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Förord  

Vi är två sociologistudenter som tillsammans valt att utföra kandidatexamen. Vi båda var 

intresserade inom samma ämne, kriminell livsstil.  

Vi vill först och främst börja med att tacka alla de unga männen som varit villiga till att delta 

på intervjuer. Trots känsliga frågor så har de ändå valt att svara, vilket har varit väldigt 

underlättande för vår uppsats. Er medverkan har bidragit till en bredare inblick gällande er 

uppväxtförhållanden men även anledningarna till de valt kriminell livsstil,  

Den vi även vill tacka är vår handledare Henrik Stenberg. Han har bidragit till stor hjälp under 

uppsatsens gång, när man mött på svårigheter så har han på bästa möjliga sätt försökt 

underlätta och vägleda oss rätt. 
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Abstrakt  

Kriminaliteten bland ungdomar är ett problem som blir större och större i dagens samhälle. 

Mot den bakgrunden har vi genomfört en undersökning om varför unga män i åldrarna 16-23 

som är bosatta i utsatta områden i Helsingborg valt att utveckla en kriminell livsstil och bryta 

mot narkotikabrottslagen genom att sälja narkotika. Vidare har syftet varit att förstå hur de 

upplever den kriminella karriären eller upplevde i de fall de valt att avsluta den samt ifall det i 

efterhand lett till några problem för dem. I studien har vi analyserat vad de bakomliggande 

faktorerna är för att de unga männen valt att vända sig till den kriminella livsstilen, men även 

till före detta kriminella om de bakomliggande faktorerna till varför de valt att avsluta denna. 

 

I denna studie har vi valt att utgå utifrån den kvalitativa forskningsintervjun och intervjuat tio 

unga män. Resultatet har analyserats med hjälp av teorier och begrepp skapade av Erving 

Goffman, Thomas Scheff, Richard Wilkinson, & Kate Pickett och Travis Hirschi.  

 

Resultatet visar att de unga männen vänder sig till de kriminella kretsarna för att familjens 

ekonomi varit svag, icke närvarande föräldrar och på grund av att de är bosatta i ett utsatt 

område där majoriteten av de bosatta har liknande problem. De som valt att avsluta den 

kriminella livsstilen har avslutat den dels på grund av respekten mot anhöriga.  

 

 

Abstract  
 

The crime among young people is a problem that is getting bigger and bigger in today's 

society. Which has meant that in this study we have conducted a study on why young men 

aged 16-23 who live in take areas in Helsigborg who have chosen to turn to the criminal 

lifestyle and break the drug crime law by selling drugs. Furthermore, the purpose has been to 

present their thoughts on how they perceive the criminal career or experienced, if they chose 

to terminate it and if it subsequently led to some problems. The study has analyzed what the 

underlying factors are that the young men chose to turn to the criminal lifestyle, but also to 

the former this criminal about what the underlying factors why they chose to end. 
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To be able to carry out this study, we have chosen to start from the qualitative research 

interview when we interview ten young men. In order to facilitate but also to get a broader 

perspective, we have also chosen to use suitable theorists such as Erving Goffman, Thomas 

Scheff, Wilkinson, Richard & Pickett, Kate and Travis Hirschi. 

 

The result of the thesis has been that the young men turn to the criminal circles for the reason 

of lack of the economy, non-present parents, but also because they are resident in a vulnerable 

area where the majority of the residents have resembled basic problems. Those who have 

chosen to end the criminal lifestyle have ended partly because of respect for relatives. 
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1. Inledning  

 

Narkotikabrott har under de senaste årtiondena ökat i stor grad i Sverige, enligt statistik från 

brottsförebyggande rådet har det skett 78 188 anmälningar år 2008 som ökat till cirka 100 000 

anmälningar år 2017. Antalet anmälningar mot narkotikastrafflagen har ökat med 28 % och 

87 % av de misstänkta är män (brå, 2019).  

 

Men vad är de bakomliggande faktorerna till narkotikabrott? I tidigare forskning så tar man 

upp att problem i utsatta bostadsområden och familjeförhållanden orsakar brott överlag. 

Bostadsområden som anses som utsatta områden är en stor anledning till att unga män väljer 

att vända sig till den kriminella livsstilen, men även familjeförhållanden har en stor betydelse, 

med anledning till att när man har dåliga relationer till sina föräldrar ökar risken  för unga 

män att vända sig till denna livsstil. Med detta som bakgrund kommer vi att studera unga män 

mellan 16-23 som är bosatta i utsatta områden i Helsingborg och som väljer narkotika. Ett 

utsatt område utmärks av utanförskap. I Sverige har graden av brott varierat för varje år, men 

de senaste åren har antalet av brott ökat i socialt utsatta områden som påverkar de som bor där 

och deras livsvillkor.  

De som begår brott betraktas ofta som avvikare i samhället. I artikeln ‘’ Good versus bad , 

Anita Heber (2013)’’ framkommer det att de som utför kriminella handlingar anses som onda 

och onormala människor som utgör ett hot mot samhället. De definieras som en grupp som 

skiljer sig från människor som är ‘’normala’’ och inte bryter mot normer och regler ( Heber, 

2013). I studien tillämpas Erving Goffmans begrepp stigma, som innebär att man sätter en 

stämpel på individer som man anser vara annorlunda för att belysa hur dessa ungdomar 

stigmatiseras i samhället.  

 

Målet med uppsatsen är att genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur tio unga män som 

säljer narkotika beskriver den kriminella karriären, varför de blev kriminella och livet efter 

det att man avsluta den kriminella karriären, i de fall ungdomar valt detta. Sex av de unga 

männen lever i den kriminella livsstilen idag och fyra har avslutat den. Undersökningen 

bygger på kvalitativa intervjuer för att ta del av männens egna upplevelser och erfarenheter. 

Genom att studera de unga männen ur ett sociologiskt perspektiv lär vi få en bredare inblick 

gällande anledningarna till varför unga män väljer den kriminella banan i koppling till deras 

uppväxtförhållanden.  
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1.2. Syfte 

 

Studiens syfte kommer att baseras på att undersöka och förstå varför tio unga män i åldrarna 

16-23 som är bosatta i utsatta områden i Helsingborg valt att vända sig till den kriminella 

världen och sälja narkotika. Vidare är syftet att studera hur de upplever den kriminella 

karriären och i de fall de avslutat denna vad som bidragit till att de upphört med kriminalitet. 

Det innebär att de unga männens livsvillkor är i fokus i studien som förstås utifrån relevant 

sociologisk teori. 

 

2.1 Frågeställning 

 

Av vilka skäl väljer unga män i utsatta områden i Helsingborg att sälja narkotika, hur 

upplever de den kriminella karriären och varför väljer en del att avsluta den? 

 

2.2 Studiens avgränsningar 

  

Studien är avgränsad till att beröra unga män i åldrarna 16-23 som bryter eller har brutit mot 

narkotikastrafflagen. Vidare är studien avgränsad till utsatta områden i Helsingborg. 

Studien har genomförts genom intervjuer med de unga männen.  

 

3. Bakgrund 

 

I detta kapitel ger vi en bakgrund till området som studeras och definierar de begrepp som 

berör detta område.  

       

3.1 Begreppet ungdom 

 

Ungdomsperioden är en fas i livet mellan barndom och vuxenheten. Ungdomen inträffar i 

åldern 13-14 år, i samband med inträdet i puberteten och vuxenheten sker i samband med att 

individen utvecklas och skapar sig en självbild. Ungdomstiden är en fas som utmärks av steg 

mot oberoende från familjen genom att skapa en social krets med jämnåriga. Vuxenheten sker 
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i och med att individen tar mer ansvar för sitt liv och etablerar sig på arbetsmarknaden 

(Estrada & Flyghed, 2017, S.15). 

 

3.3 Utsatt område 

 

Ett utsatt område definieras som ett område som kännetecknas av en låg socioekonomisk 

status där kriminella har ett inflytande på lokalsamhället och där de boende ofta är invandrare. 

De utsatta områdena innefattar många olika typer av riskfaktorer vilket kan bidra till en 

instabil tillvaro för de som bor i området som arbetslöshet, ohälsa samt misslyckad skolgång. 

Riskfaktorerna kan även bidra till oro hos invandrargrupperna, inte minst som att många av 

dem haft traumatiska upplevelser av krig och förföljelse. I en del utsatta områden har det 

etablerats en kriminell struktur över tid som ökar risken för att nya ungdomar rekryteras till 

kriminalitet och som är svår att bryta. Även de boende som inte utför kriminella handlingar 

berörs på så sätt att de upplever oro och trots detta vågar de inte alltid anmäla brott eftersom 

de riskerar utsättas för hot eller brott av ungdomarna. Ungdomarna som utför brotten är 

fortfarande i en fas där de utvecklas och de påverkas av de kriminella strukturer som har 

byggts upp över tid. De påverkas av kriminella aktörer som har ett mod att utföra kriminella 

handlingar utan att visa någon rädsla. (www.polisen.se).  

  

I de utsatta områdena är försäljningen och konsumtionen av narkotika den största 

bakomliggande faktorn till kriminaliteten i de utsatta områdena enligt polisen. Polisen menar 

att de kriminella kontinuerligt förstärker de kriminella nätverken i området och skapar 

konflikter med kriminella nätverk i andra utsatta områden. Enligt polisen bidrar dessa 

konflikter till allvarliga händelser, så som skjutningar, vilket leder till ökad oro hos 

befolkningen i samhället. Trots att polisen försöker lösa dessa problem är det svårt då de unga 

kriminella männen lyckas komma på nya strategier för att inte åka fast och kunna fortsätta 

den kriminella karriären (www.polisen.se).  

 

3.4 Narkotikabrott 
 

Narkotikamissbruket har sedan slutet av 1960 bedömts som ett mycket allvarligt 

samhällsproblem i Sverige. Detta har medfört att lagstiftningen gällande narkotika har blivit 

striktare och resurserna har ökat för att kunna bekämpa narkotikahandeln. Narkotikalagen 
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infördes år 1968, vilket innefattar innehav, framställning, överlåtelse samt konsumtion av 

narkotika. Huvud brotten är fyra stycken, ringa narkotikabrott, normalbrott, synnerligen grovt 

narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Huvudbrottet som kallas för ringa narkotikabrott 

innefattar att gärningsmannen innehar en liten mängd narkotika för eget bruk. Om innehavet 

av narkotika är mycket stort och bedöms vara i syfte att bedriva handel med narkotika så 

betraktas det som synnerligen grovt narkotikabrott. 

  

I självrapporterings studier på skolor som utförs årligen av Centralförbundet för 

narkotikaupplysning framkom det under 2000-talet att en begränsad andel av eleverna provat 

narkotika någon gång, medan ungdomar som går i gymnasiet som är närmare 18 år har antalet 

ökat med mer än dubbelt än 9onde klasserna som provat (www.bra.se).   

 

3.5 Tidigare forskning 

 

3.6 Avhandling:  Berättelser om ungdomsgäng i förorten Genus, makt, moral 

   
Doktorsavhandlingen ’’ Berättelser om ungdomsgäng i förorten Genus, makt, moral’’ är 

skriven av Sussane Liljeholm Hansson, som är lärare samt forskare på institutionen för socialt 

arbete. År 2008 i november blev hon färdig med avhandlingen där hon genomfört analyser av 

kriminella berättelser av ungdomsgäng i olika utsatta förorter. Liljeholms syfte är alltså att ta 

del och förstå kriminalitet utifrån de kriminellas historier.  

Denna avhandling belyser brottslighet som ett fenomen i samhället och hur den påverkar 

samhället. Liljeholm tar upp att ungdomar från utsatta förortsområden är de som ligger bakom 

många av de kriminella gärningar som sker, vilket innefattar ungdomar som går i attack mot 

polisen, ungdomsgäng som använder sig av våld och utför skjutningar och ungdomar som 

genom sina handlingar skadar samhället. Denna typ av brottslighet uppstår för att dessa 

ungdomar är bosatta i utsatta förortsområden som framkallar en rad problem. När dessa 

händelser rapporteras av bland annat journalister medför det ibland att det skapas förutfattade 

meningar om människor som är bosatta i förorten. I samband med handlingarna som 

ungdomarna utför talar bland annat politiker om vad som skall göras, vilka strategier man ska 

tillämpa för att lösa detta problem samt vad de bakomliggande faktorerna är. Det 

avhandlingen vill lyfta fram är hur invånarna i förorten upplever kriminaliteten, genom 

intervjuer och fältobservationer för att ta reda på deras historier. Väljer man att utgå utifrån de 
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lokala berättelserna så kan man få utförliga förklaringar hur kriminalitet uppstår ( Liljeholm, 

2014).  Resultatet av Liljeholms analys framhäver de kriminellas ungdomars bakgrund, 

tankesätt och andra viktiga saker som berör deras historia, det vill säga till vilken anledning 

de utför och vad de bakomliggande faktorerna egentligen är. Avhandlingen har inspirerat oss 

att studera detta område genom att vända oss till de som utför kriminella handlingar. 

3.7 Rethinking the sociology  of stigma 

  

Denna vetenskapliga artikel behandlar begreppet stigmatisering/ stigma som är skapat av 

Erving Goffman, där begreppet presenteras i hans bok : Stigma: Notes on the Management of 

Spoiled Identity (1963). I anknytning till mikrosociologiska och psykologiska 

forskningsmetoder så menar författarna i relation till sociala och politiska frågor, det vill säga 

hur samhället och individerna i samhället använder begreppet stigma, att de vill diskutera 

konsekvenserna av ojämlikhet. Simon Parker och Robert Aggleton kritiserar en kampanj som 

kallas för ‘’  anti-stigma campaign Heads Together’’. Detta är en kampanj som infördes år 

2016 där syftet är att de som har någon slags mental ohälsa inte ska stigmatiseras. Denna 

kampanj startades av den brittiska kungafamiljen där syftet är att hjälpa individer som är 

utsatta för psykisk ohälsa att söka hjälp och inte tänka på vad andra tycker om dem och detta 

har man arbetat med genom att sprida information på olika webbplatser, plattformar och i 

sociala medier. Utifrån detta har människor delat med sig av sina kunskaper då det kommer 

till mental ohälsa för att förmedla för tittarna att det är accepterat.  Artikelns syfte är slutligen 

att inte bara förstå begreppet stigma och dess betydelse, utan även att man förstår hur det kan 

tillämpas i samhället i relation till nedbrytning, orättvisa, ojämlikhet, med mera.  

 

Denna artikel har gett oss en inblick på hur stigmatisering används i samhället och hur 

begreppet kan användas på kriminella individer.  

 

3.8  ’’Good versus bad? Victims, offenders and victim-offenders in Swedish crime 

policy ‘’    
 

Den vetenskapliga artikeln ’’Good versus bad? Victims, offenders and victim-offenders in 

Swedish crime policy ‘’   är skriven av Anita Heber, som är studierektor för 

forskarutbildningen vid kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. I artikeln 

framkommer det att i analyser som skett kring brotts politiska beskrivningar av offer och 



 12 

brottslingar, som är att brottsoffren som anses goda människor som är i behov av hjälp, 

medan de kriminella gärningsmännen anses som dåliga, onormala människor och som ett hot 

mot samhället. Dessa framställs helt enkelt som annorlunda, de definieras som en grupp som 

skiljer sig från ’’oss’’, dvs ’’normala’’ människor, som inte bryter mot normer och regler. 

Heber lyfter fram Sociologen Zygmunt Bauman som menar att samhället stöter ut ’’de andra’’ 

ifrån oss ’’vanliga’’ för att de inte anses passar in genom att lyfta fram dem som en grupp 

människor som anses som annorlunda och farliga. Han menar att detta bidrar till en 

uppdelning i samhället, mellan ’’vi’’ och ’’dem’’.  Bauman menar även att andra faktorer som 

fängelsestraff bidrar till att det blir en uteslutning av kriminella i samhället och att 

människorna anser ’’dem’’ som annorlunda. 

  

I den svenska brottspolitiken och brottsutvecklingen anses offren i allmänhet ha företrädesrätt. 

De fall som uppmärksammas i media handlar till en stor del om brottsoffren som är kvinnor 

vilket innebär att politikerna använder offren i sin retorik för att de vill fånga folkets 

uppmärksamhet. I brottspolitiken framhävs det att majoriteten av brotten utförs av män vilket 

bidrar till att medborgarna i samhället ofta förväntar sig att det är en man som utfört brottet, 

medan det i verkligheten är många kvinnor som utför brott, att de inte endast är offer, utan att 

även män ofta blir det. 

 

Vi har fått inspiration av denna artikeln då det kommer till uppdelningar i samhället, som vi i 

efterhand kunnat använda till vår studie. Det vill säga att kriminella anses som ‘’annorlunda’’ 

människor i samhället.  

 

 3.9 Family Transitions and Juvenile Delinquency*   
Den vetenskapliga artikeln  ‘’Family Transitions and Juvenile Delinquency’’  lyfter fram en 

stor undersökning som visar att barn som är uppvuxna i ett hem med föräldrar som lagt tid på 

att uppfostra dem rätt utför färre brott än ungdomar som kommer från hem som upplevt en 

mindre bra uppväxtmiljö. Det framhävs att när föräldrarna separerar påverkar det ungdomarna 

mycket, vilket ökar risken att de begår brott. Det lyfts fram att barn i hushåll där endast en 

förälder är närvarande hamnar lättare i den kriminella världen än ungdomar som är uppvuxna 

med båda föräldrarna. Barn som är uppvuxna med en förälder får inte lika mycket 

uppmärksamhet, med tanke på att den ensamstående föräldern måste även kämpa för att få 

livet att gå runt. Detta innebär att barnet inte får lika mycket tid med föräldern, vilket innebär 

att barnen riskerar att bli ensam och av det skälet vänder sig till fel kretsar. Forskning har 
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dokumenterat att närvaron av två föräldrar bidrar till att man har mer tillsyn över barnen. 

Trots att man lever ihop med båda biologiska föräldrarna så är det viktigt att de är närvarande 

och lägger mycket tid på barnet då det framkommer i studier att även de barn som inte träffar 

sina föräldrar tillräckligt mycket har lätt att utföra brott. Författarna menar att barn behöver 

närhet och någon som vägleder dem i ung ålder. 

 

Vi anser att denna artikel är lämplig till vår studie då vi lägger mycket fokus på de unga 

männens uppväxt och familjerelationer. I samband med artikeln får vi en inblick på hur 

kriminella valt den kriminella livsstilen i relation till deras uppväxt.   

 

3.10 Before and after crime: life-course analyses of young offenders arrested in 

19th century northern Sweden 

 

Syftet med artikeln är att undersöka hur individer som begått brott levde innan de utfört brott 

samt efter avslutad kriminell karriär. Innan man begår brott så lever man ett liv som sedan 

förändras efter det att man utför en brottslig handling. När man begår brott och blir dömd så 

får man genast en negativ stämpel som beskriver en som annorlunda. Vidare så påverkar detta 

individens möjligheter till att bland annat kunna komma in på arbetsmarknaden negativt, 

vilket det inte gjort före individen valt att begå brottet (Vikström,2011). 

Vikström lyfter även upp att det finns hel del forskning om kriminalitet och brott men inte om 

livserfarenheter gällande de som begår brott. Därför fokuserar Vikström på att ta upp olika 

fall som handlar om kända brott som utförts i Sverige i anknytning till de individer som valt 

att utföra brott och brottens bakomliggande livshistoria (Vikström,2011). 

  

Enligt forskning så har de har individer som blivit frisläppta efter att ha begått brott funnits 

kvar i det svenska systemet genom brottsregistret, vilket påverkat samhällets sätt att se på 

dem, vilket innefattar ett nedvärderande sätt. Detta påverkar individens självbild negativt 

utifrån hur andra behandlar dem. I samband med detta har de som utfört brotten varit 

olyckliga vilket medfört att de begått brott igen. Att individerna levt i misär är inget som man 

bevisat i individernas kriminalregister , utan endast brottet som utförts, det vill säga att man 

inte framfört anledningarna till varför dessa individer valt att begå brott. Dessa individer är de 

som efter att ha brutit mot lagen även är de som i längre perioder stämplas av samhället. De 

flesta är unga män. Då det gäller kvinnor så får de mer stöd då det begått ett brott eftersom att 
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de inte bara brutit mot lagen utan även förväntningarna som finns på en kvinna i samhället, 

vilket innefattar dubbla avvikelser (Vikström,2011). 

 

De unga männen som vi valt att studera har brutit mot en lag. Med hjälp av denna artikel har 

vi kunnat få en djupare förståelse till anledningarna till att de unga männen väljer att bryta 

mot lagen. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

 Vi kommer att presentera 4 olika teorier som är relevanta för att tolka det empiriska 

resultatet. Travis Hirschi kontrollteori är den första teorin vi valt att använda oss av, den 

förklarar anledningar till varför inte människan väljer att utföra brott, vilket anses som 

lämpligt då de unga männen har brist på de punkter Hirschi påpekar, brister på sociala 

banden. Den andra teorin vi valt är Jämlikhetsanden som lyfter fram att ojämlikheten är den 

bakomliggande faktorn till att sociala och hälsorelaterade problem förekommer även i länder 

som är rika. Det tredje begreppet är Stigma som innebär att man sätter stämpel på en individs 

sedliga status genom att uppfatta individen som avvikande. Den sista teorin vi valt är Sociala 

band av Thomas Scheff som grunden av resultatet av hur något upplevs baserat på sociala 

interaktioner. Utöver sociala band har vi även valt att använda oss av Scheffs begrepp skam 

och stolthet, som innebär att detta är individens grundkänslor som uppkommer i olika 

situationer. Vi kommer även att använda oss av Scheffs begrepp över- under differentiering 

som beskriver individers känslor i relation till olika grupper. 

4.1 Kontrollteori – Travis Hirschi  

Istället för att lägga fokus på varför individen anses som avvikande i samhället, har Hirschi 

istället valt att fokusera på anledningar till varför människan inte utför brott. Enligt Hirschi så 

utför inte människan kriminella handlingar på grund av de sociala banden. Det bygger på ifall 

man har starka eller svaga sociala band, det vill säga att individer som har svaga sociala band 

har lättare att utföra kriminella handlingar för att de oftast inte har någon att ta hänsyn till 

samt inget att förlora. Individer som har starka och betydelsefulla sociala band har svårare att 

utföra kriminella brott då de inte vill riskera något. För att få en djupare förståelse för varför 

individer inte väljer att utföra brott förklarar Hirschi fyra olika typer av sociala band, 

anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse (Hirschi, 1969). 
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Anknytning bygger på sociala band som haft en stor betydelse för individen i hela ens liv, så 

som föräldrar, partner och barn, människor man tar hänsyn till och helst inte vill skada. Starka 

sociala band i anknytningsfasen menar Hirschi att det är den övervägande anledningen till 

varför man inte begår kriminella brott, då individen inte vill skada eller påverka de 

betydelsefulla människorna  (Hirschi, 1969). 

Det sociala bandet Åtagande bygger på att individen har etablerat sig i samhället och 

åstadkommit något. Individen undviker att riskera det man åstadkommit, så som utbildning 

eller arbete och reflekterar över de konsekvenser som kan förekomma i relation till 

risktagande, ifall det är värt att riskera sin utbildning eller arbete för att utföra ett 

brott  (Hirschi, 1969). 

Delaktighet bygger på att individen inte utför kriminella brott för att inte bryta mot 

gemensamma normer genom att individen är delaktig olika aktiviteter, föreningar osv, för att 

inte vill uppleva känslan av att skämmas, utan vill vara som de ’’vanliga’’ 

människorna  (Hirschi, 1969). 

Övertygelse inom de sociala banden bygger på att man respekterar samhällets lagar. Att man 

inte går emot de lagar utan följer dem istället. Att man inte gör något som anses som 

avvikande i samhället.  

Hirschi menar att det är viktigt för föräldrar att närvara och visa mycket kärlek för barn i ung 

ålder och att försöka vägleda dem i rätt riktning i livet. Han menar att desto mer föräldrarna 

finns för barnen desto starkare blir det sociala bandet. När bandet är starkt mellan föräldrar 

och barn så får barnet dåligt samvete ifall de går emot den uppfostran de fått från föräldrarna. 

Han menar att barn/ungdomar som inte har sina föräldrar närvarande eller föräldrar som är 

missbrukare eller prioriterar andra människor har oftast sämre sociala band till barnen vilket 

bidrar till att ungdomarna har inget att förlora ifall de utför något brott (Hirschi, 1969). 

4.2 Jämlikhetsanden- därför är jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen 

 

Jämlikhetsanden är en teori som gör gällande att ojämlikheten är den bakomliggande faktorn 

till att sociala och hälsorelaterade problem förekommer även i länder som är rika. Kriminalitet 

och våld är något som ökar i samband med att ojämlikheten ökar i ett land. Desto mer jämlikt 

ett land är, desto mindre förekommer det sociala problem. Ojämlikheten i Sverige ökar och ett 

ojämlikt samhälle bidrar till ett splittrat samhälle, vilket bidrar till ökad social spänning. Vidare 
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så påverkar detta individers prestation, då de duktiga i samhället som har goda inkomster känner 

motivation att fortsätta arbeta och förverkliga sig som andra grupper inte gör (Wilkinson & 

Pickett , 2011). 

Författarna har med hjälp av statistik från bl.a. FN undersökt vilka länder som är mest ojämlika 

respektive jämlika. Sverige ligger på fjärde plats bland de mest jämlika länderna, men trots det 

så menar Wilkinson och Pickett att ojämlikhet förekommer i hela världen och att ojämlikheten 

även ökat i Sverige. Men hur orsakar ojämlikheten kriminaliteten och våldet i samhället? 

Människor som använder våld och utför kriminella handlingar gör det i samband med att de 

känner att de befinner sig i ett förnedrat tillstånd och upplever ett socialt värderingshot med 

skamkänslor som följd. Då de begår dessa typer av handlingar så försöker de förändra känslorna 

av skam till stolthet. Unga män som befinner sig i botten på den sociala skalan är de som utför 

handlingar som innefattar våld mer än andra. De unga männen gör detta i förhållande till att 

deras sociala status befinner sig i ett riskläge där känslan av skam förekommer och agerar därför 

med våld för att etablera ‘’status’’. Detta innebär att ojämlikheten går hand i hand med våld. 

Individer som däremot är bosatta i ett jämlikt samhälle befinner sig ett psykiskt tillstånd som är 

positivt. Detta resulterar i att de som är bosatta i jämlika samhällen även har bättre resultat i 

skolan än de som är bosatta i ojämlika miljöer, det senare beror på att man känner en rädsla för 

misslyckande i studierna då det vidare kommer att påverka ens en sociala status (Wilkinson & 

Pickett , 2011). 

Det Wilkinson och Pickett menar är att ojämlikheten som förekommer är den centrala 

anledningen till att denna problematik uppkommer (Wilkinson & Pickett , 2011). 

4.3 Erving Goffman- Stigma 

  

Stigma är en term som härstammar från det antika Grekland och sedan dess har termen 

innefattat en betydelse som menar att man ‘’stigmatiserar’’, det vill säga att man sätter en 

stämpel på en individs sedliga status genom att uppfatta dem som annorlunda och avvikande. 

Det förekommer olika typer av kategoriseringar, så som kroppsliga missbildningar, 

individuella karaktärer och tribala stigman som innebär att individer befinner sig i dessa 

kategorier ibland har en kollektiv gemenskap. Om någon i denna kategori uppfattas som olik 

de andra personerna som ingår i kategorin så utvecklas en uppfattning om denna individ som 

främmande eller utanförstående (Goffman, 1974). 
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Det finns tre olika typer av stigma: 1.kroppsliga missbildningar av skilda slag, 2. Den 

individuella karaktären, 3. Tribala stigman. Den första handlar om olika fysiska handikapp, 

medan den andra innefattar svag vilja, lidelser som är onaturliga eller brist på ärlighet. Detta 

är något som sammankopplas med deras förflutna vilket kan innefatta arbetslöshet, 

fängelsevistelse, självmordsförsök m.m. Den tredje typen inkluderar religion, nation och ras. 

Detta är något som berör generation till generation beroende på vilken familj eller släkt man 

tillhör. I dessa typer av stigma så besitter individen ett stigma vilket innebär att individen vare 

sig han eller hon vill eller inte avviker från samhällets förväntningar och benämns som icke 

normal (Goffman,1974).  

  

4.4 Sociala band – Thomas Scheff 

 

Scheff talar om sociala band som ett svårdefinierat begrepp. Scheff menar att begreppet 

sociala band innebär att individer anknyts till varandra. Sociala band är resultatet av hur 

relationer upplevs baserat på sociala interaktioner. De sociala banden kan definieras som 

trygga men även otrygga, beroende på situationen man befinner sig i och på människor man 

integrerar med. Om ens emotioner stämmer överens med de människor man integrerar med så 

upplever man trygga sociala band, om inte så upplever man otrygga sociala band. Scheff talar 

även om känslor som innefattar skam och stolthet och beskriver det som individens 

grundläggande känslor. Skam och stolthet är känslor som man upplever i förhållande till hur 

de sociala banden upplevs. Det innebär att individens självbild skapas i förhållande till de 

känslor av skam och stolthet som uppstår i relation till andra människor (Scheff, 1990). 

 

Känslan av skam är något som Scheff beskriver som individens främsta grundkänsla samtidigt 

som den upplevs negativt. Skam är en känsla som är kopplad till andra känslor som bland 

annat innefattar sorg och vrede. I samband med att man upplever andra känslor så reflekterar 

man över olika sätt att formulera sig på i anknytning till skam känslan. Skam är något som 

upplevs som en signal på otrygga sociala band. Det finns två typer av skam, den ena handlar 

om att man känner skam i samband med att man är omgärdad av människor som är 

annorlunda från en själv. Den andra uppstår när man är omgärdad av individer som liknar en 

själv, men att man inte kan leva upp till deras krav (Scheff, 1990). 
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Känslan av stolthet definieras däremot som positivt. Stolthet beskriver en individ som kan gå 

rakryggad. Upplevelsen av stolthet sker i samband med att individen känner en trygghet i de 

sociala band individen befinner sig, vilket beror på att individen känner gemenskap med andra 

individer (Scheff, 1990). 

 

I samband med de sociala banden talar Scheff även om över-under differentiering. 

Överdifferentiering innebär att individen inte har tillräckligt med förtroende för gruppen 

denne befinner sig i, vilket medför att hen istället fokuserar på att ta hänsyn till sina egna 

känslor och behov, istället för gruppens.  

Underdifferentiering är motsatsen, vilket innebär att individen i denna studie väljer istället att 

förneka sina egna känslor och behov, och istället fokusera på det som gynnar gruppen. 

Underdifferentiering innebär att individen upplever att denne måste prestera för gruppen och 

bete sig i likhet med andra för att inte utestängas av gruppen (Scheff, 1990). 

   

5.Metod 

 

I detta kapitel redovisas valet av metod och tillvägagångssätt som vi använt oss av för att 

kunna besvara på studiens syfte.  

 

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

  

Forskningsmetoden som vi valt att använda oss av i denna studie är den kvalitativa metoden. 

Genom den kvalitativa metoden så kan man få en mer djupgående förståelse för det område 

man undersöker eftersom att metoden innefattar intervjuer, observationer och att forskaren 

medverkar på fältet. Om man vill ta reda på varför individer handlar som de gör, olika 

meningsstrukturer eller hur världen fungerar så är det viktigt att man deltar i det man 

undersöker genom intervjuer eller observationer (Aspers 2011:33). Den kvalitativa 

forskningen har även nackdelar, då man menar att den kvalitativa metoden inte är tillräckligt 

följdriktig i jämförelse till kvantitativ metod. Inom den kvantitativa forskningen är det vanligt 

att man använder sig av enkäter i samband med en undersökning vilket medför att den 

kvantitativa forskningen förblir regelstyrd, tydlig och följdriktig. Inom den kvantitativa 

forskningen fokuserar man även på forskarens uppfattningar och teoretiska utgångspunkter 

utifrån vilka hypoteser skapas medan man i den kvalitativa forskningen lägger mer fokus på 
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undersökningspersonerna och deras uppfattningar och erfarenheter (Aspers,2011:33), 

(Alvesson & Sköldberg,2008).   

  

När individer samspelar och talar med varandra så uppstår en mänsklig interaktion, vilket 

innebär att de kan ställa frågor till varandra samt ge respons på varandras frågor. Därför har vi 

valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som guide.  Den kvalitativa 

forskningsintervjun handlar om att lägga fokus på undersökningspersonerna samt deras 

kännedom och uppfattningar om ett område. Undersökaren är den som har uppsikt över 

samtalet samtidigt som han/hon presenterar ämnet och gör en uppföljning av den information 

som samlas in. Själva poängen är att man som undersökare ska försöka relatera till den som 

blir intervjuad och förstå intervjupersonens perspektiv gällande ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2014: 15,17,19,41). 

  

 Vi menar att den kvalitativa metoden och forskningsintervjun är mest lämplig i anknytning 

till det vi studerar eftersom vi är ute efter att ta del av kriminella och före detta kriminellas 

uppfattningar och erfarenheter utifrån frågeställningen. För att ta reda på information som 

handlar om de anledningar till att de valde den kriminella karriären, hur de upplevde och i 

förekommande fall avslutade den kriminella karriären samt ifall att upphöra med kriminalitet 

medfört några problem i efterhand, så menar vi att det krävs intervjuer för att få en djupare 

förståelse för respondenternas uppfattningar. Genom intervjuerna har de personer vi 

undersöker möjlighet att ge oss en djupare förståelse för ämnet som hjälper oss att få mer 

konkreta svar i jämförelse med enkäter, där man inte har möjligheten att uttrycka sig lika 

utförligt som i en intervju. 

  

När man ska utföra en undersökning i form av intervjuer så finns det sju faser man kan 

förhålla sig till.  Fas nummer ett kallas för ‘’ tematisering’’ och handlar om att man före 

undersökningens start bör ha utformat syftet med undersökningen och de viktiga 

färdigheterna kring ämnet innan man startar. Fas nummer två är ‘’ planering’’ , där man ska 

planera själva upplägget i anknytning till ämnet och de sju olika faserna. Nummer tre är 

‘’intervju’’ som handlar om att man med fokus på den information man söker efter ska utföra 

intervjuerna. Fas nummer fyra , ‘’utskrift’’ syftar på att man ska ha färdigt underlag för att 

sedan kunna föra över det som sägs i intervjun till det som ska skrivas ned. Den femte fasen 

‘’analys’’ handlar om de kvalificerade metoderna som  ska tillämpas i intervjuerna utifrån 

syfte och undersökning. Fas sex ‘’verifiering’’ handlar om resultaten av intervjuerna i 
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koppling till reliabilitet och validitet, alltså om man lyckats undersöka det man fokuserat på 

att undersöka. Den sista fasen är ‘’rapportering’’ , här ska man i anknytning till etiska 

aspekter redovisa undersökningens resultat samt metoder (Kvale & Brinkmann, 2014: 145). 

Utifrån de sju olika faserna har vi noggrant planerat den typ av information som vi vill samla 

in samt hur vi ska gå tillväga för att kunna göra det. Vi har skapat en intervjuguide med olika 

frågor som baserats på huvudfrågan i studien ‘’ Vad var anledningen till att du gick in i den 

kriminella världen?’’ Under intervjuernas gång så inhämtade vi empiri genom att spela in det 

som togs upp under intervju samtalen i en mobiltelefon. Det muntliga skrevs sedan ned i ett 

dokument. 

  

5.2 Hermeneutik 

 Många forskare använder sig av metoder som innefattar tolkning av mening då målet för en 

stor andel är att alstra en uppfattning av sociala processer. Därför har vi valt att använda oss 

av den Hermeneutiska metoden eftersom att vi anser den vara mest lämplig för vår studie då 

vi studerar sociala processer som kräver tolkning av den empiri vi samlat in. 

Hermeneutisk meningstolkning handlar om att lösa svårigheter genom att tyda texter. Den 

hermeneutiska metoden behandlar även en cirkel som innefattar att olika delar av en text som 

uppfattas i anknytning till fullständigheten, vilket innebär att vi genom den hermeneutiska 

cirkeln kommer kunna få en bild av helheten av den empiri som vi samlar in genom att förstå 

mindre delar och tvärtom. Eftersom vårt fokus ligger på att studera kriminella och tidigare 

kriminella individers livsstil så har vi ställt frågor som kräver djupgående svar ställts till 

undersökningspersonerna. Detta innebär att vi i efterhand har tolkat olika delar av den 

information vi fått in för att kunna få en förståelse för helheten. Hermeneutiken överlag är 

även en allmän metod för humanvetenskaperna och uppfattningen grundas på det verkliga 

livet. Det finns olika kriterier som man kan utgå från för att få en djupare förståelse för ett 

fenomen. Kriterierna innefattar att man måste vara bekant med de förlopp som alstrar 

uppfattning i texten samtidigt som man måste ha en förförståelse för kontexten. Det vill säga 

att vi i detta sammanhang måste ha någon slags kännedom om narkotikabrott för att kunna 

förstå det samt en förförståelse för att kunna begripa hur saker och ting hänger samman, vilket 

vi skapat genom att ta del av tidigare forskning (Aspers,2011: 40,41). 

  

5.3 Urval 
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Kontakten med de unga männen skedde via våra sociala kontakter som bor i utsatta områden i 

Helsingborg. Vi ringde fyra olika personer som är födda och uppvuxna i dessa områden, vi 

berättade om syftet med vår uppsats samt att det hade underlättat ifall de kunde hjälpa oss 

hitta personer som vill delta anonymt i intervjuer. Dessa var positivt inställda och inom en 

vecka hade alla fyra ordnat telefonnummer till de unga män från de olika områdena som ville 

delta. Dessa var mellan åldrarna 16-23 år. Monica Dalen menar att individer kan uppleva en 

situation olika, så därför är det viktigt att ha så många åldersgrupper som möjligt då det ger 

mer information, vilket bidrar till ett bredare perspektiv (Dalen, 2008). Antalet intervjuer 

baseras på tiden vi har. 

  

Vi ringde upp var och en och förmedlade mer ingående om syftet med uppsatsen. Majoriteten 

var positivt inställda, medan två av de unga männen var mer kritiska och ifrågasatte vår studie 

men ställde ändå upp på att bli intervjuade. Under samtalet bestämde vi även tid och plats om 

vart intervjuerna skulle ske. Vi fick möjligheten att intervjua unga män som ständigt bryter 

mot narkotikabrotts lagen och som brutit mot den tidigare. Valet av områden baseras på var 

det utförts mest brott under det senaste året. 

 

Det lämpliga urvalet vi valde att använda oss av var snöbollsurval med anledning av att våra 

sociala kontakter kontaktade de unga männen som brutit eller bryter mot narkotikabrotts 

lagen. Fördelen med snöbollsurval är att ifall någon av respondenterna inte hade haft 

möjlighet att delta i en intervju så hade våra sociala kontakter hittat en ny lämplig respondent. 

Nackdelen är att det finns risk att man hänvisas till samma nätverk där personerna känner 

varandra och i hög grad har liknande tankar och åsikter vilket kan bidra till ett urval som blir 

begränsat (Alvehus, 2013: 68). 

5.4 Tillvägagångssätt 

  

Anledningen till varför vi valde att genomföra en kvalitativ studie var för att den bygger på att 

utföra intervjuer vilket bidrar till en större förståelse för området vilket även ger möjligheten 

till att upptäcka mönster av erfarenheter samt upplevelser. Den bidrar till möjligheter att 

försöka förstå människors sätt att reagera och resonera vilket ger möjlighet att få en djupare 

information vilket bidrar till en djupare bredare förståelse för och inblick i området (Trost, 

2005: 32). 
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Inför intervjuerna skapade vi en väl planerad intervjuguide där vi formulerat frågor för att få 

våra frågeställningar besvarade. Vi formulerade även ett informationsbrev där vi berättar lite 

kort om oss själva, samt vad vi har för skyldigheter och vad de har för rättigheter under 

intervjuns gång. 

  

Enligt Trost är det viktigt att man befinner sig i en miljö där man inte blir störd när man ska 

genomföra intervjuer, han menar även att det är viktigt att tänka på så att miljön är trygg. Med 

tanke på att frågorna kan innehålla information som intervjupersonerna inte vill att någon 

annan skall höra valde vi att utföra intervjuerna i ett grupprum på Helsingborgs högskola 

campus. Vi valde att intervjua dem en åt gången av den anledningen att det är lätt hänt att den 

tystlåtna inte kommer till tals, medan de som är talföra tar över all uppmärksamhet. Det är lätt 

hänt att känslan av vara obekväm skapas då man inte vågar säga det man tycker (Trost,2005: 

66) . Vi valde att utföra intervjuerna tillsammans, vilket har sina för och nackdelar, fördelarna 

är att vi som intervjuar känner oss mer bekväma, på så sätt att vi båda har kontroll över 

frågorna och området. Det är också en fördel av den anledningen av att man underlättar för 

varandra, medan den ena intervjuar lyssnar den andra och ordnar med inspelningen och 

anteckningarna. Nackdelarna är dock att respondenten kan känna sig obekväm som påverkar 

svaren på frågorna (Trost, 2005: 66-67). 

  

I början av intervjun berättade vi lite kort om oss själva, syftet med uppsatsen, samt de etiska 

förhållningssätt vi följer. Vi hade förberett vad vi ska säga gällande uppsatsens syfte och de 

etiska aspekterna, med anledning av att kunna ge alla respondenter samma information. I 

början av intervjun var vi tydliga med att de kommer vara anonyma, att deras namn inte 

kommer att framkomma och att det inte skall finnas någon möjlighet för att någon kommer att 

igenkänna dem. Enligt Trost är det viktigt att intervjun sker endast mellan intervjuaren och 

respondenten och att man håller anonymiteten man lovat (Trost,2005:61). 

 

5.5 Etiska aspekter 

  

Under en studie uppkommer det problem i samband med att man arbetar vetenskapligt med 

individers privatliv som man i sin tur sedan redovisar på en offentlig plan. Av den 

anledningen är det viktigt att man redan i början av studien reflekterar över de etiska frågor 
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som man bör ta hänsyn till. De centrala riktlinjerna under en intervjuundersökning är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 

2014: 99,105). 

  

Informerat samtycke 

Informerat samtycke handlar i grunden om individuell självständighet och att göra gott. Det 

innebär att man som forskare upplyser om syftet, risker, samt de rättigheter som 

undersökningspersonerna har i samband med deras deltagande i undersökningen. Det är även 

viktigt att man informerar undersökningspersonerna om vad materialet kommer att användas 

till samt vem som kommer att ha möjlighet att läsa det. Undersökningspersonerna ska även 

vara informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de med har rätt att välja att 

avsluta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014:107). 

  

Konfidentialitet 

Under studien så kommer forskaren och undersökningspersonerna överens om vad som ska 

ske med den empiri som samlas in. Det innebär i de flesta fallen att man inte presenterar 

information som röjer deltagarnas identitet. Detta är på grund av att man ska ta hänsyn till det 

individer man undersöker och därför är det även viktigt att man får deltagarnas tillstånd till att 

publicera den information som erhålles (Kvale & Brinkmann, 2014:109). 

  

Konsekvenser 

I anknytning till principen om att göra gott så ska man som forskare granska de konsekvenser 

som kan uppstå i samband undersökningen. Det är viktigt att risken för deltagaren att ta skada 

av undersökningen är så liten som möjlig. Detta innebär att forskaren bär på ett ansvar och 

bör därför reflektera noggrant över de konsekvenser som kan uppstå för deltagarna samt den 

grupp som man företräder (Kvale & Brinkmann, 2014:110). 

  

Forskarens roll 

Forskarens integritet, det vill säga ärlighet, erfarenhet, kunnighet och lojalitet, har en stor 

betydelse för uppföljningen av de etiska riktlinjerna. Forskarens medkänsla i moraliska frågor 

påverkar alltså beslutet om att ta hänsyn till etiska riktlinjer starkt. Det är även viktigt att 

forskaren presenterar rätt empiri som samlats in av deltagarna, i hänsynstagande till 

deltagarna samt för den vetenskapliga kvalitetens skull (Kvale & Brinkmann, 2014:111). 
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Utifrån de olika riktlinjerna så har vi som utför studien skickat ett informationsbrev till de 

som ska delta i studien. Informationsbrevet upplyser om syftet med undersökningen samt att 

de som deltar i undersökningen kommer att förbli anonyma. Informationsbrevet innehåller 

även information som tydliggör att man har rätt till att avsluta sitt deltagande om man känner 

att man inte vill fortsätta. Eftersom att undersökningen handlar om kriminalitet, så kan ämnet 

uppfattas som i hög grad känsligt och skambelagt och av den anledningen har vi varit 

noggranna med att förklara hur de data som samlas in kommer att hanteras samt vem som 

kommer att kunna läsa det som redovisas. Eftersom att det är vi som utfört undersökningen så 

bar vi även på ett ansvar utifrån de etiska riktlinjerna genom att vara ärliga mot deltagarna och 

kunniga inom ämnet kriminalitet. Detta skedde i hänsynstagande till deltagarnas och deras 

trygghet samt för att kvaliteten på studien ska vara så bra som möjligt. 

6. Resultat 
 

För att förhålla sig till den anonymiteten vi lovad de unga männen har vi valt att byta namn på 

dem, samt inte nämna de utsatta områden som de är bosatta i, vi har även valt att undvika 

historier som kan igenkännas av andra människor. Vi har därför valt att namnge de unga 

männen med fingerade namn så att det ska bli lättare för läsarna av uppsatsen att hänga med. 

För att hänga med i resultatet har vi valt att först och främst berätta lite kort om var och en av 

de unga männen.  

 

Kalleh är en av de unga männen som är tjugoett år gammal som avslutade skolan på grund av 

att hans familj hade det dåligt ekonomiskt ställt. 

 

Adam är tjugotre år gammal som är före detta kriminell, i dagsläget arbetar han som bagare i 

en pizzeria.  

 

Lito är idag tjugofyra år gammal som också är före detta kriminell, i dagsläget studerar han 

och arbetar som städare.  

 

Redar är i dagsläget tjugotvå år gammal som också har i yngre dagar brutit mot 

narkotikabrotts lagen. Han har i nuvarande läge avslutat den kriminella karriären.   
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Den nittonåriga Levi har levt den kriminella livsstilen när han var yngre, men dagsläget är han 

fri från den kriminella livsstilen och arbetar på sin systers mans företag.  

 

Den tjugotvå åriga Jusuf har haft en tuff uppväxt, då båda föräldrarna inte kunnat närvara på 

grund av hans mor fått försörja familjen medan hans far suttit inne i fängelset.   

 

Ladin är arton år gammal och är i nuvarande läge fortfarande aktiv som narkotika säljare. 

Ladin bryter varje dag mot narkotikabrotts lagen genom att sälja narkotika och förbruka det 

själv.  

 

Meguan som är tjugoett år gammal har haft en tuff uppväxt då båda hans föräldrar har 

psykiska funktionsnedsättningar. Han har alltid haft ansvar över hushållet. 

 

Mion är en ung man på sjutton år som också haft tuff uppväxt då hans föräldrar varit 

frånvarande på grund av att de missbrukat narkotika. 

 

Den yngsta respondenten är Edium som är sexton år gammal. Edium har i ung ålder valt att 

hoppa av gymnasiet då han ansåg att det blev för stressigt att lägga fokus på skolan, 

försäljningen av narkotika samt försörjningen av familjen.  

 

 6.1 Kriminalitetens orsaker 

 

De deltagande respondenterna är unga män mellan åldrarna 16-23 år, som är bosatta i 

Helsingborgs utsatta områden. Alla dessa unga män har det gemensamt att de har utländsk 

bakgrund och att anledningarna till att de valt den kriminella livsstilen är dels på grund av de 

lättförtjänta pengarna man får genom att sälja narkotika. 

Åtta av de unga männen hade de dåligt ekonomiskt ställt hemma då deras föräldrar bland 

annat inte hade ett jobb med en inkomst som räckte för att uppfylla de unga männens behov i 

ung ålder. De två resterande respondenterna som hade det bra ekonomiskt ställt valde den 

kriminella karriären på grund av deras umgängen. Det finns även andra bakomliggande 

faktorer som påverkade de unga männens beslut till valet av den kriminella karriären, vilket 

bland annat handla om avsaknad av ena föräldern, brist på omvårdnad av föräldrarna, brist på 

materiella ting, missbrukande föräldrar samt psykiskt sjuka föräldrar. 
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Jusuf har vuxit upp utan sin pappa tills han blev tolv år gammal, och även då var hans pappa 

frånvarande på grund av att han satt i fängelset. Detta bidrog till att Jusufs mamma fick ta 

dubbla skift för att kunna försörja familjen vilket inte var tillräckligt för Jusuf då han inte fick 

de materiella tingen som han ansåg att han behövde. 

Den bristande omsorgen under hans uppväxt har påverkat hans val till en kriminell livsstil. 

Jag har mer eller mindre alltid varit kriminell, i yngre åldrar höll jag på med stölder, sedan 

utvecklades kriminaliteten till att istället börja sälja narkotika. Jag såg upp till de äldre 

killarna i området som hade fina kläder och bilar, och det vill jag också ha, och den enda 

utvägen för mig var då att sälja narkotika, så att jag kunde få in pengar för att nå upp till de 

drömmar jag hade. 

  

I likhet med Jusuf upplever också Meguan att hans uppväxt varit tuff då han inte fått 

tillräckligt med omvårdnad och materiella ting av sina föräldrar. Anledningen till att Meguans 

föräldrar inte kunde bidra med detta var för att båda drabbades av psykisk ohälsa. Detta 

bidrog till att han placerades olika familjer i samband med att socialtjänsten agerade. Meguan 

upplevde att han blev orättvist behandlad och inte kunde köpa det han ville vilket ledde till 

han började sälja narkotika för att kunna få en inkomst. 

 Utöver det som tidigare nämnts så har de tio unga männen gemensamt att de alla har kommit 

in i den kriminella världen i samband med deras umgängen. De har umgåtts med vänner som 

har brutit mot narkotikabrotts lagen samtidigt som de tjänat lättförtjänta pengar, vilket gjort 

det möjligt för de tio respondenterna att komma in i den kriminella världen och uppnå målen 

att köpa fina bilar och kläder samt att få makt. Exempelvis Redan, under intervjun frågade vi 

honom om vad som uppmuntrat honom till den kriminella karriären och han svarade ’’ pengar 

och makt’’. 

  

Ladin framhäver tydligt att påbörjandet av den kriminella karriären baseras dels på den 

stränga pappan, men även för att han såg upp till de äldre grabbarna, och ville uppleva den 

känslan av stolthet genom att ha de fina kläderna och bilarna de hade. 

  

Jag var väldigt ung när jag började bryta mot lagarna, jag tror det blev extra spännande med 

tanke på att pappa är och var så sträng. Jag har alltid sett upp till dom äldre, och alltid 

försökt bli som dem. Jag började först med att sno saker, och busa till med andra saker, för 

att få uppmärksamhet, och desto äldre jag blev, desto mer gjorde jag. Jag lärde känna de 

äldre grabbarna i området med fina bilar, märkeskläder osv, sakta men säkert blev jag 
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ifrågasatt om jag ville sälja, och tjäna snabba pengar, och självklart ville jag det. Till en 

början jobbade jag åt en i området, men idag har jag mina egna kontakter, och säljer endast 

åt mig själv. 

  

6.2 Kriminalitet, utbildning och arbete 

  

I svaren vi fick av de unga männen gällande deras förhållande till arbete och utbildning kan 

man se att många inte har ett lagligt jobb idag på grund av att de fortfarande befinner sig i den 

kriminella världen. Anledningen till att de flesta fortsätter att arbeta med narkotika är för att 

de känner sig tvungna i samband med deras vardag och förflutna då det har det dåligt 

ekonomiskt ställt m.m. Majoriteten av de unga männen har inte en avslutad 

gymnasieutbildning på grund av olika faktorer. Exempelvis den Kalleh som hoppade av 

gymnasiet i tidig ålder för att sälja narkotika. Kalleh uttrycker att han endast gick till 

gymnasiet för att få sitt CSN och socialisera sig med vänner, utöver detta hade han inget 

intresse för skolan. 

  

Edium är en av de yngsta respondenterna vilket innebär att han idag är i åldern som innebär 

att man går i gymnasiet. Edium har redan tagit beslutet om att hoppa av gymnasiet då han 

anser att det blir för stressig att lägga fokus på skolan, försäljningen av narkotika samt 

försörjning av familjen. Edium menar att han inte haft samma möjligheter som hans före detta 

klasskamrater på grund av att han måste uppfylla en roll som egentligen är föräldrarnas 

skyldighet. 

  

I anknytning till de unga männens förflutna samt nuvarande liv så har många haft svårt att i 

efterhand få ett lagligt jobb eller komma in på en universitetsutbildning. Ett citat från Meguan 

då vi frågat han om hans brott påverkat hans möjligheter till jobb och utbildning är  

Definitivt, har dock inte sökt så jätte mycket, men jag sökte till ett jobb som jag verkligen ville 

ha, det var bra betalt och man kunde lägga upp sina tider om hur man ville jobba själv. 

Intervjun och allting gick jättebra, fram till att de tog drogtestet och polisregistret, efter det så 

hörde de aldrig av sig. Så jag antar att de dömde väldigt snabbt då de fick fram resultat och 

svar de inte ville se. 
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Redan som däremot valt att avsluta den kriminella karriären upplever också att de brott han 

sysslat med påverkat hans jobbmöjligheter, men även möjligheter till utbildning. Efter den 

avslutade kriminella karriären ville Redan ta tag i universitet men fick ingen plats i Sverige på 

grund av hans förflutna, vilket medfört att han idag pluggar på universitet, fast utomlands. 

  

Lito som också avslutat den kriminella karriären är tjugo år är även den enda som inte har 

problem gällande jobb och utbildning då varken hans familj eller staten kände till hans tidigare 

kriminella liv. Lito berättar att han idag pluggar till byggnadsingenjör samtidigt som han jobbar 

som städare. 

  

Avslutningsvis så har de som avslutat den kriminella livsstilen fått problem gällande arbete 

och utbildning förutom Lito, som tidigare nämnts. Utöver detta så har det framkommit annan 

problematik. Redan berättar att han ett antal gånger blivit stannad av polisen eftersom att de är 

medvetna om hans förflutna trots att han inte brutit mot någon lag då han blivit stannad. En 

annan respondent vid namn Levi som avslutat den kriminella karriären har råkat ut för 

problem i samband med att han valt att avsluta den kriminella livsstilen, vilket inte berott på 

myndigheterna utan på hans gamla fiender. 

  

6.3  Kriminalitet som karriär 

  

Eftersom vårt syfte är att fokusera på unga män som begått brott som bryter mot 

narkotikabrotts lagen så har alla respondenter vi intervjuat begått denna typ av brott. Alla tio 

respondenter har brutit mot lagen genom att sälja narkotika. Redan som är en av de unga 

männen har inte bara sålt narkotika, utan även smugglat in det i landet. Fyra av de tio unga 

männen, det vill säga Ladin , Meguan , Jusuf och Mions, har även brukat det själv. 

  

 Orsakerna till den fortsatta kriminella livsstilen bygger på olika faktorer, men den faktor som 

uppmuntrat alla tio respondenter till att fortsätta är de lättförtjänta pengarna. Många av de 

unga männen kan inte tänka sig ett liv utanför den kriminella världen då det blivit en vana att 

tjäna lätta pengar och kunna handla det man vill. De som däremot avslutat den kriminella 

karriären har kunnat se ett liv utanför den kriminella världen. Andra orsaker som framkommit 

under intervjuerna är bland annat att många av de unga männen jobbar med detta för att 

familjen än idag har det ekonomiskt dåligt ställt och måste försörjas på något sätt.   
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Exempelvis Meguan, som har föräldrar som lider av psykisk ohälsa, har drabbats hårt av det 

vilket påverkat den situation han befinner sig i idag. Det innebär att hans föräldrar än idag inte 

har möjligheten att försörja sig.  Jag gör allt i min makt för att kunna ta hand om mamma och 

finnas där för henne, och den enda lösningen för att jag ska vara närvarande och underlätta 

dagen för henne är att jag säljer narkotika, för då är det inget schema jag måste följa, utan 

jag säljer när jag själv har möjligheten till det.  

  

Även Edium som än idag säljer narkotika gör det av den anledningen att han måste fortsätta 

för att få den ekonomin i familjen att fungera. Trots att Ediums familj inte är positiva till hans 

nuvarande livsstil så är kriminaliteten den enda utvägen för att få ekonomin i familjen att 

fungera. 

  

Mion förklarar anledningen till den fortsatta kriminella karriären som 

Pengar och respekt. Om du har pengar får du respekt, många ser upp till en. Till början av 

min karriär fick jag ingen respekt, men det är inte så längre. 

Mion framhäver även att en ytterligare anledning till den fortsatta kriminella karriären är för 

att kunna försörja föräldrarna som brukar narkotika. 

  

Utöver anledningen om att försörja sin familj, så handlar den kriminella livsstilen om att man 

hamnat i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Jusuf nämner att uppmuntran till den fortsatta 

kriminella karriären beror på att försäljandet av narkotika blivit en vana som är svår att bryta 

eftersom att det medför fördelar. Exempelvis att man kan tjäna pengar och själv kan planera 

sin vardag samtidigt som man inte behöver anpassa sig efter någon annan. 

  

En av intervjufrågorna som lyder på följande sätt ‘’ ingick du eller ingår du i något gäng? 

Ifall ja, upplevde eller upplever du att det finns konkurrens mot andra gäng?’’ blev endast 

besvarad med ja av en av de tio deltagande respondenterna, det vill säga Levis. Det innebär att 

de nio resterande inte ingick i något gäng utan arbetade antingen med att sälja narkotika för 

sig själva eller med sina vänner. Levis som tillhörde ett kriminellt gäng berättar att det finns 

konkurrens mellan gängen men att konkurrensen i Sverige inte är lika stor som i andra länder. 
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 6.4 Kriminalitetens villkor 

 

Respondenterna beskriver den kriminella världen i negativa ord. Många upplever det som 

stressigt medan andra upplever det som en mörk och död miljö. Vissa menar även att man har 

mycket press och ansvar då man inte vet vad som kommer att hända. Men det positiva som 

motiverar dessa unga män till att fortsätta att leva denna livsstil är för det mesta pengarna. 

  

Mycket ansvar. I den kriminella världen ligger mycket på dina axlar, ta ansvar och vara 

försiktigt om vad du gör och säger. Det är viktigt att försöka ha rent mjöl i påsen, alltså inte 

hugga någon, inte ta någons kunder osv, ifall man gör det så får man förvänta sig dåliga 

saker. Det är väldigt stor press samtidigt, för trots att man försöker hålla sig undan från alla 

problem så vet man ändå inte om någon är ute efter en, därför är det viktigt att vara smart i 

detta – Ladin. 

  

Adam som lyckats ta sig ur den kriminella världen pratar om den kriminella världen som ’’ 

inte den bästa’’, han menar att man ständigt spänd då man inte visste vad som skulle hända. 

Då Adam ser tillbaka på den kriminella tiden beskriver han det som ett ’’ icke hederligt liv’’ 

och hade aldrig kunnat tänka sig gå tillbaka. 

 

 

7. Analys  

 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd av de teorier och begrepp som 

presenterats. Analysen är indelad i olika teman som sammantaget utgör en bärande struktur. 

7.1 Analysmetod 

  

Den analysmetod som vi valt att tillämpa i studien är meningstolkning. Meningstolkning som 

metod innebär att de som tolkar studiens data även vill skapa konstruktioner och förhållanden 

av  det som inte framhävs i en text. Utifrån meningstolkning som analysmetod så skapas en 

bredare text utifrån det som redan finns. Vi anser att meningstolkning är lämplig i denna 

studie då vi arbetar med att skapa en förståelse kring den information vi fått in genom 

intervjuerna. För att skapa en förståelse kring den data vi samlat in så krävs det att vi försöker 

tolka texten och utveckla den i samband med det vi tror stämmer. Texten som vi tolkat 
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kommer vi framöver kunna tillämpa i analysen i koppling till de begrepp och teorier vi valt att 

tillämpa ( Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

7.2 Brister i de sociala banden  

 

De unga männen har haft olika uppväxtförhållanden, men trots det så ser vi även en likhet 

mellan deras uppväxtförhållande. Majoriteten av de unga männen har haft en svår och tuff 

bakgrund, där föräldrarna varit frånvarande, men samtidigt har ett fåtal av de unga männen 

känt tillräckligt med omvårdnad av sina föräldrar. Att många av de unga männen har haft 

frånvarande föräldrar kan förstås utifrån Hirschis kontrollteori då han menar att bristen på 

starka och stabila sociala band bidrar till en större risk för valet av en kriminell karriär. 

Hirschi menar att familjen som egentligen borde ha haft en stor betydelse i ens liv inte varit 

det för de unga männen. Detta har resulterat i att de unga männen inte tagit hänsyn till dem, 

och inte varit rädda för att skada och påverka dem genom utförandet av kriminella handlingar 

de utför (Hirschi, 1969). 

 

Många av de unga männen har vuxit upp i familjer där det varit brist på ekonomiska resurser 

och vissa av de unga männens föräldrar har istället behövt lägga fokus på att försöka försörja 

familjen, vilket också påverkat de sociala banden då de inte haft tid och möjlighet att bygga 

stabila band med deras söner. Ifall föräldrarna istället haft möjlighet till att lägga mer fokus på 

deras söner, hade de sociala banden enligt Hirschi blivit bättre och det hade motverkat dem att 

utföra kriminella handlingar, då de hade tagit mer hänsyn till deras anhöriga. Enligt Hirisch 

hade risken varit mycket mindre att de vänder sig till de kriminella livsstilarna till anledning 

av att de unga männen hade varit rädda att gå emot familjen och bryta ner den respekt man 

har för familjen. Ifall de sociala banden hade varit mer stabila mellan de unga männen och 

föräldrarna så hade förmodligen majoriteten av dessa unga män inte valt att vända sig till den 

kriminella karriären till anledning av att de faktiskt kan förlora tilliten till familjen, men även 

rädslan av att skada sin familj, istället hade de lagt fokus på att arbeta lagligt och sträva mot 

ett vanligt ‘’Svensson’’ liv (Hirschi,1969). 

 

 I anknytning till att det förekommit brister i familjens ekonomi har känslan av skam 

uppkommit hos de unga männen eftersom de inte haft samma möjligheter att förverkliga sig 

som de äldre ungdomarna i området. Känslan skam har även uppkommit i samband med att 
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de har tvingats bli vuxna i förtid och behövt arbeta för sina egna pengar då deras föräldrar inte 

kunnat uppfylla deras behov av de materiella ting de vill ha. Scheff menar att skam och 

stolthet bland annat uppkommer i samband med att man är i en krets där man inte känner sig 

lika duglig som de andra och stolthet uppkommer i samband med känslan av att lyckas. Med 

tanke på att de även upplevt känslan av skam i samband med familjeförhållandet har de 

istället försökt skapa tillhörighet till andra ungdomar i området som utifrån Scheff kan förstås 

som att känslan av stolthet uppstår. Känslan av skam i samband med att de fått bli vuxna i 

förtid och arbeta för att köpa materiella ting kan även ha påverkat de sociala banden till det 

sämre då de unga männen inte fått den ungdom som de ’’andra’’ ungdomarna i samhället och 

kriminaliteten har inte förbättrat relationen till familjen. För att undvika känslan av skam och 

stolthet i koppling till de materiella tingen samt att de unga männen behövt bli vuxna i förtid 

hade kunnat se annorlunda ut, ifall föräldrarna hade haft andra möjligheter såsom att bo i ett 

bättre område och en bättre ekonomisk tillstånd så hade inte de unga männen inte behövt 

uppleva känslan av skam och stolthet i dessa sammanhang. Ifall de hade bott i ett bättre 

område och hade haft det bättre ekonomiskt ställt så hade de unga männen förmodligen 

fokuserat på andra saker såsom att satsa på skolan, arbeta eller fokusera på andra saker som 

man egentligen borde göra i den åldern. Många av dem hade som majoriteten av Sveriges 

ungdomar slutfört gymnasiet och haft tid att faktiskt fokusera på andra viktiga saker i livet, 

men med tanke på att de inte haft andra tillvägagångssätt i den unga åldern för att ha ett bra 

liv så har den kriminella karriären mer eller mindre varit den enda utvägen (Scheff,1990). 

  

I intervjuerna kan vi se att de unga männen skämdes över den situation de befann sig i, innan 

de började den kriminella karriären. Majoriteten av de unga männen ville ha en bättre 

ekonomisk standard som deras föräldrar inte haft möjlighet att uppfylla. För att slippa uppleva 

känslan av skam för att de levde under fattiga förhållanden så valde de unga männen istället 

valt att vända sig till den kriminella livsstilen. En tolkning av deras val att bli kriminella är att 

de unga männen strävar efter att skapa känslan av stolthet i samband med kriminella 

handlingar. 

Detta kan även få dem att uppleva känslan av stigmatisering, då de unga männen inte har 

samma möjligheter som ungdomar i deras ålder som har närvarande föräldrar och som kan 

förverkliga deras drömmar och mål i livet. Men samtidigt utför de gärningar som är 

avvikande från samhället, vilket bidrar till att de upplever sig vara stigmatiserade. Med 

stigmatisering menar Erving Goffman att den stigmatiserade  stämplas i samhället, att det blir 
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en uppdelning av ‘’vi’’ och ‘’dem’’. Det innebär att de unga männen även känner känslan av 

skam då samhället pekar ut dem som annorlunda (Goffman,1974). 

 

Med tanke på bristen på starka sociala band till anhöriga har känslan av överdifferentiering 

uppkommit. De unga männen har som ersättning för familjebanden valt att istället knyta 

sociala band med sina vänner. I samband med detta uppkommer känslan av 

underdifferentiering vilket innefattar att de unga männen valt att anpassa sig till gruppen 

samtidigt som de tillfredsställer sina egna behov av makt och pengar.  Med tanke på att dessa 

unga männen varit mer eller mindre bosatta i utsatta områden så har de upplevt känslan av 

tillhörighet hos andra ungdomar som har det lika dåligt ställt hemma, detta har då medfört att 

de knutit sig till varandra, genom att knuta sig till varandra och skapa de sociala banden så har 

de alla mer eller mindre strävat efter samma sak, att ha det bra ekonomiskt ställt, att kunna 

köpa de materiella ting de har velat ha, men inte kunnat få av sina föräldrar, och den enda 

lösningen har då varit att utföra samma handlingar som de äldre killarna i området, att bryta 

mot narkotikabrotts lagen (Scheff,1990). 

 

I artikeln ’’Family Transitions and Juvenile Delinquency ‘’ nämner författaren i likhet med 

Travis att barn som är uppväxta i familjeförhållanden där föräldrarna lagt ner tid på att 

uppfostra dem även är de barn som utför mindre kriminella gärningar. De flesta föräldrarna åt 

de unga männen varit frånvarande och inte gett sina barn möjligheten till att känna tryggheten 

i de sociala banden, vilket medfört att de istället letat efter bekräftelse utanför hemmet.  

 

7.2 Stigmatisering av kriminella 

 

I samband med intervjuerna så visar det sig att de unga männens möjligheter till arbete och 

utbildning påverkats av deras val av den kriminella karriären. Trots att fyra respondenter valt 

att avsluta den kriminella livsstilen så kommer deras förflutna ikapp dem, vilket beror på att 

de upplever att de blivit dömda i systemet. 

Endast en av de fyra männen , Mito, som har avslutat den kriminella karriären har lyckats få 

ett jobb utan hjälp av sociala kontakter. Mito är även den enda som utfört brott utan att blivit 

påkommen av myndigheterna.  De tre andra unga männen har blivit nekade till arbeten 

eftersom de finns i brottsregistret och på så vis stigmatiseras av samhället som inte anser att är 

lika lämpliga för arbetsmarknaden som en person som har ett rent brottsregister. 
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Även fast dessa unga män idag inte utför kriminella handlingar, så döms de fortfarande av 

samhället. Detta på grund av att individer som inte utför kriminella handlingar har svårt att 

förstå dessa människor, de vill istället vara på den säkra sidan och inte anställa någon de är 

osäkra på om de kan lita på. Detta bidrar till att de unga männen känner sig stigmatiserade, då 

de inte får samma möjligheter som övriga. Vidare bidrar detta till ett ytterligare misslyckande, 

då de inte får möjlighet till en ny chans att påbörja ett normalt liv, vilket leder till att den enda 

utvägen för dem att klara sig är att fortsätta utföra kriminella handlingar. Upplevelsen av att 

de unga männen inte får jobb skapar känslan av att känna sig annorlunda vilket kan bidra till 

att de utför fler kriminella handlingar och skapar fler sociala relationer inom den kriminella 

karriären, vilket bidrar till att brotten de utför blir grövre, vilket i sin tur leder till att denna typ 

av kriminalitet breder ut sig och skapar otrygghet i samhället (Goffman,1974). 

 

7.3 Den kriminella karriären som ett svar på ojämlikhet 

 

Kriminalitet med bas i utsatta områden som försäljning av narkotika har blivit ett utbrett 

problem i Sverige. Vi kan se i resultatet att kriminaliteten beror på att de bor i ett utsatt 

område som de är hänvisade till där föräldrarna har svårt att försörja sig och nå upp till en 

generell levnadsstandard i samhället. Ungdomarna reagerar på detta genom att kompensera 

den relativa fattigdom de lever i genom att bli kriminella. Wilkinson & Pickett har visat att 

sociala problem är mer utbredda i ojämlika än i jämlika samhällen. Sverige är fortfarande ett 

jämlikt samhälle i en internationell jämförelse men ojämlikheten har ökat även i Sverige. 

Ojämlikhet innebär att utsatta grupper utsätts för ett värderings hot, att de inte når upp till den 

status som andra grupper i samhället gör och som innebär social stress. Genom kriminaliteten 

kan de dels få bättre inkomster och även gynnar hela familjen, dels upplever de att de har 

makt som genererar stolthet och motverkar känslan av skam. De riskerar visserligen att 

stigmatiseras som kriminella men valet att bli kriminell kan tolkas som att det är bättre än att 

stigmatiseras för att vara fattig och utanför samhället genom att bo i ett segregerat område. 

Skolan i utsatta områden är ofta sämre än i andra områden och de unga männen har inte 

upplevt ett tillräckligt stöd för att lyckas med sina studier och därför gett upp dessa och valt 

kriminalitet istället. Samtidigt ger den kriminella karriären upphov till stress eftersom de kan 

åka fast. Att det är en ”mörk och död miljö” (Wilkinson & Pickett, 2011) , (Scheff,1990), 

(Goffman,1974). 
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8. Diskussion, slutsats. 

 

8.1 AVSLUTANDE REFLEKTION 

 

Syftet med studien är att undersöka och förstå varför tio unga män i åldrarna 16-23 som är 

bosatta i utsatta områden i Helsingborg valt att vända sig till den kriminella världen och sälja 

narkotika. Vidare är syftet att studera hur de upplever den kriminella karriären och i de fall de 

avslutat denna vad som bidragit till att de upphört med kriminalitet. 

Utifrån vår frågeställning’’ Av vilka skäl väljer unga män i utsatta förorter i Helsingborg att 

sälja narkotika, hur upplever de den kriminella karriären och varför väljer en del att avsluta 

den?’’  har vi valt att fördjupa oss i ämnet och ta reda på de bakomliggande faktorerna till 

varför vissa fortsätter att leva med denna livsstil medan andra väljer att avsluta den.  

Vi har intervjuat tio unga män för att besvara vår frågeställning. Det som framkommit under 

studiens gång är att alla respondenter är bosatta i utsatta områden och att de genom deras 

umgänge blivit en del av den kriminella världen. De unga männen har valt den kriminella 

livsstilen på grund av att möjligheten att tjäna pengar lockat dem då de flesta haft/har det tufft 

ekonomiskt. Vi kan se att de som är bosatta i utsatta områden har i grund och botten liknande 

sociala och ekonomiska problem.  

Utöver att tjäna pengarna har många blivit lockade av den sociala statusen som också 

innefattar makt. Det har även framkommit att vissa av de unga männens föräldrar varit 

frånvarande vilket lett till att de unga männen sökt uppmärksamhet och bekräftelse av sina 

vänner i området, vilket bidragit till att de kommit i den kriminella världen. Vi kan se att det 

finns stora brister i de sociala banden mellan de unga männen och deras föräldrar som 

inneburit att de istället känt/känner behov av samhörighet med individer utanför familjen. 

Deras situation som stigmatiserade genom att de bor i ett utsatt område har påverkat dem att 

förvärva makt, då de känner behovet att bevisa något för den yttre världen och erövra status, 

när de inte fått tillräckligt med uppmärksamhet och stöd från deras egen familj.  

De som däremot valt att avsluta den kriminella karriären har i insett att de inte vill fortsätta 

leva den kriminella livsstilen då de inte ser det som ett bra liv. Anledningen till att de valt att 

avsluta den kriminella karriären är även att familjen betraktat detta som något negativt. Vi kan 

se att de som valt att avsluta den kriminella karriären har haft ett starkare socialt band med 
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sina nära anhöriga än de som inte valt att avsluta den. Detta innebär att de som har mer 

kontakt med sina familjer även är de som tar mer hänsyn till familjens åsikter och känslor.  

 

Vår uppsats grundar sig i att vi båda är intresserade faktorer av vad som påverkar att man 

utvecklar en kriminell livsstil, men även anledningarna till varför de före detta kriminella valt 

att avsluta den. Det som inspirerade oss att fördjupa oss i kriminalitet hos unga män i 

ungdomsåldern var att i början av ungdomsåldern är man mer vilsen och vet inte alltid som är 

rätt och fel, medan i slutet av ungdomsperioden börjar skapa sitt eget tänkande och får en mer 

sammansatt bild av verkligheten. Efter att ha läst artikeln ’’Good versus bad? Victims, 

offenders and victim-offenders in Swedish crime policy ´´såg vi att människor tenderar att 

döma avvikande beteenden utan att veta om de bakomliggande faktorerna. Av det skälet valde 

vi att fördjupa oss i området.  

 

Vi hade innan undersökningens start höga förhoppningar om studien då vi anser att 

kriminalitet är ett ämne som är intressant och aktuellt. Det som varit ännu intressantare är att 

vi utfört studien genom att intervjua unga män som är bosatta i Helsingborg, då Helsingborg 

även är en stad där brottsstatistiken är hög. Genom undersökningen har vi fått en djupare 

insikt i vad som uppmuntrar unga män till att begår brott genom att sälja narkotika och vad 

som uppmuntrat vissa till att avsluta den kriminella livsstilen. Till en början ville vi intervjua 

både unga kvinnor och män, men fick avgränsa oss till endast män då det var svårt att få tag 

på unga kvinnor som säljer narkotika. Utöver detta så mötte vi inga svårigheter med att hitta 

våra tio undersökningspersoner. Vi upplevde även att respondenterna gav oss utförliga svar 

som innebar att vi kunde besvara vår frågeställning.  

 

Till vidare forskning har vi kommit fram till att vi hade velat fördjupa oss i ämnet kriminalitet 

som berör unga människor genom att fokusera på både unga män och kvinnor. Vi hade då 

kunnat se ifall respondenternas svar skiljer sig åt baserat på kön. Att undersöka olika städer i 

Sverige är även något som skulle vara intressant.  
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10. Bilaga  

 

10.1 Missivbrev  

 

Hej!  

 

Vi är två tjejer från Halmstad högskola, som pluggar samhällsförändring och social 

hållbarhet. Vi heter Aurela och Diellza och är 22 och 23 år och bor i Helsingborg stad.  

Just nu pluggar vi den sjätte terminen, dvs den sista där vi utför kandidatuppsatsen. Ämnet vi 

valt att utföra vår uppsats i är unga killar som är bosatta i utsatta områden i Helsingborg, som 

bryter mot narkotikabrott lagen.  

Uppsatsen och intervjuerna syftar på att få svar på frågeställningar som berör frågor gällande 

ungdomar som brutit eller bryter mot narkotikabrott lagen. Genom att intervjua dig är syftet 

att nå fram till din uppfattning och erfarenhet . Utifrån den information vi får av dig och de 

andra som valt att delta i vår undersökning så kommer vi att redogöra en sammanställning av 

de olika svaren. Den information som som vi kommer få in av dig kommer att vara tillgänglig 

på ett offentligt plan, men vi vill notera att din integritet inte kommer att offentliggöras vilket 

innebär att du förblir anonym. Om du under undersökningens gång även känner att du vill 

avsluta ditt deltagande, så har du rätt till det.  

 

Ifall du skulle ha några frågor eller funderingar kring intervjun så kan du nå oss på mail eller 

telefon: 076-5658772 Mail: Aursad16@hh.student.se  Dieram16@hh.student.se    
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10.3 Intervjuguiden 

 

• Grundliga frågor  

• Hur gammal är du? 

• Vilket område i Helsingborg är du bosatt i? 

• Hur länge har du varit bosatt i området?  

• Har du utländsk bakgrund? Ifall Ja, hur länge har din föräldrar bott i Sverige? 

• Hur upplevde dina föräldrar flytten från hemlandet till Sverige? 

• Hur har dina föräldrars socioekonomiska situation påverkas då de flyttade hit? , hade 

de bättre jobbmöjligheter i hemlandet eller i Sverige, isåfall hur?  

 

• Arbete och utbildning 

        -  Pluggar du eller har du pluggat, isåfall till vad? 

        -Hur upplever/upplevde du miljön i skolan?  

        -Jobbar du? Isåfall med vad?  

 

• Familj och uppväxt 

 

•  Hur hade ni det ekonomiskt ställt?  

• Upplevde du att du fick tillräckligt med materiella ting som barn ?  

• Upplevde du att du fick tillräckligt med omvårdnad som barn?  

• Har du någon gång varit i kontakt med socialtjänsten? Isåfall vad har det handlat om 

samt vad är det som skett.  Har de bidragit till någon hjälp, eller förändring i ditt liv?  

• Hur upplevde du dina föräldrars integration/ icke integration i samhället? 

• Upplevde du att sättet dina föräldrar uppfostrade dig på var annorlunda från dina 

vänners uppfostran ? 

• Har din familj känt eller känner din familj till kriminaliteten du håller/hållit på med?  

• Hur hade du beskrivit din relation till din familj idag?  

 

• Kriminalitet livet 

• Hur gick processen till, hur kom du in i den kriminella världen?  

• Vad uppmuntrade eller uppmuntrar dig till att fortsätta leva i den kriminella världen? 

• Anser du att avsaknad av arbete eller utbildning är en orsak till att du valde den 

kriminella världen?  
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• Har dina brott påverkat dina möjligheter till arbete eller utbildning?  

• På vilket sätt har du brutit mot narkotikabrott lagen? 

• Hur beskriver du den kriminella världen?  

• Inspirerades du av andra kriminella människor? 

• Ingick du eller ingår du i något gäng? Ifall ja, upplevde eller upplever du att finns 

konkurrens mot andra kriminella gäng? 

• Hur har du upplevt samhällets stöd? Har det påverkat till det positiva eller negativa, 

isåfall hur? 

• Om du har avslutat den kriminella karriären, vad var det som fick dig att vilja avsluta 

den? 

• Hur lyckades du ta dig ut ur den kriminella världen?  

• Har ditt val av levnadssätt orsakat problem under den kriminella karriären, eller efter 

att du tagit dig ut ur den kriminella karriären?  

• Hur ser du tillbaka på den kriminella karriären?  

 

 


