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Abstract 

  

Title: Causes of Crime - A study of former criminals life stories 

Authors: Sara Finn & Kadir Yilmaz 

  

The purpose of this study is to gain a greater understanding of some underlying causes of why people 

commit criminal acts. The general questions of the study are; in what way does the social circle of 

friends affect the individual‟s prerequisites for developing a criminal lifestyle? How can these 

underlying causes of crime be explained and understood? The questions are answered by semi-

structured interviews with five individuals with previous criminal background. With the use of a 

thematic analysis method the interview material was structured into three themes that have been 

formulated based on the datasets that have been collected. The analysis is done with the use of previous 

research and theories of differential association and reinforcements, symbolic interactionism, labeling 

and social bond. 

 

The study shows that the interview participants end up in crime as a result of their growth, school 

situation and their circle of friends interacted in a negative way. Common to all those interviewed 

informants is that they had insufficient contact with both parents during childhood. The lack of 

assurance from the parents was something they instead searched for in their social circle of friends. The 

informants schooling was consisted of poor school performances, and they often socialized with friends 

who also misbehaved. 

 

 

Keywords: Criminality, deviation, subculture, social circle of friends, social bond, attachment, growth- 

and family situation, environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

  

Titel: Orsaker till kriminalitet - En studie om tidigare kriminellas livsberättelser 

Författare: Sara Finn & Kadir Yilmaz 

  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för några bakomliggande orsaker till varför människor 

begår kriminella handlingar. Studiens övergripande frågeställningar är följande; På vilket sätt påverkar 

umgängeskretsen en individs förutsättningar för att utveckla en kriminell livsstil? Hur kan dessa 

bakomliggande orsaker till kriminalitet förklaras och förstås? Frågeställningarna besvaras genom 

semistrukturerade intervjuer med fem individer med tidigare kriminell bakgrund. Med hjälp av en 

tematisk analysmetod struktureras intervjumaterialet upp i tre teman vilka har formulerats med 

utgångspunkt i det datamaterial som har samlats in. Analysen görs med hjälp av tidigare forskning och 

teorier om differentiella associationer och förstärkningar, symbolisk interaktionism, stämpling och 

sociala band. 

 

Studien visar att de intervjuade hamnade i kriminalitet till följd av att deras uppväxt, skolsituation och 

umgänge interagerade negativt med varandra. Gemensamt för samtliga intervjuade informanter är att de 

hade bristfällig kontakt med båda föräldrarna under uppväxten. Den uteblivna tryggheten från 

föräldrarna var något de istället sökte i sin umgängeskrets. Informanternas skolgång kantades av dåliga 

skolprestationer där de ofta umgicks med personer som misskötte sig. 

 

 

Nyckelord: Kriminalitet, avvikelse, subkultur, umgängeskrets, sociala band, anknytning, uppväxt- och 

familjeförhållanden, omgivning. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Förord 

 

Den här kandidatuppsatsen skapades under hösten 2013 utifrån en nyfikenhet om varför vissa människor 

blir kriminella. Arbetet med studien har varit intensiv, väldigt intressant och lärorik. Utan våra 

informanter hade vi aldrig kunnat genomföra vår uppsats och vi vill därför rikta ett stort tack till Mikael, 

Adrian, Pontus, Elias och Joakim för att ni valde att ställa upp och berätta om era liv för oss. Vi vill även 

tacka organisationen KRIS för ert varma och öppna bemötande, samt rikta ett stort tack till Dina 

Avrahami som har givit oss värdefull handledning och Joana Lottfi och Mikael Lundgren för all hjälp 

med korrekturläsning. 

 

Arbetet med uppsatsen har skett gemensamt. Inledningsvis delades arbetet upp mellan författarna men 

uppsatsens delar har efteråt utformats och utvecklats tillsammans. Den enda uppdelning som har gjorts 

under arbetet rör uppsatens teoretiska ram som utformades av Sara och studiens 

abstract/sammanfattning som skrivits av Kadir.  

 

Tack! 

 

Sara Finn & Kadir Yilmaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akronym- och ordlista 

 

Brå – Brottsförebyggande rådet 

KRIS – Kriminellas revansch i samhället 

 

Beckna – Att sälja droger 

Brass – Narkotika 

Kåken – Fängelse 

Marginaliserad – Att vara utdömd och maktlös 

Skejta – Att åka bräda-/skateboard 

Svenssons – Stereotypisk svensk 

Stigmatisera – Nedvärderande utpekning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning: 
 

Kapitel 1 – Inledning................................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 2 

1.3 Studiens avgränsningar ..................................................................................................................... 2 

1.4 Socialt arbete ..................................................................................................................................... 3 

1.5 Studiens upplägg ............................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 4 

Kapitel 2 – Metod ...................................................................................................................................... 5 

2.1 Metodologi ........................................................................................................................................ 5 

2.1.1. Intervjuform .............................................................................................................................. 5 

2.2 Tillvägagångssätt .............................................................................................................................. 6 

2.3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet ....................................................................................... 7 

2.4 Etiska hänsynstaganden .................................................................................................................... 8 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 10 

Kapitel 3 - Tidigare forskning................................................................................................................ 11 

3.1 Uppväxtförhållanden och föräldrarnas betydelse ........................................................................... 12 

3.2 Arv och miljö .................................................................................................................................. 13 

3.3 Skola, kamrater och omgivning kopplat till kriminellt beteende .................................................... 14 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 15 

Kapitel 4 - Teoretisk ram ....................................................................................................................... 16 

4.1 Teoretiska perspektiv ...................................................................................................................... 16 

4.1.1 Differentiella associationer och den differentiella förstärkningsteorin .................................... 16 
4.1.2 Symbolisk interaktionism och stämpling ................................................................................. 17 
4.1.3 Teorin om sociala band ............................................................................................................ 18 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 18 

Kapitel 5 - Förförståelse, intervjudeltagare och metod för analys ..................................................... 19 

5.1 Förförståelse .................................................................................................................................... 19 

5.2 Presentation av informanter ............................................................................................................ 19 

5.3 Analysmetod ................................................................................................................................... 20 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 21 

Kapitel 6 - Uppväxt- och familjeförhållanden ...................................................................................... 22 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 25 

Kapitel 7 – Umgängeskrets..................................................................................................................... 27 



 

 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 31 

Kapitel 8 - Skolgång ................................................................................................................................ 32 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 34 

Kapitel 9 - Slutsatser och resultatdiskussion ........................................................................................ 36 

9.1 Utförandet av studien ...................................................................................................................... 36 

9.2 Reflektioner kring studien ............................................................................................................... 37 

9.3 Fortsatta studier om kriminalitet ..................................................................................................... 39 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................................... 40 

Referenslista ............................................................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Kapitel 1 – Inledning 
Dagligen kan vi bevittna kriminella handlingar som uppmärksammas av media. Ena dagen kan det 

handla om stenar som kastas mot polisen för att kommande dag att handla om hur gärningsmän utför 

värdetransportrån eller att polisen gör ett stort ingripande genom att spränga en illegal spelverksamhet. 

Kriminalitet är mångfasetterad och förekommer i olika former. Enligt oss är kriminalitet inte något som 

endast intresserar de som utför brott, utan även de allra flesta av samhällets medborgare och samhället i 

stort då det är något som påverkar människor som annars inte beblandar sig med brottsliga aktiviteter. 

Med anledning av detta menar vi att kriminalitet är ett samhällsproblem som existerar i det samhälle vi 

alla är delaktiga i. 

 

Vårt intresse för ämnet kriminalitet och orsakerna bakom ett kriminellt beteende väcktes hos oss redan 

under socionomutbildningens fjärde termin i samband med ett fältarbete vi gjorde hos Frivården i 

Huddinge kommun i Stockholm. En stor del av Frivårdens arbete handlar om att övervaka klienter som 

blir villkorligt frigivna från fängelset och de som döms till skyddstillsyn. Med övervakning menas att 

Frivården ansvarar för stöd och kontroll av sina klienter (Frivården 2013-11-04). Under vårt besök hos 

Frivården genomförde vi en intervju med en frivårdsinspektör och en kriminalvårdsinspektör som till 

största delen handlade om Frivårdens arbete med att hjälpa kriminella att integreras i samhället. Det 

framkom under intervjun att de brott som gav störst risk för återfall gällde för den så kallade 

“livsstilskriminaliteten” som exempelvis utgörs av missbruk av diverse narkotikaklassade preparat och 

de metoder som används för att komma åt dessa. Informationen om dessa livsstilsbrott väckte vårt 

intresse att ta reda på vad det är som krävs för att en människa ska bli kriminell.  

1.1. Bakgrund 

I vår definition av kriminalitet utgår vi bland annat från kriminologen Jerzy Sarneckis (2009) tolkning 

av brottsbalken som menar att ett brott endast existerar om det finns en lag som definierar en handling 

och att det fastställs ett straff för den person som begår denna typ av handling. Ur ett juridiskt perspektiv 

kallas detta för “legalitetsprincipen” vilket innebär att brott inte kan definieras utan lag (Sarnecki 2009: 

20). Sarnecki (2009) förklarar vidare att ett brott inte är önskvärt av de som innehar den lagstiftande 

makten och att konsekvensen av att begå ett brott kan bli påföljder i form av bestraffning (Sarnecki 

2009: 21). Vår definition av kriminalitet i denna studie utgörs delvis av att de som strider mot svensk 

lagstiftning är att betrakta som kriminella, men vi menar också på att samhällets medborgare är med och 

definierar kriminalitet genom reaktioner på beteenden de anser är avvikande. Kriminalitet blir på så vis 

något som definieras både utifrån lagstiftning och de moraliska ställningstaganden som existerar i 

samhället.  
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Brottsrummet.se, en sida som samarbetar med Brå, förklarar att majoriteten av alla som begår ett brott 

aldrig utvecklar en kriminell livsstil utan att det är en liten grupp människor som har svårt att ta sig ur 

det kriminella som står för en stor det av brottsligheten i samhället (Brottsrummets hemsida 2014-01-

09). I slutet av 2012 utgavs Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet av 

Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet i syfte att fungera som en vägledning gällande arbetet med 

denna form av kriminalitet. Här påpekas att livsstilskriminalitet ofta kännetecknas av flera punkter, 

däribland att det finns en väl etablerad brottslig karriär som innefattas av kriminella aktiviteter som skett 

på regelbunden basis. Ofta är personen över 20 år och har ett socialt nätverk som utgörs av andra 

kriminella människor. De brott som uppges som vanliga för denna typ av kriminalitet är bland annat 

grov stöld, rån, misshandel, narkotikabrott och trafikbrott. Andra vanliga kännetecken hos en 

livsstilskriminell är att brottsligheten sker i kombination med missbruk samt att det förekommer 

våldsbrott i den miljö personen tillhör och i förhållande till andra livsstilskriminella. Det är även vanligt 

att de uppvisar beteenden som skapar en otrygghet i den lokala omgivningen 

(Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet 2012: 13). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för några bakomliggande orsaker till varför människor 

begår kriminella handlingar. Studiens syfte uppnås med hjälp av intervjuer med personer som har ett 

kriminellt förflutet och som idag är aktiva medlemmar i en och samma ideella förening, KRIS, vars mål 

är att stödja tidigare kriminella personer. 

 

Studiens centrala frågeställningar är: 

 

 På vilket sätt påverkar umgängeskretsen en individs förutsättningar för att utveckla en kriminell 

livsstil? 

 

 Hur kan bakomliggande orsaker till kriminalitet förklaras och förstås? 

  

1.3 Studiens avgränsningar 

I denna studie är vi enbart intresserade av att undersöka individer som har haft ett längre kriminellt 

förflutet. Således har vi inte intervjuat engångsförbrytare eller förstagångsförbrytare utan endast 

personer som har levt en kriminell livsstil under flera år, så kallade “livsstilskriminella”. De brott som 
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var förekommande för studiens informanter är främst langning av narkotika, misshandel, rån, 

utpressning och ekonomisk förskingring. 

 

För att fokusera studien har vi utgått från att intervjua tidigare kriminella som är aktiva i en ideell 

organisation vid namn KRIS. Vi kontaktade deras förening i Stockholm för att få tag i personer som 

ville dela med sig av sina livserfarenheter till oss. KRIS är en organisation som finns i flera delar i 

Europa och består av människor som tidigare varit kriminella. Föreningen har funnits sedan 1997 och 

deras grundidé är att ta emot före detta interner som kommit ut från fängelser för att sedan motivera dem 

till ett liv fritt från kriminalitet och missbruk. Tillsammans hjälper de varandra med att lägga det 

kriminella livet bakom sig (Kris hemsida 2013-11-13). 

 

Genom KRIS fick vi kontakt med flera personer med relevant bakgrund för studiens syfte och som ville 

vara med i undersökningen. Det är utifrån informanterna som tidigare har varit verksamma inom 

kriminalitet som vi vill förstå några av de orsaker i deras liv som ledde dem till att börja begå brott. Att 

enbart medlemmar från en organisation har fått delta och att samtliga informanter är bosatta i Stockholm 

beror på den begränsade tid som råder vid genomförandet av en C-uppsats. Det ska tilläggas att en del 

av informanterna ursprungligen är ifrån olika städer i Sverige och har flyttat till Stockholm vid vuxen 

ålder. På grund av tidsbrist har också ett begränsat antal om fem informanter intervjuats. Totalt har fem 

intervjuer genomförts, detta för att få tid till transkribering och kodning av intervjumaterial.  

1.4 Socialt arbete 

Att inom det sociala arbetet ha kännedom om orsaker som kan leda vidare till avvikande- och kriminellt 

beteende är enligt oss av stor vikt då flera fält där socionomer är verksamma möter människor i olika 

livssituationer. Socialtjänsten som arbetar med barn och unga kan genom en förförståelse om vilka 

beteenden eller faktorer som riskerar leda till kriminalitet tidigt sätta in preventiva åtgärder för att 

försöka förhindra ett fullt utvecklat kriminellt beteende hos den unge. Vidare menar vi på att socionomer 

inom fältet för barn och unga ofta arbetar med hela familjen och därmed får en helhetssyn där tidiga 

riskfaktorer kan visa sig. Socialt arbete innefattar yrken som behandlar hela samhället där kriminalitet är 

ett av de fenomen som existerar. 

1.5 Studiens upplägg 

Uppsatsens upplägg består av nio kapitel och inleds med kapitel ett som beskriver studiens bakgrund, 

syfte och frågeställningar. Vidare presenteras också ämnets relevans för socialt arbete och studiens 

avgränsningar. I kapitel två presenteras studiens metodkapitel där metodologin, tillvägagångssättet och 

de etiska hänsynstagandena finns med. Ett avsnitt som berör generaliserbarhet, reliabilitet och validitet i 
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studien har också placerats här. Kapitel tre redogör för den tidigare forskning studien använder sig av, 

dessa har delats upp i tre teman där samtliga forskningsstudier presenteras gemensamt. Uppsatsens 

teorikapitel presenteras i kapitel fyra där teorier som anses vara relevanta kommer att redovisas. En kort 

presentation av studiens informanter finns i kapitel fem samt även en redogörelse för vilken 

analysmetod studien har använt sig av. Analysen är uppdelad i tre teman som presenteras varförsig i 

kapitel sex till kapitel åtta. Datamaterialet analyseras med hjälp av den tidigare forskning och de teorier 

som har belysts i kapitel tre respektive fyra. Kapitel nio är en avslutande sammanfattning där vi 

diskuterar uppsatsens resultat från studien och även gör en kort sammanställning av studien som helhet. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel presenterades begreppet livsstilskriminalitet. Studiens syfte och centrala frågor 

presenteras och vi redogör också för på vilket sätt detta ämne är av relevans för det sociala arbetet. 

Studiens avgränsningar anges och uppsatsens upplägg beskrivs. I nästa kapitel diskuteras metod för 

insamling av datamaterial. 
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Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel presenteras i fyra uppdelade avsnitt studiens metodologi, tillvägagångssätt, 

generaliserbarhet, reliabilitet, validitet och etiska hänsynstaganden. Avsnitt 2.1 behandlar vad studien 

har för ansats samt vilken typ av intervjumetod vi använder. I avsnitt 2.2 beskrivs vårt tillvägagångssätt 

när vi tog kontakt med våra informanter samt hur utförandet av intervjuerna har gått till. I avsnitt 2.3 

diskuterar vi kring generaliserbarheten, reliabiliteten och validiteten i studien för att i avsnitt 2.4, det 

sista avsnittet i detta kapitel, nämna de etiska hänsynstaganden som använts i arbetet med intervjuerna. 

2.1 Metodologi 

I uppsatsen har vi använt en metod med fokus på kvalitativ data som samlats in genom “fokuserade 

semistrukturerade intervjuer” med personer som har ett kriminellt förflutet. Metodvalet har gjorts med 

hänsyn till studiens syfte att belysa några bakomliggande faktorer till att individer begår brott. Det 

datamaterial som har insamlats kvalitativt beskrivs av Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) som en 

metod vars syfte inte är att mäta utan istället att kunna beskriva, synliggöra och analysera ett fenomen 

och deras förekomst i diverse situationer liksom i olika sociala processer (Ahrne & Svensson 2011: 12). 

Vi har således inte haft något intresse av att göra statistiska mätningar av till exempel antalet brott 

informanterna har begått, hur länge deras kriminella karriär pågick eller liknande. 

  

För att kunna genomföra studien har främst en induktiv ansats använts. Tim May (2013) menar att 

forskningen i en sådan arbetsprocess kommer före teorin och där teoretiska påståenden är ett resultat av 

empiriskt datamaterial som samlats in om det sociala livet (May 2013: 44). Motivet bakom valet av ett 

induktivt arbetssätt i denna studie är att vi i så liten mån som möjligt vill bli styrda av teorier innan vi 

har tagit del av informanternas berättelser. Då vi vill vara mottagliga för vad de har att säga och sedan 

kunna relatera det vi anser är mest väsentligt i deras livsberättelser för studien till teorier, kommer 

intervjuerna att utgöra datamaterialet i studien. Det är med andra ord efter att intervjuerna har ägt rum 

som teoretiska perspektiv kommer att användas för att analysera och tolka det material som samlats in. 

Ett motsatt förfarande med förutbestämda teorier skulle riskera leda till att datamaterialet skulle behöva 

“anpassas” efter dem och undersökningen skulle istället fokusera på att bekräfta teorier vilket därmed 

hade inneburit att studiens huvudsyfte hade gått förlorat. 

2.1.1. Intervjuform 

För att genomföra våra intervjuer har vi använt oss av Alan Brymans (2002) beskrivning av 

semistrukturerade intervjuer och Mays (2013) beskrivning av fokuserade intervjuer. Enligt Bryman 

(2002) genomförs dessa intervjuer med följdfrågor vilka han menar fokuseras på specifika teman. 

Genom en semistrukturerad intervju ges intervjudeltagaren stor frihet att svara på det sätt som denne 
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önskar (Bryman 2002: 301). I och med att intervjuformen är “fokuserad” menar May (2013) att det 

skapas en förståelse via den intervjuades perspektiv (May 2013: 172). Den här intervjuformen är öppen i 

sin karaktär och gör det möjligt för informanten att besvara de frågor som intervjuaren ställer genom den 

intervjuades erfarenheter. Enligt May (2013) har intervjuaren ett mål med intervjun men informanten 

har också en stor frihet att tala om det som berörs. I och med att informanten kan vara relativt fri i sitt 

sätt att tala på grund av intervjuns delvis ostrukturerade form kan intervjupersonen välja att besvara 

frågor på ett sätt som passar just honom eller henne. Detta kan i vissa fall vara svårt för intervjuaren att 

hantera, men sättet informanten väljer att yttra sig på kan ändå ge värdefull information om det specifika 

ämne som berörs (May 2013: 164-165).  

 

Det är väsentligt för vår studie att det ges möjlighet för informanterna att själva till stor del påverka 

intervjuns riktning och innehåll då det är just deras egna skildringar som är av intresse och som ska 

begripas. Därför har våra intervjuer utgått från en uppsättning frågor där frågornas ordningsföljd varierat 

mellan de olika intervjuerna beroende på den givna situationen. Då vårt mål med intervjuerna är att ta 

del av intervjudeltagarnas berättelser utifrån deras egna perspektiv är frågorna allmänt formulerade. På 

så sätt ger det en möjlighet för oss att ställa uppföljningsfrågor kring ett specifikt tema eller en 

frågeställning vi upplever som relevant och intressant. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Som det redan framgått i denna uppsats har en ideell organisation -KRIS- kontaktats för att få hjälp med 

att få tag på potentiella intervjudeltagare. Den första kontakten med föreningen gjordes via ett 

telefonsamtal där vi fick tag på en person som var villig att förmedla andra som var intresserade av att 

delta, vidare kontakt med “förmedlaren” hölls via SMS. Detta förfaringssätt kallas för snöbollsmetoden 

och grundar sig på att den ursprungliga kontaktpersonen förmedlar fler personer som är relevanta för 

undersökningens syfte (Bryman 2002: 115). Detta tillvägagångssätt att få fram intervjudeltagare på 

underlättade mycket för oss eftersom att det gav tillträde till ett fält av personer som vi på egen hand inte 

hade haft möjlighet att kontakta. Patrik Aspers (2011) menar att denna metod är särskilt lämplig om man 

vill studera grupper som är svåra att nå, till exempel gäng eller kriminella (Aspers 2011: 95). Då ingen 

av författarna till denna uppsats har ett nätverk som består av föredetta kriminella fungerade KRIS som 

en lämplig organisation att kontakta. Det skapades ett förtroende med den första personen som 

kontaktades vilket medförde att det relativt enkelt gick att komma i kontakt med andra i fältet som ville 

bidra till vår studie. 

 

I vår studie har fem män i åldrarna 24-38 år deltagit och intervjuer med dessa har skett vid två olika 
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tillfällen. Anledningen till att endast män har intervjuats beror på att de personer som kontaktpersonen 

förmedlade var just män. Emellertid upplever vi det inte som ett problem då vi inte har någon intention 

att fokusera på kön och genusaspekter och inte heller göra jämförelser mellan män och kvinnor.  

 

Intervjuer har genomförts vid två tillfällen, intervjuer med tre informanter skedde vid vårt första möte 

med KRIS och två dagar senare genomfördes ytterligare två intervjuer med två informanter. Samtliga 

intervjuer har pågått mellan 35-50 minuter. Fyra av fem av dem hölls enskilt i KRIS föreningslokal och 

en intervju hölls i en annan lokal som tillhörde organisationen. Vid det senare tillfället fanns inget 

enskilt rum att få tillträde till varpå intervjun genomfördes på en mer öppen och allmän plats, något som 

upplevdes som ett sämre tillvägagångssätt av oss intervjuare eftersom att det förekom mycket ljud, liv 

och rörelse runt omkring. 

 

Att intervjutillfällena var uppdelade på två olika tidpunkter gav oss möjlighet att vid tiden mellan 

intervjuerna reflektera över de nästkommande intervjutillfällena utifrån de redan genomförda. 

Intervjuguiden har förblivit densamma under samtliga intervjuer, men de följdfrågor som uppstod har 

skilt sig åt. I vår roll som intervjuare har vi främst utgått av Peter Öbergs (i Ahrne & Svensson 2011) 

sätt om att lyssna, anteckna och ställa följdfrågor om det som har varit särskilt intressant eller 

anmärkningsvärt för studiens syfte (i Ahrne & Svensson 2011: 63). Det har varit viktigt för oss att se till 

att intervjudeltagarna inte lämnades i ett eventuellt upprört tillstånd när intervjuerna avslutats. För att 

runda av intervjutillfällena ställde vi därför frågor om exempelvis deras syn på framtiden, om det fanns 

några mål de hade att sträva efter och vad de hade för fortsatta planer för dagen. Intervjuerna fördes på 

så sätt in på mer vanliga och allmänna ämnen vilka kunde vara upp till tio minuter. För att inte riskera 

att bli tidspressade under intervjudagarna gjordes ett medvetet val att inte ha några möten att hinna till 

efteråt vilket bidrog till stor flexibilitet i situationen. 

 

Samtliga intervjuer har vi spelat in via ljudinspelare för att kunna transkribera och sedan koda, 

tematisera och analysera vårt material. Transkriptionen har delats upp mellan uppsatsförfattarna medan 

tematisering och analys utförts gemensamt. 

2.3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Den här studien kan motsvara det som Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena 

Wängnerud (2007) kallar för “teorikonsumerande”. De menar att undersökningen inte sätter teorier i 

centrum utan utgår från det fall som studeras. I sådana studier finns inget intresse av att kunna 

generalisera resultaten till andra sammanhang, istället läggs fokus på att hitta förklaringar som kan gälla 
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för det enskilda fall som har studerats (Esaiasson et al 2007: 100). Med anledning av detta har vi inte 

gjort några anspråk på att generalisera resultaten från analysen i den här studien till andra sammanhang 

utan de resultat som presenteras längre fram gäller således endast för det datamaterial som har 

analyserats i den här specifika studien. 

  

Vad gäller studiens reliabilitet har vi utgått från Brymans (2002) förklaring av Egon Gubas och Yvonna 

Lincolns resonemang om att begreppet reliabilitet kan omtolkas och vara synonymt med “pålitlighet” 

inom kvalitativ forskning. Detta innebär att man redogör över faserna inom forskningsprocessen, till 

exempel över hur valet av problemformulering har beskrivits, hur valet av undersökningspersoner har 

gått tillväga samt vilka beslut som fattats över hur analysen av datamaterialet ska gå till. Personer runt 

omkring kan fungera som granskare under forskningens gång där de bedömer kvaliteten på de 

tillvägagångssätt som har valts och tillämpats (Bryman 2002: 260-261). I vår studie redogör vi, bland 

annat, för hur vi har gått tillväga i valet av metod gällande intervjudeltagare och analys av datamaterial. 

Under tiden vi skriver uppsatsen har en handledare till oss granskat vår arbetsprocess för att se över 

uppsatsens kvalitet. I och med detta anser vi därför att studiens reliabilitet är hög. 

 

Esaiasson et al (2007) skriver att validitet bland annat betyder att man mäter det man i sin studie påstått 

att man ska göra, med det menas att det inte ska finnas några osystematiska eller slumpmässiga fel och 

att studien har en hög reliabilitet (Esaiasson et al 2007: 63, 70). Begreppet validitet utvidgas i vår studie 

med hjälp av Bryman (2002) till intern validitet och extern validitet. Detta med anledning av att studien 

är kvalitativt präglad och att validitet i grunden, enligt Bryman (2002), är lämpad för kvantitativ 

forskning (Bryman 2002: 257). Med intern validitet menas att det råder en god överensstämmelse 

mellan datamaterial och de befintliga teorier samt den forskning som presenteras inom det område som 

undersöks (Bryman 2002: 257). Extern validitet betyder att det material som har tagits fram kopplas till 

relevanta teorier samt att det går att generalisera resultaten till andra situationer (Bryman 2002: 258). I 

vår studie har vårt datamaterial kunnat förklaras med hjälp av teorier och tidigare forskning vilket vi 

därmed anser uppfyller kravet för den interna validiteten samt också delvis för den externa validiteten. I 

och med att vi inte kan generalisera vårt resultat till övriga personer och situationer kan dock inte den 

externa validiteten bedömas vara lika god som den interna. Att kunna generalisera vårt resultat är 

däremot något vi tidigare nämnt som icke eftersträvansvärt med hänsyn till den sortens studie vi har valt 

att genomföra. 

2.4 Etiska hänsynstaganden 

Alla informanter som har deltagit i undersökningen har i studien tilldelats anonym identitet med fiktiva 
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namn. Studien har således grundats på en “deontologisk etik” vars princip går ut på att de som deltar i 

intervjuerna inte ska lida några men. Mer precist innebär detta att uppgifter som kan riskera att avslöja 

informanternas identitet inte tas med i studien (Ahrne & Svensson 2011: 30). Andra viktiga etiska 

aspekter som det i den här studien har tagits hänsyn till är, förutom att informanterna garanteras sin 

anonymitet, att även datum, platser och händelsesekvenser som kan relateras till informanterna 

anonymiseras. 

  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska en vetenskaplig studie ta hänsyn till fyra huvudsakliga etiska 

principer att förhålla sig till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialietskravet (Vetenskapsrådet 2002: 6). 

  

Informationskravet innebär att de som har deltagit i undersökningen ska få reda på vad studien handlar 

om samt vad deras deltagande har för betydelse för undersökningen. Det är viktigt att informanterna blir 

upplysta om att deltagandet är frivilligt och på så sätt inte behöver fullfölja hela intervjun samt att 

förklara att materialet som intervjupersonen delger inte kommer att användas i något annat syfte än för 

studiens ändamål. Det är även bra att förklara för informanterna var forskningsresultatet kommer att 

presenteras (Vetenskapsrådet 2002: 7). Detta har uppsatsförfattarna till denna studie varit noggranna 

med att berätta för de berörda intervjudeltagarna. Det har informerats om att det är upp till var och en av 

dem att delta i studien, och att de inte behövt svara på alla frågor som ställts. Intervjudeltagarna har även 

blivit underrättade om att studien kommer att publiceras på internet och att intervjumaterialet vi fick 

genom dem endast skulle användas för studiens ändamål. I och med detta uppfylldes även 

Vetenskapsrådets (2002) krav för samtycke och nyttjande, vilket innebär att deltagarna själva ska 

godkänna sin medverkan och i vilken utsträckningen den ska ske, samt att de har vetskap om att det som 

framkommer via dem endast kommer användas i den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2002: 9, 14) . 

  

Den fjärde etiska principen som en studie bör förhålla sig till är konfidentialitetskravet. Det innebär att 

etiskt känslig information kring deltagare i en undersökning tas bort så att de inte på något sätt kan 

identifieras av utomstående personer. Det som kännetecknas som etiskt känsliga uppgifter är 

information som undersökningsdeltagare anser obehagliga eller kränkande, eller som berör deras 

identitet. Deltagarna i undersökningen ska försäkras om att det råder tystnadsplikt kring deras identitet 

och att uppgifter om dem kommer anonymiseras för att de på så sätt ska bli oigenkännliga 

(Vetenskapsrådet 2002: 12). Allt som går att relatera till intervjudeltagarna har vi, uppsatsförfattarna, 

röjt vid framställningen av våra informanters skildringar i denna studie varpå även 

konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt. 
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Sammanfattning 

I detta kapitel har frågor kring metod och datamaterialinsamling genom intervjuer diskuterats, studiens 

reliabilitet och validitet har nämnts och etiska hänsynstaganden har belysts. I nästa kapitel, kapitel tre, 

redovisas tidigare forskning. 
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Kapitel 3 - Tidigare forskning 
Under detta kapitel presenteras sammanlagt fem tidigare studier. Först presenteras varje studie kort för 

att sedan föras samman under tre avsnitt med underrubriker där forskningsresultaten presenteras 

tematiskt. Avsnitt 3.1 är en sammanställning av studier kring uppväxtförhållanden och föräldrarnas 

betydelse. I avsnitt 3.2 beskrivs faktorer kring arv och miljö som kan ha påverkan på barn. I avsnitt 3.3 

görs en sammanställning av studier som berör barn och ungdomars relation till skola, men också till 

kamrater och social omgivning som är kopplade till kriminalitet. 

  

I Brå:s rapport om Kriminell utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser från 2001, 

skriven av Tommy Andersson, framkommer det att tidiga riskfaktorer för ett framtida asocialt beteende 

kan finnas både som ärftliga egenskaper och i den miljö som barnet växer upp i (Andersson 2001: 15). 

  

I Barns väg till kriminalitet, en rapport av Anders Elmström (2007), vill författaren få svar på varför 

vissa barn senare utvecklar ett kriminellt beteende (Elmström 2007: 3). I en studie som utfördes i 

Västerviks kommun genomfördes intervjuer med anställda inom kommun och landsting, exempelvis 

kuratorer, sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare etcetera, där de fick diskutera sina åsikter om varför 

barn och unga hamnar i kriminella banor. Intervjuerna användes sedan som underlag för en 

enkätundersökning som sedan skickades ut till kommunens niondeklassare, för att ta reda på om 

uppfattningen om riskfaktorer skilde sig åt mellan barnen och de som arbetade inom olika professionella 

fält (Elmström 2007: 5). 

 

I Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige av Thomas Ekbom, Gunnar 

Engström och Birgitta Göransson (2011), skrivs det också om olika individfaktorer kopplade till 

brottslighet. Här poängteras det också att risken för att utveckla ett avvikande beteende är litet om det 

inte är ärftligt eller finns i den miljö som barnet växer upp och vistas. 

 

Brå:s rapport (2009) Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling är 

skriven av Jonas Ring och David Shannon. Rapporten är ett resultat av en uppgift de fick från 

Justitiedepartementet år 2009 om att sammanställa vetenskaplig kunskap om orsaker till 

ungdomsbrottslighet. Detta är på så sätt en kunskapsinventering med syftet att bidra till ökad kunskap 

utifrån nationella och internationella forskningsresultat för att främja utvecklingen av det 

brottsförebyggande arbetet. I rapporten ligger fokus på frågan om varför unga utvecklar kriminella 

livsstilar (Ring & Shannon 2009: 5). 
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Respekt – gatukultur, ny etnicitet och droger är en sammanställd etnografisk studie om det som Philip 

Lalander (2009) benämner som “gatukultur”. Studien handlar om en grupp unga chilenska individer som 

sysselsatte sig med att använda samt sälja heroin i Hageby, en förort som tillhör ett 

miljonprogramsområde söder om Norrköping. Genom de unga chilenarnas livshistorier skapade 

Lalander (2009) en utgångspunkt för att förstå marginaliserade människor ur deras perspektiv (Lalander 

2009: 37). Lalander (2009) belyser att det inte är själva området som främjar droganvändning och 

kriminalitet, utan pekar på att det är ekonomiska och sociala strukturer i samhället som gör att vissa 

områden har svårare att hantera problem än andra (Lalander 2009: 59). 

3.1 Uppväxtförhållanden och föräldrarnas betydelse 

I Andersson (2001) pekas föräldrarnas uppfostran och omsorg ut som viktiga funktioner i den process 

som formar barnets utveckling. Om föräldrarna skapar en trygg och tillitsfull relation till sitt barn 

motverkar detta eventuella faktorer som skulle kunna leda till ett asocialt beteende i framtiden 

(Andersson 2001: 17-18). Missbruk, psykiska sjukdomar och långvarig stress hos föräldern ses också 

som en riskfaktor för barnet. Detta beror på att dessa tillstånd kan göra det svårt för föräldern att se efter 

sina barns fysiska och psykiska behov samt utveckling (Andersson 2001: 18). Tre punkter listas i 

rapporten för att genom ett föräldrarskap kunna motverka att barn utvecklar asociala beteenden: 

 

 Att föräldrarna utvecklar närhet till barnet genom att vara engagerad, finnas till hands och 

bekräfta barnet. Att inte uppmuntra eller att se barnet ses som en ökad risk för att denne senare 

ska utveckla emotionella störningar. Barn vars föräldrar inte uppmuntrar rätt sorters värderingar 

och attityder riskerar också i hög grad att utveckla diverse beteendeproblem. 

 

 Att uppfostran består av konsekventa regler utan hot och våld, att föräldrarna har vetskap om vad 

barnet gör och var han eller hon är. Bristningar i de uppfostringsmetoder som föräldrar har kan 

leda till att barnet utvecklar asocialitet i samband med att det börjar integrera med andra barn. 

 

 Att ha en bra kännedom om barnets vänskapskrets och att det finns en förtroendefull tillit och 

kommunikation mellan barn och förälder. Att barn kan ha svårigheter i samspelet med andra 

barn och vuxna kan ha sin grund i en brist på bland annat sociala färdigheter som råder i familjen 

(Andersson 2001: 18-19). 

 

Grunden till att kunna uttrycka känslor samt lära känna sig själv liksom att lära sig normer och regler 

tränas enligt Ekbom et al (2011) upp i de närmsta relationerna hos barnet. De vuxna måste därför 
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bekräfta barnet så att de kan utveckla en självkänsla och ett självförtroende (Ekbom et al 2011: 147). 

 

Elmström (2007) påpekar även han att föräldrarnas uppfostringsmetoder, familjesammansättning och 

omsorg är av stor vikt när det kommer till om ett barn utvecklar ett asocialt beteende (Elmström 2007: 

7). Att tidigt bli utsatt för misshandel och övergrepp ses som en riskfaktor i sammanhanget och ju fler 

riskfaktorer ett barn utsätts för desto större är risken för att barnet ska utveckla ett kriminellt beteende 

(Elmström 2007: 7). Barn som lärt sig hur man etablerar kontakt och skapar relationer med andra löper 

mindre risk för att utveckla ett asocialt beteende, de har en bättre beredskap mot kommande svårigheter 

och utvecklar en empatisk förmåga gentemot andra människor (Elmström 2007: 6). 

Om ett barn har bristfälliga sociala färdigheter grundar sig detta ofta i att föräldrarnas bristande 

uppfostringsmetoder har varit med och påverkat till ett avvikande beteende hos barnet. Barnets relation 

med andra barn kan leda till konflikter, vilket i sin tur endast förstärker det avvikande beteendet och 

leder barnet till umgängeskretsar som mer delar samma problematik (Andersson 2001: 19). Under 

tonårstiden blir ungdomar med svagt utvecklad identitet och med bristfällig relation till sina föräldrar 

mycket beroende av vänner som kan ta på sig föräldrarnas roll eller ersätta dem. På grund av detta blir 

dessa ungdomar även mer angelägna om att ha en plats i kompisgänget, något som kan pressa dem ännu 

mer till att ta till sig gängets regler för att inte hamna utanför. Genom att bli accepterade av vännerna i 

gänget och att begå grövre brott stärker de sitt självförtroende. Det kan till exempel leda dem till att testa 

tyngre droger eller liknande och de absorberar allt som finns i gänget (Ekbom et al 2011: 151). 

Föräldrarnas ovetskap om sina barns liv leder vidare till en nedåtgående spiral med ett asocialt beteende 

som följd (Andersson 2001: 19). 

3.2 Arv och miljö 

Både i Andersson (2001) och Ekbom et al (2011) diskuteras det om barnets biologiska egenskaper och 

barnets sociala miljö som möjliga riskfaktorer för utveckling till kriminalitet. 

Redan i tidig ålder finns det vissa egenskaper hos barn som kan varna för att barnet senare kommer att 

utveckla ett asocialt beteende. Det rör sig om så kallade “uppförandestörningar” som kännetecknas av 

ett aggressivt och fientligt beteende mot både barn och vuxna. Dessa kan ge sig uttryck i att förstöra och 

ha sönder föremål samt i att vara allmänt bråkig och stökig (Andersson 2001: 15). 

 

Ekbom et al (2011) presenterar en studie av Håkan Stattin och David Magnusson från 1994 som har 

undersökt om barns beteendeproblem över tid var föränderliga eller stabila, samt studerade sambandet 

mellan beteendeproblem i barndomen och utvecklingen av ungdomsbrottslighet och kriminalitet i vuxen 

ålder (Ekbom et al 2011: 148). Ekbom et al (2011) skriver att Stattins och Magnussons studie visade på 
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signifikanta samband mellan beteendeproblem i fyra- till fem- årsåldern och senare kriminalitet, ju 

tidigare brottsdebut desto högre risk att återfalla i brott (Ekbom et al 2011: 148). De beteendeproblem 

som visade sig ha en korrelation med framtida brott var bland annat olydnad, bråkighet och 

destruktivitet. Dessa problem visade i sig inte ha några ökande risker för att utveckla kriminalitet utan 

det avgörande för om beteendeproblemen skulle utmynna i kriminalitet var beroende på barnets relation 

till föräldrarna. Forskarna kunde även se att ju kraftigare beteendeproblemen var desto sämre var också 

relationen till föräldrarna. Föräldrarna kan alltså utgöra en skyddsfaktor i sammanhanget om de etablerar 

en god kontakt med sitt barn (Ekbom et al 2011: 148). 

  

Andersson (2001) poängtar även han att arv och miljö hör samman och samspelar med varandra. Att ett 

barn uppvisar någon form av beteendestörning utgör inte i sig att ett asocialt beteende är att vänta, det är 

snarare när ett flertal faktorer uppvisas som det börjar bli allvarligt. Det är möjligt att ett barn uppvisar 

ett riskbeteende men att detta kan kompenseras av skyddade faktorer som finns runtom barnet 

(Andersson 2001: 16, 21). 

3.3 Skola, kamrater och omgivning kopplat till kriminellt beteende 

Somliga individer är mer känsliga för grupptryck, om en person som har den egenskapen dessutom har 

en låg status i umgängeskretsen kan det leda personen till att begå diverse handlingar i syfte att få 

uppmärksamhet av kamraterna. Ett barn som påverkas mycket av grupptryck kan ledas in på banor av 

kriminellt slag på grund av oförmågan att kunna stå emot eller att säga ifrån (Elmström 2007: 8). Att bli 

utsatt för mobbning och att själv utsätta någon annan för det betraktas med andra ord som en riskfaktor 

för att utveckla en avvikelse. Elmströms (2007) rapport belyser därför på att skolan har en stor betydelse 

för barn, särskilt vid de lägre åldrarna, då möjligheterna att påverka barnen är större (Elmström 2007: 8). 

Även Ekbom et al (2011) nämner skolan som en viktig plats för barnet, omgivningen är av stor 

betydelse för om en individ väljer en kriminell bana och skolan kan vara med att skapa normer och 

regler som är viktiga för socialisation (Ekbom et al 2011: 148). I Stattins och Magnussons studie, som 

kort presenterades genom Ekbom et al (2011) under rubriken “Arv och miljö”, kunde det urskiljas att de 

barn som hade stora beteendeproblem under det första skolåret även hade bristande 

anpassningsförmåga, högre skoltrötthet, sämre betyg, flyttade hemifrån tidigare än andra och dessutom 

hade högre brottsbelastning (Ekbom et al 2011: 150).  

 

Enligt Ekbom et al (2011) upptäckte Stattin och Magnusson att fem procent av den grupp de undersökte 

hade begått brott före 15-årsålder och att dessa individer stod för två tredjedelar av den registrerade 

brottsligheten totalt utförd för hela undersökningens population. Personerna i den lilla gruppen hade 
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större risk för återfall och hade en längre kriminell bana över en lång tid (Ekbom et al 2011: 150). 

 

Att misslyckas i skolan är en riskfaktor som har negativ inverkan på ungdomar och som kan leda dem in 

till en kriminell livsstil. Skyddsfaktorer, till exempel bra resultat i skolan och ett bra skolklimat, kan 

motverka denna utveckling. Genom att ha nära förbindelse till en brottsbelastad kamratgrupp ökar risken 

för att ungdomar väljer kriminalitet, samtidigt som umgänge med människor utanför den kriminella 

livsstilen ökar chanserna för att inte bli kriminell (Ring & Shannon 2009: 9). De mest brottsbelastade 

ungdomarna har i regel haft en samlad mängd riskfaktorer som påverkat dem till att hamna i den 

kriminella världen och ju fler riskfaktorer ungdomarna har desto mer benägna är dem till att utföra brott. 

Risken ökar väsentligt om skyddsfaktorerna är få och riskfaktorerna är många (Ring & Shannon 2009: 

9). 

  

I Lalanders (2009) studie framkom det att de unga chilenarna missbrukade droger, rökte hasch, umgicks 

mycket med varandra och bråkade med andra. Tillsammans skapade de på så vis en “antiskolkultur”. 

Lalander (2009) menar att antiskolkulturen blev synonymt med gatukulturen. De unga chilenarna såg 

gatugänget som ett alternativ till skolan där de bildade en relativt sluten gemenskap med varandra och 

på så sätt kände gängmedlemmarna en stark sammanhållning (Lalander 2009: 98). Genom att skapa 

starka förbindelser mellan varandra i gruppen skapades det också en överlägsenhetskänsla gentemot 

andra och genom att se sig själva på detta sätt och framställa sig själva som överlägsna minskades deras 

känsla av maktlöshet. Att ingå i en gatukultur innebär enligt Lalander (2009) att man skapar sina egna 

lagar. Normen för gruppen Lalander (2009) studerade var alltså att följa  regler de själva skapat och inte 

de lagar som fanns inskrivet i svensk lagstiftning (Lalander 2009: 99). 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat tidigare forskning om några orsaker som kan leda fram till kriminalitet. 

Studierna visar på att relationen till föräldrarna är av stor betydelse för att en kriminell utveckling ska 

ske, liksom det umgänge individen omger sig med där också skolan spelar en viktig roll. Vi har sett att 

relationen till föräldrarna kan avspegla sig i samspelet med andra vilket därmed kan bidra till att barnet 

hamnar utanför eller söker sig till andra så kallade “stökiga barn”. I kapitlet presenteras kort att det 

biologiska arvet har en inverkan men att den sociala miljön kring barnet påverkar och avgör om 

biologiska faktorer leder till ett kriminellt beteende. I det nästkommande kapitlet lämnar vi den tidigare 

forskningen och övergår till en presentation av studiens teoretiska perspektiv. 
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Kapitel 4 - Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ram med de teorier vi har analyserat vårt insamlade 

intervjumaterial med. Fem teorier har använts i studien för att med vars hjälp kunna förstå och förklara 

intervjumaterialet. Sammanlagt utgör dessa fem teoretiska perspektiv olika infallsvinklar på orsaker som 

kan leda till kriminalitet och tillsammans utgör de studiens teoretiska ram. Dessa infallvinklar bidrar till 

att vi kan analysera vårt intervjumaterial utifrån tre olika perspektiv på varför våra informanter valde en 

kriminell livsstil. Dessa tre teoretiska perspektiv diskuteras nedan under varsitt avsnitt i detta kapitel. 

4.1 Teoretiska perspektiv 

4.1.1 Differentiella associationer och den differentiella förstärkningsteorin 

Vi har utgått ifrån en redigerad upplaga av Edwin Sutherlands bok “Principles of Criminology” i vilken 

han presenterar sin teori om differentiella associationer. Donald Cressey och David Luckenbill är de 

som redigerat den upplagan vi utgår ifrån och har varit delaktiga i utvecklandet av teorin, även 

Sutherland står med som författare till denna upplaga. Med “differentiell association” menar Sutherland 

et al (1992) att brottslighet är ett inlärt beteende som sker i interaktion med andra och att detta till stor 

del sker i grupper där individerna har nära och personliga relationer med varandra (Sutherland et al 

1992: 89). Motiven som leder fram till ett kriminellt beteende kommer enligt Sutherlands et al (1992) 

uppfattning av att lagen antingen är något att följa eller något som går att bryta mot. Dessa uppfattningar 

härstammar i sin tur ur de relationer individer har, det vill säga om individen är omgiven av personer 

som har ett synsätt gentemot lagen som något som är acceptabelt att bryta kommer således individen 

själv i stor utsträckning att överta samma uppfattning (Sutherland et al 1992: 89). 

  

Likt Sutherlands et al (1992) teori om att kriminellt beteende är inlärt anser Ron Akers (1973) att det 

avvikande beteende är inlärt av omgivningens reaktioner (Akers 1973: 46), vilket är signifikant för den 

differentiella förstärkningsteorin. Akers (1973) menar att en individs beteende möts av reaktioner från 

andra som i sin tur påverkar individen att göra samma sak igen under liknande omständigheter. Det 

skapas därmed en motivation för individen att fortsätta ett beteende som belönas, vilket Akers (1973) 

kallar för “positiv förstärkning” (Akers 1973: 49). Denna förstärkning erhålls genom andra individer 

som delar samma synsätt och som därigenom skapar en subkultur som kan hamna i konflikt med den 

kultur som anses vara normativt för samhället i stort (Akers 1973: 55). De individer eller grupper som 

står individen nära har stort inflytande när det gäller att påverka individens beteende, och ett beteende 

kan även klandras av omgivningen vilket kan leda till “positiv bestraffning”. Genom positiv bestraffning 

kan det avvikande beteendet hos individen reduceras (Akers 1973: 50-52). 
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4.1.2 Symbolisk interaktionism och stämpling 

Teorin om symbolisk interaktionism är ofta sammankopplad med vetenskapsmannen och filosofen 

George Mead (1976). Han menar att den personliga identiteten utvecklas i samspel med andra 

människor. Bilden människan skapar om sig själv är en tolkning av den respons och det bemötande 

personen får från andra, sättet att betrakta sig själv utifrån andras perspektiv kallas enligt Mead (1976) 

för ett rollövertagande (Mead 1976: 182-183). Mead (1976) förklarar att genom att anta andras attityder 

skapas ett “I” (jag) och ett “Me” (mig). “I” är det svar på de attityder som har erhållits genom 

omgivningen medan “Me” är den del som utgör de attityder från andra som individen tagit sig an som en 

del av sig själv. “Me” uttrycks alltså genom “I” när en person interagerar med andra (Mead 1976: 133). 

 

Mead (1976) förklarar även begreppet den generaliserande andra i sin teori om symbolisk 

interaktionism. Genom att ta till sig attityder av den sociala grupp och samhälle man lever och är 

delaktig i, formas ett jag som Mead (1976) betecknar som “den generaliserade andra”. Mead (1976) 

menar att den generaliserade andra är en del av individen som formats av de normer och värderingar i 

samhället som individen har tagit sig an (Mead 1976: 120-121). 

 

Howard Becker (1966) är en viktig person inom stämplingsteorin. Han hävdar att ett avvikande 

beteende är något som skapas i och med samhällets reaktioner på de handlingar en individ begår (Becker 

1966: 9). Sociala grupper kan skapa “avvikare” genom att stämpla andra personer som sådana om dessa 

överträder de regler och normer som finns upprättade i samhället (Becker 1966: 8-9). Denna process att 

stämpla personer är inte ofelbar enligt Becker (1966), en individ kan uppfattas som en avvikare trots att 

han eller hon inte har brutit mot några regler, huruvida en handling anses vara avvikande beror alltså på 

hur andra människor reagerar på den (Becker 1966: 11). En person kan exempelvis bli felaktigt 

anklagad för att vara kriminell trots att han eller hon i själva verket inte har begått en kriminell handling 

(Becker 1966: 20). 

  

Sociala regler är något som olika sociala grupper skapar. De olika grupperna i det moderna samhället 

delar dock inte samma regler (Becker 1966: 15). Medlemmar i organiserade avvikande grupper delar det 

avvikande beteendet med varandra vilket ger dem en känsla av att de befinner sig i samma situation och 

delar samma öde. Genom detta växer det fram en subkultur och genom att bli medlem i en sådan grupp 

delas samma erfarenheter och synsätt som stärker identiteten hos dessa “avvikande” personer (Becker 

1966: 38). 

  

Sarnecki (2010) skriver att Lemert myntat begreppen primär avvikelse och sekundär avvikelse inom 
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stämplingsteorin, som menar att brott och kriminalitet kan begås av olika anledningar. Sarnecki (2010) 

skriver att Lemerts förklaring är att de ungdomar som begår någon form av brottslig handling men som 

aldrig upptäcks växer ur beteendet med tiden, något som beskrivs som en primär avvikelse. Skulle 

däremot ungdomen bli påkommen och få reaktioner på sig om att vara kriminell samt avvikande, och 

sedan på nytt begå ett brott och mötas av skarpare reaktioner, kan detta leda till att individen utvecklar 

en negativ identitet i och med bilden han eller hon fått om sig själv via andras negativa reaktioner, en så 

kallad “sekundär avvikelse” som leder vidare till fortsatt kriminellt beteende (Sarnecki 2010: 71). 

4.1.3 Teorin om sociala band 

Travis Hirschi (1969) menar på att det finns vissa relationer i de sociala grupper som en individ tillhör, 

till exempel familj och vänner, genom vilka individen har så kallade “sociala band” med. Om en person 

känner en svag sammankoppling till gruppens medlemmar kommer det att öka individens möjligheter 

till att begå brott som strider mot de normer som finns i samhället (Hirschi 1969: 16). Hirschi (1969) 

menar då att individer avhåller sig från att begå brottsliga handlingar främst utifrån fyra element som 

ryms i de sociala banden. Först påpekas att en anknytning till nära personer såsom föräldrar, vänner och 

skolan är en orsak, därutöver följer olika livsval som är förenliga i samhället, till exempel att investera i 

utbildning, arbete etcetera. Även delaktighet i olika aktiviteter som erbjuds i samhället och positiv 

attityd och syn på lagstiftning samt negativ syn på kriminalitet och missbruk är ytterligare två aspekter 

som lyfts fram som utmärkande (Hirschi 1969: 18-20, 22-23). Dessa fyra delar går ofta in i varandra och 

det är vanligt att personer som känner en stark anknytning till det samhälle de lever i redan tidigt 

kommer att satsa på att utbilda sig samt delta i någon form av föreningsliv och senare arbeta (Hirschi 

1969: 27). 

 

Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel redogjort för de fem teorier vi använder i analysen av vårt datamaterial. Teorierna 

har sammanlagt tre infallsvinklar som belyser avvikande beteenden från olika håll, vilket bidrar till att 

kunna förstå informanternas berättelser. I kapitel fem kommer vi att presentera dessa informanter och 

även belysa vår förförståelse och den analysmetod vi avser att använda. 
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Kapitel 5 - Förförståelse, intervjudeltagare och metod för analys 
I detta kapitel presenteras studiens förförståelse, de informanter som deltagit samt den metod som 

används för analysen av intervjumaterialet. Avsnitt 5.1 behandlar hur vi, författarna till studien, har 

byggt vår förförståelse kring fenomenet kriminalitet. I avsnitt 5.2 presenteras studiens intervjudeltagare 

och i 5.3 presenteras och diskuteras den metod vi har använt för att genomföra vår analys. Vi kommer 

även kort att presentera de kommande analyskapitlen. 

5.1 Förförståelse 

Förklaring av förförståelse gör vi med hjälp av Aspers (2011) som menar att förförståelsen är grundad i 

den vardagsförståelse som en forskare har med sig. Genom att vara en del av samhället och leva bland 

andra skaffas denna vardagsförståelse om människor i omgivningen. Utan denna vardagsförståelse hade 

det inte varit möjligt att utveckla en förförståelse (Aspers 2011: 38). 

  

Vi bygger vår förförståelse i den här studien på tanken om att individer socialiseras till att bli kriminella 

och på så sätt blir påverkade av omgivningen till att utveckla ett kriminellt beteende. Vi är medvetna om 

kunskapen att vi själva är en del av samhället och därmed har med oss mer eller mindre bestämda egna 

uppfattningar om kriminalitet. Den förförståelse som vi redan har med oss präglas mycket av medias 

skildringar och de framställningar som facklitteratur gett om kriminalitet vilket bidrar till att vi omöjligt 

kan vara helt objektiva i våra tolkningar. 

5.2 Presentation av informanter 

Mikael, 38 år: Är uppväxt i en förort till Stockholm och flyttade hemifrån när han var sex år gammal 

för att bo hos en dagfamilj. Mikael flyttade sedan till mamma under tonåren igen men det gick inte bra. 

Mikael har ingen bra relation till någon av sina föräldrar, hans mamma och pappa var skilda under 

uppväxten och han hade hemförhållanden med inslag av alkoholmissbruk, samt en mamma som mådde 

psykiskt dåligt. Mikael har haft kontakt med KRIS under en tvåårsperiod men föll i ett återfall efter 

första kontakten med organisationen. Han gick efter det under tio månaders behandling vilken han 

avslutade cirka en månad innan intervjutillfället. 

 

Adrian, 24 år: Har växt upp i flera förorter till olika städer i Sverige i närheten av Stockholm och levde 

med sin mamma och styvpappa. Adrian hade en bra etablerad relation med sin styvpappa. När Adrian 

var 14 år gammal flyttade han till ett behandlingshem där han satt ett halvår på den första avdelningen 

och sedan förflyttades till en säkrare avdelning på grund av sitt beteende. Adrians biologiska pappa satt i 

fängelse och han förnekades senare av socialtjänsten att träffa sin pappa, kontakten med pappan var 

bristfällig och det händer än idag att de inte kommer överens. Adrian började med kriminalitet vid åtta-
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nioårsåldern och har varit drogfri under en och en halv månad när vi intervjuar honom. Han har även 

avhållit sig från att utföra kriminella handlingar under den tiden.   

 

Pontus, 26 år: Är uppväxt i en förort till Stockholm tillsammans med mamma, pappa och syskon. Han 

medgav att han inte kom bra överens med sin familj. Pontus började sin brottsliga karriär i form av 

mindre inbrott, graffiti och alkoholanvändning vid tidiga tonåren. Han intog kokain redan vid 14-års 

ålder och slutade med droger ett och ett halvt år före intervjutillfället. Pontus kände sig som etablerad 

kriminell vid 18-19 års ålder. Pontus blev aldrig fasttagen av polis som ung och socialtjänsten var heller 

aldrig inblandad. Vid intervjutillfället hade han ett halvår tidigare kommit ut från fängelset. 

 

Elias, 34 år: Är uppvuxen i förorter till en stad nära Stockholm och började med kriminalitet vid sju års 

ålder och var under en sjuårsperiod ständigt utsatt för misshandel av sin äldre bror. Elias hade en 

bristfällig relation till sin pappa och till den misshandlande brodern men hade en nära relation till 

modern innan hon gick bort. Elias har åkt in och ut från fängelse under en tioårsperiod och träffar nu 

Frivården regelbundet. 

 

Joakim, 36 år: Kom till Sverige som sjuåring och är uppväxt i södra Sverige i en förort med sin 

mamma. Hans pappa var bosatt i Stockholm och hamnade i fängelse när Joakim var cirka 11 år gammal, 

pappan fick därefter livstids utvisning. Initialläget för Joakims kriminella liv började redan när han gick 

i skolan då han och hans vänner bland annat stal saker i skolan och gjorde inbrott i kiosker. Joakim hade 

flera släktingar som också var kriminella och hans pappa lärde honom tidigt att lösa problem med våld. 

5.3 Analysmetod 

För att analysera intervjumaterialet har vi valt en tematisk analysmetod hämtad ur Pia Langemar (2008). 

Vid tematisk analys struktureras materialet upp i olika teman, som antingen är förutbestämda eller som 

identifieras av datamaterialet (Langemar 2008: 127). I den här studien har det senare arbetssättet valts 

med hänsyn till den induktiva inriktning som studien har. 

 

Vid det praktiska tillvägagångssättet för analys av intervjumaterialet i den här studien har sju stycken 

steg hämtats från Langemars (2008) lista nedan som är en guide över hur man analyserar tematiskt: 

 

 Att material som samlats in ska transkiberas om det inte redan är i skriven form. 

 Att markera det i texten som är intressant för studien vartefter som den gås igenom. 

 Att gruppera citat och nyckelord utifrån preliminära teman. 
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 Att gå igenom texten temavis, det vill säga läsa hela texten varje gång ett tema behandlas. 

 Att bestämma slutgiltiga benämningar på varje tema. 

 Att göra en sammanfattning av materialet under varje tema med egna ord och citat. 

 Att relatera teman till varandra och sedan koppla till teorier. 

 

Den metod vi valde vid tematiseringen av intervjumaterialet ska enligt Langemar (2008) alltid göras 

utifrån svaren som samlats in från intervjuerna och inte utifrån de frågor som legat till grund för själva 

intervjun. Att arbeta tematiskt är att strukturera upp sitt material och de teman som väljs ut får inte 

överlappa varandra (Langemar 2008: 128-129). 

 

Sammanfattning 

Vi har ovan i detta kapitel gett en förklaring om studiens valda analysmetod, den förförståelse som 

präglar oss och de personer som medverkat i undersökningen. I kommande kapitel, kapitel sex till 

kapitel åtta, kommer vi att analysera vårt intervjumaterial med hjälp av teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning. Kapitlen är uppdelade i tre formulerade teman: uppväxt- och familjeförhållanden, 

umgängeskrets samt skolgång som har identifierats genom våra genomförda intervjuer. 
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Kapitel 6 - Uppväxt- och familjeförhållanden 
I detta temakapitel analyseras informanternas berättelser vad gäller uppväxt och familj. Vi presenterar 

intervjumaterial som är till grund för analysen och som sedan med hjälp av tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv förklarar vår tolkning av informanternas skildringar. 

  

Ingen av informanterna uppger att de hade en bra relation med någon av sina föräldrar under uppväxten. 

Mikael berättade till exempel att hans mamma brukade lämna honom på kvällarna utan att säga vart hon 

skulle. “Jag brukade vakna på nätterna själv och visste inte vart hon var eller så” berättar han i intervjun. 

Varje vecka packade hans mamma ner fler och fler kläder till Mikael för att ha hos hans dagmamma, 

vilket slutade med att han vid sex års ålder flyttade dit. Båda hans föräldrar missbrukade alkohol och 

även droger och våld var vanligt förekommande i Mikaels vardag. 

  

Elias berättar även han om en icke-fungerande relation inom familjen där han kontinuerligt blev slagen 

av sin storebror under sju års tid, från det att han var tio år gammal och fram till han blev sjutton år. På 

frågan hur hans föräldrar agerade svarade Elias:  

 

“De såg det och de sa till också. De tyckte att det var jobbigt att se sin son bli 

misshandlad av sin andra son. Men de kunde inte göra någonting, han var ju rätt vältränad 

och pappa var lugn”. - (Elias) 

  

Här kan vi se att både Mikael och Elias saknade en trygghet till sina föräldrar. I Mikaels fall lämnades 

han ensam och hos Elias ingrep föräldrarna aldrig när han blev utsatt för våld av sin äldre broder. Precis 

som Andersson (2001) skriver är det av stor vikt för att minska risken för att kriminalitet ska utvecklas 

att föräldrarna finns till hands och kan bekräfta barnet samt att de etablerar en tillitsfull kontakt med sitt 

barn (Andersson 2001: 17-18). Mikael har än idag inte fått ett vad han upplever som ett riktigt svar från 

sin mamma om varför hon lämnade honom, enligt Mikael menar hans mamma på att hon mådde 

psykiskt dåligt och med vidare koppling till Andersson (2001) tolkar vi det som att moderns missbruk 

och psykiska problematik kan ha varit en bidragande faktor till Mikaels utvecklande av kriminalitet. 

Detta beror på att dessa faktorer hos mamman kan ha bidragit till att hon helt enkelt inte kunde se efter 

de behov som Mikael hade. Mikael berättar vidare att han vid äldre ålder ofta njöt av att misshandla 

andra personer, han var “duktig” på det och kände en stor maktkänsla. I och med den bristfälliga relation 

Mikael hade till båda sina föräldrar tolkar vi det som att det här finns tecken på att det kan ha medfört att 

hans empatiska förmåga inte utvecklades i lika hög grad som om han hade haft en god föräldrakontakt. 

Detta kan vi koppla till Elmströms (2007) rapport där det nämns att det just är i skapandet av relation 
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som bland annat den empatiska förmågan formas (Elmström 2007: 6). 

 

Att Elias utsattes för daglig misshandel tolkar vi också med hjälp av Elmström (2007) som en 

bidragande orsak till varför Elias utvecklade kriminalitet. Elmström (2007) menar på att utsättas för 

misshandel och övergrepp under uppväxten ses som en riskfaktor där föräldrarnas uppfostringsmetoder 

och omsorg är väsentliga delar för utvecklandet av kriminalitet (Elmström 2007: 7). Ur vårt sätt att se 

det hade varken Mikael eller Elias detta skydd eller denna omsorg från sin mamma eller pappa, något 

som vi ser förmodligen har påverkat dem starkt i livet. 

 

Pontus, en tredje informant i studien, hade däremot inte upplevt vare sig våld eller missbruk inom 

familjen, däremot vittnar Pontus om att han inte hade någon god relation till sina föräldrar, han berättar: 

 

“Jag var inte så jättemycket med min familj faktiskt. Det blev aldrig så, vi kom inte så 

jättebra överens. Och det blev liksom att jag sökte mig bort och berättade inte så mycket 

vad jag gjorde och sånt, eller vad jag kände eller vad tyckte när jag var hemma. Och då 

var  jag mer tyst liksom och jag kanske kom hem för att äta eller sova”. - (Pontus) 

 

Genom Pontus citat kan vi se att hans föräldrar hade liten vetskap om vad han gjorde eller hur han 

mådde. Detta kan vi tolka med hjälp av Andersson (2001) som pekar på att föräldrarnas insikt i sina 

barns liv är en viktig del i motverkandet av framtida avvikande beteenden (Andersson 2001: 18-19). 

Den bristande insikt föräldrarna hade om Pontus och hans liv skulle med hänvisning till Andersson 

(2001) enligt oss kunna vara en av orsakerna som ledde Pontus till att utveckla ett missbruk och ett 

kriminellt liv. Däremot utifrån stämplingsteorin och Sarneckis (2010) tolkning av Lemerts primära- och 

sekundära avvikelse, borde Pontus som aldrig åkte fast för några brott under sin ungdomstid, ha växt ur 

det kriminella beteendet i och med avsaknaden på negativa reaktioner som skulle fått honom att börja se 

sig själv som en brottsling och missbrukare. Varför Pontus inte slutade blir här en intressant fråga. 

 

Till skillnad från de andra informanterna kom Pontus från en familj där det ansågs vara en självklarhet 

att man gick till skolan och jobbet, och vi uppfattar att det fanns en vardagsstruktur som liknade många 

familjers. Vi kan förstå vår syn på Pontus familjesituation genom vår tolkning av Hirschis (1969) teori 

om “sociala band”. Genom den kan vi se att Pontus hade goda möjligheter i och med den 

vardagsstruktur som rådde att undgå det kriminella liv han senare kom att utveckla. Avgörande för detta 

vore i så fall att han skulle haft en bra anknytning till de så kallade “konventionella personerna” som 

Hirschi (1969) nämner, det vill säga i detta fall hans föräldrar. En person som känner svag 
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sammankoppling till de sociala banden kommer enligt Hirschi (1969) att ha ökad möjlighet till att begå 

brott som strider mot de normer som finns i samhället (Hirschi 1969: 16). 

 

I och med den relation som rådde mellan Pontus och hans föräldrar menar vi att han aldrig riktigt fick 

någon koppling till det övriga samhället, varken Mikael, Adrian, Elias eller Joakim hade heller dessa 

sociala band. Joakim växte exempelvis upp i en miljö där det kriminella livet var en självklarhet, hans 

pappa satt i fängelse och hans farbroder höll även han på med olagliga aktiviteter, Joakim berättar:  

 

“Min farsa satt i fängelse, min farbror satt i fängelse. Andra i min familj var kriminella 

liksom. Mina polare var kriminella”. - (Joakim) 

 

Joakim och de andra informanterna hade svaga sociala band till normsamhället och förlitade sig mest på 

sina vänner som också saknade dessa band och som stod våra informanter nära och levde likartade liv. 

Då våra informanter hade en nära utvecklad relation till sina vänner tolkar vi det som att dessa också 

hade ett starkt inflytande på Mikael, Elias, Joakim, Adrian och Pontus. Med hjälp av Akers (1973) teori 

om differentiell förstärkning kan vi då förstå varför informanterna tog den väg de valde. Enligt Akers 

(1973) är det främst människor i omgivningen som påverkar individens avvikande beteende, och menar 

att de individer som står en person nära har stort inflytande när det gäller att påverka personens 

handlingar (Akers 1973: 46, 51-52). 

  

Pontus, som enligt stämplingsteorin borde ha slutat med beteendet, ser vi med hjälp av Akers (1973) 

positiva förstärkning  och föräldrarnas ovetskap kan ha fått mersmak för det kriminella sättet att leva på. 

Även Ekboms et al (2011) presentation av Stattin och Magnussons studie kan vi använda vid vår 

tolkning av informanternas situation då den visar på vikten av att ha god relation till sitt barn för att 

kunna motverka att ett kriminellt beteende utvecklas. Ett barn tenderar till att öka det kriminella 

beteendet ju sämre relationen är till föräldrarna, vid en god etablerad kontakt med sitt barn kan 

föräldrarna alltså utgöra en skyddsfaktor (Ekbom et al 2011: 148). 

 

Förutom att ha en mindre väl etablerad kontakt till sina föräldrar går det att förstå att föräldrarnas 

attityder gentemot informanternas handlingar kan ha påverkat deras kriminella utveckling. För Joakim 

uppstod till exempel en situation när han var barn och hade stulit godis. Han berättar: 

 

“ När jag kom hem med godis från kiosken och polisen var hemma och knackade på 

dörren och dom kollade under min säng, för dom fick inte göra husrannsakan i hela 
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lägenheten...då hade morsan gömt det i sin garderob istället”. - (Joakim) 

  

Vi tolkar att Joakims mammas agerande signalerade till Joakim att hans handling var tillåten, vilket 

utifrån Akers (1973) teori om differentiell förstärkning kan förstås genom att Joakim såg sitt handlande 

som något acceptabelt som han kunde fortsätta med. Det faktum att Joakim hade människor i sin 

omgivning som tillät hans beteende bidrog enligt oss till att han utvecklade det som Mead (1976) 

benämner som “den generaliserade andra”, vilken i Joakims fall tillät socialt avvikande beteenden. 

Förutom detta bestod även en stor del av Joakims släkt av personer med en kriminell livsstil vars normer 

och värderingar var förenliga med att begå brott. Via Sutherlands et al (1992) teori om differentiella 

associationer ser vi att släktens normer och värderingar på så sätt signalerade till Joakim att det 

beteendet var tillåtet vilket då kan ha bidragit till hans syn på kriminalitet. 

 

Vidare kan vi se att samtliga av studiens informanter hade en tidig debut gällande småbrott och alkohol. 

Mikael började röka som elvaåring och kunde sitta och dricka alkohol tillsammans med sin pappa. 

Pontus började konsumera alkohol regelbundet som trettonåring medan Adrian var i nioårsåldern när 

han lärde sig att stjäla och göra inbrott i garage. Även Joakim och Elias var tidiga när de började begå 

kriminella handlingar. Elias berättar om hur tidigt han började med kriminalitet:  

 

“Jag började första gången när jag var sju år, att stjäla från mataffärer. Även när jag gick 

på fritids så stal jag därifrån, sjuka saker”. - (Elias) 

 

Informanternas tidiga tendenser till ett asocialt beteende kan vi med hjälp av Stattin och Magnussons 

studie som Ekbom et al (2011) presenterar se som en bidragande faktor till att deras kriminella karriär 

inte avslutades under tonåren. Enligt Ekbom et al (2011) visar Stattin och Magnusson statistik på att en 

majoritet av ungdomar som brottsdebuterar innan de fyllt 15 år riskerar att mer ofta ta återfall samt att 

ha en längre kriminell bana än andra (Ekbom et al 2011: 150). 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi diskuterat informanternas uppväxt genom att främst belysa deras kontakt med sina 

föräldrar. Utifrån våra teorier och tidigare forskning har vi sett hur dessa relationer har påverkat våra 

informanter till att utveckla kriminella beteenden i egenskap av att föräldrarna i vissa fall inte var 

närvarande fysiskt eller mentalt, och i andra fall tillät informanterna att begå brott. Vidare har det i 

kapitlet diskuterats om att våra informanter har saknat de så kallade “sociala banden” och på så vis inte 
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kunnat knyta an till normsamhället. I nästa kapitel kommer informanternas relation till sin 

umgängeskrets och dess betydelse för informanternas utvecklande av kriminella beteenden att 

analyseras. 
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Kapitel 7 – Umgängeskrets 
I detta kapitel kommer vi att presentera det material som berör informanternas umgängeskrets. 

Informanternas berättelser redogörs först för att sedan kopplas samman med de teorier eller den tidigare 

forskning som kan ge en förklarande bild av det informanterna berättat. 

  

Samtliga fem informanter uppgav att de hade ett kompisgäng de tillbringade mesta delen av sin tid med, 

samt att de genom sina vänner fick den trygghet de saknade i hemmet. Mikael nämner exempelvis att 

han hellre var med kompisar än att vara hemma och att de hade en stark sammanhållning inom 

kompisgänget. Även Elias nämner att han kände sig trygg med sina vänner, han berättar: 

 

“Mina vänner var ju schyssta alltså de ställde ju upp. Jag hade ju i baktanken att om något 

dålig skulle hända mig så vet jag att jag hade haft dem som ställer upp för mig”. - (Elias) 

  

Vi uppfattar att informanterna sökte den trygghet de saknade hos sina föräldrar via sina vänner då de 

hade nära förbindelser med sina kamrater. Detta kan vi urskilja med hjälp av Ekboms et al (2011) 

resonemang om att ungdomar som har mindre bra relation till sina föräldrar blir beroende av sina vänner 

som kan ta på sig föräldrarnas roll eller ersätta dem (Ekbom et al 2011: 151). 

  

Både Adrian och Mikael har i intervjuerna berättat att de ofta var de som var längst fram vid slagsmål 

för att visa att de inte backade undan, och Adrian ansåg ofta sig själv vara den som kom på hyss, 

etcetera. Att Mikael och Adrian ofta var de som befann sig längst fram när det vankades slagsmål ser vi 

kan ha att göra med den beroendeställning de befann sig i. Med hjälp av Ekbom et al (2011) tolkar vi 

Mikaels och Adrians beteenden som ett resultat av att de i och med sitt behov av trygghet via vänner i 

kompisgänget var dem som visade på ett mer extremt beteende. Ekbom et al (2011) belyser att 

ungdomar som saknar trygghet hemma tenderar att vara mer angelägna om att ha en plats i 

kompisgänget och därmed mer benägna att begå grövre handlingar för att bli accepterade (Ekbom et al 

2011: 151) . 

 

Joakim berättade om att han och hans vänner höll på med olagliga aktiviteter. Såhär uttalade han sig om 

det: 

 

“Vi kunde sitta på morgonkvisten ett helt gäng och sa „kolla han ska till jobbet jävla 

idiot‟. Genom att beckna kunde vi tjäna en tusing bara sådär och tiotusen bara på det här 

liksom inom en timme. Och då tänkte vi på „jävla idioter‟ som går till jobbet för att slita 
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häcken av sig för att tjäna mindre än vad vi gjorde”. - (Joakim) 

 

Vi ser Joakims uttalande som att hans vänners värderingar skilde sig från det övriga samhällets, därav 

utpekandet av personer som tidigt gick till jobbet och som ansågs arbeta mer än Joakim och hans vänner 

som kunde tjäna mer pengar utan att behöva anstränga sig i lika stor utsträckning. Joakims uttalande 

anser vi påvisar att hans grupp hade andra värderingar att förhålla sig till i jämförelse med det 

konventionella samhällets och vi kan med med hjälp av Lalanders (2009) studie förklara att det inom 

Joakims grupp skapades en överlägsenhetskänsla gentemot andra. 

  

Joakims berättelse kan även förklaras utifrån vår tolkning av Beckers (1966) teoretiska begrepp 

“avvikelse”. Becker (1966) menar att de som är medlemmar i avvikande grupper delar det avvikande 

beteendet gemensamt där det inom gruppen ges en känsla av att de delar samma öde och erfarenhet med 

varandra, och att identiteten bland avvikarna förstärks genom att ingå i en sådan grupp (Becker 1966: 

38). Vi kan förstå att Joakim och hans vänners värderingar skilde sig från samhällets normer. Bland 

Joakim och hans vänner fanns det intressen som skilde sig från andras, några av intressena var att tjäna 

pengar genom kriminella aktiviteter vilket ansågs vara normalt inom Joakims sociala grupp, men som 

skilde sig från vad som ansågs vara normalt enligt de rådande normerna i samhället. Enligt Joakim 

jobbade “svenssons” väldigt mycket för att tjäna lite pengar i jämförelse med vad han gjorde med sina 

kompisar för mindre arbete. Vid tillämpning av Becker (1966) kan vi förklara att Joakim och hans 

kompisar ingick i en social grupp, det vill säga en subkultur, där de delade det avvikande beteendet om 

att tjäna pengar i kriminella sammanhang. Genom att vara delaktiga i denna sort av subkultur stärkte de 

också bilden av sig själva som avvikare. 

 

Mikael umgicks också med personer som han begick brott med. De drack mycket tillsammans vännerna 

emellan och kunde åka till olika skolor för att skapa bråk, han berättar: 

 

“Jag var hellre med mina vänner än att vara hemma. Vi drack mycket tillsammans. Vi 

åkte till olika skolor för att skapa bråk. Till olika fritidsgårdar för att skapa bråk. Vi 

hamnade i slagsmål. Det var ofta att vi hamnade i stan för att skapa en situation där vi 

kunde slå någon på käften”. - (Mikael) 

 

Vi uppfattar det som att Mikael och hans vänner skapade en stark sammanhållning och gemenskap 

genom att utföra mer eller mindre kriminella handlingar i grupp. Vi gör denna tolkning av Mikaels 

berättelse om slagsmålen med andra ungdomsgäng med hjälp av Lalanders (2009) studie om de unga 
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chilenarna. I Lalanders (2009) studie framkom det att ungdomarna umgicks och bråkade med andra, där 

ungdomarna på så sätt bildade en sluten gemenskap och genom detta förfarande kände en stor 

tillhörighet till varandra (Lalander 2009: 98). 

 

För att återvända till Joakim och hans vänners värderingar kan vi med hjälp av Meads (1976) 

tankegångar kring “den generaliserade andra”, där ett jag formas utifrån den sociala grupp och samhälle 

man är delaktig i (Mead 1976: 120-121), förklara att den syn Joakims gäng hade var med och formade 

hans sätt att tänka. De normer och värderingar som gänget förhöll sig till menar vi på att Joakim tog 

efter. Då han tillhörde en grupp där synsättet var präglat av att vara emot Polisen kan vi se att detta 

påverkade Joakims syn på densamma, han berättar: “Men sen blir det ju så „Vi och dem‟ liksom där vi 

hatade snuten”. Genom detta utdrag från intervjun med Joakim förstår vi även att hans grupp hade andra 

värderingar än majoritetssamhällets. Han och hans vänner såg Polisen som en motståndare, och inte en 

myndighet som ger trygghet. Anledningen till att Joakim och hans gäng avskydde Polisen tolkar vi som 

att Polisen utgjorde ett hot mot deras kriminella livsstil.  

 

Vår tolkning av Joakims situation är att han och hans vänner ingick i en gatukultur då de skapade och 

följde sina egna lagar, vilket vi kan se med hjälp av Lalander (2009) som menar att normen i en 

gatukultur är att följa de regler som finns skapade till förmån för de som är stiftade inom svensk lag 

(Lalander 2009: 99). Här finns en stark koppling till det liv Joakim växte upp i, han hade redan från 

början en kriminell pappa som lärde honom att lösa konflikter med våld, och hade släktingar som också 

höll på med kriminalitet. Joakim berättar om familjens och vännernas bakgrund:  

 

“Min farsa satt i fängelse, min farbror satt i fängelse. Andra i min familj var kriminella 

liksom. Mina polare var kriminella”. – (Joakim) 

 

Vi tolkar det som att Joakim var omgiven av en grupp människor vars normer och värderingar inte var 

förenliga med det övriga samhällets och som därmed ingick i en gatukultur. Hirschis (1969) teori om 

sociala band till det konventionella samhället, som tidigare beskrevs, var med andra ord frånvarande hos 

Joakim. Att Joakim utvecklade ett asocialt beteende anser vi därmed kan vara en orsak av detta. 

  

Joakim förklarar vidare att han begick brott tillsammans med sina vänner:  

 

“Vi hängde allihop såhär, vi skejtade, rökte brass och vi ställde upp för varandra när det 

blev slagsmål och så”. – (Joakim) 
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Även i ett utdrag i intervjun med Pontus framkom det att också han begick kriminella handlingar med 

sina vänner:   

 

“Vi hittade på mycket bus. Det var mycket graffiti, vi bröt oss in i lite sommarstugor och 

sådär du vet, tog droger och rökte lite hasch i skolan och sånt där”.  - (Pontus) 

 

Även Mikael, Adrian och Elias utförde kriminella handlingar i en grupp som hade en stark 

sammanhållning och vi kan med hjälp av vår tolkning av Sutherlands et al (1992) teori om differentiella 

associationer förklara att samtliga av våra informanter i och med att de begick brott med andra och 

umgicks med folk som tolererade kriminella handlingar lärde sig att det var accepterat att begå brott. 

Sutherland et al (1992) påpekar just att brottslighet skapas när individer lär sig beteendet inom den 

grupp där de har nära relationer med varandra (Sutherland et al 1992: 89). I och med att relationen och 

sammanhållningen inom kamratgruppen var stark kan vi med koppling till Ring och Shannons (2009) 

resonemang om att en nära förbindelse med en brottsbelastad kamratgrupp ökar risken för att bli 

kriminell (Ring & Shannon 2009: 9), se att våra informanterns umgängeskrets var med och påverkade 

deras kriminella utveckling. 

  

Elias blev under uppväxten uppmanad av sina bröder till att inte begå brott. Såhär berättar han om det:  

 

“Bröderna sa att jag inte fick hålla på med det. De hotade med att slå sönder mig om de 

såg att jag höll på med kriminalitet”. – (Elias) 

 

Vi uppfattar det som att brödernas hot uppenbarligen inte gav den effekt bröderna önskat och detta ser vi 

kan bero på att Elias valde att gå hem till vänners familjer för att tillbringa tid med dem istället. Han 

berättar: 

 

“Jag hittade ju deras mamma och pappa som min familj. Då blev det som att jag bodde 

hos dem, levde med dem, åt mat. Kände mig relativt hemma hos dem. Jag hade nycklar 

hem till en familj, han som jag satt inne med. Jag fick ju göra vad jag ville. Jag kom ut 

och in hur jag än ville”. - (Elias) 

  

Vi menar på att Elias därigenom utvecklade en närmare relation till kamraterna än till sin egna familj 

och genom Elias uttalande kan vi alltså urskilja att han hade en bättre kontakt med vännernas familjer 

som han hävdar att han kände sig mer bunden till. Att Elias fortsatte med sina kriminella handlingar 
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trots brödernas förbud kan vi se som ett resultat av att Elias vänner var mer framstående när det gällde 

att främja hans kriminella handlingar. Med en koppling till Akers (1973) förstår vi att det uppstod en 

positiv förstärkning genom att Elias vänner uppmuntrade honom till det avvikande beteendet, i det här 

fallet hans kriminella handlingar, något som även går att koppla samman med övriga informanters 

berättelser. Enligt Akers (1973) sker en positiv förstärkning genom omgivningen när de uppmuntrar 

individen till att fortsätta ett beteende (Akers 1973: 46, 50). 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi belyst att vännerna fick ersätta familjens roll i form av att ge en trygghetskänsla till 

våra informanter. Vi har också i kapitlet sett att relationen till vännerna var mycket stark och att de 

tillsammans skapade en subkultur de förhöll sig till vilket därmed kunde stärka sammanhållningen inom 

gruppen. Nästa kapitel utgör analysens tredje och sista del och kommer behandla informanternas 

berättelser om sin skolgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Kapitel 8 - Skolgång 
I detta kapitel analyseras det som informanterna berättar om sin situation i skolan. Främst belyses deras 

upplevelser om hur skolgången var, exempelvis hur de uppfattades av lärare, vilka beteenden de 

uppvisade eller vilka de umgicks med.   

  

När vi frågar Adrian om hur skolan var svarar han:  

 

“Slogs hela tiden, det var jämt såhär bråk i skolan, alltså det var ju katastrof. Man fick 

låsa dörrarna på skolan, vi kunde gå in i klassrummen och hämta folk där”.  - (Adrian) 

 

Andra informanter uppgav liknande skildringar, till exempel Mikael som berättade:  

 

“Jag sket fullständigt i andra skolan. Och umgicks bara med busarna eller vad man nu ska 

kalla dem. Där vi hittade på hyss och så. Vi åkte till olika skolor för att skapa bråk”. – 

(Mikael) 

  

Adrian och Elias blev avstängda under grundskolan till följd av deras stökiga beteenden och Joakim 

placerades i specialklass. Adrian, Elias och Joakim fick ha ensamundervisning med en lärare, sitta i ett 

annat hus avskärmad från övriga elever etcetera. För Elias bidrog detta till en stark känsla av 

utanförskap, han berättar:  

 

“Jag kände mig utstött och det var därför jag blev som jag blev. Jag slängde pennor för att 

få uppmärksamhet. Jag kände mig mobbad genom att vara ensam i klassrummet”. - 

(Elias) 

 

Vi tolkar informanternas berättelser om att bli utpekade som stökiga och bråkiga med hjälp av Beckers 

(1966) tankegångar om avvikelse då han förklarar att ett avvikande beteende hos en individ skapas till 

följd av samhällets reaktioner (Becker 1966: 9). Elias berättade bland annat att lärarna pekade ut honom 

som ett problembarn då de ansåg att han inte uppvisade ett beteende som var lämpligt inom skolans 

miljö. Hans beteende klassades som avvikande vilket vi då ser som en orsak till varför han senare 

fortsatte på samma beteendelinje. 

  

Utifrån det Elias, Adrian och Joakim berättade om att de fick befinna sig i en annan byggnad och ha 

ensamundervisning kan vi tolka att deras skola utsatte dem för ett utanförskap genom att avskärma dem 
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från de andra i klassen. Lärarna bekräftade då en bild av dem som stökiga, bråkiga och några som inte 

kunde vara bland de övriga eleverna. Med hjälp av Meads (1976) teori om symbolisk interaktionism kan 

vi förklara deras situation med att de gjorde ett rollövertagande. Detta rollövertagande innebar att de 

fortsatte uppvisa det stökiga beteendet i och med att de visste att lärarna hade den bilden och de 

förväntningarna på dem. Här menas då att Elias, Adrian och Joakim blev påverkade av lärarnas bild av 

dem som problembarn och anammade den stökiga och bråkiga bilden av sig själva. Likaså stämmer 

detta med rollövertaganden in på Mikael som också tillhörde en grupp av stökiga elever i skolan. 

Förutom att förklara Elias, Adrians Joakims och Mikaels situation utifrån Mead (1976) och Becker 

(1966) kan vi vidare utifrån vår tolkning av informanternas skildringar se att deras stökiga beteenden 

utgjorde en riskfaktor för att utveckla en livsstil med kriminellt inslag. Denna tolkning kan vi göra med 

hjälp av Andersson (2001) som menar på att uppförandestörningar som exempelvis kännetecknas av att 

vara just stökig och bråkig är varnande egenskaper hos barnet (Andersson 2001: 15). 

 

Skolan beskrivs i Ekbom et al (2011) som en viktig plats i och med omgivningens inverkan på barnet 

(Ekbom et al 2011: 148), men vad vi kan se i studien har skolan för fyra av våra informanter endast 

bidragit till att stigmatisera dem. För Joakim, som blev placerad i en klass med andra stökiga elever 

ledde detta enbart till att han knöt fler och nya kontakter med så kallade “busar”, vilket i sin tur betydde 

att hans omgivning utökades med personer som höll på att utveckla ett asocialt beteende. Som vi 

tidigare sett i Ring och Shannons (2009) studie ökar en individs risker att utveckla ett kriminellt liv om 

personen utvecklar vänskap med andra personer som besitter avvikande beteenden (Ring & Shannon 

2009: 9). 

  

Elias förklarar för oss att han tog med de problem han hade hemma till skolan för att sedan mobba andra 

elever: 

 

“Jag hade problem hemma, vi bodde åtta barn i en trerummare. Och då är pappa och 

mamma inte inräknade så vi var tio. Det var mycket liv och detta ledde till att det blev 

stökigt i skolan också där jag kallade folk för hemska saker”. - (Elias) 

 

Elias uttalande vittnar om att han kom till skolan och utsatte andra för glåpord och retade dem. Med 

Elmströms (2007) rapport som belyser att utsätta någon för mobbning, eller att själv bli utsatt, innebär 

en ökad risk för individen att utveckla avvikelse (Elmström 2007: 8) kan vi förklara att Elias därmed 

hade en dubbel risk för att hamna i kriminella banor.    
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När Mikael berättade om sin skoltid sa han att han hellre var med kompisar i en annan skola än i sin 

egen och berättar såhär om det: 

  

“Jag vet inte riktigt varför det blev så. Det var ju de här kompisarna jag ville vara med. 

De som var lite stökigare och sådär. Därför var jag förmodligen i deras skola och missade 

mina betyg och mina lektioner”. - (Mikael) 

 

Mikael berättar vidare:  

 

“Jag borde välja skolan framför mina vänner... Alltså de här kriminella vännerna. Det är 

nog en stor grundläggande orsak till att det gick åt helvete alltså. Jag tror att det är det 

största jag ångrar”. - (Mikael) 

 

För Mikaels del var det inte mobbning i skolan som vi anser ledde till att han ökade risken för att 

utveckla ett kriminellt beteende utan istället det umgänge han hade. Även Elias uttalar sig om att han 

umgicks med vänner som var stökiga:  

 

“De (vännerna) var som mig. Jag hittade rätt fort de människorna där vi var det tuffa 

gänget, så var de andra fjantarna. Det var inte någon som vågade säga emot oss”.  - 

(Elias) 

 

Enligt oss tyder Mikael och Elias berättelser på att det gemensamma stökiga uppträdandet i skolan med 

vännerna resulterade i deras negativa skolprestationer. Eftersom Joakim, Mikael, Adrian och Elias 

utvecklade nära relationer till andra som begick brottsliga handlingar kan vi urskilja ett mönster mellan 

att de umgicks med så kallade “fel sorts” människor och hade lägre skolresultat. Detta kan vi förklara 

med hänvisning till Ring och Shannon (2009) som nämner att elever som har dåliga betyg och inte 

närvarar i skolan söker sig till varandra och på så sätt riskerar att utveckla asociala beteenden 

tillsammans. 

 

Sammanfattning 

I kapitlet har det presenterats att informanternas skolgång kantades av nästan uteslutande dåliga resultat, 

uteslutning från klassen av lärare och att de umgicks med andra så kallade “stökiga elever”. I kapitlet 

har det även diskuterats att informanterna blivit stämplade som busar och därigenom övertagit den 

bilden av sig själva och fortsatt att utveckla ett efterlevande av den synen om sig. Flera av informanterna 
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upplevde också ett utanförskap i skolan som kan ha påverkat dem till att söka sig till andra elever i 

liknande situation. I kapitel 9 kommer utförandet av studien att presenteras i korthet och även våra 

slutsatser och diskussion om vårt resultat från kapitel sex till åtta kommer att föras fram. 
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Kapitel 9 - Slutsatser och resultatdiskussion 
I detta kapitel sammanfattar vi utförandet av studien och det datamaterial vi fått in genom våra 

intervjuer. Reflektioner görs genom att återkoppla till studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer 

även reflektera kring vad som ytterligare vore intressant att studera utifrån den studie vi genomfört. 

9.1 Utförandet av studien 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse kring några bakomliggande orsaker som kan leda till att 

människor begår kriminella handlingar. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer med fem medlemmar från KRIS där det fanns tillgång till personer med 

kriminellt förflutet som vi upplevde var relevanta för studiens ändamål. Den enda intervju vi upplevde 

som svår att genomföra var den som skedde på en offentlig plats då detta åtföljdes av flera 

störningsmoment under tiden som intervjun skedde. 

  

Eftersom att vi valde ett induktivt arbetssätt var det först efter att datainsamlingen var gjord som teorier 

implementerades. Vid denna tidpunkt uppstod vissa svårigheter med att få tag på originaltexter från de 

teoretiker vi ville utgå ifrån vilket resulterade i att vi till en början utgick från andrahandskällor. Efter 

mycket letande lyckades vi få tag på originaltexterna och kunde ersätta andrahandskällorna med dessa. I 

ett skede där vi upplevde att originaltexten inte återgav samma skildring som andrahandskällan ledde 

detta till att vi fick utesluta två teorier vi hade analyserat delar av vårt material med. 

  

Det uppstod vidare svårigheter med att i efterhand få tag på en av informanterna när vi behövde ett 

förtydligande kring ett specifikt uttalande i en del av intervjun. KRIS kunde på grund av sekretess inte 

ge ut kontaktinformation till informanter vilket medförde att vi istället fick nummer till en förening 

personen brukade hålla till på och via den fick kontakt efter att vederbörande ringt upp. 

 

Inledningsvis hade vi som ambition att även ta hänsyn till platsens betydelse i studien. Med detta menas 

att vi hade för avsikt att i vår analys väga in hur och på vilket sätt informanternas uppväxtort påverkat 

deras kriminella utveckling då samtliga växte upp i förorter. Under arbetsprocessens gång upptäckte vi 

dock att en sådan analys krävde en del kunskaper om områdena samt kännedom om hur informanterna 

och övriga boenden såg på sitt område. Detta var på grund av tidsbrist ogenomförbart varpå vi bestämde 

att åsidolägga platsens betydelse för att undvika en analys baserad på antaganden och spekulationer. 
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9.2 Reflektioner kring studien 

Samtliga informanter till studien hamnade mellan stolarna på ett eller annat sätt. Det framkom inte att 

det fanns någon som tog sig an dem fullt ut. Även skolgången var för majoriteten av informanterna ofta 

präglad av dåliga studieresultat och bråk med andra elever, fyra av fem av dem blev någon gång 

avstängda från skolan till följd av detta. Skolan valde att stänga av dem, placera dem i speciella klasser 

eller att avskärma dem helt från andra klasskamrater. Inte heller upplever vi att föräldrarna till våra 

informanter markerade att deras kriminella handlingar var oönskade, vilket i sig inte ska ses som ett 

skuldbeläggande utan snarare som en eventuell förklaring till varför våra medverkande senare kom att 

utveckla en kriminell livsstil. Gemensamt utifrån informanternas berättelser var att relationen till 

föräldrar och familj präglades av en kontakt där föräldrarna ofta hade liten insikt i sina barns liv. 

Kontakten till föräldrarna kan ha varit bristfällig på grund av många orsaker och föräldrarna gjorde 

många gånger vad de kunde utifrån sina förmågor och vad de ansåg var bäst. Vi vill därför tydliggöra att 

vi inte haft för avsikt att måla upp informanternas familjer som människor med onda avsikter. Att deras 

sätt som de ansåg var en lämplig uppfostringsmetod i själva verket kan ha gett motsatt effekt är inget vi 

menar att de nödvändigtvis förutsåg. 

  

Vad vi främst kan se efter genomförandet av denna studie är att orsakerna till att informanterna hamnade 

i en kriminell livsstil främst berodde på att deras uppväxt, skolsituation och umgänge samspelade med 

varandra. Eftersom att informanterna hade flera riskfaktorer, såsom hemförhållanden med mer eller 

mindre bristande karaktär, kamrater som de kunde utföra avvikande handlingar med utan att någon 

riktigt ingrep, tidig debut på avvikande beteende samt de rollövertagande de gjorde till följd av detta, 

blev deras kriminella utveckling i livet inte något som enligt oss kan anses vara överraskande. 

  

Vi kan se att orsakerna därmed var de samma för samtliga informanter men att de tog sig uttryck på 

skilda sätt. Mikael hade exempelvis föräldrar som missbrukade alkohol och mediciner medan Pontus 

mamma och pappa inte missbrukade något alls, hade arbeten och utåt sett levde som en så kallad “vanlig 

familj”. Vad vi kunde se som gemensamt var dock att relationen till föräldrarna präglades av en 

bristfällig kontakt och att det bland annat var på grund av detta som Mikael, Pontus och resten av våra 

medverkande som trots rätt olika uppväxtförhållanden kunde utveckla avvikande beteenden. 

Informanterna uttryckte även själva att dålig förbindelse till föräldrarna var en grundläggande orsak till 

att de utvecklade ett kriminellt beteende, vilket vi även sett att tidigare forskning har tagit upp som en 

viktig faktor. Eftersom föräldrarna hade bristfälliga förbindelser med våra informanter anser vi att de 

inte kunde påverka dem till att minska det kriminella beteendet. Informanterna berättade även att det 

ofta var vännerna som fick kompensera för den uteblivna trygghet som saknades i hemmet. Den 
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avsaknad av trygghet som en god anknytning till föräldrarna ger kan vi se att informanterna saknade och 

därmed kan ha påverkat dem till att utveckla deras kriminella beteenden. 

 

Våra informanter hade även bristfällig anknytning till det konventionella samhället och de umgicks, som 

framkommit ovan, mycket med vänner och lärde sig att begå brott tillsammans med dem. I och med att 

informanterna anammade kompisgängets värderingar istället för de värderingar som råder i 

normsamhället blev de delaktiga i olika subkulturer som vi kan se som en ytterligare faktor till att de 

kunde vidareutveckla kriminella beteenden. Eftersom våra informanter umgicks i kretsar där olika 

kriminella handlingar var tillåtet utformades också deras personlighet och värderingar utifrån deras 

umgängeskrets åsikter och ageranden vilket vi kan se har varit med och format våra informanter som 

avvikande. Umgängeskresten har haft en stor inverkan på våra informanters utveckling till kriminalitet i 

och med att vännerna hade en nära och etablerad kontakt med dem. 

 

Vår uppfattning av informanternas berättelser är att de började se sig själva som bråkiga, stökiga, 

kriminella, etcetera, som ett resultat av omgivningens reaktioner på dem, vilket var med och bidrog till 

deras kriminella karriärer. Vi har därmed under genomförandet av vår studie sett att omgivningen kan ha 

bidragit utvecklingen till ett asocialt beteende för våra informanter, exempelvis lärare, genom att 

definiera dem som problembarn. Under framställningen av intervjumaterialet upptäckte vi att våra 

informanter hade lärare som under skolgången såg dem som stökiga och problemfyllda, vilket vi ser 

som en bidragande faktor till att de sökte sig till andra avvikande personer de kunde associera sig med. 

Vad som hade hänt om våra informanter aldrig hade fått bilden av sig själva som problembarn hade 

därav varit intressant att veta. Förutom att lärarna stämplade informanterna, valde våra medverkanden 

också att främst se skolan som en plats där de kunde umgås med vänner istället för en plats att lära sig 

saker på. 

  

Vi uppfattar att hela skolsituationen för studiens intervjudeltagare delvis är ett resultat av att hemifrån 

inte fått med sig de normer och sociala förmågor som uppstår i relationen mellan barn-förälder. Detta 

kan i sin tur ha påverkat våra medverkanden i samspelet med andra. Vi ser också att de stämplingar 

informanterna fått på sig som följd av sina beteenden kan ha bidragit till ett anammande av en viss bild 

om dem själva. 

 

Slutligen menar vi att våra informanter fick en bekräftande bild om sig själva som stökiga och bråkiga 

från flera håll och att dessa samspelade i skapandet av deras identiteter som kriminella. 
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9.3 Fortsatta studier om kriminalitet 

I vår studie har vi kunnat se att flera av våra informanter blev utpekade som stökiga och bråkiga av sina 

lärare under skolgången vilket bidrog till ett utanförskap hos våra informanter, och en självuppfattning 

som hörde samman med lärarnas bild av dem. Lärarnas bemötande av våra informanter under deras 

skolgång har skapat ett intresse hos oss att vilja studera om det finns metoder som kan förebygga stökiga 

elevers beteenden i skolan utan att tydligt synliggöra dessa beteenden och riskera att eleven utvecklar en 

stökig och bråkig självbild som senare kan utvecklas till en kriminell livsstil. 
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Bilaga 1 
  

Intervjuguide 

  

Tema 1: Uppväxtförhållanden 

 

 Var växte du upp? T.ex. Förort, småstad. 

  

 Kan du se området du bor på som en orsak till att du hamnade i en kriminell livsstil, om ja - hur 

då? 

 

 Hur var familjekonstellationen? 

  

 Hur var relationen med och till dina föräldrar? 

 

 Hur var skolgången? Kamratgrupp, betyg? etc. 

 

 

Tema 2: Bakgrund kring kriminalitet som livsstil 

 

 När började du med kriminalitet? T.ex. stölder, droger etc. 

 

 Hur länge pågick din kriminella karriär på? Fanns det uppehåll och återfall? 

 

 Varför, tror du, valde du det kriminella livet? 

  

 Hade valet av din kriminella livsstil kunnat hejdas, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 



41 

 

Referenslista 
 

Otryckta källor 

 

Dokument 

 

Ring, Jonas. Shannon, David. (2009) Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell 

utveckling. Hämtad 2013-10-15 från: 

http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980001575/1331051623248/2009_orsaker_till_bro

tt_bland_unga.pdf  

 

Elmström, Anders (2007) Barns väg till kriminalitet - en kartläggning på kommunnivå. Västerviks 

kommun. Hämtad 2013-10-21 från: 

http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/lokalt-arbete/praktiska-erfarenheter---slutrapporter-fran-

projekt/barn.html 

 

Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet (2012) Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas 

brottslighet. Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet. Hämtad 2014-01-09 från:  

http://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Strategier/Nationellt/Vagledning-for-atgarder-

mot-livsstilskriminella/ 

 

 

Internetsidor 

 

Brottsrummet 

http://www.brottsrummet.se/sv/vem-blir-kriminell 

(2014-01-09) 

 

Kriminalvården 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Frivard/Om-frivard/  

(2013-11-04) 

 

 



42 

 

KRIS 

http://kris.a.se/info/  

(2013-11-13) 

 

Tryckta källor 

  

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Liber: Stockholm. 

 

Akers, Ron (1973) Deviant behavior: A social Learning Approach. Belmont: Wadsworth Publishing 

Company. 

 

Andersson, Tommy (2001) Kriminell utveckling - Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-

rapport 2001: 15. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Aspers, Patrik (2011) Etnografiska metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

  

Becker, Howard (1966) Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York: The free press. 

 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 

 

Ekbom, Thomas. Engström, Gunnar & Göransson, Birgitta (2011) Människan, brottet, följderna. 

Kriminalitet och kriminalvård i Sverige. 7:e uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

 

Hirschi, Travis (1969) Causes of Delinquency. London: University of California Press 

 

Lalander, Philip (2009) Respekt: gatukultur, ny etnicitet och droger. Malmö: Liber. 

 

Langemar, Pia (2008) Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Stockholm: Liber. 

 

May, Tim (2013) Samhällsvetenskaplig forskning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 



43 

 

 

Mead, George (1976) Medvetandet, jaget och samhället. Lund: Argos förlag. 

 

Sarnecki, Jerzy (2009) Introduktion till kriminologi. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sarnecki. Jerzy (2010) Brottslighet och samhället. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sutherland, Edwin. Cressey, Donald & Luckenbill, David. (1992) Principles of 

Criminology (Reynolds Series In Sociology) 11:e uppl. Lanham MD: General hall. 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders gotab. 

 

 

 

 


