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Förord 

Vi vill främst tacka våra intervjupersoner som bidrog i denna studie med sina berättelser och 

varit hjälpsamma, flexibla och smidiga att intervjua. Det har haft stor betydelse för 

genomförandet av vår uppsats. Vi vill även rika ett stort tack till vår handledare Christopher 

Kindblad som varit ett stöd under arbetets gång.  
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Abstrakt 

Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats 

redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en 

kriminell livsstil. Undersökningen har grundat sig på vilka motiv som fått männen att välja en 

kriminell livsstil samt vilka sociala konsekvenser som uppkommit. Uppsatsen grundar sig på 

en kvalitativ ansats och empiri har samlats med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer. 

Teorier som använts för analys av insamlad empiri är sociala band av Thomas Scheff, sociala 

band av Hirschi samt anomi av Emile Durkheim. Motiv som framkommit är bland annat 

bristande sociala band, sämre livsvillkor, sämre ekonomiska förutsättningar samt 

boendesegregation. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod som bestått av 

åtta intervjuer med män som tidigare haft en kriminell bakgrund.  

 

 

 

 

Nyckelord: Kriminalitet, segregation, sociala band, sociala konsekvenser, livsvillkor  
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ABSTRACT 

The crime rate continues to grow in our society. This paper document will show you why 

eight ex-criminals lived and had a criminal life style. This study has also been based on which 

motives that led these men to choose a criminal lifestyle as well as what social consequences 

have arisen. The study is based on a qualitative approach and empirical data have been 

gathered with the help of semi-structured in-depth interviews. Theories used for analusis of 

collected empirics are social ties by Thomas Scheff, social ties by Travis Hirschi and anomie 

by Emile Durkheim. Motives that has been emerged among other things is a lack of social 

ties, poorer living conditions when it comes to finances and resident’s segregation. This study 

has been completed with help by a qualitative method that has consisted of eight interviews 

with men who lived a criminal lifestyle.  

 

 

Keywords: crime, segregation, social bands, social consequences, living conditions 
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1.INLEDNING & PROBLEMFORMULERING 

Allt mer får vi se, läsa eller höra om den ökade brottsligheten som pågår på våra gator. Fler 

och fler anammar den kriminella livsstilen vilket får konsekvenser för den svenska 

befolkningen i form av otrygghet, oro och rädsla. Trots att ungdomsbrottsligheten har legat på 

en stabil nivå de senaste åren är siffrorna fortfarande höga. I en kriminalstatistik över unga 

lagförda för brott från BRÅ, framkommer det att 18 956 15-20 åringar har dömts för något 

brott i Sverige 2017. De vanligaste brotten som begås av ungdomar är snatteri, skadegörelse 

och narkotikabrott (Brå:2019). Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att man inte glömmer 

bort denna samhällsgrupp för att de avviker från normen, utan istället undersöker vilka motiv 

som driver unga män till kriminalitet och skapar förebyggande insatser. I den här studien 

kommer benämningen kriminell att användas i den mening för de individer som repeterande 

gånger utfört olagliga handlingar samt givits straff för det.  

 

Segregation är ett fenomen som står nära begreppet utanförskap som spridit sig i hela Sverige. 

På tidigt 90-tal var främst storstäderna drabbade men under det senaste decenniet har 

segregationen ökat i 209 kommuner (Dagenssamhalle:2017). Detta är inte helt utan 

konsekvenser, tidigare forskning har visat att boendet i socialt utsatta områden kan få 

konsekvenser för människors levnadsförhållanden i form av utanförskap och exkludering 

vilket skapar grupperingar samt rasifiering i det svenska samhället (Molina:1997). 

 

Jerzy Sarnecki är en svensk-polsk forskare och professor i kriminologi. Sarnecki påpekar att 

problemen som råder i de segregerade bostadsområdena är omfattande, och att detta leder till 

att brottsligheten ofta förekommer. Inom kriminologin har segregation länge diskuterats som 

en bakomliggande faktor till ungdomsbrottslighet (Ungdomar och brott 2007). Under de 

senaste åren har media rapporterat om en snabbväxande våg av våldsbrott i kriminella miljöer 

med fokus på områden som är socioekonomiskt utsatta. I en rapport från Brå framförs resultat 

från intervjuer med kriminella män som berättar om sina upplevelser av att det egna området 

ses som sämre än andra bostadsområden som en av anledningarna till valet av den kriminella 

livsstilen (Brå:2019). 

 

Utanförskap i samhället kan skapa grunden till en kriminell livsstil eftersom att individens 

sociala band kan ta skada i form av bland annat brist på integration med personer som lever 

ett etablerat liv, vilket ökar chansen till att utföra kriminella handlingar (Hirschi:2002). 
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Att uppleva intellektuell och emotionell sammankoppling med andra människor är individens 

mest grundläggande drivkraft (Scheff:1990). Detta innebär att människan utvecklas först när 

den är i social interaktion med andra människor, eftersom att det är i det sociala samspelet 

som den börjar reflektera och relatera. Hur människors sociala band ser ut kan bero på hur 

stark den sociala sammanhållningen i samhället är. Banden måste ständigt testas i socialt 

samspel där de får olika ’’status’’ eller ’’tillstånd’’ beroende på sammanträffande och tillfälle 

(Ibid). Boendesegregation kan påverka individens chans till integrering och på så sätt bidra 

med att de sociala banden drabbas.  

 

Temat för vår uppsats är att närmare undersöka vilka motiv som fått före detta kriminella män 

att anamma den kriminella livsstilen i det utsatta området Vivalla. Detta genom att undersöka 

hur deras sociala band sett ut under uppväxten. Med tanke på att boendesegregationen lämnar 

konsekvenser som utanförskap och sociala skikt i samhället är det betydelsefullt att försöka 

förstå hur det kan ha påverkat före detta kriminella män med bakgrund från ett segregerat 

område. 

 

1.1 SYFTE 

Syftet med den här undersökningen är att bidra till en större förståelse för vilka motiv som lett 

ex-kriminella män i åldrarna 25-30 i Vivalla förort till en kriminell livsstil. Utgångspunkten är 

männens enskilda upplevelser, tankar och känslor kring valet av en kriminell livsstil samt 

vilka sociala konsekvenser som har skapats.  

1.2. FRÅGESTÄLLNING 

Vilka motiv har bidragit till att unga män i Vivalla valt en kriminell livsstil, och vilka har 

blivit konsekvenserna för dem? 

2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en förstudie om Vivalla som innefattar fakta och statistik om 

områdets karaktär och brottslighet. Förstudien baseras på statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB) samt en rapport från Nationella underättelsecentrum (Nuc) som tillsammans 

presenterar en myndighetsgemensam lägesbild av organiserad brottslighet.  

Förstudien syftar till att ge fördjupad kunskap av Vivallas bakgrund, områdets karaktär samt 

brottslighetens karaktär.  



 7 

2.1 Vivalla som ett utsatt område  

Vivalla är ett av de bostadsområden i Örebro som byggdes under miljonprogrammet på 1970-

talet. I Vivalla byggdes cirka 2546 lägenheter, mest två och tre rok. Idag bor det omkring 

7000 personer i området. Tanken bakom Vivalla var att det skulle underlätta för stadens 

invånare som snabbt hade växt till sig. Resultatet blev en ’’låghusstad’’ som byggdes effektivt 

och ekonomiskt där hyrorna var låga. Lägenheterna blev en första bostad för unga 

barnfamiljer men när invandringen i Sverige ökade en bit in på 70-talet och efter det blev 

Vivalla ett etniskt blandat område med cirka 60-tal olika nationaliteter. Kartläggningen av 

Vivalla idag känt som Sveriges utanförskapsområden. Området präglas av låg 

förvärvsfrekvens, stort bidragsberoende och svaga skolresultat. Större andel av hushållen är 

beroende av försörjningsstöd och den disponibla inkomsten är mer än 100 000 kronor mindre 

än genomsnittet i Örebro (Skanska:2016). Enligt polismyndigheter karakteriseras ett särskilt 

utsatt område av allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen vilket innebär att polisen har 

svårigheter att fullfölja sitt uppdrag. Här råder även parallella samhällsstrukturer som syftar 

på marginaliserade grupper efter bostadsort som väljer att stå utanför det traditionella 

samhället och dess normsystem. Det förekommer även våldsbejakande religiös extremism 

samt att området är nära till andra utsatta områden. Vivalla i Örebro bedöms vara ett av det 

femton särskilt utsatta områdena i Sverige (Polisen:2018).  

  

2.2 Riskfaktorer för brott i området 

Vivalla uppenbarades som ett av det mest utsatta området i Sverige. Detta för att området 

kännetecknas av en högre grad av social och ekonomisk utsatthet jämfört med övriga Sverige. 

Statistik visar att högst andel utrikes födda återfanns i Vivalla med 63 procent, vilket kan 

jämföras med 13 procent övriga Örebro kommun. Man har också undersökt andelen som 

slutfört gymnasiet i olika förorter där Vivalla visade sig vara det området med lägst siffror, 41 

procent av kvinnorna hade slutfört gymnasiet och 38 procent av männen. Siffrorna jämförs 

med övriga unga vuxna i Örebros kommun där 85 procent av kvinnorna och 80 procent av 

männen hade en slutförd gymnasieutbildning (SCB:2018).  

 

Den mest betydande delen av kriminaliteten i de särskilt utsatta områdena utgörs av 

narkotikahandel och en grund för gängkriminalitet som i konfliktsituationer ofta leder till hot, 

våld samt skjutningar, i flera fall med dödlig utgång. Ålder och inkomstnivåer är en 

avgörande faktor att bli registrerad för brott. I Vivalla är mer än 30 procent av invånarna 
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under 18 år som begått brott. I Vivalla är 30 procent utan arbetsinkomst och över 30 procent 

har lägre än medelklassen (Polisen:2018). Brottsförebyggande rådet har beräknat olika 

faktorer till att enklare begå brott. Statistik visar på att personer vars familj haft 

försörjningsstöd, personer med endast förgymnasial utbildning, låg inkomsttagare, män i 

åldern 15-17 samt är utrikesfödda ligger i riskzonen för att utveckla en kriminell identitet 

(Polisen:2018). 

3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel berättar vi kort om våra valda artiklar med motivering för deras relevans i 

undersökningen. Vi har valt ut fyra vetenskapliga artiklar och en avhandling med varierande 

avseende lyfter fram och sätter fokus på olika delar av vår uppsats.   

3.1 Boendesegregationens utveckling och konsekvenser (2007). 

Maria Kölegård stjärne, Johan Fritzell, Lars Brännström, Felipe Estrada / Anders 

Nilsson. 

I artikeln görs en analys om hur den socioekonomiska segregationen har utvecklats under 

senare decennier. Författarna intresserar sig för att studera effekter som uppstår av 

boendesegregation och tar upp en rad begreppsliga, metodologiska och teoretiska problem. 

Detta görs med hjälp av sammanfattningar av tillgänglig forskning om etnisk 

boendesegregation och därefter presenteras nya analyser av den socioekonomiska 

boendesegregationen i Sverige från år 1980 till 2000. 

 

Artikeln åsyftar på att flera teorier och hypoteser om segregationens baksidor koncentrerar sig 

på fattigdom och på negativa effekter av att en stor andel av fattiga människor koncentreras i 

ett område. I resurssvaga områden antas förväntningar och strävan efter utbildning och ett 

arbete vara lägre. Detta beror på att man saknar grannar med kontakter i arbetslivet och en 

hög grad av arbetslöshet i ett och samma område. De med svaga resurser kan missgynnas 

ytterligare av att vara omgiven av andra människor med likadan position. Det framkommer 

också att faktorer för brottslighet är centrala, vilket kan bero på en hög in-och utflyttning samt 

att en stor andel familjer är ensamstående föräldrar. Båda faktorerna har en negativ inverkan 

på den sociala kontrollen. Enligt den kriminologiska teori som dominerar vid förklaring till 

utsatthet i olika bostadsområden framkommer det att förhållanden som fattigdom och etnisk 

heterogenitet samt stor in och utflyttning kan leda till en försvagad social kontroll i området 

och därigenom en ökad brottslighet. Avsaknad av nätverk och tillit mellan de boende samt 



 9 

dåligt fungerande samhällsinstitutioner som människor kan verka genom kan leda till en 

ogynnsam situation där engagemanget för det egna området minskar. Professor Wikström 

(1991) har gjort en studie av områdesskillnader i brottslighet i åtta förorter i Stockholm. 

Resultatet har visat att utsattheten för brott är störst i de områden som har högst andel boende 

med svaga sociala och ekonomiska resurser och där boende stabiliteten och den sociala 

integrationen är låg.  

  

Människor styrs av uppfattningen av hur mycket brott och skadegörelse det finns i ett 

bostadsområde delvis av vilka människor som lever där. Därför är en viktig slutsats att 

stigmatisering av fattiga områden som är illa brottsdrabbade kan visa sig utgöra en viktig 

förklaring till ökad segregation.   

 

3.2 Irene Molina - Stadens rasifiering, etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997).  

Molina är universitetslektor i kulturgeografi på Uppsala universitet. Utifrån tidigare 

erfarenheter har Molina skrivit en doktorsavhandling där hon undersöker etniska 

boendesegregationen, och synen på ’’de Andra’’. Hon behandlar flera dimensioner av 

segregation och använder sig av begreppet rasifiering som betyder ’’ de processer som leder 

medlemmar i ett visst samhälle att tänka, handla och diskriminera utifrån iden om ras’’.  Hon 

menar att segregation inte är något som uppstår automatiskt, utan det sker på grund av ett 

antal diskriminerande processer (Molina:1997). Molina spräcker myten om att människor i 

segregerade områden själva söker sig till förorter för att de vill bo med andra människor som 

invandrat till Sverige och menar istället att detta inte stämmer eftersom de är olika och inte 

anser sig ha någon gemensam identitet som invandrare. Segregation uppstår inte på grund av 

individens etnicitet, utan snarare utifrån individens maktposition i samhället. Efter hennes 

genomförda intervjuer visade det sig att människor som bor i ett segregerat har ett ’’vi och 

dem’’ perspektiv. Bostadssegregation handlar inte enbart om människor som bor där, 

problemet ligger snarare i att man gör det till ett objekt som stigmatiseras. Därför leder det till 

att både människorna och området klassas som ett problem, och känslan av ’’vi och dem’’ 

ökar (ibid) 

Avhandlingen väljs i syfte att öka förståelsen för vilka påföljder segregation lämnar efter sig, 

och för att bidra med kunskap för hur det segregationen påverkar människor. Men även för att 

ge läsaren en chans att reflektera kring vilka konsekvenser detta kan skapa ur ett 

brottsperspektiv utan att hävda något.  
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3.3 Öppna, inte övervakade, barn löper mindre risk för att bli kriminella (2001).  

Psykologiprofessorn Håkan Stattin (2001) har publicerat en vetenskaplig artikel i 

Läkartidningen. Genom en pilotstudie har Stattins forskning undersökt 744 14-åringar och 

deras föräldrar i mindre kommuner i MellanSverige. I den större undersökningen ingick 1 100 

14-åringar och deras föräldrar i en större kommun. Resultaten var mer eller mindre identiska 

oavsett kommun. Stattins forskning utgår från hela västvärlden och menar att man finner 

anpassningsproblem till samhällets normer bland ungdomar. Det har visat sig att kriminalitet 

tar stånd bland vissa ungdomar redan från 13–14 årsåldern. Det framkommer att antisociala 

ungdomar ofta har svaga band med sina föräldrar, saknar tillit till sina föräldrar och en god 

social struktur i hemmet. Föräldrar som inte har god insyn på deras barns liv leder oftast till 

att barnen saknar en trygghet föräldrarna, därutav har de lättare att välja fel bana eller att 

ansluta sig till kriminella gäng. Föräldrarnas band till barnen är av mycket stor betydelse för 

hur barnen kommer att agera utanför hemmet. Om det förekommer en god relation mellan 

förälder och barn kommer barnet berätta för föräldrarna vad det gör på fritiden. Vidare visar 

undersökningen på att föräldrar som strängt kontrollerar sina barn kan orsaka till att barnet 

ansluter sig till kriminella gäng. Eftersom att det många gånger leder till sämre relation med 

föräldrarna, sämre intern anpassning och antisocialitet. Det är synnerligen viktigt att man 

hittar en god balans mellan förälder och barn. Det är också angeläget för föräldrarna att visa 

värme och kärlek gentemot sina barn. Att det berömmer och uppmuntrar barnet leder till att 

barnen automatiskt vågar öppna sig till sina föräldrar vilket är positivt för utvecklingen och 

kommunikationen i familjen (Stattin:2001). 

 

Stattins undersökning är relevant för vår studie i och med att den medför ett annat perspektiv 

för valet av kriminell livsstil vilket är individens familjerelationer under uppväxten. I vår 

intervjuguide kommer det att förekomma ett tema där vi går djupare in på familjerelationer.  

 

3.4 Asocial criminal identity (2016).  

Professor Boduszek, Dhingra & Debowska (2016) beskriver en integrerad psykosocial modell 

av kriminell social identitet och hur denna modell försöker syntetisera, förklara samt utöka 

vår vetskap och uppfattning för orsaker till varför människor utvecklar en kriminell social 

identitet, med framför allt fokus på sociala och psykologiska faktorer. Utvecklingen av 

kriminell social identitet är ett resultat av ett komplext samspel mellan fyra viktiga grupper av 

psykosociala faktorer: (1) En identitetskris som resulterar i ringa förbindelser med eller ett 
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avståndstagande från samhället. Identitetskrisen är även förknippad med svag föräldrakontroll 

och tillsyn. (2) Exponering för brottslig/antisocial miljö i form av föreningar med kriminella 

vänner före, under och/eller efter fängelse. (3) Ett behov av identifiering med en brottslig 

grupp för att skydda sin självkänsla. (4) De egna personlighetsdragen dämpas i förhållandet 

till den kriminella/antisocial miljö och utvecklingen av kriminell social identitet.  

Social identitet är en persons känsla av vem hon eller han är baserad på den grupp man ingår 

i. Psykologerna Tajfel, Henri och John C. Turner 1979, har skrivit en teori om interna 

gruppkonflikter. Dom var några av det första teoretikerna som föreslog att den grupp 

individen tillhör är en central källa till självkänsla och stolthet. Umgängeskretsen ger 

individen en känsla av att han/hon tillhör den sociala världen. Boduszek och Hyland (2011) 

skapade den teoretiska modellen för en kriminell social identitet från ett psykosocialt 

perspektiv. Två orsaker till att utveckla kriminell identitet menar de kan bero på att man inte 

lyckats skapa ett starkt band till föräldrar eller signifikanta andra som inte stämmer överens 

med samhällsnormerna för att kunna öka sin självbild, samt att man hamnar i en kriminell 

grupp. Boduszek menar att låg föräldrakontroll samt kriminellt umgänge spelar en viktig roll 

under individens utveckling, alla dessa faktorer bidrar till en kriminell social identitet. 

Artikeln beskriver att ungdomar som blivit socialiserade i kriminella miljöer samt förvärvat 

kriminella beteendet är mer benägna att begå brott i framtiden. Kriminella människor har ett 

behov av identifiering med en brottslig grupp för att skydda sin självkänsla, och därför söker 

de sig till andra människor med kriminell bakgrund för att kunna känna samhörighet 

(Criminal Social Identity:2016). 

 

3.5 The latent structure of the criminal lifestyle 

I denna artikeln får man närmare läsa om teorin kriminalitet som livsstil som utformats av 

psykologen inom kriminologi Glenn D Walters (1990). En undersökning har gjorts med hjälp 

av 771 kriminella män som sitter i fängelse. Criminal Lifestyle (2007) närmar sig frågor 

genom att undersöka hur olika biologiska, sociologiska och psykologiska faktorer interagerar 

för att åstadkomma kriminellt beteende. Man diskuterar olika faktorer för att komma fram till 

vad som bidrar till att en individ blir kriminell, samt olika punkter som styrker en individs 

personlighetsdrag kring valet av en kriminell livsstil. Undersökningar har gjorts med hjälp av 

LCSF (Livsstilskriminalitet Screening Form) som är ett formulär som faställer vilka av dom 

fyra beteendemönstren som är kopplade till en kriminell livsstil. De fyra formerna är 

Självlåtelse, interpersonellt intrång (hur man förhåller sig till andra), ansvarslöshet och 

sociala regelbrott. LCSF består i grund och botten av 14 olika artiklar som mäts ut i poäng 
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från 0-22, ju högre poäng en individ har ju mer kriminell klassas person som. I Artikeln läggs 

stort intresse kring det psykologiska där utgår man ifrån en kartgranskningsförmulär som är 

gjord för att kunna mäta dem fyra ovannämnda beteendemönstren hos en person med en 

kriminell livsstil, denna formulär kallas PICTS  (Psykologiska inventeringen av kriminella 

tänkande stilar). Här utgår man ifrån vad som kan förstärka och förtydliga dom olika 

beteendemönstren. Man mäter dom olika metoderna i olika procedurer och ser vilken som gör 

utslag för vad och igenom hela artikeln så kan man dra en stark slutsats och det är att LCSF är 

mer saklig i sina frågor och utgår ifrån objektiva tester, medans PICTS är mer subjektiv vilket 

innerbär att dom utgår ifrån mer psykologiska källor och kopplingar till varför personen har 

en kriminell livsstil, man pratar om ifall personen kan känna skuld, ha rätt och fel i sakliga 

frågor och hur personens livsstil ser ut (Walters, 2007).   

I resultatet framkommer att den kriminella livsstilen blir en flykt för att undvika livets 

verkliga villkor där livsstilen då blir en flykt var individen fastnar i olika tvångsmässiga 

beteendemönster. Här betonas tillfället till att utföra ett brott som avgörande och att 

individens närmiljö är av stor betydelse. Den kriminella har även kriminella tankemönster 

som driver individen till att begå brott, vilka är de fyra ovannämnda beteendemönstren 

(Walters, 2007).  

4. TEORIER 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra valda teorier och begrepp samt på vilket sätt vi 

har tänkt att använda dem i vårt arbete. Valet av teorierna har gjorts i tro om att dem belyser 

uppsatsens syfte och frågeställningar från olika perspektiv. 

 

4.1 Emile Durkheim - Anomi   

I sin bok Självmordet (1983) försöker Durkheim uppvisa en relation mellan 

självmordsfrekvensen och skilda sociala fenomen genom bland annat begreppet Anomi. 

Anomi är ett samhällsbegrepp som kan belysas på samhällsnivå såväl som individnivå och 

kan ta sig i flera former. På individnivå är det känslor i form av en förvirring där individen 

inte längre vet vart den står eller vilka mål/medel som är eftersträvansvärda vilket kan skapa 

frustration och ilska. Oftast blir kontakten med samhället påtagligt frånvarande, vilket enligt 

Durkheim leder till ett självdestruktivt beteende hos individen. I många fall kan det leda till 

att individen utför brottsliga handlingar eller väljer en kriminell karriär (Durkheim:1983). 

Känslor av Anomi kan drabba alla människor och motiven skiljer sig från person till person. 
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Enligt Durkheim kan anomi även betraktas som ett samhällstillstånd som överförs på 

individen. Då förekommer upplevelsen av förlorad samhörighet vilken kan vara en akut 

reaktion eller permanent. Ofta drabbas individen av anomi när man tvingas underkasta sig 

normer som strider mot de egna, eller om man öppet förkastar dem men trots det väljer att 

vara kvar. När individens sociala och moraliska normer försvagas resulterar det till att 

individen inte längre ser gränser för sina egna begär och aspirationer. Durkheim beskriver att 

individen då blir jagande, otillfredsställd och krävande. När hon inte får vad hon förväntar 

riskerar hon att hamna i ett tillstånd där missnöjet är den dominerande känslan och behoven 

ökar ju mer de stimuleras. En behovs spiral bryter upp som slår tillbaka på den själv (Ibid). 

Detta kallas även för ’’fattigdomskris’’  och uppkommer när individen upplever att hon/han 

inte får den belöning den tycks förtjäna eller som den är van vid. När individen istället 

upplever att den inte får sina behov/önskningar tillgodosedda på grund av att den 

gemensamma anspråksnivån har höjts hamnar individen i ett tillstånd som kallas för 

’’rikedomskris’’. Kriserna uppkommer framförallt i samhällen där den sociala kontrollen är 

svag samt där det återfinns samband mellan ekonomiska upp och nedgångar. När individen 

inte har klara normer att rätta sig efter uppstår en kris där den inte längre vet hur man ska 

agera. Kriserna är även kopplade till vad Durkheim kallar för anomiska självmord 

(Durkheim:1983).  

 

Anomiska tillstånd kännetecknas av fem olika ’’kriterier’’. Känslan av social isolering (att 

sociala relationer inte är trovärdiga), känslan av besvikelse som innebär att samhället är 

likgiltigt för ens behov, känslan av maktlöshet som menar att samhället är oförutsägbart, 

känslan av utanförskap där samhället skapar misslyckanden och känslan av att sakna 

värdegrund som uppkommer när sociala normer är oklara (DiCristina:2016). 

 

Perspektivet vi vill analysera med hjälp av begreppet är om före detta kriminella upplever att 

samhällets konstruktion har varit problematiskt eller som Durkheim uttrycker det, att 

samhället skapar misslyckanden. Det centrala är att undersöka om man finner spår av anomi i 

intervjupersonernas berättelser. Detta kommer at göras genom att fråga efter deras sociala 

relationer, deras möjlighet till att uppfylla sina önskningar, hur det ser på sociala normer och 

hur de anser att de blivit behandlade av olika sociala organ i samhället. Därefter kan vi 

analysera om känslor av anomi kan har varit en bidragande faktor till valet av en kriminell 

livsstil. 
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4.2 Thomas Scheff - Skam och stolthet 

Thomas J. Scheff är en amerikansk socialpsykolog som forskade kring grundläggande 

förhållanden i det sociala livet. I sin socialpsykologiska teori utarbetade han bland annat 

begreppen sociala band, skam, stolthet samt över och underdifferentiering. 

Scheff (1990) utgår från att människan i grunden är socialt beroende där hennes mest 

grundläggande drivkraft är att uppleva intellektuell och emotionell sammankoppling med 

andra människor. Detta innebär att människan ständigt utvecklas först när den är i social 

interaktion med andra, eftersom att det är i det sociala samspelet som den börjar reflektera och 

relatera. Ovannämnda begrepp i Scheff teori står alla i ett specifikt förhållande till varandra, i 

synnerhet sociala band. Sociala band är ett mångfacetterat begrepp men hänvisar främst till 

något relationellt, något som existerar mellan individer. Sociala band är den kraft som 

integrerar samhället och sammankopplar människor och grupper med varandra. Men 

framförallt är det individuella upplevelser, kan också hänvisas till mikroprocesser och 

mikrostrukturer som utvecklar i sociala samspel. Hur människors sociala band ser ut beror på 

hur stark den sociala sammanhållningen i samhället är. Banden måste ständigt testas i socialt 

samspel där de får olika ’’status’’ eller ’’tillstånd’’ beroende på sammanträffande och tillfälle 

(Scheff:1990). Att bygga ett stabilt band tar oftast tid, en sådan relation kräver oftast ett 

ömsesidigt förtroende och tillit där kommunikation och emotioner präglar uppbyggandet.  

 

För att kunna skapa ett stabilt socialt band krävs det att man inte kommer varandra för nära 

eller för långt bort. Denna distans skapar uppdelningar i det sociala bandet, och beskrivs med 

begreppen över och under differentiering. Överdifferentiering innebär att de sociala banden i 

gruppen är svaga där känslor av lojalitet och samhörighet saknas. Vid överdifferentiering 

lägger individen större fokus på sina egna känslor, behov och önskningar istället för gruppens. 

Detta är en form av individualisering i gruppen då individen riktar fokus på sitt bästa istället 

för gruppens gemensamma. Vid underdifferentiering prioriterar individen istället gruppen 

genom att bli av med sin identitet och sina mål. Vad individen vill ha eller behöver i en viss 

situation är här inte intressant. Här är lojaliteten väldigt viktig eftersom att individen ger upp 

sina tankar, känslor samt behov för att bevara gruppen och inte skapa konflikt eller osämja. 

Det är oftast sociala situationer där kontroll och rädsla för bestraffning är hög. Både under- 

och överdifferentiering kan vara ett tecken på dåliga sociala band. Båda formerna av 

differentiering är ett tecken på att gruppmedlemmarna är osäkra och har dåliga sociala band 
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till varandra där man antingen är för nära eller för långt ifrån gruppen emotionellt 

(Scheff:1990)  

 

Skam och stolthet är emotioner som visar hur de sociala banden ser ut för den enskilde 

individen i den sociala kontext hon befinner sig i. Känslor av skam är ett tecken på dåliga 

eller bristande relationer till omgivningen (Ibid). Enligt Scheff uppstår känslan av skam när 

det råder en bristande sammanhållning sinsemellan. Kan handla om olika status i relationen 

eller roller som anses vara högre/lägre. De personer som besitter en lägre social status i en 

arbetsplats eller familj kan känna sig underlägsen och därmed uppleva känslan av skam. Detta 

kan då kännas som ett hot mot de sociala banden eftersom att känslor som avundsjuka, 

konkurrens, ilska och mindervärde kan uppstå vilket hotar känslan av trygghet och tilltro 

inom relationerna. Känslan av stolthet uppkommer när banden istället är trygga och väl 

fungerande. Kan också vara en känsla av gemenskap och man känner tillit till människorna i 

relationen (Ibid). Enligt Scheff är båda nödvändiga eftersom det hjälper oss att tolka den 

situationen man befinner sig i. Känslan av ‘’normal skam’’ innebär otillräcklig differentiering 

alltså att det föreligger för stor eller för liten distans i relationen. Medans stolthet signalerar 

adekvat differentiering alltså välbalanserad distans.  

 

För att skapa en ökad sociologisk förståelse och tolkning kring valet av en kriminell livsstil 

kommer insamlade data att analyseras utifrån Thomas Scheff teori om sociala band. Teorin 

kommer att användas som ett hjälpmedel för att djupare kunna förstå individens känslor, 

upplevelser och motiv på individnivå. Vi vill även försöka förstå om männens integrering i 

samhället har brustit på grund av känslan skam, och ifall de upplevt känslan av stolthet när de 

utfört kriminella handlingar.   

  

4.3 Travis Hirschi - Sociala band 

I sin bok Causes of delinquency (2002) presenterar Travis Hirschi sin teori om sociala band 

för att öka förståelsen om människors avvikande handlingar. Enligt teorin är social integration 

och starka band till samhället det som får individen att följa regler och normer som uppställs 

av samhället. När en individs sociala band till samhället försvagas ökar risken för att begå 

brott. Kontroll för att inte begå brott uppstår genom starka sociala band. Teorin frågar sig inte 

varför vissa människor blir avvikande, utan här frågar man istället vad det är som gör att 
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människor inte avviker, och vilka faktorer bidrar till det. Hirschi anger fyra centrala 

huvudbegrepp för att förklara varför vissa människor inte begår brott:  

a) Anknytning (attachment): är den psykiska och emotionella anknytningen till andra 

människor och grupper och känslighet för deras åsikter. Ju närmare vi står människor som 

lever ett etablerat liv desto mindre risk och större svårigheter till utveckling av brottslighet.  

b) Åtagande (commitment): vilket rationellt innehåll de sociala banden har, att man frivilligt 

känner att man vill nå ett mål och samhällelig framgång.  

c) Involvering (involvement): att man tidsmässigt är upptagen, deltagande i konventionella 

och legitima verksamheter. Vid sidan av arbetet och skolan så är vi också med i 

fritidsaktiviteter vilket skapar mindre tid till brottslighet.  

d) Moralisk övertygelse (belief): är en inre övertygelse om att det är viktigt att följa 

samhällets normer och regler. 

  

I de fyra begreppen ingår också att man har bra relationer till exempelvis familj, lärare, att 

man anstränger sig för att få bra betyg och en hög yrkesposition. När en individ har en 

uppfattning om att det är fel att begå brott så ökar även smärtan av att begå brott, eftersom att 

man är rädd att de personer man starkt är bunden till ska tycka om dem mindre. När man har 

investerat i mycket exempelvis karriär, bostad, familj eller utbildning så sätter man mycket på 

spel genom brottslighet. Involvering är det sociala band som minskar risken för brott i högsta 

grad, eftersom att man inte har lika stor möjlighet till att begå brott när man är tidsmässigt 

upptagen. Vidare påverkar negativa eller svaga relationer till föräldrar eller vänner men även 

om föräldrar inte har koll på barnets fritidsaktiviteter, svag anknytning till skolan, låg 

utbildning och att det känns okej att bryta mot lagen. Har man mycket att förlora på att bryta 

mot lagen är sannolikheten mindre till att man begår brott till skillnaden ifall man har lite att 

förlora. Svaga sociala band innebär att man känner sig ’‘fri’’, individen berörs inte lika 

mycket av andras reaktioner, detta gör det lättare för att begå normbrott. 

 

Med hjälp av begreppet anknytning kommer vi kunna förstå hur respondenten upplevt att den 

emotionella kopplingen till andra människor varit, hur har integrering med andra människor 

som levt ett etablerat liv sett ut, om det visar sig vara svagt kan vi tolka de att det är en 

bakomliggande faktorer till att man utfört brottsliga handlingar. Utifrån bandet åtagande vill 

vi titta närmare på hur mycket respondenten upplevt att den haft att förlora. Med hjälp av 

bandet involvering kommer vi att undersöka i vilken grad intervjupersonerna varit tidsmässigt 

upptagna och om möjligheten till att delta i fritidsaktiviteter funnits. Moralisk övertygelse, hur 
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har respondenten föreställningar sett ut gentemot samhällets normer och värderingar? Om 

respondenten haft en dålig syn på samhällets lagar och regler. Genom att analysera empirin 

utifrån Hirschis fyra huvudbegrepp kommer vi lättare kunna undersöka vad som brustit i 

individens sociala band. Eftersom att alla våra respondenter kommer att vara ex-kriminella 

kommer det att vara intressant för oss att utgå utifrån det sociala bandets fyra huvudpunkter, 

då teorin menar att det är mindre chans att begå brott med fungerande sociala band.  

5. METOD 

5.1 Metodologisk ansats -  Hermeneutik 

Kvalitativ forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga 

världen, och den kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundad kunskap om vår samtals 

verklighet. Intervjuer i forskningssyfte syftar främst till att producera kunskap om det valda 

ämnet, men frågan är hur man vill karakterisera kunskapen som intervjuerna ger oss. Därför 

är valet av metodansats också en viktig del i undersökningen. 

Metodansatsen vi har inspirerats av är hermeneutik vilken innefattar fyra olika teman som gör 

grunden för metoden. De fyra utgångspunkterna är förförståelse, förståelse, förklaring och 

tolkning. Metoden syftar således till att försöka förstå det grundläggande fenomenet för 

intervjupersonen utifrån dennes livsvärld (Sjöberg:2000). Tolkning av meningen är ett 

centralt tema, med specifikt fokus på det slags meningar som undersöks och de frågor som 

ställs till en text. Stor vikt läggs på begreppen samtal och text. Syftet med den hermeneutiska 

tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. Valet av 

hermeneutik som metodologisk ansats har gjorts av flera olika anledningar, främst för att vi 

som forskare är ute efter att öka förståelsen för bakomliggande orsaker till valet av kriminell 

livsstil, där vi sätter individens känslor i fokus. En annan anledning till valet av hermeneutik 

är att vi har en förförståelse till varför man hamnar i kriminella kretsar. Vi tror främst att det 

kan bero på ekonomiska svårigheter, men också att man koncentrerat människor med låg 

socioekonomisk status till ett och samma områden. För att kunna öka förståelsen passar 

hermeneutik som metodansats bra då metoden till viss del handlar om att nå förståelse genom 

sin egna förförståelse. Förförståelsen kan vara tankar, känslor, intryck eller kunskap om 

fenomenet i samhället. Varför förförståelsen används är också för att forskaren ska kunna 

använda sig av sin förförståelse när den närmar sig forskningsobjektet och den kunskapen är 

en positiv tillgång för att nå en förståelse för forskningsobjektet (Thurén:2007). Därefter 

krävs tolkning som görs via att tilldela mening till sin förståelse. Detta kommer vi att behöva 
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göra då vi är söker djupgående svar av våra intervjupersoner för att kunna ta reda på om det 

råder ett förhållande mellan segregering och brottslighet utifrån deras egna uppfattningar och 

erfarenheter (Gilje & Grimen:2007)  

 

5.2 Vår förförståelse 

Enligt Thurén (2007) uppfattar vi inte endast verkligheten enbart ifrån våra sinnen. Det vi kan 

tro är ett sinnes uttryck är egentligen en tolkning. Vår förförståelse formar vårt sätt att se på 

verkligheten. Allt vi hör, ser eller tänker bygger på vår förförståelse. Det vi upplever och kan 

tycka är en självklarhet beror på att vi har socialiserats in i ett visst samhälle där vi uppfattar 

verkligheten på ett sätt som stämmer överens med samhällets kultur (Thurén:2007). 

 

Vår förförståelse inför fenomenet grundar sig på egna erfarenheter och egen syn på saken. 

Efter tre års utbildning med inläsning av sociologiska teorier och forskning är vår 

förförståelse teoretisk till en viss grad. Vi har många bekanta som valt den kriminella vägen, 

och alla har varit från ett segregerat bostadsområde, därav valde vi en avgränsning till ett av 

Sveriges 15 särskild utsatta områden Vivalla. Bakomliggande orsaker till kriminalitet tror vi 

kan bero på att man har ekonomiska svårigheter, att man koncentrerar en befolkning med en 

låg socioekonomi på ett och samma område och bristande familjeförhållande, vilket skapar 

frustration hos målgruppen. En bakomliggande orsak kan också bero på att det är den sociala 

integrationen är låg i segregerade områden vilket kan skapa en ‘’vi och dem’’ känsla. Det 

finns dock inget som säger att vår förförståelse eller syn på saken är den rätta. 

  

5.3 Metodval 

När man bestämmer sig för att utföra en forskning är valet av metod av stor vikt. Man kan 

välja att använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod, i vissa studier väljer 

forskaren att kombinera dessa. Kvantitativ forskning syftar till att förklara och bevisa via 

statistik som oftast samlas in med hjälp av enkäter. Forskaren utgår från att det finns en 

objektiv verklighet att centrera sin forskning kring. Kvalitativ forskningsmetod sätter 

personens livsvärld i fokus där förståelse är en viktig utgångspunkt där den arbetar med ord 

istället för siffror. Genom samtal vill man utveckla mening ur deras erfarenheter samt avslöja 

deras levda värld (Bryman:2009). 
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Till vårt syfte anser vi att de valda teorierna lämpar sig bäst jämsides en kvalitativ 

forskningsmetod.  Den kvalitativa forskningsintervjun söker kunskap och erfarenhet om 

ämnet uttryckt på vardaglighet ur den intervjuades eget perspektiv, vilket kommer ge vår 

undersökning rätt material för tolkning och analys (Kvale & Brinkman:2014). Vi anser att 

intervjuer med färre personer kommer att ge oss en djupare och bredare förståelse för 

intervjupersonens livsvärld istället för om vi hade delat ut enkäter till en större grupp. 

 

5.4 Intervju och tillvägagångssätt 

Undersökningen kommer att baseras på åtta kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer då vi 

söker efter djup och ingående information där respondenten kan dela med sig om sina 

uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe:2000). En semistrukturerad intervjuguide 

utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att vi utgår från några 

större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan vi föra samtalet mer naturligt 

och låta respondenten själv styra i vilken ordning olika saker kommer upp. Här får forskaren 

mer utrymme för följdfrågor. Frågeområden som vi kommer att utgå ifrån är personens 

bakgrund, familj och uppväxt, skolgång och arbetsliv, Vivalla, syn på lagar och normer, den 

kriminella livsstilen samt återintegrering i samhället. Det viktigaste för oss under intervjuerna 

är att få respondentens syn på verkligheten, och därför vill vi att han själv berättar så mycket 

som möjligt, utan att styras helt och hållet av intervjuaren (Ibid). Innan intervjuerna sattes 

igång bokade vi en tid med våra åtta respondenter där vi skickade ut olika tider som dom 

kunde välja mellan utifrån vad som passade dom. Vi skickade ut tiderna och missivbrev till 

respondenterna där vi informerade om deras rättigheter samt vad informationen kommer att 

användas till. Vi ansåg att missivbrev var extra viktigt för oss då vi valt ett känsligt 

forskningsämne, därför kan det vara bra att veta redan i förväg om deras rättigheter kring 

intervjun (Ibid). Intervjuerna hölls i två enskilda rum i Vivalla folketshus. Intervjuerna 

spelades in på en mobiltelefon, efter att vi fått deltagarnas godkännande. Detta underlättade 

för oss som intervjuar då vi på så sätt får med all information. När alla intervjuer var färdiga 

transkriberades samtliga åtta intervjuer noggrant.  

 

 5.5 Urval 

I denna undersökning har vi valt att intervjua åtta män mellan åldrarna 18-30 år som växt upp 

i Vivalla och haft kopplingar till en kriminell livsstil. För att kunna delta i studien måste 

männen medge sig vart ex kriminella och suttit häktad eller fängslad. Vi tror att segregering 
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påverkar män och kvinnor på olika sätt därav avgränsade vi oss till endast män. En svårighet 

man kan mötas av är att få tag på intervjupersoner som tidigare varit kriminella, därför har vi 

använt oss av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att personer i urvalet 

rekommenderar nya personer som också anses vara lämpliga att ingå i studien (Skärvad & 

Lundahl:2016). Den först valda personen är en bekant till oss som kommer att rekommendera 

andra personer, och på så vis får vi en snöbollseffekt vilket underlättar för oss då vi inte vill 

basera studien på bara bekanta utan vill söka oss till personer vi inte har någon koppling till.  

5.6 Analysmetod 

Den analysmetod vi valt att arbeta med för vår uppsats är meningstolkning som syftar till att 

tolka och förstå den insamlade empirin. Meningstolkning som metod innebär att vi som 

forskare går utöver vad våra informanter har sagt för att undersöka strukturer och relationer i 

empirin som inte direkt framträder i intervjun. Därför ger denna metod oss en djupare 

uppfattning och förståelse av det grundläggande textmaterialet. Eftersom vi valt att använda 

oss av hermeneutik som metodansats använde vi oss av den hermeneutiska menings 

tolkningen. En viktig regel i denna analysmetod gäller oavbrutna process bakåt och framåt 

mellan delarna och helheten som följer av den hermeneutiska cirkeln. Inom hermeneutiken 

betraktas denna typ av tolkning som en god cirkel då den ger möjligheten till en djupare 

förståelse. Detta gör det möjligt att på ett fördjupat sätt undersöka den insamlade empirin 

utifrån flera perspektiv samt att man finner något gemensamt hos intervjupersonerna som ger 

en helhetsbild. Denna metod ger forskaren verktyg att noga analysera och undersöka 

intervjupersonernas upplevelser kring det som ska studeras samtidigt som man tolkar deras 

gemensamma uppfattningar eller upplevelse (Kvale & Brinkmann:2014). 

 5.7 Etiska aspekter 

Intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor då mänsklig interaktion 

förekommer och personliga data tilldelas när kunskap produceras. Som kvalitativa intervjuare 

söker vi efter djupa svar baserade på känslor, erfarenheter och upplevelser där personen även 

delar med sig av väldigt privat fakta om ett känsligt ämne som brottslighet. Det är därför 

viktigt att kunna hålla en intervju utan att kränka personen men också att ta hänsyn till etiska 

aspekter. Viktiga etiska aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att det som medverkar 

i studien är medvetna om syftet med studien men också medvetna om att det kan avbryta när 

som helst. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall 
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antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. Samtyckeskravet handlar om att man att man själv beslutar över 

sitt medverkande och nyttjandekravet innebär att all information endast kommer att användas 

i forskningssyfte (Vetenskapsrådet:2013). Vi förklarade för våra respondenter att vi har en 

tystnadsplikt och att all information som vi samlar in inte kommer ut till allmänheten, vilket 

vi även gjorde i vårt missivbrev innan intervjuerna bokades in. Alla människor har rätt till sin 

integritet, vi var därför väldigt noga med att förklara att det har rätt till att utrycka sig men 

även avsluta intervjun när det ville (Trost:2005). Innan intervjun startade igång förklara vi om 

vilka områden våra frågor kommer att beröra, vi förklarade dock inte för mycket om vår 

intervjuguide på grund av att intervjun inte skulle bli styrd på något sätt (ibid). Därefter 

förklarade vi att intervjun kommer att spelas in, för vår egna skull så att vi skulle kunna lyssna 

på den insamlade empirin flera gånger.  

5.8 Tillförlitlighet, reliabilitet & validitet 

Bryman (2009) beskriver hur nödvändigt det är med reliabilitet och validitet, för visa att 

forskningen mäter det den ska mäta på ett tillförlitligt sätt. För att vår studie ska kunna vara 

tillförlitlig är det viktigt att man applicerar och argumenterar för studiens validitet och 

reliabilitet. Forskningen hade brustit och saknat trovärdighet utan verifiering vilket är 

väsentligt för forskningen. Enligt Bryman innebär tillförlitlighet att forskaren säkerställer att 

studien levt upp till det regler som finns inom forskning. Detta kallas för respondentvalidering 

eller deltagarvalidering. Vi har därför kontaktat alla respondenter som deltagit i studien för att 

bekräfta att vår transkribering överensstämmer med det som sagts under intervjun, där 

samtliga deltagare erbjudits att få ta del av studien (Ibid). Validitet visar i vilken grad en 

mätning mäter det som skall mätas, den syftar till att man försöker undersöka om den empiri 

man samlat in är den rätta till undersökningen. Gör man en studie där man får fram fel 

information dvs att man inte undersöker det studien vill få fram, kallas det för intern validitet 

(Ibid). För att vi skulle kunna mäta och lyckas få fram rätt fakta och information för vår 

studie, formade vi intervjuguide på ett så giltigt sätt som möjligt för att kunna försöka få fram 

svar som ger oss ett resultat för undersökningen. Genom att vi noga valt ut frågorna i 

intervjuguiden anser vi att vi kunde mäta våra svar på ett giltigt sätt vilket också validitet 

syftar till. För att uppnå en så hög validitet som möjligt, är det viktigt att forskaren är objektiv 

vilket innebär att forskaren skall vara opartisk och att forskningen inte sker till egen nytta. Det 

är omöjligt att få 100% validitet dock bör man som forskare sträva efter så hög validitet som 

möjligt (Kvale & Brinkmann:2014) Reliabilitet innebär tillförlitlighet hos en studie. 
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Reliabilitet hänför sig även till ifall resultatet skulle bli detsamma vid upprepade mätningar, 

eller om de som svarar på frågorna kommer att ge olika svar (Kvale & Brinkmann:2014). 

Svaren i en undersökning kan variera beroende på vem det är som genomför intervjun samt 

vilken intervjuteknik som intervjupersonen använder sig av. Under en forskning är även 

objektiviteten avgörande för om studiens anses vara legitim. Objektiviteten hänvisar till 

frånvaron av snedvridningen i forskningen. Det är därför viktigt att forskningen är opartisk 

och neutral vad gäller forskarens inverkan på resultat, datainsamling och analysprocesser 

(ibid).   

6. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras den empirin som vi fått in genom de kvalitativa intervjuer med åtta 

män som deltagit i studien. Detta gör vi för att ni som läsare ska få en bättre inblick på hur 

deras liv har sett ut, och för en ökad förståelse kring problematiken som kan vara 

bakomliggande orsaker till att man blir delaktig av en kriminell livsstil. Vårt resultat kommer 

att presenteras i temana familj & uppväxt, bostadsområde och samhällets lagar, skolgång & 

arbetsliv och kriminell livsstil för att skapa en struktur för dig som läsare. Samtliga teman är 

hämtade från vår intervjuguide som strukturerats utefter våra sociologiska teorier. Innan vi 

går in på dem följer en kort presentation av varje intervjuperson. Männen har varit anonyma i 

studien vilket innebär att samtliga namn är fiktiva. 

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Amir 

Amir är 24 år gammal. När Amir var 15 år gammal var han med om en olyckshändelse med 

sina vänner som orsakade en stor brand i skolans gymnastiksal. Han blev dömd för 

skolbranden och blev därmed en stor summa skadestånd till staten. Efter denna händelse 

anammade Amir en kriminell livsstil. Amir har flera gånger varit häktad, men även suttit i 

fängelse. Hans längsta fängelsestraff var på åtta månader, då dömdes han för grov 

utpressning. Idag har Amir lagt den kriminella livsstilen bakom sig och pluggar upp sina 

betyg för att senare kunna söka in till universitet.  

Omar 

Omar är 30 år gammal och är uppvuxen i Vivalla. När Omar var åtta år gammal flyttade han 

till Sverige tillsammans med sin mamma och fyra syskon. Pappan avled tre dagar innan, 

vilket gav hårda konsekvenser för familjen. Redan vid 14 års åldern anammade Omar den 
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kriminella livsstilen. Han blev placerad i ett ungdomshem när han var 16 år. För ungefär tio år 

sedan startade Omar en kriminell organisation som kallades för Black Cobra som enligt 

honom är roten till alla konflikter. Omar har totalt suttit i fängelset i tio år och fyra månader. 

Han har för det mesta varit involverad i rån och narkotikaförsäljning. Sammanlagt har han 

varit misstänkt för 13 olika rån. Omar har varit en fri man sen sex månader tillbaka och har 

valt att ta avstånd ifrån kriminaliteten, idag är han utbildad maskinförare.  

 

Samir 

Samir är 30 år gammal och har bott i Vivalla i tolv år. När Samir var 15 år gammal blev han 

dömd för 15 olika brott, och redan vid 16 års åldern blev han placerad på ett behandlingshem. 

Där bodde han i tre år på grund av grovt narkotikabrott och våld mot tjänsteman. När Samir 

blev 25 år gammal valde han att lägga den kriminella livsstilen bakom sig, idag jobbar han 

och har familj.  

 

Mohammed 

Mohammed är 25 år gammal. Mohammed var 15 år gammal när han begick sitt första brott. 

Han har suttit häktad ett flertal gånger på grund av rån och narkotikaförsäljning men har 

endast blivit dömd en gång. Idag har han familj och driver eget företag inom bilförsäljning.  

 

Josef 

Josef är 27 år. Hans pappa var politiskt attraktiv i hemlandet vilket orsakade att de levt 

mycket på flykt. I Sverige blev Josefs pappa utvisad av den svenska regeringen som skickade 

tillbaka honom till hemlandet där han satt fängslad i tio år. 

Josef påbörjade sin kriminella livsstil med handlingar som snatteri innan han hade fyllt 15. 

Han dömdes första gången några dagar efter sin 15-årsdag för misshandel på grund av ett bråk 

i skolan som utlöste när en annan kille pratade dåligt om Josefs pappa. Han har på senare tid 

blivit dömd för grov narkotika och vapensmuggling. Idag arbetar Josef som trygghetsvärd i 

Vivalla, han vill hjälpa ungdomar som har det svårt. 

 

Salah 

Salah är 28 år. Han flyttade till Vivalla tillsammans med familjen när han var nio år gammal, 

sen dess har han varit bosatt där. Salahs kriminella livsstil tog fart när han var 15 år gammal, 

han har blivit dömd för grov misshandel, grovt rån, hot och våld mot tjänsteman. Idag är han 

egenföretagare och har lagt den kriminella livsstilen bakom sig. 
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Rami 

Rami är 24 år och har bott i Vivalla från att han var nio till att han blev tjugo. Idag bor han 

inte kvar i Vivalla men hyser stor respekt och kärlek till sitt område. När Rami var 12 år 

utförde han sitt första inbrott på en fritidsgård. Hans första brott var början till hans kriminella 

karriär, som innehåll alkohol och drogsmuggling samt rån och inbrott. Idag har Rami lagt den 

kriminella livsstilen bakom sig och arbetar inom försäljningsbranschen. 

  

Ali 

Ali är 26 år gammal och har bott i Vivalla i hela sitt liv. Idag bor han kvar i Vivalla för att han 

känner ett ansvar för sitt område. Ali började utföra kriminella handlingar i 13 årsåldern, och 

har varit dömd för tio brott. Kriminaliteten har han lagt bakom sig och fokuserar istället på att 

öppna eget företag.  

 

6.2 Bostadsområde och samhällets lagar 

Samtliga män hyser stor kärlek för bostadsområdet Vivalla. De berättar vilken enorm 

gemenskap som råder över hela bostadsområdet och beskriver nästan sig själva som ett eget 

samhälle där alla känner varandra. Männen berättar att dom inte befann sig utanför Vivalla 

om det inte var nödvändigt och för att det kände en enorm gemenskap i Vivalla där de hade 

vänner, skola och familj. Detta resulterade till att den sociala integrationen till resten av 

samhället blev svag. Majoriteten av männen berättade att utomstående uppfattar området som 

ett ställe med mycket kriminalitet och hög extremism. Men enligt männen så upplever de 

Vivalla som ett område med stark sammanhållning till skillnad från resten av förorterna i 

Sverige. Dock medger männen att förutsättningarna i området inte är de bästa på grund av den 

rådande kriminalitet och grupptryck men de pekar även på samhället som enligt dem har 

glömt bort de och lämnat dem i ett utanförskap.  

 

Det här är Örebros största stadsdel men ändå är det den stadsdel man minst ger 

tillbaka till. Dom har stängt ner fritidsgården, det finns ingenting här. (Amir) 

 

Flertal exempel tas upp om hyresvärden som inte bryr sig om området och lägenheterna som 

är slitna och gamla, trots det är hyrorna inte lägre där än andra välbärgade bostadsområden. 

Vi själva observerade miljön i Vivalla, och kunde relatera till männens åsikter. Vägarna var i 

dåligt skick, det var grus på gatorna som varit kvar sen i vintras. Fritidsgården hade man 
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stängt ner, det enda området numera erbjuder är folketshus där intervjuerna spelades in, 

lokalen var sliten och trång. Detta stärker männen med berättelser om hur samhället inte bryr 

sig om Vivalla. 

      

Folk här lever på bidrag, eller hur? Varför är då Vivalla det enda stället som inte 

har gratis parkering på hela stället? Dom andra områdena har det, varför? Dom 

gör det bara svårare för folk i vardagen. Dom vet att 45 % här lever på bidrag, 

trots det har dom gjort att man måste visa intyg på arbete för att få en lägenhet. 

(Ali) 

 

Här beskriver Ali hur samhället väljer att göra det svårare för Vivallas invånare trots att det är 

välkänt att det är socioekonomiskt utsatt område. Han menar att samhället vill göra det 

svårare för dem trots deras svåra situation.  

      

Redan i tidig ålder har männen fått en bild av den negativa synen utomstående har av Vivalla 

vilket gjort att dom själva börjat se på sig själva som ‘’förorts killarna’’, som de själva 

beskrev det. De fick ofta höra negativ kritik från utomstående gällande Vivalla dess invånare. 

Känslor av frustration, missnöje och utanförskap växt hos männen, och man har valt att leva 

upp till den bilden utomstående har skapat. Detta gjorde att man i olika situationer undvek att 

tala om vart man kom ifrån. 

 

Vart man än gick när vi var små var det att man hörde ’’ där kommer det där från 

Vivalla’’ . Och istället för att vi ska ta det som ’’ vad fan säger du’’ så var det 

istället ’’ Aa men vi är från Vivalla, vi är coola, vi är farliga. (Salah) 

 

Männen menar att det i flera fall känt sig tvungna att säga att det kom från Lundby som var 

det finare grannområdet. Detta framkommer genom flera exempel, när det skulle på fest och 

folk visste att det var från Vivalla så blev de inte insläppta, eller när de skulle dejta en tjej.  

En bidragande faktor till varför arbetslösheten är hög i Vivalla enligt flera av männen är att 

det inte finns några bra förebilder. Man börjar redan som 15 åring att begå brott på grund av 

att man sett upp till äldre kriminella i området. Man har haft svårt för att integrera sig i 

samhället och man umgås i stort sett med barndomsvännerna från området, och distanserar sig 

från det övriga samhället. Samtliga beskriver det i termer som ’‘Vi här i Vivalla ’’  och 

‘’dem’’. Här kommer ett exempel där en av männen uttrycker sig:    
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Du kommer att bli kategoriserad för att du bor i en förort. Poliserna där beter sig 

annorlunda. Du kunde promenera en sommarkväll, då kunde polisen stoppa dig 

och ta med dig till stationen och ta dig på pissprov. Stå och visitera dig bara för att 

du är en ungdom. Då kunde man ju känna, att om man bodde någon annanstans 

hade det där aldrig hänt. (Rami) 

 

Många av områdets ungdomar är involverade i kriminalitet, och flera saknar fullständig 

gymnasieutbildning, vilket har resulterat sig till att arbetslösheten är hög bland ungdomarna. 

Trots att männen uttalar sig om kärleken det har för området, så har flera av dem idag flyttat 

ut. Anledningen har varit enligt männen att dom varit tvungna till att flytta till ett annat 

bostadsområde för att kunna lägga den kriminella livsstilen bakom sig. De finner det svårt i 

Vivalla eftersom att man enkelt faller för grupptryck om man stannar kvar. 

 

Jag menar inte om man bor här så är man kriminell. Men jag har gjort allt som har 

med kriminalitet och göra, sen så ska jag dras in i allt igen, nej jag vill inte för jag 

kommer lätt dras in. Jag vet att jag är sån. Jag kan lätt bli indragen, därför taggade 

jag här ifrån, om jag vill lämna de livet så måste jag sticka. (Omar)  

 

Enligt männen finns det två sätt att leva på i ett socialt segregerat område. Antingen umgås 

man med kriminella och utför kriminella handlingar, eller så umgås man med människor som 

studerar och tagit den goda vägen. Att bara vara en anställd på ett vanligt arbete hade bidragit 

med en syn att man är bland de personer som misslyckats och lever i en låg standard.  

Detta beror på att en stor grupp socioekonomisk svaga människor koncentrerats till ett 

område, och att man sedan inte brytt sig om dom vilket gjort det tuffare att följa svenska lagar 

och normer. I resultatet har det även framkommit att flera av männen hade så lite att göra på 

fritiden, vilket har lett till att man utfört kriminella handlingar i sökandet efter äventyr och 

spänning. Ali berättar om hur fritiden har varit hans värsta fiende på grund av att samhället 

inte lagt någon fokus på Vivallas skolor, fritidsgårdar eller fotbollsplaner etc. Under 

sommarloven blev det inga solsemestrar eftersom att familjerna inte hade ekonomin för en 

resa. Därför var oftast de flesta barn kvar i Vivalla på somrarna och där var det inte så mycket 

att göra under sommarloven.  
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Det fanns ingenting att göra. Jag börja kolla, folk börja plocka äpplen. Jag var 

överallt, vissa går till längre tendenser än andra, förstår du? (Ali) 

  

Flera av männen säger att området bidrog till att man blivit kriminell. I Vivalla förekommer 

mycket kriminalitet, vilket bidrar till högre risk för att anamma en kriminell livsstil. Här 

spelar faktorer som grupptryck, rastlöshet, dåliga förutsättningar, pengar och bostadsområdet 

in. Många gånger har man begått brott för att man inte vill säga nej till kamraterna. Hade man 

kommit ifrån ett annat område eller en annan samhällsklass är sannolikheten lägre att man 

utför brott för där får man tidigt lära sig att det är fel. Men i Vivalla är det normalt, folk begår 

brott och använder droger mer eller mindre öppet. Här har vi ett exempel där Mohammed 

beskriver hur vardagen kan se ut.  

  

Hade jag bott i ett svenskt område så hade jag inte begått brott, för det är fint 

umgänge, det blir typ ’’ Ne sådär kan man inte hålla på’’. Men i Vivalla ’’ Yalla 

kom, vi tar han också’’. (Mohammed) 

 

Vi var intresserade av hur männen ställer sig till samhället lagar och normer. Männen 

erkänner att de inte hyst någon respekt för samhällets lagar, eftersom att dom känt sig 

utlämnade av samhället samt att lagarna gick emot deras livsstil. Det kände sig illa 

behandlade av staten på grund av flera faktorer, mycket grundar sig på dålig bemötning av 

exempelvis skolan, socialtjänsten och polisen. Vi var intresserade om polis hatet som råder 

har varit en kultur som följt med under uppväxten, men så var inte fallet. Flera av männen 

berättar historier där det blivit dåligt behandlade av polisen. Mohammed berättar om en 

händelse där polisen hade kommit med flera bilar och omringat hans bostad, och sedan slängt 

ner han och föräldrarna på golvet. Salah berättar att polisen kunde ställa 15-åringar mot 

väggen och dra ner byxorna och visitera dom utan några bevis emot dom. Istället för att 

samhället ska underlätta för männen har de istället försvårat saker och gjort det värre. Många 

upplever att det saknat stöd. Men det skyller inte allt på staten, utan menar istället på att stort 

ansvar ligger hos föräldrarna, att de bör ha koll på sina barn och kontrollera vad det kommer 

hem med och se till vad barnen gör på fritiden. Josef anser att flera familjer som lever på 

socialbidrag har därför lutat sig tillbaka och inte brytt sig om viktiga punkter i sitt barns liv.  
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6.2 Familj och uppväxt 

Ett av de olika teman som undersöktes är familj och uppväxt. Männen upplever att de haft en 

god relation till sin familj var de fått kärlek och respekterat varandra förutom Rami och Samir 

som var skilsmässobarn. En gemensam nämnare vi fann hos samtliga män vars båda föräldrar 

varit närvarande är att en av föräldrarna har varit arbetslös och/eller sjukskriven vilket gjort 

att de tvingats leva på bidrag. Detta har påverkat familjens ekonomiska förutsättningar vilka 

enligt männen har varit dåliga. Dock tydliggörs det att familjen alltid har varit en viktig pelare 

i deras liv. Majoriteten av männen har varit nöjda med relationen de haft till sin familj, trots 

att man önskat sig varit mindre frånvarande under tiden man var kriminell. Man hade önskat 

att man umgåtts med familjen oftare, för att kunna visa sina föräldrar kärlek och uppskattning. 

Men att de istället låtit föräldrarna sitta hemma och oroa sig för dom en större del av tiden. 

Flera av männen medger att familjen inte alltid lyckats uppfylla deras behov och önskningar. 

Huruvida föräldrarna kämpat för barnen så har pengarna inte kunnat räcka till och ofta har 

man fått nöja sig med det man kunde få. Under tonåren så blev behoven och önskningarna 

inte mindre och som tidig tonåring fick man uppfylla sina egna behov genom att införskaffa 

egna pengar, precis som de äldre grabbarna i området gjorde. Dock hade Rami och Samir 

andra åsikter gällande familjen. De tycker istället att föräldrarnas skilsmässa har varit en 

bidragande faktor till att man blivit delaktig i kriminalitet. För att undvika problemen som 

pågick hemma var man istället ute på gatorna och hängde med vänner. Samirs äldre bröder 

var kriminella, när föräldrarna skildes spårade det ur för honom eftersom att han kände sig 

bortglömd. Då började han mer och mer gå i sina bröders fotspår.  

Rami menar att skilsmässan påverkade alla delar i hans liv, framförallt skolgången. Han 

berättar att han var duktig i skolan, men eftersom att det inte fanns någon ro hemma blev det 

istället fokus på andra saker. Familjen splittrades när han var 14 år, han placerades då hos en 

fosterfamilj. Rami valde att stöta bort allt han tyckte var jobbigt bland annat föräldrarna. Det 

var svårt för honom att etablera sig hos sin fosterfamilj eftersom att han inte kände sig 

hemma. 

 

Det blev ju skilsmässa hemma och familjen blev mer splittrad än vad den var och 

då bodde vi med min mamma. Det var ju alltid mycket bråk och tjaffs hemma så 

det var som en befrielse i den åldern att kunna gå sin egna väg. Men det var ju 

fortfarande, det skapar, om man säger påföljder. Allt som sker i äldre dar är ju på 

grund av det som skedde i tonåren. Skulle man beskriva dom problemen jag har 

haft i äldre dar så kan jag relatera till tonåren. (Rami) 
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Utifrån Ramis berättelse kan man förstå hur viktigt det är med goda familjeförhållanden under 

barndomen eftersom att det slår tillbaka i äldre dar.  

När Rami var 16 år erbjöd socialtjänsten honom en lägenhet, där han ensam bodde i några år. 

Han berättar att hans lägenhet blev allt annat än ett hem, det blev en plats för droger, vapen, 

och annat olagligt. Motiven han hade var att han fick en liten summa pengar av socialtjänsten 

som han inte klarade sig på, om han inte fixade pengar på egen han kunde det enligt honom 

sluta med att han inte hade någon mat att äta.  

Samtliga män har haft dåliga ekonomiska förutsättningar, vilket de förstod i ganska tidig ålder 

vilket påverkade deras val till att utföra kriminella handlingar. De berättar att föräldrarna inte 

hade råd till att köpa fina kläder de ville ha på grund av att pengarna inte räckte till.  

När männen tidigt började uppleva att det inte ville vara en extra börda för familjen, valde de 

att skaffa sina egna pengar för att kunna uppfylla sina önskemål, men även för att kunna 

hjälpa till hemma. Oftast var det olagliga sätt de införskaffade pengar på.  

Här beskriver några av männen om pressen de upplevde som tonåringar.  

 

Pressen var en av anledningarna till varför jag blev kriminell, just för att vi hade 

det så svårt ekonomiskt. Jag fick ont i mitt hjärta när jag skulle gå till min mamma 

och be om tjugo kronor. Det gjorde att jag tänkte ’’Skitsamma, den enklaste vägen 

är den enklaste vägen och det är att vara kriminell. (Josef)  

    

Man fick redan i tidig ålder ha förståelse för att vi inte har råd helt enkelt. Vi hade 

alltid mat på bordet, och ville jag ha något speciellt, så försökte min farsa eller 

morsa att få oss att bli nöjda. Men dom fick oss även att förstå att vi inte kan bli 

nöjda utan det här är vad vi kan leva med. (Rami) 

 

I det här temat har vi kunnat se ett mönster utifrån männens berättelser vad gäller familj och 

uppväxt. Oftast har familjens ekonomi hemma varit så svag att männen automatiskt tagit på 

sig ett ansvar att försörja sig själva, dels för att uppfylla sina egna önskemål men även för att 

kunna underlätta för familjen. De familjer som varit ensamstående eller drabbats av 

skilsmässa har påverkat männen på de sätt att de känt sig ensamma och bortglömda, och för 

att undvika höra tjafs och bråk hemma har man hållit sig ute så länge det går.  
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6.3 Skolgång och arbetsliv 

Skolgång 

Skolgången har ansetts som viktig för samtliga män även om det inte gått lika bra för alla. 

Salah, Ali, Amir, Mohammed och Omar gick i Vivalla skolan som var en grundskola för 

årskurs 1-9. Skolgången i Vivalla beskriver männen som ganska okontrollerad av lärarna 

eftersom att det inte fanns någon tydlig struktur. Klasserna kunde vara ihopsatta trots att man 

inte gick i samma klass. Gemensamt för männen var att de beskrev sig själva som stökiga och 

att skolan gick mindre bra när de började i högstadiet, framförallt de som gick i Vivalla 

skolan. Omar gick i Lundby skolan ett tag som är ett villaområde ganska nära Vivalla, han 

säger att de flesta eleverna var svenskar och att skolgången gick bättre där. I Vivalla skolan 

var det mest invandrarbarn och där hade man sina vänner som man växt upp med vilket 

gjorde att skolan snarare blev en mötesplats än ett lärosäte. När man började i högstadiet 

spelade andra faktorer som status och konkurrens in. Man var nu en av de äldre grabbarna i 

skolan och ville vara lika cool som de andra högstadieeleverna var. När det senare började i 

gymnasiet var dom inte lika stökiga utan då förvandlades det istället till frånvaro och i värsta 

fall att man hoppade av. Den kriminella livsstilen hade flera av männen vid denna tidpunkt 

tagit till nästa nivå. Man prioriterade bort skolan och ansträngde sig för att få in pengar 

istället. Vissa av männen åkte även in i fängelset och fortsatte sina studier därifrån. Männen 

som gick i Vivalla skolan hade alla en bra relation till sina klasskamrater, men lärarna var inte 

lika populära. Relationen till lärarna beskrivs som dålig vilket ledde männen till att blev mer 

stökiga och ointresserade av skolan. 

 

Det kändes som att det inte brydde sig, hade man lektion och sa att man inte 

förstod något så tog det inte tid och förklara utan det bara tog för givet att man 

skulle förstå under genomgången, och sa fortsätt lyssna så kommer du förstå. Jag 

förstod ingenting och det blev en faktor till att man blev jobbig och stökig. (Amir) 

 

Amir menar att skolorna och lärarna inte brydde sig om sina elever, och att man istället borde 

ge ett barn tid och stöd även om den är stökig.  

  

När skolorna inte stimulerar barnen på rätt sätt, att dom inte lägger fokus på dom 

eller hjälper dom så blir dom utåtagerande. Det här är vetenskapligt bevisat, 

förstår du? (Ali) 
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Ali var en av respondenterna som var ganska tydlig med att skolorna i förorter inte lägger ner 

tid och energi på eleverna framförallt om man var stökig. Idag har han två söner som går i en 

skola som ligger en bit utanför Vivalla, han beskriver hur annorlunda barnen får lära sig idag 

till skillnad från hur han själv fick lära sig i skolan. 

  

Jag har två söner som går i.. jag har tagit dom till en skola som ligger lite utanför 

här. Jag ser ju vilken social kompetens dom har, vilken pedagogik dom har där, 

hur dom pratar med barnen, dom lär sig helt annorlunda. (Ali) 

  

Salah beskrev skolgången i Vivalla skolan ganska detaljerat. Hans betyg var dåliga i alla 

ämnen förutom musik, So och engelska. När vi frågade honom hur det kommer sig hänvisade 

han till den goda relationen han hade till So och engelska läraren. Musik var ett ämne han 

brunnit för hela livet. Relation med de andra lärarna var inte bra, och han anser att hans 

skolgång gick dåligt på grund av att lärarna hatade honom och inte var stöttande, men också 

för att han umgicks för mycket med vänner. 

  

Alla lärare förutom två stycken, engelska läraren och So läraren. Det var två äldre 

damer, dom dog för mig. Dom uppmuntrade mig alltid och sa att jag kan det här 

och att det var min grej. Dom var anledningen till att jag ordnade mina betyg 

senare i nian. Men alla andra lärare hatade mig, men det kan ju bero mycket på att 

jag inte visade fram mina fötter. (Salah) 

  

När han fick frågan varför vänner var viktigare än skolan svarade han såhär: 

 

Första dagen så sa vår lärare så här till oss exakt.. jag kommer aldrig glömma bort 

det, aldrig aldrig. Jag och den där killen och några andra grabbar satt på hans 

lektion första dagen och så kom det in en lärare som hette Lars-åke. Jag kommer 

aldrig att glömma bort honom. Bara för att vi var lite oförskämda och pratade så 

kom han in och sa ’’hallå grabbar, tysta!’’. Och du vet man är ung och man 

fortsätter prata och då slår han allt vad han har på bordet och säger ’’ Ni är från 

Vivalla, ni har ingen framtid’’. Jag kommer aldrig att glömma bort dom orden. 

Dom orden fastnade i mitt huvud.’’(Salah) 

  

Jag frågade honom om han sa ifrån till läraren, då svarade han: 



 32 

Nej, vi vart ju chockade. Man tänkte ju vem fan är du och vad fan säger du. Och 

sen typ satte vi det spåret i vår hjärna och började intala oss själva, om till och 

med en lärare säger så till oss att vi är från Vivalla och aldrig kommer att klara er, 

så är fallet så kanske. Är man ung och dum så är man ung och dum helt enkelt. 

  

Männen som upplevde att skolan gick bra och som hade bra betyg var Rami och Samir vilka 

båda hade bra relationer till sina lärare och som inte gick i Vivalla skolan. Där beskrevs 

lärarna som uppmuntrande och snälla. 

  

Relationen till lärarna var bra faktiskt. En lärare fick mig att spela hockey, sen 

hade jag Pernilla hon hjälpte mig med matten hon var bäst, jag minns dom bra. 

(Samir) 

 

Sammanfattningsvis kan man se tydliga mönster av hur skolan har påverkat negativt genom 

att inte stötta och vägleda dem under skolgången. Det framkommer ganska tydligt i 

berättelserna om vilken skillnad det gör att ha en god relation till läraren. Vi kan även här 

förstå att barnen som gick i Vivalla skolan ganska tidigt kände sig avvisade och stämplade 

som stökiga av lärarna till skillnad från barnen som inte gick i Vivalla skolan. Lärarnas 

avvisande till barnen gjorde att männen tappade intresse och motivation gentemot sin 

skolgång.  

 

Arbetsliv 

Att söka arbete var inte männens högsta prioritering trots att skolan inte gick bra. Samtliga 

män började arbeta i ganska sen ålder. Det flesta sa att de ekonomiska förutsättningarna var 

dåliga hemma och ville därför hjälpa till med att bidra ekonomiskt. Att få ihop pengar via 

olagliga saker gick snabbare och var mer effektivt än att arbeta. Amir var femton år gammal 

när han fick sitt första jobb inom försäljning, det har han jobbat med från och till i tio år. Det 

var inte svårt för honom att söka jobb innan han fick anmärkningar i belastningsregistret. Idag 

kan han bli stum när arbetsgivaren frågar efter ett belastningsregister. Eftersom att han har en 

flickvän som är otroligt stöttande har han haft enklare att bortse ifrån det och ändå söka nya 

jobb. Mohammed arbetade för första gången när han var 19 år, det var först när han öppnade 

en egen kiosk. Anledningen till att han började arbeta så sent är för att han vägrat att arbeta 

för någon. Att inte arbeta hos någon annan än sig själv är något som ligger i blodet, menar 

Mohammed. Hans kiosk stängdes ner för att hyresvärden sa att de var ett kriminellt gäng och 
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att de stämplade kiosken till en mc klubb. Idag driver han andra företag. Omar fick sitt första 

jobb som säljare när han var 20 år. Han säger att han aldrig har brytt sig om att jobba eller 

söka jobb eftersom att han alltid har haft mycket pengar. Han påbörjade sin kriminella livsstil 

redan som 14-åring. Idag arbetar han som maskinförare och det är det enda jobbet han har 

haft efter att han lagt av med kriminalitet. Samir fick sitt första jobb som målare när han var 

19 år. Idag arbetar han på ett lager. Hans arbetslivserfarenheter är inte så breda då han suttit i 

fängelse mycket och fått in pengar genom kriminaliteten. Ali har aldrig haft någon anställning 

däremot har han ägt en nattkiosk tillsammans med sin vän. Han berättar att han fick ett jobb 

en gång, men det förlorade han efter att polisen ringde dit och sa att dom inte ska anställa 

honom. Idag håller han på att öppna ett annat företag, men väljer att inte dela med sig om 

detaljer kring det. Rami fick sitt första sommarjobb när han var 15, men blev inte erbjuden en 

tjänst. Hans första riktiga jobb fick han när han var 18 som försäljare. Idag har han byggt upp 

en karriär inom försäljningsbranschen. Även fick Salah sitt första sommarjobb vid 15 års 

åldern. Han arbetade då i tre veckor på Rusta. Efter det fick han en fot in i 

försäljningsbranschen men lönen han fick gick till föräldrarna och familjen. Detta gjorde att 

han höll på med kriminaliteten vid sidan om jobbet för att få pengar till sig själv. 

Josef fick sitt första jobb i en pizzeria när han var 22 år gammal. Det började med att han hade 

fått ett straff och hade fotboja. Då var han tvungen att ha en praktikplats eftersom att man 

måste ha någon typ av sysselsättning. Efter praktikperioden blev han erbjuden en anställning, 

där började han få ett intresse för restaurangyrket som han arbetade med några år framåt. För 

Josef och Ali har det varit svårt att få jobb. De öppnade en nattkiosk tillsammans som var en 

E-handels butik. Kunderna beställde varor genom internet och fick det hemkört inom 30 

minuter. Det var svårt för Josef och Ali att driva kiosken då polisen stoppade dom upp till sex 

gånger om dagen och bad dom följa med in till stationen. Detta resulterade till att dom fick 

slänga varorna som de hade med sig till kunderna samt att kunderna fick vänta längre än 

lovat. 

  

Som resultatet visar kan vi se att männen började arbeta i ganska sen ålder vilket beror på att 

man försörjt sig via snabba pengar. Utifrån männens berättelse fick man tidigt lära sig tjäna 

pengar på grund av dåliga ekonomiska förutsättningar hemma. Det är ingenting föräldrarna 

har uppmanat männen till utan det är ett ansvar de själva har tagit på sig redan som unga. Att 

få in pengar som 15 åring genom snatteri eller andra olagliga sätt gör att männen inte fått 

tankar på att börja arbeta, eller också sett det som en lång och jobbig process. Man har inte 

varit beredd på att jobba samtidigt som att gå i skolan. Å andra sidan har männen inte haft så 



 34 

starka förebilder vad gäller arbetande föräldrar, vilket skulle kunna vara en orsak till varför 

det inte fallit naturligt för männen att börja arbeta när dom varit i ekonomiskt behov.  

 

Folk gillar inte att göra hårt arbete. Man kan inte bygga ett hus utan att lägga 

första stenen och lägga en grund för det. Folk vill ta den lätta vägen och det som 

går snabbt. Den hårda vägen känns långt bort. Jag vet inte riktigt, det är en svår 

fråga. Man behöver bara finnas för de här personerna och försöka förstå dom och 

ge dom andra alternativ. (Josef). 

 

Utifrån Josefs uttryck kan man förstå att man behöver stöd och vägledning för att följa 

samhällets normer eftersom att de inte fallit naturligt.  

Männen beskriver ett flertal gånger hur polisen har varit en av anledningarna till varför de inte 

velat arbeta. När man försökt driva eget har polisen stoppat dom flera gånger om dagen trots 

att man lagt av med kriminaliteten vilket var frustrerande för männen. Vid ett tillfälle när 

polisen hade stoppat Ali och Josef hade Ali till slut blivit så arg på polisen att han började 

tjafsa och bråka emot. Den natten blev han dömd till ett år och åtta månaders fängelse på 

grund av hot mot tjänsteman. Detta gjorde att Ali och Josef tappade ännu mer förtroende till 

staten och natt kiosken lades ner.  

 

6.5 Kriminell livsstil 

Brottsliga handlingar började utföras i väldig tidig ålder hos samtliga män. I åldrarna 12-15 

hade männen hunnit utföra sina första brott. Det började oftast med snatteri och droger. Som 

männen beskriver det själva kändes det roligt, tufft eller spännande när de utförde sitt första 

brott. I de flesta fallen utlöste det första brottet till att man utförde fler på grund av kicken 

man fick av det. Samtliga män hade motiv till varför de utförde brott, utsagorna från männen 

är annorlunda men den främsta orsaken har varit att man behövt pengar. I tidig ålder fick man 

lära sig av vännerna i området att snatta, och senare satte man sig in i det mer och mer och i 

det flesta fallet gick det över till rån och drogförsäljning. 

  

 När jag var 12 år begick jag mitt första rån sen när jag var 13-14 började jag med 

stöld, något personrån, rån mot någon kiosk osv. Och man satte sig in i det mer 

och mer. Efter ett tag började man hitta olika möjligheter för att verkligen tjäna 

pengar och göra det på ett schyst sätt. Så det jag gjorde istället var att jag började 

langa droger och alkohol. (Rami) 
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Här kan man hur tidigt kriminella handlingar tog fart för Rami och att man blir mer och mer 

intresserad av den kriminella världen istället för att vi skrämd eller förstå konsekvenserna av 

det.  

 

Det har framkommit att man fortsätter med den kriminella livsstilen om man har prick i 

registret eller om man suttit inne. Männen har då känt att det är den människan man har 

utvecklats till och jobbmöjligheterna har därefter försvåras betydligt, då har man istället gått 

djupare in i kriminaliteten. När vi frågade männen deras första brott utlöste till att man begick 

fler, fick vi svar som: 

  

Det tror jag absolut. Jag kände liksom aja.. alla sa typ ’’nu har du en prick i 

registret’’ och jag kände typ att jag hade mördat någon. Jag vet inte men det har 

mycket med det första brottet att göra, misshandeln alltså.(Josef) 

 

Josef menar att efter man fått sin första prick i registret tappar man motivationen för att 

fortsätta laglydigt eftersom att ma förstår konsekvenserna när man söka arbeten eller dylikt.  

 

Ja, väldigt mycket. Mitt första brott kanske inte fick mig att utföra fler brott, men 

mitt första brott gjorde det självklart att jag ska göra dom här sakerna. (Salah) 

 

Jag tror det var där ifrån, ja det måste ha varit, det måste ha vart där ifrån allt 

började. (Samir) 

  

En viktig punkt som är värdefull att nämna är att männen inte brydde sig vad andra skulle 

tycka och tänka om dom. Detta kan bero på att samtliga är medvetna om hur utomstående 

uppfattar Vivalla och har därför intagit rollen som de ’’kriminella’’ redan i ett tidigt skede i 

livet. När männen fick tankar på att lägga av med kriminaliteten berättar männen att modern 

har varit en svag punkt för de, när de ville sluta med kriminaliteten eller börja var det alltid 

motiv som ’’Jag ville hjälpa mamma’’. 

 

Jag var villig att utföra allt innan jag ens började utföra något för att.. Min 

mamma..det är dom sociala förhållanden som gör att man vill ta sin familj till 

bättre förhållanden. (Ali) 
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Livsvillkoren spelar stor roll för ett barn under uppväxten. Även om barnet inte alltid visar 

familjen att han/hon är i behov av nya saker eller vill ha likadana skor som klasskamraten så 

känner barnet av att den inte har det lika bra som alla andra. I männens fall har det lett att man 

söker sig till likasinnade i miljöer där brottsliga handlingar är det optimala och som senare har 

övergått till grövre kriminalitet.  

 

Det är ju delvis grupptryck, kulturen att man är ett orten barn. Nu för tiden säger 

dom inte orten barn utan dom säger gatubarn. Så ja jag tror faktiskt att jag hade 

kunnat bli på ett annat sätt om jag hade bott någon annanstans än Vivalla. Om 

man väljer att leva som kriminell då är det de som är din livsstil. Från början hade 

jag inte snattat om mina föräldrar hade haft det bättre. På så sätt tror jag det hade 

sett annorlunda ut. (Salah) 

 

Det var inte så att jag sålde narkotika för att jag skulle göra en swimming pool 

med pengar. Det kanske var för att jag ville ha ett par nya skor eller en keps som 

jag inte hade råd att köpa. Och sen att jag skulle be min mamma om saker, det 

hade bara tungt hennes börda ännu mer. För jag vet när jag kunde fråga om saker 

när jag var lite yngre det var inte lätt. (Josef) 

 

Att samla människor med sämre livsvillkor och ekonomiska förutsättningar har med åren 

skapat en kultur där man tidigt i åldern försöker att visa området och sig själva att man själv 

kan stå på sina ben och tjäna pengar. I många situationer har männens önskemål blivit större 

än vanligt, man har känt sig oövervinnlig och önskningarna har inte dämpats. Men ett tydligt 

resultat är att männen inte skuldbelägger någon för valet av sin livsstil men att miljön och 

förutsättningarna har varit en bidragande faktor. 

7. ANALYS 

7.1 Sociala utanförskapet i Vivalla    

Med utgångspunkt i Durkheims teori om anomi kommer vi nu att analysera de unga männens 

sociala utanförskap. Utifrån vår tolkning av resultatet kunde vi finna spår av anomi även om 

männen inte direkt uttalat sig i sociologiska termer. Männen har valt att ta avstånd från 

samhällets normer och regler då de inte går hand i hand med deras kriminella livsstil. 
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Utanförskapet de menar att samhället har utsatt dem för har lett till att de måste ta lagen i egna 

händer. Enligt männen har samhället skapat ett eget samhälle av Vivalla och slutat se efter 

området. I resultatet görs tydliga beskrivningar av hur samhället inte bryr sig om att ta hand 

om området och dess invånare. Inte heller bryr sig samhället om hur medier målar upp 

området och männen är väl införstådda om hur utomstående har en negativ uppfattning om 

Vivalla vilket har gjort att de sett sig själva utifrån hur andra ser dem. I flera utsagor framkom 

det att lagarna och samhället gick emot deras livsstil samt att samhället aldrig hjälpt dem med 

något utan tvärtom ställt till det för dem. När de har vänt sig till socialtjänsten eller andra 

myndigheter menar männen att de på ett eller annat sätt alltid blivit ifrågasatta vilket skapade 

en ovilja för männen att söka sig hjälp från samhället. De menar också att de alltid upplevt sig 

blivit trakasserade av polisen som patrullerar i området på grund av fördomar gentemot dem. 

Vad allt detta resulterat i är att männen känt sig utanför samhället och accepterar därför inte 

varken dess normer eller regler. Det har exempelvis inte fallit naturligt för männen att söka 

arbeten när behovet av pengar uppstått. Männen har hamnat i vad Durkheim kallar för kriser. 

Den första krisen uppstod redan från tidig ålder, när deras behov och önskningar inte har 

kunnat uppfyllas av föräldrarna, när de blivit utpekade som stökiga och otillräckliga i skolan 

och/eller när de blivit utvisade/nekade av utomstående när det exempelvis skulle gå på fest i 

andra områden. Detta är bara små exempel av vad som tagits upp. Detta kallar Durkheim för 

fattigdomens kris vilken består av en plötslig förlust av begäran och präglas av ett anomiskt 

tillstånd som leder till missnöje och otillfredsställelse som enligt Durkheim kan leda till att 

man utför brottsliga handlingar. Den andra krisen uppstod hos männen när det började utföra 

kriminella handlingar och kände sig stora och oövervinnliga som de själva fick beskriva det. 

När de började tjäna stora pengar och kunde uppfylla sina önskningar började de känna sig 

sedda och deras självförtroende förbättrades. Förutom att de kunde köpa och göra det dom 

önskade fick dem ett namn i området som gav dem makt. De kunde underlätta för sin familj 

vilket även där gav en känsla av tillräcklighet. Detta kallar Durkheim för rikedomens kris och 

består av en inflation i begäran som leder till att människans önskemål och begär ökar. 

I den anomiska situationen som vi upplever att männen har haft, förekommer en diskrepans 

mellan de ambitioner som samhället skapat och resurserna att förverkliga dem, man får helt 

enkelt inte vad man blivit utlovad (Durkheim:1983).  

 

Vidare tycker vi oss kunna utläsa från vårt material en förekommande diskrepans mellan 

männens önskningar och möjligheter att uppfylla dem vilket har lett till en omedveten känsla 

av anomi som lett till en ökad känsla av missnöje och frustration. Detta har skapats av 
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samhället genom att låta Vivalla växa till ett eget samhälle och hålla dess invånare utanför 

övriga Örebro. Förlusten av sociala regleringar och kontroll av individerna har gjort det 

enklare för männen att utföra kriminella handlingar. Utanförskapet också gjort det svårt för 

männen att orientera sig i en miljö som består av hastiga förändringar och där traditionella 

normer förändras. Detta har resulterat till förlorad samhörighet till övriga Örebro.  

 

7.2 Sociala band - Skam och stolthet  

Här kommer en analys om hur männens sociala band har varit och utifrån Thomas Scheffs 

teori.  

I ovanstående redogörelse kunde man läsa om utanförskapet männen växt upp i och hur det 

har påverkat olika val i deras liv. Man kunde förstå detta sociala utanförskapet har påverkat 

männens sociala band.  I situationer som visade att männens sociala band var 

överdifferentierade var i berättelser där männen förklarar att de inte kände samhörighet till 

resten av samhället och följde därför inte dess normer eller lagar. Det man gjorde istället var 

att följa sina egna normer och känslor vilket var i enlighet med Vivallas där de hade skapat en 

egen kultur. Övriga i samhället sågs som främlingar och man hade inte knutit något socialt 

band till människor utanför Vivalla. Detta resulterade till att männen tog avstånd från resten 

av samhället och skapade istället ett eget samhälle i Vivalla och underkastade sig den grupp 

som de ingår i som präglats av mycket kriminalitet. När man bestämde sig för att sluta med 

kriminaliteten var det svårt så länge man bodde kvar i Vivalla. Den gick först att bryta när 

man hade flyttat ut. Detta vilade på att man kunde träffa på vänner som behövde hjälp med 

något brottsligt och man hade svårt att säga nej eftersom att det är en självklarhet att ställa 

upp för varandra i förorten även om det skulle innebära ett fängelsestraff. Detta stärks med 

begreppet under differentiering vilket innebär att man underkastar sig den grupp man ingår i 

för att bevara gruppen och inte skapa konflikt eller osämja (Scheff:1990). Hade de inte varit 

medvetna eller upplevt ett så starkt utanförskap hade de haft lättare att säga nej till att utföra 

brottsliga handlingar emot sin vilja när vännerna bad om hjälp eftersom att de hade kunnat 

söka samhörighet i andra grupper. Enligt männen så framkom det ofta att man utförde vissa 

handlingar på grund av gruppen och för att bevara gemenskapen. Vidare har deras sociala 

band påverkats i relationer de haft med lärare i skolan. Männen ansågs som stökiga och hade 

koncentrationssvårigheter redan i tidig ålder, genom att lärarna inte förebyggde detta 

drabbade detta de sociala banden genom att de kände sig misslyckade, mindre värda och 

odugliga.  Känslor av skam och stolthet har följt med männen sen det varit barn i olika 

situationer. Att bo i Vivalla har för männen varit det bästa som har hänt dem, gemenskapen 
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och samhörigheten de upplevt där är något de betonar starkt. När det pratar om sitt område 

har man kunnat se glimten i deras ögon. Men å andra sidan har det alltid varit medvetna om 

hur utomstående och staten ser på området och dömt invånarna. Enligt männen har 

utomstående dömt killar från Vivalla som kriminella, och exkluderade dom från flera olika 

aktiviteter och fester. Flera av männen menar att man har levt upp till bilden som målats upp. 

Detta började redan i lågstadiet, när flera av lärarna sa till männen att det var stökiga. När 

polisen patrullerade området kunde de redan som 14 åringar bli ställda mot väggen och 

tvingas ta av sig byxorna så områdets föräldrar såg det. Männen menar att polisen försökt 

göra allt för att jävlas med dem. Här började männen uppleva känslor av skam och förnedring. 

Vart de än vände sig upplevde männen att de blev avvisade på grund av vart dom kom ifrån. 

För att bekräfta detta ytterligare berättade männen att de som barn sa till utomstående och 

framförallt till tjejer att det var från Lundby, det finare området en kvart från Vivalla. Att 

utföra brott blev sen en självklar grej för männen att göra, det var en av kulturerna som alltid 

präglat området och de ögon de alltid blivit sedda utifrån. Männen kände sig stolta när det 

lyckades utföra brott, och i alla fall ledde deras första brott till att det utförde fler och fler. När 

de fick beskriva hur det kändes att utföra sitt första brott svarade de: ‘’Adrenalin, spännande, 

roligt, coolt’’.  Det är känslor som alla tyder på att man känt stolthet vid utförande av brott.  

 

Den analytiska poängen är här att männen enbart har brytt sig som att knyta band till sitt egna 

område och dess invånare eftersom att dom upplevt ett socialt utanförskap i övriga Örebro. 

Deras sociala band har byggts upp och präglats av livet i Vivalla och deras position i 

samhället som de tidigt förstått har varit svagare än andras. De har heller inte upplevt 

intellektuell och emotionell sammankoppling med andra människor utanför Vivalla då de 

kände känslor av skam under integration med andra människor som själva inte var från 

området. Det uppstådd då en bristande sammanhållning sinsemellan, och deras status och 

relation upplevde dem var lägre. De kände tillit och gemenskap till människor som bodde i 

Vivalla, och det var då känslan av stolthet uppkom när banden upplevdes trygga och 

välfungerande. För männen skulle bevara banden hamnade de i en sorts underdifferentiering 

där de gjorde vad som krävdes för att göra gruppen nöjd, vilket var kriminella handlingar.  

 

7.3 Avvikelse och kriminell livsstil  

I denna analys ska vi med hjälp av Hirschis teori om sociala band (2002) söka förståelse till 

deras val av en kriminell livsstil. Samtliga män har snarlika svar därför kommer en generell 

analys att göras.  
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Männens anknytning till människor som lever ett etablerat liv samt deras känslighet för andras 

åsikter har enligt deras berättelser varit svag. I Vivalla lever människor på ett ganska så 

snarlikt sätt, då området dominerar av en ganska så hög invandring samt låga inkomster och 

hög brottslighet har männen inte haft stark anknytning till människor med ett etablerat liv. 6 

av 8 män är uppväxta i Vivalla och har mer eller mindre bott där sen de varit små barn. Skola 

och fritid har även spenderats i Vivalla därför har den sociala integrationen till resten av 

samhället varit betydligt svag. När vi frågat männen hur den sociala integrationen till resten 

av samhället varit har attityder som att man inte brytt sig eller behövt samhället framkommit. 

Männen själva säger att utomstående uppfattar området och dess invånare som ‘’kriminella’’ 

och har därför i många situationer som ungdomar blivit avvisade när de ska på fest eller 

liknande utanför Vivalla. Efter det har många upplevt att de endast känt sig sedda och 

betydelsefulla i Vivalla, där de upplever en rådande gemenskap och sammanhållning. Dock 

kunde många erkänna att valet av den kriminella livsstilen har varit grupptryck från förorten. 

Att man sett upp till de äldre grabbarna i Vivalla som var kriminella. I Vivalla råder mycket 

kriminalitet och äldre män har i kontroll och makt vilket har haft en påverkan på männen som 

barn. På det sättet har de kriminella beteendet smittat av sig på de yngre som ser områdets 

äldre män som förebilder. Många beskrev det som att kriminaliteten har överförts i 

generationer. Männen har heller inte haft någon känslighet för andras åsikter medan de begått 

brott eller utvecklat en kriminell livsstil då de menar på att samhället ändå alltid har sett dom 

som ‘’annorlunda’’. Känslighet har för det mesta förekommit för familjens åsikter framförallt 

moderns. En av vår tidigare forskning av Håkan Stattin (2001) skriver om hur viktigt det är att 

föräldrar har en god relation till sina barn, men även en god kontroll under tonårsåldern. 

Föräldrar som inte har en god insyn på deras barns liv leder oftast till att barnen saknar en 

trygghet av sina föräldrar därav har det lättare att välja fel väg eller att barnet ansluter sig till 

kriminella gäng. Majoriteten av männen beskriver relationen till sina föräldrar som bra men 

när man ifrågasatt deras uppväxt och relationen till föräldrarna framkom det i de flesta fall att 

en av föräldern inte alltid varit närvarande. Och den andre föräldern hade ett stort ansvar över 

hushållet och barnen. Då man oftast hade flera syskon var det svårt för föräldern att ha en god 

insyn på vad som händer under barnets fritid även de försökt. Anknytning enligt Hirschi 

innebär starka emotionella band mellan människor som exempelvis familj, vänner eller 

arbetskollegor. Männen har inte haft stark anknytning förutom till vännerna i området.  

Vad gäller åtagande har männen sen barn inte upplevt att det haft mål att eftersträva förutom 

ekonomisk framgång. Samtliga män kommer från familjer med dåliga ekonomiska 

förutsättningar och har därför tidigt i åldern känt ett ansvar för familjens ekonomi men också 
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velat vara en börda mindre för familjen. Deras kriminella val har alltid grundat sig på 

ekonomin, iallafall till en början. När grundskolan i Vivalla gick dåligt och lärarna såg 

eleverna som stökiga tappade männen hoppet om skolan tidigt. Enligt Travis hirschi innebär 

åtagande vilka investeringar som individen gör i samhället, vilket betyder att att en individ 

spenderar tid, pengar och energi för att för att kunna nå det mål man satt upp. När en individs 

åtagande är starkt nog, måste individen överväga det konsekvenser som det avvikande 

beteendet medför då individen riskerar att förlora sina förmåner när man begår brott (Hirschi 

2002).  

Utifrån männens berättelser kan man finna ett samband då männen oftast inte hade några 

tydliga mål, eller några förmåner att förlora. Vidare tycker vi oss kunna utläsa från vårt 

material att bandet åtagande brustit för männen.  

 

Enligt Hirschi är en av grundstenarna för att inte utföra brottsliga handlingar Involvering som 

kort sagt innebär att man är tidsmässigt upptagen genom deltagande i konventionella och 

legitima verksamheter såsom fritidsaktiviteter (Hirschi:2002). Männens barndom har alla 

präglats av ett stort intresse för fotboll, det flesta av dem spelade fotboll dagligen i området. 

Trots att det på deras tid inte fanns en stor fotbollsplan att spela på skapade männen sin egna 

fotbollsplan med jackor till mål. De flesta spelade också i fotbollsklubben ÖSK men kunde 

inte fortsätta på grund av att familjen inte hade råd att betala, eller att man blivit utslängd från 

laget på grund att man börjat röka cigarretter. För det mesta rörde det sig om ekonomin. Flera 

av männen beskriver fritiden som deras värsta fiende eftersom att det inte fanns något att 

göra. Fritidsgården hade stängt ner och därför fanns det inte mer att göra förutom att umgås i 

området med vännerna. Rastlösheten de upplevde visade sig vara ett stort problem och har 

enligt de själva varit en bidragande faktor till att man börjat med brottsliga handlingar redan 

som 14 åringar. Som vi tidigare nämnt menar Hirschi att individens aktivitet i legitima 

verksamheter är av stor betydelse då det minskar risken till att begå brott på grund av tidsbrist 

(ibid). Här kunde vi se en förlust av involveringen i männens liv, vilket skulle kunna 

tydliggöra en av det bakomliggande orsakerna till att männen utförde brott.  

 

Det sista bandet moralisk övertygelse har också brustit för männen. Det har tydligt 

framkommit från respondenternas svar att man inte brytt sig om samhällets lagar eller dess 

rådande normer. Motiveringar har varit att man behövt pengar och därför inte brytt sig om 

vägen dit. Andra svar har varit att de växt upp i ett område där de sen barn fått se lagen brytas 

vilket för dem har normaliserats. Att tidigt få se och höra att bekanta i området har skjutits till 
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döds, fått se drogförsäljning och missbrukning av droger öppet har påverkat männens 

uppfattning eller snarare syn på samhället, dess lagar och synen på vad som är rätt och fel.  

Som resultatet visar är slutsatsen i följande analys att de fyra sociala banden har under 

uppväxten brustit för männen, alla i olika grad. Enligt Hirschi är sannolikheten att bli 

kriminell större för de som inte har fungerande sociala band, vilket männen inte har haft 

(Ibid). Mycket brott som begicks gjordes till en början på brist av fritidssysslor, rastlöshet 

samt att man varit i behov av pengar, som senare eskalerat till att knutit ett starkt band till den 

kriminella livsstilen. Att vända sig till samhället eller att satsa på skolgång är inget som 

männen fått lära sig som barn då den dominerande kulturen som råder i Vivalla har varit det 

som lärt männen vilka vägar man bör ta i olika situationer. Övertygelse är enligt Travis ett av 

det viktigaste bandet då det belyser vikten av individens moraliska uppfattningar till 

rättssystemet. Utifrån vårt resultat kunde vi se att bandet brister eftersom att männen inte har 

en positiv attityd till samhällets lagar och normer. Inte heller hade dem en negativ attityd till 

brott. Brister individens moraliska övertygelse ökar risken till att begå brott vilket tydligt 

framgick. Anledningen till att övertygelse är ett av det starkaste bandet är för att ju större 

övertygelse individen har till det etablerade samhället, ju större är sannolikhet till att individen 

kommer att va sluten till de andra banden. Individer med stark anknytning till samhället är 

oftast mer aktiv i olika aktiviteter, samt att man känner stor vilja till att lägga ner tid och 

energi för att lyckas i exempelvis skolan (Ibid).  

Sammanfattningsvis kan vi efter denna analys koppla att de fyra sociala banden har brustit för 

männen vilket har gjort det enklare för dem att anamma en kriminell livsstil.   

8. AVSLUTANDE SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION  

Uppsatsen syfte var att bidra till en ökad förståelse för vilka motiv som lett ex-kriminella i 

Vivalla förort till en kriminell livsstil. Fokus låg på männens sociala band och anknytning till 

övriga samhället. Vi utgick från följande frågeställning: ‘’Vilka motiv har bidragit till att unga 

män valt en kriminell livsstil, och vilka har blivit konsekvenserna för dem?’’. För att besvara 

frågeställningen har vi med hjälp av en kvalitativ metod utfört åtta intervjuer med män som 

tidigare haft en kriminell bakgrund. En tydlig faktor som uppsatsen påvisar är att bidragande 

motiv till att man valt en kriminell livsstil har främst varit brister i dåliga ekonomiska 

förutsättningar, bristande familjeförhållande, upplevda fördomar gentemot bostadsområdet 

Vivalla av utomstående och dålig behandling av polis samt andra myndigheter som 

socialtjänsten. Detta har utmynnat i ytterligare brister i de sociala banden och val har utförts i 
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ett försök att bevara dem. Det viktigast för intervjupersonerna verkar vara en stabil ekonomisk 

uppväxt eftersom att den har påverkat flera delar i deras liv samt att få bekräftelse och känna 

samhörighet med andra människor utanför det egna området.  

 

Durkheims anomi teori ger överskådande bild av hur ett större samhällsproblem som 

boendesegregation och utanförskap kunnat påverka individen och gett negativa påföljder för 

individen. Scheffs teori om sociala band gav oss en djupare förståelse för intervjupersonernas 

olika handlingar som framförallt grundade sig på den sociala sammanhållningen som brast på 

grund av det sociala utanförskapet boendesegregationen skapat. När de upplevde att banden 

var hotade emotionerna skam och en avgörande roll för deras val av den kriminella livsstilen.  

Hirschis teori om sociala band var användbar i uppsatsen, eftersom det framgår att samtliga 

av de sociala banden mer eller mindre var svaga hos intervjupersonerna på grund av deras 

maktposition i samhället.  

 

Anledningen till att en avgränsning gjordes till ett segregerat område var för att undersöka om 

segregation kan vara en bidragande faktor till valet av en kriminell livsstil. Det framkom i 

resultatet att intervjupersonerna upplevde ett socialt utanförskap gentemot resten av samhället 

på grund av rådande fördomar emot deras bostadsområde Vivalla. Det förståndigas också i 

resultatet att männen känt att människor i omgivningen tittat ner på de för att det kommer från 

ett bostadsområde där man blir stämplad som kriminell. Detta stöds av Irene Molina (1997) 

som menar att segregation inte uppstår på grund av individens etnicitet, utan snarare utifrån 

individens maktposition i samhället. I sin studie påvisar hon att människor som bor i ett 

segregerat område ser segregation utifrån ett ‘’vi’’ och ‘’dem’’ perspektiv vilket även våra 

intervjupersoner upplevde. Bostadssegregation handlar inte bara om människor som bor där, 

utan problemet ligger i att man gör det till ett objekt som stigmatiseras. Därför menar Molina 

att det leder till att både människorna och området blir klassade till ett problem (ibid).  

 

Männen beskrev det själva som att det haft det jobbigt som barn då det inte alltid kunnat få 

sina önskemål uppfyllda. Man kan säga att det råder problem på både makro och mikronivå, 

då materialet visar att flera av männen tappat förtroende för det etablerade samhället. Detta 

stöds av professor Boduszek, Dhingra & Debowska (2016) som åsyftar till att en kriminell 

social identitet utvecklas av bland annat en identitetskris som skapas när personen tar ett 

avståndstagande från samhället. Identitetskrisen förstärks med svag föräldrakontroll och 

tillsyn (Boduszek, Dhingra & Debowska (2016). Männen berättar under intervjun att det är 
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svårt för föräldrarna att ha god kontroll eftersom att det finns så mycket andra sociala problem 

för föräldrarna att fokusera på, såsom syskon och ekonomin. Ett annat motiv som utvecklar 

kriminell social identitet enligt tidigare nämnd artikel är när man utsätts för 

brottslig/antisocial miljö i form av föreningar med kriminella vänner och ett behov av 

identifiering med en brottslig grupp för att skydda sin självkänsla (ibid). Enligt männen 

dominerar de segregerade området av hög brottslighet vilket man i tidig ålder får äga visshet 

om. När de upplevt att utomstående hyst fördomar emot deras identitet, eller att blivit kränkta 

i skolan för att de från Vivalla har de som försvar antagit en kriminell identitet för att skydda 

sin självkänsla samt känna samhörighet och då utfört kriminella handlingar som de till en 

början tyckt varit underhållande och spännande. Detta har också varit ett av motiven till valet 

av en kriminell livsstil.  

 

En angelägenhet som förvånade oss någorlunda var intervjupersonernas givna omständigheter 

i skolan som togs upp som en stark faktor till att påbörja kriminaliteten. Dåliga relationer med 

lärare som började redan i lågstadiet och att ett barn anses vara stökig bör uppmärksammas 

från föräldrar och lärare. Andersson (2001) beskriver i sin rapport hur olika intuitioner har 

kunnat arbeta brottsförebyggande i och med att de möter mödrar, barn, ungdomar tidigt i 

deras liv och kan därför påverka den enskilda individens benägenhet och möjlighet till en 

kriminell utveckling. Genom att uppmärksamma olika riskfaktorer som familjeförhållanden, 

uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter i den kognitiva eller 

emotionella utvecklingen. När männen som de själva berättar var stökiga i skolan och visade 

ett avvikande beteende hade skolorna och lärarna kunnat agera annorlunda istället för att 

avvisa eleverna från lektionen utan att vidta åtgärder. Det ledde istället till att männen tappade 

intresset för skolan och att de sökte sig till likasinnade. Ett intressant resultat som framkom 

var att de elever som hade bra relation till sin lärare hyste stor respekt och engagemang för 

skolan tills ekonomiska problem spelade in. Med detta sagt vill vi påvisa hur stor vikt och 

påverkanskraft lärarna har för att förebygga kriminellt beteende.  

 

Efter att allt material analyserats kan vi dra en slutsats till varför unga män i Vivalla väljer en 

kriminell livsstil. Ett av de främsta motiv till att utveckla en kriminell social identitet är att 

männen upplever ett hot mot sina sociala band och agerar i många situationer i försök att 

bevara det genom kriminella handlingar, som har grundat sig i frustration och ilska.  

Detta har även utmynnat sig i känslor där de upplevt att de inte har samma förutsättningar 

som andra samhällsmedlemmar så som en god ekonomi, goda förebilder och god integration 
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med människor som lever ett etablerat liv vilket har lett till en känsla av skam i olika 

situationer och en ovilja att associera med människor som lever i en högre standard än de 

själva. Boendesegregationen är en fråga om makt där det utsatta området och dess invånare 

ses som ett problem som stigmatiseras av utomstående. Detta skapar följder för båda sidor 

som skiljaktigheter bland invånarna samt en känsla av utanförskap där en grupp i samhället 

blir underordnad. Det betyder självklart inte att tidigare nämna faktorer i alla fall leder till en 

kriminell livsstil, utan att flera faktorer tillsammans kan leda till en ökad risk för utveckla ett 

kriminellt beteende.  

 

Förortskriminalitet är ett fenomen som börjar bli allt mer uppmärksammat i Sverige. Förslag 

på fortsatt forskning inom området är att ur ett kvalitativt synsätt studera kriminalitet för att 

generera fram mer kunskap. Kriminalitet bör studeras ur olika kontexter med syfte att finna 

faktorer till varför människor väljer att bli kriminella. Bakgrund och levnadsförhållande har 

visats sig vara variabler som spelar stor roll för den stigande kriminaliteten i Sverige. En 

annan viktig aspekt är att studera hur boendesegregation påverkar kriminalitet då 

brottsstatistiken framförallt är stigande i miljonprogrammen. Ny kunskap som genererats bör 

testas kvantitativt genom formulerande hypoteser som testas. Huvudsyftet är att analysera 

samband och dra viktiga paralleller inom området kriminalitet. Målet med att generera fram 

ny kunskap bör strategiskt vara för att generera fram verktyg, metoder och ramverk som 

reducerar förortskriminaliteten i Sverige. Forskningen skall därför behandla hur man kan 

jobba preventivt för att förebygga kriminalitet. Samarbeten och samband mellan den 

kriminella och olika institutioner som skola, fritidsgård, socialtjänst, polismyndighet kan även 

vara intressanta för att studera och följa upp.  
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10. Bilaga 1  

Tema 1 - Skulle du vilja berätta om ditt liv? 

Ålder?  

Vart är du uppväxt?  

Hur länge bor/bodde du där?  

 

Vad har du för etnisk bakgrund?  

När kom dina föräldrar till Sverige?  

Är du född i Sverige?  

 

Tema 2 - Familj & uppväxt 4 sidor 

Hur har din relationen till din familj sett ut under uppväxten?  

Trivs du med den relationen du har till din familj?  

Skulle du vilja ändra på den? På vilket sätt?  

Vad arbetar dina föräldrar med?  

Hur var era ekonomiska förutsättningar under uppväxten? 

Har din familj kunnat uppfylla dina önskningar du hade som barn/ungdom? 

Om du fick beskriva din roll i familjen, hur hade du beskrivit den då?  

Hade du många vänner som du umgicks med?  

Deltog du som ungdom i någon fritidsaktivitet (Sport)? Om inte, varför?  

Vad gjorde du på fritiden innan du börja utföra kriminella handlingar?  

Hade du och dina vänner en gemensam livsstil? (Kriminell)  

 

 

Tema 3 – Hur ser du på din skolgång idag?  2sidor 

Hur upplever du din skolgång?  

Vad hade du för betyg?  

Har du tagit studenten?  

Hur såg din relation till klasskamrater ut?  

Hur såg din relation till lärare ut?  

Hur gammal var du när du fick ditt första jobb? 

 

Tema 4 – Arbetsliv 2 sidor 

Hur gammal var du när du fick ditt första jobb?  

Hur upplever du att det har varit att söka jobb?  

Hur ser dina arbetslivserfarenheter ut idag?  

Arbetar du i dagsläget?  

 

Tema 5 – Hur ser du på din uppväxt i Vivalla? 2 

Kan du beskriva hur det är att bo i Vivalla? (Miljön)  

Upplever du tycker att Vivalla skiljer sig åt resten av staden? Isåfall hur?  

Finns det några för och nackdelar med att växa upp i Vivalla enligt dig?  
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Hur upplever du att sammanhållningen är bland invånarna i Vivalla? 

Upplever du att det finns det en gemenskap/gruppindelningar?  

Upplever du att normerna och livsvillkoren i Vivalla skiljer sig åt resten av 

samhället?  

Tror du det är lättare för ungdomar i Vivalla att hamna snett? På vilket sätt?  

Hur tror du att utomstående uppfattar området?  

Har det påverkat dig på något sätt?  

Bor du kvar i Vivalla? (Om inte, varför flyttade du ut?)  

 

Tema 5 – Samhälle, lagar och normer 1 

Finns det några särskilda händelser i ditt liv som har haft stor inverkan på olika 

val du tagit i livet?  

Hur har den sociala integrationen till resten av samhället varit? 

Under din uppväxt, hade du vänner eller kontakter som bodde utanför Vivalla?  

Hur ställer du dig till samhällets lagar?  

Hur är din syn på samhällets normer och förväntningar på dig som människa?  

Hur upplever du att samhällets stöd till dig som individ?  

Hur upplever du att du blev behandlad när du bodde i Vivalla?? 

 

Tema 6 – Kriminell livsstil 3 -Livet efter - Återintegrering i samhället 1 

Hur gammal var du första gången du begick ett brott?  

Hur kändes det? (Känslor ex rädsla, ångest, adrenalin) 

Vilka brott har du begått?  

Vad fick dig att begå brott?  

Utlöste ditt första brott, till att du begick fler brott? På vilket sätt?  

Har du blivit dömd för något? Och hur länge isåfall?  

Under tiden du begick brott, tänkte du på vad andra skulle tycka? (Ex din familj) 

Hur kändes det att bli straffad? (Tankar medans man satt inne?) 

Tror du att du har haft lättare att begå brott på grund av vart du kommer ifrån?  

Tror du att du inte hade begått brott om du kom ifrån en annan samhällsklass?  

Tror du att livsvillkoren spelar någon roll till valet av den kriminella livsstilen?  

Vilken tror du är huvudorsaken till att folk i Vivalla utför kriminella handlingar?  

Skuldbelägger du någon för ditt val av livsstil? Vem isåfall?  

 

Tema  7 - Livet efter - Återintegrering i samhället 1 

Hur ser du på dig själv idag?  

Vad fick dig till att sluta med den kriminella livsstilen?  

Hur är din syn på kriminalitet idag?  

Hur upplever du att du blivit bemött av samhället före, under, och efter tiden du 

var kriminell?  

Har du känt du dig utstött i samhället på grund din bakgrund?  

Hur har det varit för dig att söka arbeten nu i efter hand?  
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Är det något annat du vill tilläga som du tycker att vi inte har fått med under 

denna intervjun?  

  

10.1 Bilaga 2  

Missivbrev 

 

Hej, 

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som läser sitt tredje år på 

programmet samhällsförändring och social hållbarhet, och skriver just nu examensarbete i 

Sociologi. 

 

I vårt arbete undersöker vi bakomliggande orsaker till kriminalitet. Syftet med 

undersökningen är att få en inblick i din upplevelse av vilka motiv som fick dig att välja en 

kriminell livsstil. 

 

Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning kring det aktuella ämnet. Vi vill ta hjälp av dig 

som har växt upp i Vivalla samt har upplevelsen av kriminalitet att öka vår kunskap och 

förståelse. Intervjun kommer att utgå från olika teman, fokus riktas i första hand till dig där du 

kommer att få möjligheten att beskriva dina upplevelser. Intervjun kommer förhoppningsvis 

att hållas i 60 minuter.  

 

Under intervjun kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer, vilket bland annat 

innebär att din medverkan är frivillig. Ditt deltagande kommer att vara anonymt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Du har rätt till att avbryta intervjun och ditt 

deltagande när du vill. Intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon för att lättare kunna 

transkribera intervjun i sin fulla längd. För att undvika etiska problem krävs det att du medger 

att du varit ex-kriminell. 

Tack för din medverkan! 

 

Vid funderingar är du välkommen till att kontakta oss. 

Med Vänliga Hälsningar Amani Elfarran och Nada Elfarran. 
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