrund, dock kan man se att det är flera av fångarna som 

är uppvuxna i de lägre sociala klasserna (ibid:142-143).  
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4.3	  Ungdomars	  egna	  upplevelser	  

Charlotta Fondén (2007) är socionom och har gjort en studie om unga kriminellas egna 

upplevelser av sin kriminalitet. Studien är baserad på 68 intervjupersoner i Stockholm city och 

förorter. Alla har någon kriminell bakgrund och cirka hälften av dem tillhör samma 

umgängeskretsar. Arton av de intervjuade har även varit omhändertagna av sociala myndigheter 

genom LVU (lagen om vård av unga) då de ansågs vara en fara för sig själva eller andra.  De 

unga beskriver hur de ofta träffades i city eller i centrum och att det var där deras utgångspunkt 

för kvällen var. De alla visste, även om ingen sa något högt, att det skulle begå kriminella 

handlingar under natten så som stölder, inbrott, personrån, misshandel, hot etcetera. Dock fanns 

det brott som var noga planerade i förväg också, men inte i samma utsträckning (ibid:221-224).  

Fondén (2007) menar att i de flesta grupper som ungdomarna tillhörde fanns en ledargestalt och 

några som var mer pådrivande till de kriminella handlingarna och de var ofta dessa som utförde 

fler och grövre brott. Alla (förutom en) av de intervjuade berättade att umgänget och gruppen var 

mycket viktig och sammanhållningen mellan dem var a och o, de såg varandra som en familj 

(ibid:224, 227-229).  

Fondéns (2007) studie visar att hälften av de intervjuade menar att om de inte hade haft det 

umgänget de haft, så hade de inte heller begått dessa kriminella handlingar och hamnat i den 

livsstilen. Medan den andra hälften påpekade att de hade begått dessa brott även om de inte hade 

haft ett kriminellt umgänge. Detta på grund av att de redan börjat med kriminella handlingar 

innan de började umgås i sådana umgängeskretsar. Däremot kunde några av dem anse att genom 

dessa kamrater hade deras kriminalitet blivit grövre och mer än vad den hade blivit om de inte 

hamnat i dessa kretsar (ibid:229-230).  

Vidare visar Fondéns (2007) studie att de unga hade många spridda tankar och värderingar kring 

kriminalitet och varför man utförde dessa handlingar. Men det fanns saker som återfanns hos de 

flesta intervjuade, så som spänning, medförd respekt, det var ballt och man fick en kick av att 

göra det. En annan sak som stack ut hos de flesta var umgänget och levnadsättet som gjorde att 

man fortsatte, de trivdes med varandra. Det kom även fram att flera hade haft dåliga 

uppväxtförhållanden som gjort att brottsligheten lockade och även att, speciellt de i förorterna, 

hade äldre förebilder i områdena som man ville ta efter. Flera beskrev att de kom från trasiga 
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familjer och tydde sig då till dessa kretsar för att få en ”ny” familj och en ny trygghet (ibid:231-

232).  

Vilka brott som är acceptabla eller inte är en av de saker som Fondéns (2007) studie tar upp. De 

flesta av de intervjuade var överens om att rycka väskan från en äldre dam eller att utföra en 

våldtäkt är exempel på brott som inte är acceptabla. De brott som var med acceptabla var när 

man behövde någonting, som mat, kläder, smink etcetra. Något annat som också var acceptabelt 

att utföra brott var om någon annan stötte emot en, till exempel var otrevlig eller något liknande 

(ibid:232-234). 

Fondén (2007) menar att genom studien har det kommit fram mycket som redan har visat sig i 

tidigare forskning, men även nytt. Hon menar att det är upp till forskaren att tolka svaren man får 

utav de intervjuade och hon menar på att det är svårt att dra några generella slutsatser kring 

ungas kriminalitet då det är mycket individuellt (ibid:246). 
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5.	  Informanpresentation	  
Samtliga av våra informanter är födda och uppvuxna i Stockholm, dock har en av dem även bott 

i fosterhem i Dalarna under en kortare period av sin ungdomstid. Alla har föräldrar med svenskt 

ursprung. De har alla varit kriminella under sin tonårstid men har idag valt en annan väg i livet 

där de har lämnat det kriminella livet bakom sig och försöker idag hjälpa andra ungdomar som är 

på väg in i/ut från kriminaliteten.  

Informant 1 

Namn: David 

Ålder för tiden vid intervjun: 20 år 

Boende för tiden vid intervjun: Behandlingshem i en förort söder om Stockholm. 

Informant 2 

Namn: Benjamin 

Ålder för tiden vid intervjun: 21 år 

Boende för tiden vid intervjun: Bor ensam i en lägenhet i en forort strax söder om Stockholm. 

Informant 3 

Namn: Peter 

Ålder för tiden vid intervjun: 21 år 

Boende för tiden vid intervjun: Inneboende hos sin pappa i södra Stockholm. 

Informant 4 

Namn: Erik 

Ålder för tiden vid intervjun: 19 år 

Boende för tiden vid intervjun: Bor i en lägenhet i en förort söder om Stockholm tillsammans 

med sin fru, mamma och lillasyster.  

Informant 5 

Namn: Mathias 

Ålder för tiden vid intervjun: 18 år 

Boende för tiden vid intervjun: Bor i en träningslägenhet söder om Stockholm. Detta innebär att 

han har eget ansvar för sitt boende men får stöd i form av vägledning och coachning för att 

senare klara av att sköta sig helt själv, även han bor söder om Stockholm.  
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6. Resultat/Analys	  
I kommande kapitel presenterar vi det intervjumaterial vi samlat in under studiens gång. Vi 

analyserar intervjuerna med hjälp av de teorier som presenterats i tidigare teorikapitel och 

tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat under olika teman för att det ska bli lättare att förstå 

följden i informanternas berättelser. Vi kommer att börja med uppväxten för att sedan gå över till 

skolgången, deras år som kriminella och till sist tiden när de tagit sig ur den kriminella livsstilen. 

6.1	  Uppväxten	  

Av de fem unga männen vi intervjuar är fyra uppväxta i områden som anses vara socialt utsatta 

och där kriminalitet inte är särskilt ovanlig. Den femte mannen, Benjamin, är däremot uppvuxen 

i en förort till Stockholm som anses vara med välbärgad och har mindre kriminalitet än många 

andra förorter till storstaden. Det är allmänt känt att det finns orter runt om Stockholm som är 

mer utsatta än andra, detta fenomen är inte unikt för Stockholm utan visar sig i de flesta större 

städer. Att jämföra Benjamins uppväxt som ser annorlunda ut än de andra informanternas kan 

berika vår studie. Samtliga av våra informanter har under hela eller delar av sin uppväxt bott 

tillsammans med båda sina föräldrar även om deras förhållanden inte alltid varit de bästa för 

dem. Mathias som har en lugn och avslappnad attityd, sitter lätt nerhasad i stolen och ser ganska 

nonchalant ut, han börjar berätta om sin uppväxt för oss. 

Mina föräldrar är idag separerade och jag behövde bli vuxen alldeles för fort. Jag 

kunde behöva möta upp min mamma nere i centrum och leda henne hem för att 

hon var för full. Jag var väl ungefär sex år första gången som det hände. 

Han berättar vidare för oss om hur hans pappa under barndomsåren kunde misshandla honom 

och hans yngre syskon under den tiden när båda föräldrarna fortfarande levde ihop. Idag har 

pappan gift om sig, har barn med sin nya fru och ägnar inget större engagemang till Mathias eller 

hans syskon och relationen dem emellan är sval och inte alls välfungerande idag. Han fortsätter 

berätta med samma lugn i rösten att han egentligen, helst av allt vill bryta upp och klippa alla 

band som finns till familjen. Även byta för- och efternamn har han tänkt för att på så sätt helt 

kunna lämna sin gamla kriminella livsstil bakom sig och bara kunna fokusera och blicka framåt. 

Framåt mot ett rikare och bättre liv utan kriminalitet och personer som har en negativ inverkan 

på honom.  
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För finns de kvar, familjen och de gamla vännerna så finns risken att jag faller 

tillbaka, och det är ingenting som jag vill. 

Alla fem informanter har under sin uppväxt haft minst en förälder med missbruksproblem eller 

som har utfört kriminella handlingar. Detta har varit en legitim vardag för alla unga männen, det 

var aldrig några konstigheter för dem att föräldrarna agerade på det viset som de gjorde. Det var 

allt de visste, det fanns aldrig något annat. Visst kunde alla säga och hålla med om att de förstod 

när de blev äldre att det kanske inte stod helt rätt till. Vidare är alla männen, förutom en av dem, 

överens om att det förmodligen hade kunna sett annorlunda ut för dem om de hade haft 

möjligheten att få växa upp i andra områden. Områden som samhället sett som mer lämpade för 

barnfamiljer, där kriminaliteten är låg. De menar att då hade de möjligen aldrig blivit kriminella 

eller börjat missbruka när de blev äldre.  

Benjamin växte upp i ett välbärgat område i en familj med god ekonomi. Han poängterar dock 

att han själv inte anser att området man växer upp i har någon betydelse för hur ens kriminella 

beteende utvecklas. Han ser inte heller någon fördel med att ha pengar och att det skulle ge en 

bättre och mer gynnsam uppväxt. Han menar att han ändå hamnade i det kriminella, trots de goda 

ekonomiska förhållandena i familjen. Hans föräldrar var ekonomer avslutar han med att säga. 

Kriminaliteten är någonting som ligger i mig, det är ingenting som ligger i vart du 

är uppvuxen eller hur mycket pengar som din familj har. 

Benjamin fortsätter i samma lugna stil att berätta för oss att hans tonårstid varit katastrof. Sen 

blir han tyst ett tag som för att samla sig lite. Han fick diagnosen ADHD när han gick i 

grundskolan och har ibland en tendens att vara lite överallt och låta tankarna vandra iväg. Han 

fortsätter efter en stunds tystnad med att säga att han växte upp i en dysfunktionell familj. Hans 

mamma var medberoende och pappan är han stolt över idag då han numera är nykter alkoholist 

och deras relation idag är god. Benjamin säger till oss att han aldrig riktigt kände sig hemma i 

området där han bodde och växte upp i, han kände sig utanför och uttrycker sig: 

Alla tittade snett på en, precis som om att man inte levde upp till vad de tyckte 

var rätt. Det var både barn och vuxna som tittade så på en. 
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De andra unga männen vi intervjuade påpekade inte att de inte kände sig hemma i orterna där de 

var uppväxta i utan snarare att de tydde sig till folket som bodde där. Detta eftersom att de hade 

ungefär samma värderingar och synsätt till det kriminella. Där var deras handlingar ofta 

accepterade av de personer som bodde där eller så var det bara så att det inte var någon som sa åt 

dem att det som de gjorde var fel. Om det var så att grannarna eller folket i området inte vågade 

säga någonting eller för att de bara inte orkade bry sig var ingenting som de unga männen kunde 

svara på när vi ställer frågan till dem. I David, Peter, Erik och Mathias områden där de växte upp 

var deras beteenden inte avvikande och därför kände de sig förmodligen mer hemma än vad 

Benjamin gjorde. De sociala reglerna såg annorlunda ut för Benjamin än för de andra fyra unga 

männen. 

David berättar för oss om hur hans uppväxt i en förort till Stockholm har sett ut. Han är lite 

skeptisk till om han fått växa upp någon annanstans skulle ha haft någon påverkan till hans 

kriminella beteende när vi frågar honom om det. Men efter en stund säger han ändå att en 

uppväxt på landet kanske skulle ha haft sina fördelar och låter blicken vandra iväg för en stund. 

Han möter våra blickar igen och säger att möjligheten och tillgängligheten till stan inte hade varit 

lika lättillgänglig och han hade kanske stannat hemma mera på kvällarna. Där han växte upp nu, i 

gettot, var det ingen som stannade inne och hemma med sina familjer på kvällarna eller helgerna, 

utan man var ute på stan med kompisarna. Han berättar avslutningsvis för oss om att det inte 

fanns någon, varken vuxen eller barn som var ”normal”, som han uttrycker det, i hans kvarter. 

Det var okej att leva så och det var så man skulle leva. Ingen var normal. 

När vi träffar Peter berättar han om hur hans familjs vardag kunde se ut under hans uppväxttid. 

Det var mycket alkohol och droger som kantade vardagen och det i sin tur ledde till en otrygg 

miljö där Peter tvingades att växa upp tidigt och ta hand om sig själv då hans föräldrar inte kunde 

göra det. Det hans familj gjorde var att hålla uppe en fasad, att deras familj var en välfungerande 

och normal familj precis som vilken annan familj som helst i området. Han berättar vidare för 

oss att han helst inte var hemma på kvällarna, helgerna eller efter skolan utan umgicks hellre 

med kompisar ute eller hemma hos dem.  
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Klart det var tufft och jobbigt att se sina föräldrar missbruka. Men det var 

samtidigt jobbigt att försöka hålla den goda fasaden uppe som skulle spegla den 

glada och normala familjen. Speciellt när vi inte var det. 

Vidare säger Peter till oss att när han själv började missbruka ville han bort från det, inte alltid 

men oftast. I början var det såklart skönt, men efter ett tag försvann det sköna och övergick mer 

till en ångest. Att han kände så tror han själv var för att det var en del av hans familj och så som 

hans uppväxt sett ut och därför blivit en del av honom själv. Missbruket blev en norm som 

familjen följde. 

När vi ställer frågan till våra informanter om vad som kan ha påverkat dem in i det livet de sedan 

valde, berättar de alla att deras uppväxt kan ha haft stor betydelse till varför de hamnade där de 

hamnade. Det som de alla tror styrde dem till detta beteende är just den otrygga och 

ogynnsamma uppväxten de hade med missbrukande och kriminella föräldrar när de var yngre.   

6.1.1	  Analys	  om	  uppväxten	  
Resultatet visar att alla våra informanter har levt med en eller båda av sina föräldrar som har 

missbrukat eller som har utfört kriminella handlingar. Enligt Moule m.fl. (2013) är livskurvan 

något som påverkar en individ. I den här livskurvan sker olika förändringar och faser som 

påverkar individen genom tiden. Vändningen i en individs livskurva blir då när denne blir 

medlem i ett gäng som samtliga av de unga männen blev så småningom (ibid:144-146). Deras 

livsomständigheter kom därför att ändras radikalt. Vidare beror det även på vart dessa 

medlemmar håller till då gängen håller samman i de regioner och områden som de verkar i. Våra 

informanter berättar att familjen har varit deras första och viktigaste sociala nätverk. Där har de 

vuxit upp och fått olika synvinklar på uppmärksamhet, kärlek, tillsyn och kontroll på olika sätt. 

Det som våra informanter berättar om visar att de inte hade haft så mycket tillgång till dessa 

resurser i sin familj under uppväxten.  

Samtliga av våra informanter har alltså växt upp i trasiga familjer med missbruk och kriminalitet 

som en del av sin vardag. Fyra av männen tror att deras uppväxt har haft en betydelse till varför 

de sedan hamnade i ett kriminellt beteende. Sutherlands (1960:79–80) teori om ”Differential 

associations” går isär med det som de unga männen har berättat för oss när vi har intervjuat dem, 

nämligen att uppväxten skulle ha spelat någon roll. Teorin säger att det inte ska spela någon roll 
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var eller under vilka förutsättningar som man växer upp i, alla kan komma att hamna i 

kriminalitet om de kommer i kontakt med individer som är kriminella. Benjamin berättar dock 

för oss att han inte trodde att var han var uppväxt skulle spela någon roll, då han ansåg att 

kriminaliteten var någonting som låg i honom. I likhet med ”Differential associations” menar 

Benjamin att uppväxten inte spelar någon roll, däremot går de isär när han säger att det ligger i 

honom då teorin säger att det är umgänget som lär in beteendet.   

Benjamin vars bakgrund skiljer sig från de andras, säger att han aldrig riktigt kände sig hemma 

där han växte upp och att alla tittade snett på honom. Becker (2005:22) skriver i sin teori om 

utanförskapet att det finns olika sociala grupper som sätter upp sina egna sociala regler. Detta för 

att passa just de personer som tillhör varje enskild grupp. Reglerna kan vara antingen lagförda 

men de kan också vara oskrivna regler och normer som gruppen själva har framställt. Det är just 

detta som skapar utanförskapen. Om du som person inte kan passa in eller identifiera dig med de 

normer och regler i den sociala grupp som finns i området som du har växt upp i så hamnar du 

utanför. De andra fyra unga männen påpekade inte att de inte kände sig hemma där de växte upp 

utan det var snarare att de tydde sig till folket som bodde där eftersom de delade samma 

värderingar. De sociala regler som finns är alltså någonting som man får lära sig redan från 

barnsben och är ofta de regler som man följer och utifrån dem skapar man även sina värderingar 

om hur saker och ting bör se ut. Utifrån de teorier som vi har valt, så beskriver de just hur de här 

med normer och regler skapar det kriminella beteendet. Om en grupp anser att ett beteende är 

legitimt så är det bara att fortsätta på samma sätt (Becker 2005:22, 125-128), (Moule m.fl. 

2013:144–146) (Sutherland & Cressey 1960:77–80).  

Alla unga männen har haft missbruk och kriminella handlingar som en del av uppväxten och som 

sedan barnsben funnits innanför familjens fyra väggar. Att de själva började med samma 

beteende låg därför inte så långt borta. I överensstämmelse med Nätverksteorin (Moule 

m.fl.2013:144–147) skulle vi kunna säga att de unga männens föräldrar har haft en inverkan på 

deras beteenden. Detta utifrån att föräldrarna själva nyttjade droger, alkohol och utförde 

kriminella handlingar och på så sätt visade att det är acceptabelt att uppträda och agera på det 

viset. Sutherland och Cressey (1960:78) menar att det är den sociala interaktionen mellan 

människor, i vårt fall mellan de unga männen och deras vänner som skapar och lär in det 

kriminella beteendet.  
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6.2	  Skolgången	  

Samtliga av de fem männen har saknat en trygg och stabil skolgång. De har alla gemensamt att 

de har haft problem med sina betyg som inte har räckt till för att söka vidare till eftergymnasiala 

studier. Dock har alla gått ut grundskolan med betyg så de varit behöriga att läsa vidare på 

gymnasiet, men i en av de unga männens fall lämnade han grundskolan med endast godkänt i 

kärnämnena. De andra unga männen hade fler betyg än så godkända. Däremot så har ingen av de 

unga männen läst klart de tre åren på gymnasiet utan de har under studiernas gång hoppat av 

eller lämnat gymnasiet med icke fullständiga betyg. Det var under den gymnasiala perioden som 

samtliga av de unga männen varit mest aktiva i sitt kriminella liv och att de la mer fokus att 

genomföra brott än på sina studier.  

David berättar för oss om hur han flyttade omkring till tre olika skolor under grundskoletiden, 

detta för att han flyttade från sin mamma vid 11-års ålder till ett hem i Dalarna. I samband men 

flytten tyckte David att socialen inte lyssnade på vad han hade att säga och att de gjorde det som 

de ansåg var det bästa. Trots detta så hade han en relativt god tillit till skolans lärare. Från 

årskurs 1 – 6 gick han i en specialklass eftersom att han var stökig och där grupperna var mindre 

och fler lärare fanns att tillgå. Lärarna kunde se varje enskild elev och de verkade vara genuint 

intresserade och vilja att vi skulle lyckas med att få godkänt berättar han för oss. Ämnena var 

mer praktiska än teoretiska vilket passade David bra, han tyckte att det var roligt med idrott och 

träslöjd. Klasskompisarna som fanns var en tajt lite mindre grupp som han hade en bra relation 

till.   

Under skoltiden hade Benjamin speciallärare och jobbade ofta i mindre grupper i skolan. Det 

kunde även hända att hans föräldrar var med i skolan ibland. Det var under perioden när han gick 

i grundskolan som han fick diagnosen ADHD. Han hade lätt för att skapa relationer till andra 

elever i skolan och hade många vänner där. Även Benjamin flyttade mellan olika skolor vilket i 

hans fall resulterade till en dålig relation till det mesta som rörde skolan. Att han bytte skolor 

berodde på att han växte upp i en dysfunktionell familj som ledde till otrygghet och därför 

utsattes han för olika belastningar som var anledningen till skolbytena. Han hade dock en bra 

relation till sin speciallärare som han kände tillit till. 



28	  
	  

Ja, absolut kände jag tillit till min speciallärare. Men det var ingen som jag sprang 

till för att få hjälp. 

Hans betyg i grundskolan var vad som krävdes för att få läsa vidare på gymnasiet där han 

började men efter första året hade han helt tappat intresset för studierna och ägnade mer tid åt att 

utföra kriminella handlingar. När han började på gymnasiet så innehöll hans nya nätverk 

personer med samma värderingar kring kriminalitet som hans egna och därför tydde de sig till 

varandra.   

När Erik gick i grundskolan så fick även han diagnosen ADHD, vilket till en början ledde till en 

del svårigheter i skolan. Han anklagades för drogmissbruk när han gick på högstadiet men när 

det i själva verket var hans diagnos som syntes. Under sin grundskoletid bytte Erik mellan sex 

olika skolor, detta för att han var bråkig och skolorna valde därför att flytta på honom i 

förebyggande syfte. I och med detta hann han aldrig etablera någon kontakt eller god relation till 

lärarna som fanns och tilliten var obefintlig. Efter nionde klass behövde Erik läsa vidare på IV 

för att plugga upp betygen så att han skulle bli behörig till gymnasiet vilket han ville. Han hade 

trots många skolbyten inga svårigheter med att finna nya vänner och han hade gott om dem och 

några av dem blev han riktigt nära vän med. Men så här i efterhand säger han att han insåg att det 

inte var några bra vänner, de var bara bra just då men inte i längden eftersom de också hade ett 

kriminellt beteende.  

Det var inga riktiga vänner eftersom jag bara umgicks med dem under min 

kriminella tid. 

Mathias som är den sista av de unga männen som vi intervjuar berättar avspänt för oss om hur 

han under tiden han gick i grundskolan bytte mellan tre olika skolor. Detta på grund av att han 

flyttade mellan olika stadsdelar i Stockholm under uppväxten. Under årskurs 1- 9 säger han att 

lärarna var oroliga över hans beteende och det hände ibland att han kunde anförtro sig till sin 

huvudlärare om hur han ville komma bort från sin familj redan vid den tiden i livet. Han läste 

vidare på gymnasiet men blev avrådd av studievägledaren två veckor innan hans klass skulle ta 

studenten att läsa klart och avbröt därför sina studier. 

Ja, det skulle ju se bättre ut på pappret att inte ha läst gymnasiet alls än att gå ut 

med bara en massa IG i alla ämnena. 
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6.2.1	  Analys	  om	  skolgången	  
Under skolperioden umgicks samtliga av de fem unga männen med likasinnade vänner i skolan. 

Både Nätverksteorin och teorin om ”Differential associations” menar på att om man umgås med 

personer av samma slag som anser att kriminella handlingar är acceptabelt så kommer dessa 

handlingar så småningom att utföras (Moule m.fl. 2013:145) (Sutherland & Cressey 1960:78–

80). Hade däremot de unga männen valt vänner att umgås med i skolan som inte hade 

benägenhet till att utföra kriminella handlingar och som inte ansåg att kriminalitet är någonting 

som är okej så hade förmodligen de inte heller utfört dessa handlingar  

Enligt Becker (2005:22) beror det på vilka sociala grupper och sammanhang som individerna rör 

sig i som i sin tur skapar de sociala regler och normer som finns. Dessa unga män rörde sig 

samtliga i lika grupper, de var de själva som skapade de regler som de följde i skolan, att inte gå 

på lektionerna utan att hålla sig utanför skolans område och utföra kriminella handlingar istället. 

Med detta beteende hamnade de unga männens grupper utanför skolans normer och blev därför 

avvikande mot majoriteten av de andra grupperna som fanns i skolan.  

Som Peter nämnde för oss, i det tidigare avsnittet, att han följde familjens regler och normer om 

att själv börja missbruka så skriver Becker (2005:22) om hur olika grupper i samhället har olika 

regler och normer och att man som individ kan tillhöra flera grupper. I ena gruppen som man 

tillhör kan en sak vara tillåten medan det i en annan grupp vara förbjuden. När samtliga av de 

unga männen var i skolan var det många av skolans regler och normer som bröts genom skolk 

och att inte skriva minst godkänt på proven. Därför blev deras beteenden avvikande. Däremot i 

de unga männens kompisgäng var detta en del av deras vardag. Det var inget fel med att inte gå 

till skolan utan att istället gå till en affär och stjäla något. Samhällets olika sociala normer, regler 

och grupper är någonting som påverkar alla individer och man följer de normer och regler som 

man själv tycker man passar bäst in på. Dessa unga män kände alla att de hörde hemma i de 

kompisgäng från skolan där kriminella handlingar var legitima eftersom de själva hade de 

värderingarna och åsikterna.    

6.3	  Hur	  betraktar	  informanterna	  sitt	  förflutna?	  

När vi frågar informanterna vad kriminalitet är för dem har de svårt att kunna ge ett direkt svar. 

De är ändå alla överens om att när de ser på kriminalitet idag är det att bryta mot lagen. Men då, 
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när de själva var aktiva såg de inte sitt beteende som kriminellt utan snarare som en rättighet. En 

rättighet i den bemärkningen att andra hade det mycket bättre än dem och då gjorde det inget om 

man stal från de som hade det bättre. 

De sakerna jag gjorde var ju inte kriminellt, däremot var ju såklart mord och 

våldtäkt kriminellt, men det höll ju inte jag på med. Nu vet jag ju att det jag 

gjorde också är kriminellt men då tyckte jag ju inte det. 

Mathias beskriver att då, när han själv var aktiv, var kriminalitet mord och våldtäkt. Han själv 

sysslade med stöld, rån och slogs, vilket han inte ansåg vara kriminellt då. Idag har han insett att 

hans handlingar också var kriminella. Han poängterar dock att han fortfarande inte tycker att de 

handlingar han utförde var lika grova som mord och våldtäkt. Mathias tillägger att om det är 

gängbråk är det inte kriminellt, ”…då är alla med på det”.  

Peter är, som tidigare nämnt, uppvuxen med droger i familjen så det var för honom inget konstigt 

att börja med det själv. Han började redan som tolvåring med att röka hasch och med åren blev 

det mer och grövre droger som kokain. Erik började med droger i tretton-fjortonårsåldern, även i 

hans familj har droger varit en del av vardagen och är den största anledningen till att han själv 

började. Den orsaken, och att han mådde väldigt dåligt under den tiden. Han använde drogerna 

för att han trodde att han skulle må bättre, vilket han gjorde till en början. Både Peter och Erik 

har sålt droger och det är där deras största kriminalitet har legat. Efter ett tag var de tvungna att 

börja göra andra kriminella handlingar för att kunna försörja sitt eget narkotikamissbruk och 

upprätthålla sin försäljning. Då började de att stjäla och även råna personer. Erik berättar att 

våldsbrott egentligen inte var någonting för honom, men det var något man fick ta för att 

överleva i den världen.  

Jag gillar inte att slåss, men gjorde man inte det fick man ju stryk själv så man var 

ju tvungen att slåss. Även om man inte ville det. Ville man överleva i den världen 

jag befann mig i då var man helt enkelt tvungen att spela efter de regler som 

fanns och då ingick det att slåss.  

David berättar om sitt första riktiga brott. Han hade snattat, stulit lite cyklar och även hotat några 

med tomma hot innan men detta var hans första ”stora” brott som han själv kallar det. Han var i 

centrum och hängde som vanligt på kvällen tillsammans med några kompisar. De var ofta ute på 
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kvällar och nätter och hittade på saker. Han var fjorton år gammal, men hans kompisar var några 

år äldre än honom och mer erfarna än han själv på den kriminella fronten. David berättar att det 

fanns en kille vid namn Gustav som vid det här tillfället var ledare för det gäng som hängde ihop 

och det var ofta han som kom på vad det var de skulle göra på kvällarna och vilka som skulle 

göra vad. David var rätt ny i det här gänget och kom hit genom sin äldre kusin. Den här kvällen 

var som vilken kväll som helst, David hade smitit hemifrån som vanligt utan att någon hade 

märkt något, eller brytt sig. Hans pappa var själv kriminell och missbrukare. David berättar hur 

Gustav sa att de skulle dra iväg till ”andra sidan”. ”Andra sidan” var en annan del av området de 

bodde i, den delen där villorna låg och de rika bodde. Väl där blev David tillsagd att gå och kika 

in genom fönstret på en villa för att se om kusten var klar (personerna i gänget hade under några 

dagar innan försäkrat sig om att det var tomt i huset). Han gjorde som han blev tillsagd och det 

var tomt i huset vad han kunde se. De andra slöt sig till honom och Gustav kastade in en sten i 

fönstret så att de kunde öppna dörren. De gick alla in i huset och började ta allt som var av värde. 

David berättar att han fick med sig lite bestick och en vas. Vi frågar honom om han inte var rädd.  

Rädd? Nej, alltså. Eller jo klart jag var lite rädd. Men det gick så fort och kicken 

man fick var större än rädslan. Jag tyckte det var coolt och jag visste att 

grabbarna hade min rygg och jag deras, så jag behövde inte vara rädd.  

David fortsätter att berätta om kicken han fick av att vara i en annan persons hus utan att de var 

hemma. När de sprang därifrån kände han sig odödlig. Han visste då att han ville uppleva den 

känslan igen, det var spännande och nytt. Även Mathias betonar just att kicken och spänningen 

från det första brottet var något som gjorde att han ville fortsätta. En annan anledning var för att 

han kände att han hade makt över en annan människa och att ha makt var något han strävade 

efter.  

Mathias berättar om första gången han utförde en kriminell handling (om man bortser från att 

han snattat tidigare). Han var tillsammans med en kompis ute i området där de vid tidpunkten 

bodde. De stötte på en bekant och började prata med honom. Mathias hade kommit över ett vasst 

föremål från träslöjden i skolan. Han drog upp föremålet mot halsen på killen som de stött på och 

sa åt honom att ge dem hans värdesaker. Killen gjorde som Mathias sa. Mathias berättar vidare 

för oss att han fick en kick av sitt agerande och att han kände att han hade makt över personen, 
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killen skulle göra precis som han sa. Mathias kände att han ville uppleva den kicken igen och 

detta var startskottet för hans kriminella liv. 

Samtliga av de fem unga männens som vi intervjuar utförde oftast sina kriminella handlingar i 

grupp eller åtminstone med en person till. Det hände dock att de gjorde det ensamma också men 

det var rätt ovanligt. Peter var den av de som utförde flest brott ensam, även om det inte var hela 

tiden. Han var även den med minst antal vänner både i och utanför skolan. Peter berättar att när 

han sålde alkohol och droger var han ensam men när han utförde rån eller stölder var han alltid i 

grupp. Benjamin berättar att det han hade gemensamt med sina vänner var just kriminaliteten. 

Vännerna han umgicks med hade han kommit i kontakt med via en kille som gått i hans klass i 

grundskolan men som sedan flyttade till fosterhem i en av förorterna till Stockholm. Benjamin 

berättar att genom den killen började han umgås med personer som höll på med kriminella 

handlingar och det var ju det han själv ville hålla på med så han trivdes tillsammans med dem till 

en början. Det var även nya vänner på gymnasieskolan med liknande värderingar som han tydde 

sig till. Idag umgås han inte längre med dessa vänner. De övriga fyra unga männen berättar 

också att de har slutat att umgås med de vänner de hade under den tiden, för de vet att de gamla 

vännerna inte är bra för dem. Vi frågar dem varför dem oftast var i grupp när de utförde dessa 

handlingar. De förklarar det genom att det var en samhörighet i gruppen och det var roligare när 

man var flera, man triggade igång varandra.  

Det var vår hobby liksom, det vi hade gemensamt och tyckte var roligt. Vi 

peppade varandra till att göra olika saker, som att ta en cykel till exempel. Vi 

kunde ha en tävling om vem som fick upp låset först och den vann. Det var kul 

helt enkelt. 

David beskriver livet som kriminell som en hobby, något de gjorde för att det var kul och för att 

man peppade varandra till att utföra dessa handlingar. Samhörigheten med vännerna var viktig 

för alla fem informanter då de var som en familj för dem. De beskriver det som att man alltid 

visste att de fanns där för en och ställde upp om man behövde dem, precis som en familj ska 

göra. Erik berättar att hans riktiga familj inte var mycket till familj när han var liten men då fanns 

i alla fall vännerna som en familj som han kände sig trygg i.  

Vi frågar dem om de tror att de hade hamnat i den här livsstilen om de hade haft andra vänner, 

vänner som inte var kriminella. De tycker att frågan är svår att svara på, då de endast kan göra 
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antaganden och inte ge ett exakt svar. De menar ändå på att det är klart att det kunde sett 

annorlunda ut, men eftersom att deras familjer och uppväxt har inkluderat missbruk och 

kriminalitet tror de att det är svårt att hitta vänner där detta inte är en vardag och på så sätt själva 

inte bli kriminella. Om de däremot bara hade umgåtts med personer som inte var kriminella så 

tror fyra av de fem unga männen att de nog inte hade varit kriminella, i alla fall inte på den nivån 

som de var på när dem var aktiva. Det är bara Benjamin som tror att det inte hade spelat någon 

roll. Han säger att när han var yngre umgicks han med personer som inte var kriminella, han är 

ju uppvuxen i en del av Stockholm där detta inte är så vanligt. Men det spelade ingen roll säger 

han, eftersom att han tillslut ändå bara sökte sig till personer med samma problematik som han 

själv. Han menar att han inte passade in bland de personer som bodde där han bodde, han trivdes 

inte med deras sätt att leva och ville därför hitta andra vänner. I det område han är uppväxt var 

hans beteende inte något som man ville skylta med, även om alla visste vad han höll på med. 

Han kände sig inte hemma där, vilket gjorde att han tydde sig till personer som delade hans 

värderingar. Som vi nämnde tidigare kom han i kontakt med dessa genom en gammal 

klasskamrat samt nya vänner på gymnasiet.  

David skakar på huvudet när han berättar om hur roligt han tyckte att det var att göra alla dessa 

handlingar, ”… skrattretande” säger han och menar att de är konstigt eftersom att han ändå 

kände hela tiden att han inte mådde särskilt bra under den här tiden. Men kul det hade han, det 

tänker han inte förneka och visst kan han sakna det ibland, men aldrig så att han skulle gå 

tillbaka till det livet. Han fortsätter och berättar att han visste att det var fel det han gjorde även 

om han inte såg sig själv som kriminell. Han brydde sig inte om vad andra tyckte, tänkte och sa 

om hans agerande. Det gjorde det bara ännu roligare och var ytterligare en grej som triggade 

honom till att fortsätta med det liv han hade, för att provocera mer.  

Både Erik och Peter var tunga missbrukare och sålde även mycket droger och alkohol. De båda 

menar att de stannade kvar i beteendet just eftersom att de var beroende av drogerna och var 

tvungna att ha dem för att överleva. De båda har blivit dömda för ringa narkotikabrott till 

dagsböter varje gång, ingen av dem har blivit dömda till fängelse. Det var säljandet av droger 

som var deras stora kriminella handling, men utförde även andra brott som rån och stölder 

etcetera.  
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Jag hade ju aldrig pengar så jag kunde sitta i gångarna i affären och käka godis 

och chips direkt ur påsarna. Snott smakar alltid bättre än köpt. 

Erik skrattar lite när han kläcker ur sig ovanstående kommentar. Det var vanligt förekommande 

för honom att stjäla mat och godis. Han behövde ju äta och några pengar hade han inte. Han var 

inte rädd för att någon skulle komma på honom, det var inte så ofta någon sa till heller även om 

de såg vad han höll på med, de lät honom vara. Och om de mot förmodan skulle säga till så 

sprang han bara därifrån. Det var en del av hans vardag att ”försörja” sig själv och då använde 

han detta sätt. Pengarna han fick för drogförsäljningen använde han bara till att köpa droger till 

sig själv. Erik trivdes bra till en början med sitt liv, han fick en kick av drogerna, rånen och 

stölderna. Det var spännande och roligt och gemenskapen med vännerna är något han aldrig 

kommer att glömma. Men efter ett tag började drogerna inte verka på samma sätt längre, han 

blev inte lika glad och fick inte lika mycket energi som tidigare. Det var då han började inse att 

det här inte var bra för honom, han behövde drogerna för att kunna fungera. Även fast han visste 

att det inte var bra för honom var det svårt att sluta, han var som sagt beroende.  

Mathias ser inte det kriminella livet som någon livsstil utan mer något som man bara gör helt 

enkelt. Då, när han var aktiv, kunde han inte heller se att det han gjorde var fel, det var hans 

rättigheter. Han berättar hur han sökte sig till gäng som var kriminella för det var där han trivdes 

bäst. Han har bott på ett flertal ställen runt om i Stockholms förorter och har i varje område hittat 

vänner som har haft samma beteende som han själv.  

Jag ville inte hitta andra vänner, vänner som inte höll på med det jag höll på med. 

Det fanns ju ingenting som lockade med ett ”normalt” liv liksom. Jag gillade ju 

att råna folk och det var alltid roligare om man var fler, så varför skulle jag 

försöka få vänner som inte gjorde sånt? 

Idag har han ingen kontakt med dessa vänner utan omger sig endast med personer som får 

honom att hålla sig borta från det livet han en gång levde. Men då var det en självklarhet att 

umgås med personer som var han själv lik. Han påpekar också att de var som hans familj, man 

var väldigt tajta med varandra och han säger att man visste att de alltid fanns där bakom ryggen 

om det skulle vara något. Vi frågar om de här vänskapsbanden var viktiga för honom under 

tiden. Han säger att banden mellan personerna i gänget var väldigt starka och man hade stor tillit 

till varandra. Mathias fortsätter med att det var svårt att bryta med de vännerna för han trivdes 
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ändå väldigt bra med dem som personer, det var ju själva det liv de levde som han ville bort 

ifrån. Han stannade kvar länge i kriminaliteten just för att han inte ville lämna sina vänner, som 

var som hans andra familj.  

6.3.1	  Analys	  kring	  informanternas	  förflutna	  
Samtliga av de unga männen som vi har intervjuat betonar att vänskapsbanden med vännerna de 

hade under den här tiden var väldigt viktiga och att de var som en familj många gånger där man 

kände tillit och trygghet hos varandra. Teorin om ”Differential associations” (Sutherland och 

Cresseu 1960) talar om hur viktig ens umgängeskrets är just när det gäller att välja en kriminell 

väg i livet. Författaren till teorin menar att det är just detta som påverkar din väg in i det 

kriminella livet, vilka du väljer att umgås med. Resten spelar ingen större roll, om du är uppväxt 

med goda förutsättningar i områden där det är låg kriminalitet eller om du är uppväxt där 

kriminalitet är en del av vardagen. I slutändan handlar det ändå om vilka du bestämmer dig för 

att umgås med. Har dessa vänner en syn på livet där kriminalitet är något som är legitimt 

kommer även du att tycka det, umgås du med personer som anser detta vara fel kommer du 

också att tycka det (ibid:77-80). De unga männen sökte sig ofta till personer med samma 

problematik som de själva, till personer som ansåg att det kriminella beteendet var legitimt. I och 

med att de umgicks med dessa personer fortsatte de på sina kriminella banor. Fyra av de fem 

unga männen tror att om det hade haft andra vänner som inte var kriminella hade de nog haft ett 

annat liv idag och antagligen inte varit kriminella. Här kan vi se att teorin om ”Differential 

associations” (ibid:77-80) stämmer överens med vad de unga männen tror, då det ligger i vilka 

man umgås med och vad de har för syn på kriminalitet. Benjamin är den person som inte tror att 

det hade spelat någon större roll, han hade blivit kriminell ändå. Han berättar om att han till en 

början umgicks med personer som inte var kriminella men att han inte trivdes med dem utan 

sökte sig till personer som hade en kriminell livsstil ändå. Här går teorin isär eftersom att 

Benjamin hade ett prokriminellt beteende även om han umgicks med personer som hade ett 

antikriminellt beteende. 

De fem unga männen som vi intervjuar började alla med ett kriminellt beteende när de var 

mycket unga. Nätverksteorin talar om en livskurva där olika faser i livet passeras och påverkar 

en som individ. Även alla personer man har runt om kring sig i dessa faser påverkar ens liv, det 

kan vara familj, vänner, bekanta, lärare etcetera. De faser man har gått igenom har också en 
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påverkan på framtida faser. Teorin talar om det sociala kapitalet, där hela ens nätverk ingår och 

gemenskapen med dem, det kan vara tillit och hur man har användning för varandras resurser i 

sitt liv. Det finns även en baksida av det sociala kapitalet som ibland kallas för det kriminella 

kapitalet. Det handlar om att ens vardag är uppfylld med vänner, familj och andra personer som 

lever i ett kriminellt liv och anser att detta är legitimt, man har tillit till varandra och tillsammans 

skapar man ett nätverk av människor som utför kriminella handlingar (Moule m.fl. 2013:144–

146). De unga männen har alla haft det rätt svårt som barn i sina familjer vilket har varit en fas 

av deras livskurva. När de sedan började med sina kriminella handlingar var även det en del av 

deras livskurva. Teorin talar även om en vändpunkt i livet och det är just när man börjar sitt 

kriminella liv och tar sin plats i ett kriminellt gäng (Moule m.fl. 2013:145). De unga männens 

vändpunkt kom för dem tidigt i livskurvan.  

Nätverksteorin fortsätter att tala om hur kriminella gäng verkar i olika regioner och områden som 

kan tillhöra en kategori med en hög nivå av ekonomiska och sociala svårigheter. Områden som 

är urbaniserade och tätbebodda. Sammansättningen av gängen är ofta individer med liknande 

förutsättningar i livet (Moule m.fl. 2013:144–146). Samtliga av de vi intervjuar, har umgåtts med 

personer i sina gäng som har haft liknande förutsättningar i livet och har haft en typ av samma 

problematik som dem själva, precis som teorin beskriver. Vidare beskriver teorin att genom 

dessa gäng uppstår en källa av socialt kapital och ett nätverk av vänner med liknande värderingar 

(Moule m.fl. 3013:147). De unga männens värderingar kring kriminalitet överensstämde med de 

värderingar som deras vänner hade. De sökte sig till personer med samma värderingar som sig 

själva. Mathias beskriver just att han inte ville umgås med personer som inte gillade att göra 

samma saker som han själv, som att råna någon till exempel. Här ville han ha ett nätverk där han 

passade in och där alla var ute efter samma saker. Både Nätverksteorin och teorin om 

”Differential associations” förespråkar om det här med att personer med liknande värderingar 

kommer att ha en påverkan på dig som individ.  

Benjamin är den person av de unga männen som inte är uppvuxen i ett område där kriminalitet är 

vanligt. Han kommer från ett område som är välbärgat och anses vara en av de finare orterna i 

Stockholm. Han umgicks till en början med personer som inte alls var kriminella, men han kände 

sig inte hemma med dem. Han kände sig inte heller hemma i det området han bodde i utan sökte 

sig därför till andra områden med personer som var mer lika honom. Han berättar för oss att han 
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inte passade in i det området han bodde, för hans beteende var inte accepterat där. Att inte följa 

ett samhälles eller ett områdes sociala struktur med sociala normer och regler kan enligt 

Avvikelseteorin framställa en avvikare, någon som inte passar in eftersom att en persons 

beteende inte klassas som rätt i den sociala gruppen där majoriteten följer de normer och regler 

som satts upp (Becker 2005:17–24). I fallet med Benjamin kan han ses som en avvikare från den 

grupp som bodde i det område där han är uppväxt. Han följde inte de sociala koderna som fanns 

där utan gick emot och gjorde något som ansågs vara avvikande och i och med kände han sig 

inte heller hemma i det området med människorna som levde där.  

De andra unga männen var uppväxta i områden där deras beteende var mer accepterat än där 

Benjamin växte upp. Deras beteende var inte avvikande på samma sätt, även om det skulle 

klassas som avvikande i det stora hela i samhället då ett kriminellt beteende inte är legitimt. Men 

just i de områdena är det mer accepterat att man agerar på det sättet. De betonades alltså inte som 

avvikare, vilket då kan förstås att de inte hade några problem med var de bodde.  

De unga männen var alla ute efter en kick och spänningen med det kriminella livet. Det är några 

av de saker som fick dem att stanna kvar. Tidigare forskning kring ämnet visar även detta, att 

spänningssökande är en stor riskfaktor som kan ligga bakom till att unga blir kriminella eller 

fortsätter det kriminella liv de redan har (Ring 2007:115). Forskningen visar att kicken av att 

utföra en kriminell handling också är något som får de unga att stanna kvar (Fondén 2007:231–

232). Mathias var den av de unga männen som betonade detta mest, att kicken var skön och man 

kände att man hade makt. Att han ville uppleva det igen och igen och igen. Även 

umgängeskretsen var viktig för de unga männen som vi intervjuade och enligt den tidigare 

forskningen vi har tagit del av har det även där visats just att vännerna och samhörigheten är 

väldigt viktigt för de unga och genom sitt umgänge fortsatte man med sitt beteende och utförde 

även grövre brott än vad man skulle gjort om man inte hade haft det umgänget (Fondén 

2007:229–230).  

Här kan vi återigen se att Nätverksteorin och teorin om ”Differential associations” får tilldelning 

genom att visa på att det umgänget man har påverkar en som individ och ens handlingar 

(Sutherland & Cressey 1960:77–80) (Moule m.fl. 2013:144–147). I fallet med våra informanter 

har umgänget betytt mycket för dem, både på gott och på ont. Även om de unga männen idag vet 

att de inte bör umgås med dessa personer eftersom att de inte gör dem något gott, så har dessa 
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personer ändå varit som deras familjer en gång. Tilliten och tryggheten som fanns hos det 

umgänget var svårt för de unga männen att släppa vilket utmynnade i att de fortsatte på sin 

kriminella bana.  

6.4	  Tiden	  efter	  

Vi frågar de unga männen vad baksidan med det kriminella livet var, de har ju trots allt valt en 

annan väg i livet idag. De berättar för oss att de mest berättat om den sidan som var bra men att 

de negativa sakerna med det livet överväger de positiva med hästlängder. Till en början, när allt 

var nytt, var de mesta roligt och spännande. Det man märkte först som blev sämre var relationen 

till föräldrarna berättar Erik. För även om relationen där inte hade varit den bästa så brydde sig ju 

föräldrarna om vad som hände en. Det var mer och mer bråk hemma vilket gjorde att man valde 

att vara ute mer och då växte de kriminella handlingarna också. Även de andra unga männen 

påpekade att relationen hemma blev sämre under den här tiden. De tydde sig mer till 

vänskapsfamiljen än till sin riktiga familj. David påpekar att relationen till alla andra, de som inte 

ingick i det specifika umgänget, blev mycket sämre och tillslut undvek man dem helt, även fast 

men egentligen kanske inte ville det.  

De övergick också till en tid då dessa handlingar inte var lika spännande längre och kicken man 

fick förut inte kom tillbaka. Nu var det inte längre en rolig grej man gjorde utan snarare något 

man kände sig tvungen till att göra, eftersom att det var den man var. Det var en del bråk i 

umgänget även om de hade stor tillit till varandra men gick man inte med på ett uppdrag som 

man fick, ”bröt helvetet ut” berättar Mathias. Det kunde även vara bråk om pengar, droger, att 

någon ville dra sig ur gänget och även andra saker. Missbruket var även det en del av den mörka 

sidan, speciellt för Peter och Erik som var beroende av droger för att kunna klara av vardagen. 

Peter berättar att när inte ens drogerna gjorde en pigg började en tid med mycket skam och han 

var väldigt olycklig. Även de andra unga männen talar om ensamheten som uppstod när det inte 

var lika roligt längre, när vännerna i ens umgängeskrets började försvinna åt olika håll, några in i 

fängelse, några till andra städer och vissa som la av helt. Det är ingen av våra informanter som 

blivit dömda till fängelse, endast dagsböter (Peter och Erik) och vård på behandlingshem 

(David). David blev dömd till behandlingshem när han blev gripen för grov stöld och innehav av 

narkotika. David berättar att han trivs bra på behandlingshemmet och har fått bra hjälp av både 
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personal och andra intagna. Han blev dömd till ett år, men han har skött sig bra så han kommer 

antagligen att få komma därifrån tidigare.  

Relationer som förstördes, missbruk som upptrappades, ensamhet och ett trasigt liv var några av 

de effekterna som det kriminella livet förde med sig med tiden för dessa unga män. Även om 

början på detta liv var kul och spännande så höll det inte i längden utan skapade mest problem 

för dem. Idag har de alla valt att lämna det livet bakom sig för att blicka framåt på ett liv utan 

kriminalitet och droger.  

Idag har de flesta av informanterna god kontakt med sin familj, det är endast Mathias som har 

valt att bryta med hela sin familj då han menar att de påverkar honom negativt. Erik bor 

tillsammans med sin mamma, lillasyster och fru, han berättar att hans lillasyster är hans allt. 

Hans pappa bor på behandlingshem och han träffar honom inte så ofta. Peter bor idag hos sin 

pappa och de har en god kontakt, hans pappa är även han nykter idag. Peter träffar sin mamma 

ibland men har inte lika god kontakt med henne som till sin pappa. Benjamin berättar att han 

idag har god kontakt med sina föräldrar och syskon, relationen har blivit bättre sedan han valde 

en annan väg i livet. Han säger att de stöttar varandra i familjen nu på ett sätt som de inte gjorde 

under hans uppväxt. David har idag kontakt med sina föräldrar men de är inte nära varandra, 

däremot har han en bra relation till sina två syskon. De alla säger att de endast vill omge sig med 

personer som får dem att hålla sig borta från kriminaliteten och missbruket. 

Samtliga av de unga männen gör idag en praktik på ”Unga i X-CONS”, det innebär att man får 

en kontaktperson som man har hand om och vägleder, det är ofta personer som är på gränsen att 

hamna i ett kriminellt beteende, eller personer som precis har kommit till X-CONS för att få 

hjälp att ta sig ur kriminaliteten. Idag är det de vill hålla på med. Mathias är också intresserad av 

musik och vill i framtiden försöka satsa på den. 

När vi frågar de unga männen hur deras självbild sett ut under tiden som kriminella i jämförelse 

med nu, är de alla överens om att de till en början av deras kriminella karriär hade en bra 

självbild där de tyckte att det de gjorde var häftigt. Men efter ett tag började de känna sig mer 

ensamma och mådde sämre, vilket gjorde att drogerna fick en större del i deras liv för att de 

skulle må bättre. Detta hjälpte såklart inte i längden och det märkte Peter och Erik speciellt 

eftersom att de var de som hade det största missbruket av de fem unga männen. Idag mår de alla 
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bättre och är nyktra och drogfria. David berättar att han har en annan bild av sig själv idag och 

han beskriver att han faktiskt är stolt över sig själv i många situationer, den känslan hade han 

aldrig under tiden då han var kriminell. Mycket beror på, menar våra informanter, att även andra 

personer i deras närhet tror på dem på ett annat sätt än tidigare och att det finns mer positiv 

energi bland personerna de idag umgås med.  

6.4.1	  Analys	  om	  tiden	  efter	  
De unga männen berättar om baksidan med det kriminella livet och varför de idag har valt en 

annan väg. Spänningen fanns inte kvar länge, missbruket tog över och de vänner man hade gick 

olika vägar, vissa hamnade i fängelse. Nätverksteorin (Moule m.fl. 2013) talar om det sociala 

kapitalet som är en sammansättning av resurser en individ har tillgång till genom sitt sociala 

nätverk. I fallet med de unga männen är det baksidan av detta kapital som ger sig uttryck, där 

deras nätverk består av personer med ett synsätt att kriminalitet är accepterat. Teorin talar även 

om olika faser under livets gång och hur de påverkar individen på olika sätt (ibid:144–147). I 

fallet med de unga männen övergick de från en fas där kriminalitet var spännande och roligt till 

en fas där kriminaliteten inte tillförde något positivt i deras liv. Umgänget försvann och i och 

med det, de resurser de unga männen hade tillgång till via sin umgängeskrets. Det kriminella 

kapitalet började sakta avta och idag umgås de bara med personer som har ett antikriminellt 

beteende. Det sociala kapitalet ser annorlunda ut och resurserna de unga männen har tillgång till 

idag genom sina nuvarande vänner, familj och bekanta är andra resurser än vad de hade tidigare. 

Idag har de tillgång till det positiva sociala kapitalet. David har till exempel fått bra hjälp av de 

personer som är runt omkring honom på behandlingshemmet. Där har de en annan attityd till 

kriminalitet och andra resurser för honom att tillgå. Det kriminella kapital han haft innan är idag 

utbytt till ett positivt socialt kapital. 

Informanterna har idag en bättre självbild och mår bättre än vad de gjorde under tiden som 

kriminella. De menar att det har mycket att göra med att de personer de idag umgås med, ger 

dem en positiv energi vilket sprider sig till informanterna. Enligt teorin om ”Differential 

associations” och Nätverksteorin har umgänget en stor betydelse för vad en person har för 

värderingar och åsikter (Sutherland & Cressey 1960:77–80) (Moule m.fl. 2013:144–145). Under 

tiden de var kriminella hade våra informanter ett umgänge där kriminalitet var accepterat medan 
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de nu har ett umgänge där detta inte är fallet. Nu har de ett umgänge som stöttar dem och tror på 

dem, vilket i sin tur ger de unga männen en bättre självkänsla än vad de hade innan. 
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7. Diskussion	  och	  slutsatser	  
I detta kapitel diskuterar vi det material vi fått in under studiens gång och även dra slutsatser som 

återkopplas till våra frågeställningar och studiens syfte. Vidare kommer vi även att ge förslag på 

fortsatt forskning.  

Syftet med denna studie är att ta reda på vad de unga männen själva trodde påverkat deras väg in 

i kriminaliteten. Studien syftade också till att förstå varför de unga männen valde att stanna kvar 

i kriminaliteten. Genom de material och data som vi samlat in och genom de teorier vi har valt 

att använda har vi fått fram mycket betydelsefull information som hjälpt oss att kunna få svar på 

de frågor vi ställde i början av studien.  

Alla informanter har haft svåra uppväxter med alkohol och kriminalitet inom familjen. Detta kan 

ses som en av faktorerna till att de valde den vägen som de gjorde. Fyra av fem informanter sa 

även att det nog är en stor del till varför de själva blev kriminella, för att de behövde det för att 

överleva. Även i den tidigare forskningen kan man se att dessa faktorer är riskfaktorer för unga 

män att hamna i dessa livsstilar. De unga männen tydde sig även till andra unga män med 

liknande problematik och samma värderingar som sig själva. De var ofta i grupp när de utförde 

de kriminella handlingarna. Samtliga av de unga männen säger att man blev ”peppade” av 

varandra att fortsätta och att det oftast var väldigt spontana handlingar. Umgänget var en viktig 

del i både varför de unga männen började sin kriminella bana och varför de valde att stanna där.  

Vännerna var som en andra familj för dem och de kände stor tillit och trygghet till vännerna 

under den tiden, vilket även det var en faktor till att de valde att stanna kvar. Vidare beskriver 

majoriteten av de unga männen att man fick en kick när man utförde dessa handlingar och att 

man ville uppleva den spänningen och kicken igen som gärningen gav. Detta gjorde att de 

fortsatte med kriminaliteten.  

En annan orsak till varför de fortsatte med kriminaliteten var för att de kände sig tvungna. De var 

alla även missbrukare och för att kunna finansiera sitt missbruk var de tvungna att stjäla och råna 

för att överleva. De såg inte sig själva som kriminella under den här tiden. De var ju tvungna att 

försörja sig och de ansåg att de var deras rätt att råna någon som hade mer än dem själva. Det är 

nog svårt att inse att det man gör är fel, enligt samhällets regler och normer, när man har de 

värderingar och åsikter som dessa unga män hade under deras tid som kriminella. De ansåg inte 
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sig själva som kriminella vid den tidpunkten, det är något som de har insett nu i efterhand och 

efter att de har kommit ur det beteendemönstret. De unga männen hamnade till slut i en situation 

som inte var hållbar med trasiga liv, missbruk de inte kunde ta sig ur och nära vänner som 

försvann. Detta gjorde att de till slut lämnade kriminaliteten. Efter denna tid har de unga männen 

en annan syn på livet och deras självkänsla är bättre än vad den var under tiden som kriminella. 

Vi är medvetna om att dessa orsaker till varför de unga männen valde en kriminell väg och även 

valde att stanna kvar där, inte behöver betyda att alla unga män som har haft dessa förhållanden 

kommer att hamna i den kriminella världen. Dock kan vi se att dessa faktorer kan vara höga 

risker för att hamna där. I och med att alla våra informanter har liknande uppväxter och alla 

hamnat i samma beteende samt att deras vänner haft, enligt dem, liknande problematik som de 

själva. Vi kan därför urskilja att dessa faktorer kan vara risker till ett kriminellt beteende.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att missbruk och kriminalitet är ett komplext dilemma. 

Faktorerna är många som spelar in vilket vi märkte under intervjuerna med våra informanter. 

Dock kan vi urskilja några faktorer som väger lite tyngre än andra och då framförallt en otrygg 

uppväxt och ett umgänge där kriminalitet anses vara accepterat. Unga kriminella följer inte 

smhällets normer och regler och kan därför ses som avvikande av resten av samhället.  Precis 

som teorierna tar upp om socialt kapital, en individs olika nätverk så som familj och umgänge 

och även hur man blir påverkad av de personer man har runt om kring sig som påverkar hur man 

blir. Har umgänget och familjen en accepterad syn på kriminalitet, vilket de hade i våra 

informanters fall, kan detta ses som en riskfaktor bakom ett kriminellt beteende. Även om det 

stora samhället i sig anser att en kriminell livsstil är avvikande anses de inte alltid som det i 

mindre sociala grupper som i de unga männens fall (Becker 2005:22, 125–128) (Moule m.fl 

2013:144–147) (Sutherland & Cressey 1960:77–80). 

 

7.1	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  

Den här tiden under uppsatsskrivandets gång och samtalen med våra informanter har vi känt hur 

viktigt det är att förstå dessa ungdomar som lever på ett sätt som oftast är skadligt för dem och 

för andra. Vi skulle gärna vilja se närmare på vad socialtjänst och polis gör för dessa ungdomar 

och vad det finns för insatser som kan fånga upp dessa unga personer innan de hamnar i ett fast 
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kriminellt beteende. Vidare är det intressant att studera hur de insatserna som görs ser ut och vad 

de ger för resultat. Vad tycker de unga själva om dessa insatser? Vi skulle även vilja se vad  unga 

(personer som behöver dessa insatser) tycker och tänker om olika insatser och vad de själva 

skulle vilja ha för hjälp.  
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  
 

Vi började med att presentera oss, syftet med uppsatsen och varför vi valt att undersöka ämnet 

där våra informanter är intressanta. Vi blev godkända av dem att spela in intervjuerna och även 

att få anteckna det som sas. Under intervjuns gång berörde vi teman som: 

 

Bakgrund – Ålder, var de är uppväxta, var de bor nu, vilken utbildning de har och vad de gör 

idag. 

Relationer - Med andra människor så som deras familjer, vänner både under uppväxten, 

tonårstiden och nu. Hur såg hemförhållandena ut och hur mycket tid spenderade de med sina 

familjer respektive vänner? Fanns det andra vuxna som de hade någon tillit till? 

Skolgången – Hur många skolor har de gått på, och hur såg skolmiljön ut för dem? Hade de 

mycket vänner i skolan och vad var deras relation till lärarna? Vilka betyg hade de när de gick ut 

nian? 

Kriminalitet – Hur var första brottet, har de blivit dömda – i så fall till vad, varför fortsatte de 

med dessa aktiviteter och vad tror de själva kan ha påverkat dem in i livsstilen? Vad hade de för 

personer runt om kring sig under den här tiden och vad hade de för syn på deras beteende? Hur 

har denna tid påverkat dem som personer? Vad kan ha påverkat dem in i livsstilen, fanns det 

något som lockade? Om de hade vuxit upp under andra förhållanden, tror de då att deras liv 

kunnat sett annorlunda ut? Vad var baksidan med livsstilen och vad gjorde att dem valde en 

annan väg sen? 

Nutid – Var i livet är dem idag? Hur ser deras situation ut, vad har de för sysselsättning? Hur ser 

deras familje- och vänskapsrelationer ut idag och vad har de för syn på deras livsstil idag? Hur 

har dessa relationer påverkat dem? 

Självbild – Hur ser de på sig själva idag i jämförelse med hur dem såg sig själva under tiden de 

var aktivt kriminella?  

Eftersom att det var semistrukturerade intervjuer var det betydligt fler frågor som berördes och 

mer djupgående frågor än de som är placerade ovan. Detta är de grundfrågor vi utgick från. 


