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 Abstract 

Detta är en kvalitativ studie som handlar om ungdomars uppfattning av ungdomskriminalitet i 

Landskrona. Ungdomarna är från stadsdelarna Borstahusen och Karlslund. Anledningen till 

varför respondenterna är från olika socioekonomiska områden är för att se likheter/skillnader 

i uppfattningen, och vad det isåfall beror på, samt om ungdomar i Karlslund blir sedda som 

något de inte är med tanke på Karlslunds negativa framställning av olika aktörer. För att 

inhämta relevant material använde vi en kvalitativ metod i form av intervjuer som spelades in 

och transkriberades. Den empiri vi fick in visar både likheter och skillnader i olika frågor. 

Det mest markanta för denna studie är att ungdomarna syn på ungdomskriminaliteten var 

liknande medan uppfattningen skiljer sig åt vad gäller vart ungdomskriminaliteten utspelar 

sig. En annan del av resultatet visar även att ungdomar som bor i Karlslund dras över en och 

samma kam, de är stämplade för att vara kriminella även om de inte skulle vara det. Empirin 

har analyserats med hjälp av teorier och begrepp “de etablerade och outsiders”, 

“stämplingsteori” och “subkultur”.  

  

Nyckelord: Ungdomskriminalitet, Landskrona, segregering, subkultur, identitetsskapande, 

fördomar 

  

This qualitative study investigates youth perception of juvenile delinquency in Landskrona 

utilising a research sample from the local districts Borstahusen and Karlslund. The research 

sample was split between these socio-economic areas to provide an in-depth understanding of 

perception variances, their root cause, and the occurrence of prejudice against individuals 

from Karlslund as a direct result of negative associations with the district. To ensure a 

quality-focused data collection process a qualitative interview method was used, these 

interviews were recorded and then transcribed to reveal various similarities and differences 

throughout the sample. A key conclusion from this sample found that youth perception of 

juvenile delinquency remains relatively comparable, whereas their perception of the 

geographic location of these issues differs vastly. This research also concluded high levels of 

prejudice against individuals from the Karlslund province, immediately labelling them 

criminals without any further consideration. This research utilised the following theories and 

concepts to analyse the data; ‘the established and the outsiders’, ‘labelling theory’, and 

‘subcultures’ 
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1. Inledning  
Utifrån Landskrona kommuns trygghetsmätning (2018) kan man se tydliga skillnader  

mellan delområdena Borstahusen och Karlslund. Narkotikapåverkade personer utomhus, folk 

som bråkar och slåss samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen har en högre andel i 

Karlslund jämfört med Borstahusen i denna trygghetsmätning. En beskrivning av 

ungdomskriminaliteten i Landskrona gjord av polisen, socialförvaltningen och det 

brottsförebyggande rådet relateras till gängkriminalitet, narkotika och etnisk bakgrund. 

Stadsdelen Karlslund är även klassat som ett särskilt utsatt område av polisen. Vad innebär 

denna bild av ungdomskriminalitet för ungdomar som bor i Karlslund? Blir de utifrån 

fördomar om området sedda som något de inte är? Och hur ser ungdomar från Borstahusen 

och Karlslund på varandras områden? 

  

Därmed bygger denna uppsats på en jämförande studie av ungdomar från Borstahusen och 

Karlslunds uppfattning om ungdomsbrottsligheten i Landskrona. Ungdomarna som intervjuats 

från båda socioekonomiska områdena har själva fått sätta ord på hur de uppfattar olika delar 

av ungdomskriminaliteten i Landskrona. De som intervjuats är totalt åtta killar, fyra 

ungdomar från vartdera området, de har ingen koppling till ungdomskriminalitet, det är endast 

deras uppfattning som studien bygger på. Empirin som samlats in från ungdomarna i 

respektive område jämfördes för att kunna se om ungdomarna i Karlslund blir sedda som 

något de inte är och om det beror på bostadsområdet de bor i. På så vis sätts något mer fokus 

på Karlslund i undersökningen. Det berör även frågan om social hållbarhet bland ungdomar 

samt livsvillkoren som präglas av stämplingen. 

  

Problembilden på en makronivå består av två delar, den ena är att brotten har ökat och den 

andra är medborgarnas rädsla för att utsättas för brott. Detta beror på samhällsförändringar 

och välfärdsutvecklingen har lett till att antalet brottsobjekt har ökat, detta kan tillexempel 

vara industrialisering, segregation och urbanisering. Människor som inte blir erkända av 

samhällets etablerade ramar drar sig dit där de finner andra gemenskaper. Då människor delar 

liknande erfarenhet av detta slag kan det medföra att identifikation och lojalitet växer fram 

mellan dessa parter. De känner en samhörighet mellan varandra då de erhåller ett erkännande, 

socialt stöd eller en möjlighet att förverkliga sin livsstil som inte accepteras av det etablerade 

samhället. Detta kan i sin tur leda till en känsla av stolthet som leder vidare till ett större 

distanserande från samhällets ramar. Det är i detta skede som en kriminell subkultur kan 
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komma att uppstå eftersom den skamkänsla och vilja till en förändring omvandlas till ett 

avståndstagande (Lidskog 2006:200–201).  

1.1 Syfte  

Denna uppsats syftar till att bilda en förståelse av hur ungdomar från olika socioekonomiska 

områden i Landskrona uppfattar ungdomskriminaliteten. Detta genom att göra en jämförande 

studie av de likheter alternativt skillnader i ungdomarnas subjektiva uppfattning. De 

socioekonomiska områdena vi valt är Karlslund som ett särskilt utsatt område och 

Borstahusen som betraktas som ett av Landskronas attraktivare områden. Den jämförande 

studien syftar även till att se om ungdomar från Karlslund blir sedda som något de inte är 

utifrån den bild som finns om Karlslund i samhället, samt hur ungdomarna från respektive 

område ser på varandras område.  

 

1.2 Frågeställning 

Huvudfråga:  

 Vilken uppfattning av ungdomskriminaliteten i Landskrona har ungdomar från 

Borstahusen och Karlslund? 

 

Underfrågor: 

 Finns det några likheter alternativt skillnader av ungdomarna från Karlslund jämfört 

med Borstahusens uppfattning om ungdomskriminaliteten i Landskrona? Isåfall vilka? 

 Beror den eventuella skillnaden på att de bor i olika områden? 

 Hur ser ungdomarna på varandras område? 

 Blir ungdomarna i Karlslund sedda som något de inte är med tanke på den bild som 

samhället har om Karlslund? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund där olika aktörer har beskrivit 

ungdomskriminaliteten i Landskrona. De aktörer vars beskrivningar tas upp är det 

brottsförebyggande rådet, socialförvaltningen och polisen. Beskrivningarna är relevanta då de 

berör ungdomskriminaliteten i Landskrona, likt vår studie. På så vis är detta av en 

förförståelse för vår del.  

 

2.1 Förstudie av ungdomsbrottsligheten i Landskrona stad 

Agneta Christensson och Maria Friberg har i sin kandidatuppsats “Ungdomskriminalitet - en 

studie om ungdomskriminaliteten i Landskrona” (2013) redogjort för hur olika aktörer 

beskriver ungdomskriminaliteten i Landskrona. Aktörerna de presenterar är 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), socialförvaltningen och polisen. Enligt Christensson och 

Friberg är BRÅs beskrivning av ungdomskriminaliteten av olika delar. De beskriver att en 

tendens som uppmärksammats är att ungdomar får en högre status genom att bland annat 

stjäla en bil. En annan del av beskrivningen belyser gängkriminalitetens revirtänk, där 

ungdomar utför kriminella aktiviteter för att imponera på vissa, som i sin tur resulterar i att 

man behåller sin status i gruppen. De skriver även följande: “invandrare har missat hur det 

svenska samhället fungerar [...] därför uppstår lätt konflikter med maktutövarna eftersom flera 

av ungdomarna inte känner till de svenska värderingar och normer som gäller” (Christensson 

& Friberg 2013:19). 

 

Socialförvaltningens beskrivning av ungdomskriminaliteten i Landskrona riktar sitt fokus mot 

droger där det framkommer att många ungdomar i åldern 18-19 år går på heroin. De beskriver 

även att droger har blivit billigare och lättare att få tag i och att ett resultat av det är ökade 

bilinbrott samt invandrare oftast är överrepresenterade inom denna aktivitet. Christensson och 

Friberg beskriver vidare att socialförvaltningens beskrivning av ungdomskriminaliteten i 

Landskrona också berör cirkulerande gäng i centrum och att det skett en utveckling av rån där 

ungdomar rånar varandra på mobiler och EU-moppar (Christensson & Friberg 2013:21). 
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Sista aktören är polisen som Christensson och Friberg redogör för. Det framkommer i deras 

redogörelse att många ungdomar blir kriminella i 20-års ålder och att polisens beskrivning av 

ungdomskriminaliteten i Landskrona belyser ett stort mörkertal samt att majoriteten av de 

kriminella ungdomarna har en annan etnisk tillhörighet. Enligt Christensson och Friberg 

beskriver även polisen att ungdomskriminaliteten i Landskrona präglas av att ungdomar från 

andra städer utför kriminella handlingar eftersom Landskrona inte har så mycket poliser. De 

beskriver vidare att det är en specifik kultur som är vanligt förekommande, att ofta är även 

familjemedlemmar kriminella samt att narkotika aldrig varit så billigt att handla. En aspekt 

som utvecklas i denna beskrivning är att ungdomar blir en länk mellan familjen och samhället 

eftersom barnen oftast får lära sig det svenska språket före sina föräldrar, vilket ger barnen ett 

visst ansvar. Vidare görs en jämförelse med barn med svensk kultur, där svenska kriminella 

barn oftast är skilsmässobarn som har en tendens att skolka mycket från skolan, och att deras 

föräldrar ofta har drogproblem, är arbetslösa eller som också är kriminella (Christensson & 

Friberg 2013:23). 

 

Under år 2018 gjordes en trygghetsmätning i Landskrona som visade på att det finns tydliga 

skillnader mellan delområdena Borstahusen och Karlslund. Det visade sig att bråk och 

slagsmål, narkotikapåverkade personer utomhus ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 

har en högre siffra i Karlslund jämfört med Borstahusen (Landskrona Kommun, 

Trygghetsmätning 2018). 

 

3. Tidigare forskning 
Här nedan presenteras fem olika artiklar av tidigare forskning som berör ungdomskriminalitet 

av olika slag. Det följs av en sammanslagen redogörelse av dessa samt vilken relevans de har 

för denna studie. 

 

Tahvilzadeh och Kings skriver i sin artikel “Att göra kaos. Om förortspolitiken som urban 

styrregim och demokratiskt spel” (2018) om hur en ojämlik samhällsutveckling medförs av att 

städers makthavare använder urbana regimer för att ha en politisk ordning i civilsamhället 

utan att förändra maktordningen. För invånare som saknar arbete, grundläggande 

språkkunskaper i svenska eller tillgång till skola blir det traditionella livet i den urbana 

periferin ett sätt att försöka lösa gemensamma problem där det privata eller offentliga inte 

räcker till. Förortspolitiken utlovade sociala och fysiska samverkningar med civilsamhället 
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genom ett demokratiskt spel. Demokratiska spel används för att engagera invånarna till ett 

ökat deltagande och ansvarstagande som leder till betydelsefulla förmåner i form av sociala 

nätverk och delaktighet. Det leder till en ordning som minskar protester och obekväma röster 

(Tahvilzadeh & Kings 2018:111). De som “gör kaos” i denna ordning genom att ifrågasätta, 

ha kritiska synpunkter eller ställer sig utanför denna ordning visar den urbana regimens 

ojämlika villkor som medför försvagade möjligheter och drägliga levnadsvillkor. 

Avståndstagare väljer att istället mobilisera sig mot förortspolitiken som inte höll sina löften. 

Det är i detta glapp det blir kaos (Ibid:121-122). Till vår studie är detta av intresse eftersom vi 

kommer utgå från två olika områden (Borstahusen och Karlslund) i Landskrona för att se om 

det finns någon skillnad bland ungdomars uppfattning av kriminalitet. Intervjuguiden 

innehåller frågor som denna artikel berör. 

 

Nihad Bunar skriver i sin artikel “Den etnifierade och urbana fattigdomen och 

välfärdsstatens reaktioner” (2005) om hur regeringen och riksdagen beslöt sig om att införa 

integrationspolitik och storstadspolitik (1997) efter att flera områden fastställts som negativt 

segregerade med radikala konsekvenser för hela samhället. Ökad arbetslöshet, diskriminering, 

medierapportering, strukturell rasism och nedläggning av förortsskolor uppmärksammas 

alltmer i svensk forskning. Integrationspolitiken syftade till att integrera alla i samhället, och 

en förskjutning av att ”vi ska göra detta för er” till att ”vi ska göra saker med invandrare”. 

Storstadspolitiken skulle däremot bidra till att alla invånare i landet skulle ha likvärdiga 

levnadsvillkor oavsett etnicitet och kön. Syftet med storstadspolitiken var att de sociala och 

etniska segregationerna i storstadsregionerna ska upphöra (Bunar 2005:58). Trots de åtgärder 

och insatser som regeringen och riksdagen har gjort sedan 1997, ökar de utsatta och drabbade 

förorterna i sverige. Det är av intresse till denna studie främst för att undersökningen bygger 

på en jämförelse av två olika stadsdelar.  

 

I artikeln “Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom den 

svenska förortsrörelsen” (2018) skriver René León Rosales och Aleksandra Ålund att de 

senaste åren har ungdomar och unga vuxna från socioekonomiskt utsatta storstadsområden 

blivit alltmer viktiga aktörer i motståndet mot en nyliberal utveckling i samhället. En 

kombination av etnicitet, ekonomisk ojämlikhet och segregation i boende, utbildning och på 

arbetsmarknaden har drabbat områden vars höga andelar av invånarna härstammar från Asien, 

Afrika och Latinamerika. Processer av kulturell och territoriell stigmatisering genererar till att 

dessa områden skapas som “förorter” vilka främst symboliserar sociala problem och 
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kriminalitet. Vid social ojämlikhet och kulturell stigmatisering finner ungdomar och unga 

vuxna en grund i ett identitetsskapande och att göra motstånd. Motstånden i form av aktivister 

blir sociala rörelser (som i debatter kallas för förortsrörelsen) som informerar andra i samma 

område om de ojämlikheter som finns. Detta har blivit ett uttryck för en platskamp, där 

förortsrörelsen tar sin kamp för att få en rättvis plats i samhället (León Rosales & Ålund 

2018:53–54). I artikeln symboliseras förorter som sociala problem och kriminalitet vilket är 

intressant eftersom polisen har pekat ut Karlslund som ett särskilt utsatt område. Detta har 

varit intressant att använda för att se om ungdomars uppfattning av kriminalitet hade en 

liknande bild av Karlslund som en förort som det framstår i artikeln. 

 

Felipe Estrada skriver i sin artikel ”Ungdomsvåld: upptäckten av ett samhällsproblem. 

Ungdomsbrottslighet i svensk dagspress 1950-1994” (1997) om hur ungdomsbrottsligheten 

har utvecklats till ett samhällsproblem. Han utgår ifrån två teoretiska ansatser där ett av dessa 

är det objektivistiska synsättet som belyser de faktiska och verkliga skadliga konsekvenserna 

för samhället, och det andra är det konstruktiva synsättet som belyser olika aktörers bild av 

ungdomsbrottslighet. Estrada skriver vidare om ungdomsbrottslighet uppmärksammades som 

ett samhällsproblem för att det begåtts fler och/eller allvarligare våldsbrott än tidigare eller om 

det berodde på bilden som skapades av ungdomsvåldet (Estrada 1997:58–59). För att förstå 

utvecklingen av ungdomsbrottsligheten räcker inte den objektiva ansatsen, den konstruktiva 

ansatsen bör tilläggas enligt Estrada då den ger en förståelse som det objektiva inte ger - 

ungdomar behöver inte göra något annorlunda då det handlar om en större uppmärksamhet av 

ett tidigare fenomen (Ibid 1997:66). Till vår studie använder vi kvalitativ metod, och enligt 

Estrada går det inte att enbart vara objektiv. För att få en förståelse om ungdomarnas 

uppfattning av kriminalitet bör vi tillämpa Estradas redogörelse. Detta går hand i hand med 

hermeneutiken som vår metodansats. 

 

I artikeln “Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem” av Estrada (1999) skrivs det om 

ungdomsbrottsligheten som ett växande problem och att ungdomsbrottslighet ses som ett av 

de centrala problemområden både inom kriminologi och svensk samhällsdebatt. Vidare 

skriver Estrada om unga brottslingar som ideligen upplevs som känsliga och svaga där deras 

handlingar visar på att de befinner sig i en riskzon för framtida utslagning. Ungdomarna ses 

som hänsynslösa och karaktärslösa individer som medvetet kränker sina medmänniskor. Ser 

man det utifrån ett omvårdnadsperspektiv blir det problematiskt att straffa dessa ungdomar, 

eftersom de är offer för missförhållanden de själva inte hade makt över. Samhället ska istället 
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hjälpa dem. Den motsatta strafftanken anser dock att ungdomar har eget ansvar över sina 

handlingar (Estrada 1999:6). Denna artikel är relevant för att få en bild av vad 

ungdomsbrottsligheten kan bero på och för att se hur de intervjuade upplever ungdomar som 

utför brott. 

 

De tidigare forskningar vi presenterat ovan berör flera olika aspekter av ungdomskriminalitet. 

Aspekter som bland annat berör politiska frågor, segregation, stigmatisering, motstånd, 

förorten, identitet och svaga individer. Den första artikeln har gemensamma nämnare med 

både den andra och den tredje artikeln. Den första och den andra artikelns gemensamma 

nämnare berör framför allt den politiska aspekten, att de båda talar om hur både politiker och 

demokratin agerar och att det inte blir någon vidare förbättring, utan tvärtom. De båda talar 

även om segregering, att samhället är uppdelat i parallella samhällen. Den första och den 

tredje artikelns likheter belyser också segregering fast med annat fokus, att människor i 

förorten gör motstånd, kämpar för att få sin plats i samhället och anses “göra kaos”. De två 

sista artiklarna behandlar ungdomskriminalitet på annat sätt, där finns inte något fokus på 

segregering utan de belyser mer hur ungdomskriminaliteten uppmärksammats och synen på 

ungdomarna som utför kriminella handlingar. Vad gäller hur ungdomskriminaliteten har 

uppmärksammats redogörs frågan om det beror på att det utförs mer och grövre våldsbrott 

eller om det helt enkelt har blivit mer uppmärksammat utan att ungdomar behöver göra något 

annorlunda. Till detta framgår det att det inte enbart går att se det ur ett objektivt synsätt, utan 

det subjektiva synsättet behöver infinnas för att skapa en förståelse. På så vis har vi valt att 

använda en kvalitativ metod och hermeneutiken för att kunna ta del av subjektiv empiri. Den 

sista artikeln som berör synen av kriminella ungdomar poängterar att ungdomar agerar utanför 

sin egen makt, att de blivit präglade av andra omständigheter som medfört den kriminella 

aspekten och att de därmed inte bör straffas, utan samhället behöver istället hjälpa dem. Den 

har vi valt att använda för att se om våra respondenter uppfattar kriminella ungdomar utifrån 

samma synsätt.  
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4. Teori & begrepp  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter som vi senare 

kommer tillämpa i analysen av vårt insamlade material. De teoretiska utgångspunkterna vi har 

valt att utgå ifrån är “etablerade och outsiders” av Nobert Elias och Stämplingsteori av Ted 

Goldberg samt begreppet subkultur sammanställt av Johansson och Lalander. 

 

4.1 Etablerade och outsiders  

Den sociala relationen mellan olika grupper i ett samhälle kan förklaras med begreppen 

etablerade och outsiders. Den etablerade gruppen utgör den överlägsna sammanhållningen 

och innehar den största delen av maktresurs. På så vis innehar outsiders en underlägsen 

sammanhållning och är därmed svagare i samhället. Enligt Elias anklagas outsidersgruppen 

för en mängd olika saker där den vanligaste anklagelsen är anomi. Det innebär att 

outsidersgruppen uppfattas som odisciplinerade, kriminella och oberäkneliga. De etablerade 

gör allt i sin makt för att hålla sig på avstånd från outsiders. De etablerade utövar makt för att 

trycka ner outsiders samtidigt som de höjer sig själva. Detta kallas för en moralisk 

differentiering som medför stigmatisering genom att de etablerade försöker legitimera 

värderingar av outsiders som en moralisk underlägsen grupp (Elias & Scotson, 2011). 

 

Elias påstår att om man ger en grupp dåligt rykte så försöker gruppen troligtvis leva upp till 

det. Han menar att de outsiders som befinner sig i den underlägsna positionen försöker oftast 

slå tillbaka mot de etablerade, det vill säga mot de överlägsna. De slår tillbaka genom 

kriminalitet och bryter den sociala ordningen som de etablerade förväntar sig av dem. Med det 

sagt så lägger de etablerade en skam över gruppen med outsiders vilket resulterar i att 

outsidersgruppen tillslut även ser sig själva som mindre värda och lever därmed upp till den 

bilden (Elias & Scotson, 2011).  

 

Detta var intressant för att se hur ungdomarna ser på både Borstahusen och Karlslund som 

bostadsområde och om de kan jämföras med Elias begrepp “etablerade” och “outsiders”. Det 

var även av intresse för att se om det finns liknande mönster i både Borstahusen och 

Karlslund som Elias talar om i sina begrepp. 
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4.2 Stämplingsteori 

Ted Goldberg förklarar stämplingskarrärsmodellen genom att använda sig av fyra olika 

begrepp. Det första begreppet är självbild som innebär att en människas självbild skapas i 

förhållande till andra människor och hur man uppfattar sig själv i relation till samhällets 

normer. Det andra begreppet kallas för signifikanta andra och Goldberg påstår att självbilden 

påverkas av viktiga personer i ens liv och att föräldrarna är de första signifikanta andra. Med 

tiden kommer allt fler människor in i bilden som blir signifikanta andra. Det kan bland annat 

vara kusiner, vänner och fröknar. Goldbergs tredje begrepp, negativ självbild, innebär att 

individen har genom responsen från sina signifikanta andra fått lära sig att relationen mellan 

hennes person och idealet i samhället är lågt. Sista begreppet, stämpling, handlar om den 

negativa responsen som individen ständigt får från den signifikanta andra. Detta leder till att 

förändringen till det positiva inte är möjlig på kort tid, eftersom den negativa responsen inte 

sker vid specifika tillfällen utan det är något som individen får står ut med konstant. Den 

negativa självbilden skapas alltså inte över en dag. På så sätt är det svårt med en snabb 

förändring (Goldberg, 2000). 

 

Goldbergs teori går ut på att alla barn föds utan självbild och att det är föräldrarna som i första 

hans formar och påverkar barnets självbild. Föräldrarnas sociala tillhörighet och det 

samhälleliga trycket påverkar uppväxtmiljön, föräldrars stämpling och icke stämpling av sina 

barn. Goldberg beskriver att alla föräldrar inte har de förutsättningar eller tillgång som krävs 

till att ge sina barn en positiv självbild, anledningen till det kan vara av både social och 

psykisk karaktär. Det betyder däremot inte att föräldrarna skadar sina barn avsiktligt, det kan 

enligt Goldberg vara att de inte klarar av samhällets negativa tryck som de är utsatta för. 

Goldbergs tolkning är att barn som inte får den möjligheten att växa upp med en positiv 

självbild har lätt för att välja ett liv med missbruk. Detta på grund av den negativa 

stämplingen som de fått från föräldrar och omgivning, den negativa responsen motsvarar 

bilden som hen har av sig själv (Goldberg, 2000). 

 

Goldberg använder sig utav fyra stadier i sin stämplingsteoretiska modell, den första är 

föräldrarnas stämpling som även kallas för den primära avvikelsen och den handlar om två 

typer av föräldrar. Den första typen är de som förbiser det oacceptabla barnet håller på med 

och den andra typen av föräldrar är de som inte kan skilja mellan barnet och deras handlingar. 

Föräldrarna förklarar inte för barnet att själva handlingen är fel utan klandrar barnet istället. 
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Det andra stadiet går under namnet samhälleliga stämpling, barnet som blir negativt stämplat 

av sina föräldrar bär med sig det ute bland allmänheten också. Det handlar på ett visst sätt för 

att få uppmärksamhet och bekräftelse för sin negativa självbild. Det tredje stadiet går ut på att 

den negativa självbilden blir allt mer upprättad genom alla negativa reaktioner. Samhällets 

reaktioner signalerar inget varningstecken på att hen måste ändra på sin livsstil, en människa 

med negativ självbild tolkar den negativa responsen som bekräftelse istället och det kallas för 

sekundär avvikelse. Det fjärde stadiet, avvikelsespiralen, är ett försämrat tillstånd av det 

föregående stadiet. Efter alla negativa reaktioner blir det svårare för individen att erhålla sin 

låga självbild. Individen ser sig själv som mindre värd vilket leder till fler misslyckanden och 

fler stämplingar. När det tillslut gått så långt att individen når bottennivån återstår det att 

antingen försöka bryta den onda spiralen eller att få annat avslut (Goldberg, 2000). 

 

Goldbergs teori omfattar flera relevanta delar i denna studie eftersom undersökningen berör 

frågor om bakgrund, uppväxt, familj, skola och arbetsliv. Stämplingsteorin var intressant att 

ha med i analysen av ungdomarnas utsagor om dessa frågor. Denna teori var även av intresse 

för att ta reda på om bilden av Karlslunds ger fördomar om ungdomarna i området, med andra 

ord: om de blir stämplade utifrån utomstående aspekter, exempelvis Borstahusen. 

 

4.3 Subkultur  

En livsstil består av kulturella mönster av värden, attityder, smaker och estetiska uttryck. 

Ungdomar använder sig av olika kulturella mönster för att uttrycka sin livsstil, 

grupptillhörighet och individualitet. Kulturella mönster får sig ett “eget liv” genom bland 

annat internet, sociala medier och musik. Det leder till en globalisering av livsstilar och når ut 

till allt fler ungdomar. Det ger ungdomar en föreställning om gemenskap snarare än verkliga 

möten och medför att klyftan mellan frånvaron av fysisk kontakt och den starka känslan av 

gemenskap ökar (Johansson & Lalander 2017:95–96). Ungdomar ser sin verklighet med hjälp 

av olika typer av media och skapar därmed sina identiteter utifrån det (Johansson & Lalander 

2017:97). 

 

En del ungdomar som har studerats har sina rötter i Mellanöstern och har utvecklat en stark 

lojalitet med förorten. I dessa miljöer skapas subkulturer med stor inspiration av amerikanska 

filmer och rapartister som beskriver segregation och gängkultur. Ungdomar i förorten 
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identifierar sig med den frustration och vrede som återfinns i den ghettokultur som framställs 

och skapar på så sätt sin subkultur (Johansson & Lalander 2017:99–100).  

 

Ett av våra teman i vår intervjuguide handlar om media och social media. Detta begrepp är 

därmed relevant för att se vilken roll media har för både ungdomar och ungdomsbrottslighet, 

samt om begreppet subkultur stämmer överens med de intervjuades uppfattning av medias roll 

och framställning. Begreppet subkultur i form av segregering tillämpas och är av intresse då 

Borstahusen och Karlslund står i kontrast till varandra. 

 

5. Metod  
I detta avsnitt presenteras metoden vi använt oss av, hur vi har gått tillväga samt fördelen och 

nackdelen med vald metodansats. För att kunna besvara frågeställningen ville vi nå ut till 

ungdomar från olika bostadsområden i Landskrona för att ta del av deras perspektiv och 

uppfattning av ungdomskriminaliteten. 

 

5.1 Hermeneutik 

Den kvalitativa inriktningen vi valt är hermeneutiken eftersom det är fördelaktigt att använda 

som utgångspunkt då en förförståelse ligger till grund för undersökningen. Att tolka och 

studera texter och meningar ligger i fokus i hermeneutiken. Man lägger även särskild vikt på 

de förkunskaper man har om en texts innehåll. Tolkningen syftar till att skapa en giltig 

förståelse av innehållet i en text och inom samhällsvetenskapliga studieobjekt används 

hermeneutiken för att tolka meningsfulla handlingar. Människan hämtar sina förståelse av 

både historiska och traditionella hänseenden. På så sätt bildas fördomar där varje tolkning 

hämtas ur människans förståelse utifrån en viss bakgrund, föreställning, värden och dylikt 

(Brinkmann & Kvale 2015:74). Vi har valt att inrikta oss på den aletiska hermeneutiken som 

bygger på en subjekt-objektsproblematik. Det innebär att fokus riktas mot huruvida en 

förståelsesituation fungerar som dessutom präglas av vilken förförståelse man har. 

Förförståelsen i den aletiska hermeneutiken kan bland annat vara i form av probleminriktning 

eller urval. En objektiv generalisering går inte att uppnå i denna hermeneutistiska form 

(Alvesson & Sköldberg 2017:143). I och med att förförståelsen präglar förståelsesituationen 

har vi valt denna inriktning. Tanken bakom detta val grundar sig främst på att en viss 
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förförståelse funnits vilket resulterade i att vi medvetet valde att fokusera på stadsdelarna 

Borstahusen och Karlslund.  

 

5.2 Förförståelse 

Vår personliga förförståelse av stadsdelarna Borstahusen och Karlslund har varit lite olika. En 

av oss studenter har bott i Landskrona sedan födseln och har därmed kunnat ta del av att 

Borstahusen kan betraktas som ett attraktivare område jämfört med Karlslund. Den andra av 

oss studenter har varit bosatt i Landskrona mellan två och tre år men har inte fått någon större 

uppfattning om vilka stadsdelar som sticker ut ur mängden. Vår förförståelse av 

ungdomskriminaliteten i Landskrona har inte varit så djupgående som det kom att bli efter 

denna studie. Tidigare har man hört talas om olika händelser som ägt rum och läst lite på 

nyheter.  

 

5.3 Kvalitativa intervjuer  

Vi har utgått från den kvalitativa forskningsansatsen i denna uppsats för att bilda en förståelse 

av ungdomarnas uppfattning och perspektiv av ungdomskriminaliteten i Landskrona. Vi valde 

denna metod eftersom den är mest lämplig för att kunna besvara vår frågeställning. 

Undersökningsområdet vi kommer att undersöka består av fyra intervjuer i vartdera området 

med killar i åldern 16-20 år, alltså totalt åtta intervjuer. Kvalitativa forskningsintervjuer syftar 

till att bilda en uppfattning av ett särskilt fenomen där målet är att producera ny kunskap. 

Kunskapen konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad genom 

ett utbyte av åsikter inom ett särskilt fenomen och ett ömsesidigt intresse (Kvale & 

Brinkmann 2015:18). Den kvalitativa forskningsstrategin grundar sig på att systematiskt 

samla in, organisera och tolka empirisk data, med fokus på att beskriva, analysera, tolka och 

förstå sociala fenomen för att nå en djupare förståelse.  

 

Den kvalitativa metodansatsen har hjälpt oss att förstå detaljerad information och få en mer 

djupgåenden information om ungdomarnas underliggande resonemang och motiv, vilket har 

varit till studiens fördel. En annan fördel med detta metodval är att vår intervjupersoner fått 

större frihet till att lämna sina synpunkter, vilket de inte skulle få chansen att göra om den 

kvantitativa metoden användes. Informationen vi skulle fått in från varje respondent skulle 

varit begränsad. Nackdelen med den valda metodansatsen är att denna undersökning utförts på 
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åtta ungdomar vilket gör att vi inte kan fatta beslut eller dra en slutsats, utan vi har endast fått 

en beskrivning av deras uppfattningar och hur de upplever ungdomskriminaliteten i 

Landskrona. Om den kvantitativa metoden hade använts i denna studie skulle vi kunna 

generalisera vårt resultat till en större population eftersom man hade kunnat dela ut enkäter till 

ett större antal respondenter på lika kort tid. Däremot hade inte den kvantitativa metoden 

kunnat hämta in lika mycket subjektivt material som den kvalitativa metoden (Lundahl & 

Skärvad 2016:103–127).  

 

5.4 Snöbollsurval 

Snöbollsurval är ett icke-slumpmässigt urval som bestäms successivt genom att den första 

personen som intervjuas ombeds lämna förslag på andra som kan intervjuas (Lundahl & 

Skärvad 2016:199). På så sätt får man en slags snöbollseffekt. En av oss studenter har genom 

en bekant fått möjlighet till de första intervjupersonerna i både Borstahusen och Karlslund. 

Efter den första intervjun i vartdera området fick vi rekommendationer på vilka andra vi 

skulle kunna intervjua. Vi fick kontaktuppgifter till dessa personer och på så vis lyckades vi 

snabbt hitta nya personer till vårt urval. Snöbollsurvalet var till vår fördel eftersom det blev 

enklare att övertyga de tillfrågade personerna till att delta i studien när dem blivit 

rekommenderade av en bekant.  

 

5.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet hänför sig till giltighet, sanning, riktighet och styrkan i ett yttrande. Yttrande och 

giltiga argument som styrks av validiteten blir välgrundade, hållbara och övertygande. Inom 

samhällsvetenskapens kvalitativa studier används validitet för att styrka att vald metod 

undersöker vad den är avsedd att undersöka. På så sätt kan kvalitativa studier leda till att giltig 

vetenskaplig kunskap etableras. Vad gäller reliabiliteten är dess syfte att ta reda på om 

resultatet går att reproducera vid andra tidpunkter och av andra forskare. Reliabiliteten hänför 

sig till att ta reda på resultatets tillförlitlighet (Brinkmann & Kvale 2014:295–296). 

Validiteten i vår studie anser vi vara god eftersom validiteten av vald metod för 

undersökningens ändamål har varit mest lämpad för att inhämta relevant empiri. Reliabiliteten 

är likaså eftersom validiteten medförde att rätt verktyg använts för rätt ändamål. Däremot kan 

vi inte säkerställa att reliabiliteten blir lika god i de avseenden om samma studie skulle göras 

av någon annan i framtiden eftersom undersökningen bygger på subjektiva uppfattningar, 
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vilka kan komma att ändras med tiden. Både validiteten och reliabiliteten har i denna studie 

varit goda eftersom vi omvandlade vår frågeställning till en intervjuguide med stort omfång 

för området. 

 

5.6 Metodinstrument - Intervjuguide 

I denna uppsats har vi valt semistandardiserade intervjuer som innebär att valet av 

frågeformulering och frågornas ordningsföljd inte är helt standardiserade utan mer fria men 

ändå inte ostandardiserade heller. Vi valde denna typ främst för att intervjuerna i detta fall blir 

mer flexibla och situationsanpassade. Huvudsaken är att intervjufrågorna blir besvarade och 

täcker informationsbehovet. Syftet med vår frågeställning är att få in olika ungdomars 

föreställningar, upplevelser och bedömning av ungdomskriminaliteten i Landskrona och hur 

den skiljer sig åt. Vidare ville vi även ta reda på om ungdomarna i Karlslund blir utpekade för 

något som de inte är. Det fick vi in med hjälp av semistandardiserade intervjuer som metod. 

Därför är den semistandardiserade modellen mest lämplig och den är även vanlig vid 

genomförandet av kvalitativa undersökningar (Lundahl & Skärvad 2016:131–132). 

 

När frågorna till intervjuguiden utformades valde vi att ha fria svarsalternativ och inte fasta 

vilket är vanligt och viktiga vid kvalitativa studier. Tanken var att ge respondenten utrymme 

att formulera sina svar själv. Med tanke på att syftet med våra frågeställningar är att locka 

fram ungdomarnas värderingar av situationer, åsikter och attityder och föreställningar i lika 

hög grad som ren fakta. För att få ungdomarna till att utveckla sina egna tankar och frågor 

valde vi att formulera dialogutvecklande frågor för att samla in så mycket empiri som möjligt 

(Skärvad & Lundahl 2016:131–134). 

 

Intervjuguiden (bilaga 1) är framställd utifrån tio olika teman där varje tema innehåller olika 

frågor som är enkla och tydliga att förstå. Frågorna täcker in möjligheten att samla in det data 

som behövs till studiens frågeställning. Vidare presenteras de teman vi använt i intervjuguiden 

och en redogörelse om varför temat i fråga varit lämpligt. I kommande avsnitt har vi valt att 

slå samman olika teman med varandra för att effektivisera läsningen. Det första och andra 

temat “Information” och “Bakgrund/uppväxt” berör enklare frågor om vart respondenten bor, 

kommer ifrån och vilka språk han talar samt ålder. Det ställdes frågor om både bakgrund och 

uppväxt för att se hur länge de bott i Landskrona och för att ta del av deras subjektiva syn på 

sin uppväxt. Vidare i det tredje temat “Familj och släkt” ställde vi frågor om respondentens 
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familj och vilken roll familjen har för ungdomar och ungdomsbrottslighet. Här ville vi ta del 

av hur deras egen familj ser ut i förhållande till hur de ser på familjens roll för att se om det 

möjligtvis finns något samband. Fjärde och femte temat “Skola och studier” och 

“Erfarenheter av arbetsliv” berör frågor om respondenternas skolgång, arbetslivserfarenheter 

och vilken roll skola och arbete har för ungdomar och ungdomsbrottslighet. Här ville vi ta del 

av deras egna erfarenheter och se om de anser att skolan respektive arbetet har en betydande 

roll eller inte. “Bostad och bostadsområde” var vårt sjätte tema och respondenterna fick 

besvara frågor om bostadsområdet de själva bor i och det andra bostadsområdet samt vilken 

roll bostadsområdet har för ungdomar och ungdomsbrottslighet. Detta var av särskild vikt för 

att kunna ta del av deras uppfattningar av båda de socioekonomiska områdena som studien 

bygger på. Det var även av vikt för att se hur bilden av Karlslund framställs i förhållande till 

vår frågeställning samt för att se om ungdomar i det bostadsområdet ses som något de inte är. 

Vidare ställdes frågor från vårt sjunde tema “Media och sociala media”. Med frågorna i detta 

tema var tanken att få en förståelse över hur media framställer Landskrona och hur de ser på 

saken samt vilken roll media har för ungdomar och ungdomsbrottslighet. Det åttonde och 

nionde temat “Kriminella nätverk” och “Droger och narkotika” berörde frågor om deras 

uppfattning kring kriminaliteten i Landskrona och droger. Dessa frågor var viktiga och 

lämpliga för att inhämta relevant data till studien. Även i det sista temat “Kultur och 

etnicitet” hade vi frågor som var relevanta för studien. Med dessa frågor kunde vi få in empiri 

som berör deras uppfattning om huruvida kultur och etnicitet har för roll för ungdomar och 

ungdomskriminalitet. 

 

5.7 Etiska aspekter  

Innan vi började med att intervjua respondenterna informerade vi dem att det är frivilligt att 

delta. Vi meddelade även att de kommer förbli anonyma, att de inte behöver svara på alla 

frågor och att de har rätt att avbryta intervjun när de känner för det. Innan vi spelade in 

intervjun på våra mobiler bad vi om ett godkännande och informerade att inspelningarna 

kommer att transkriberas. Vi förklarade även att intervjun endast kommer användas till 

uppsatsen ändamål och inget annat. Detta går under forskningsetik som dessutom innebär att 

forskare inte heller får ändra, påverka eller manipulera resultatet på något sätt (Birkler, 

2012:147–148). 
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5.8 Hermeneutisk meningstolkning  

Syftet med vår undersökning är att få en förståelse och tolka vårt inhämtade data, därför valde 

vi att använda oss av meningstolkning vilket innebär att man går djupare och får mer kritiska 

tolkningar av en text. Det går ihop med hermeneutiken som innebär att förstå och tolka 

individers uttryck både verbalt och skriftligt, och har sitt ursprung från grekiskans 

hermeneuein vars betydelse är att tolka (Olsson & Sörensen, 2011:158). Genom ett 

hermeneutiskt perspektiv och meningstolkning fick vi en bredare förståelse för hur 

ungdomarnas uppfattning av ungdomskriminalitet skiljer sig åt genom att tolka deras utsagor 

samt analysera det som kom till uttryck under intervjuerna. Syftet med detta perspektiv var att 

komma närmare deras uppfattningar samtidigt som vi närmade oss deras tankar och 

värderingar. Det fanns alltså inget rätt eller fel med deras utsägande (Kvale & Brinkmann 

2015: 252-261).  

 

6. Resultat  
Resultatet är uppdelat utifrån de två olika socioekonomiska områdena som undersökningen 

bygger på. Båda delarna börjar med en kort presentation av respondenterna. Den första delen 

består av resultatet vi fått in från ungdomarna i Borstahusen och den andra delen av 

ungdomarna från Karlslund. Personerna är anonyma och är namngivna i följande text, där 

personerna från Borstahusen har fått namn som börjar på B och personerna från 

Karlslundsområdet fått namn som börjar på K. Vi har slagit ihop olika teman från 

intervjuguiden för att göra det mer effektivt. Samma hopslagning följer i analysen för att 

erhålla en röd tråd. 

 

6.1 Resultat från Borstahusen 

Benjamin, är nitton år gammal, bor i borstahusen med sina föräldrar och två bröder. Han har 

bott i Landskrona hela sitt liv, talar svenska, engelska och lite tyska. Mamman är svensk och 

pappan är från Tyskland. Mamman jobbar som sjuksköterska, pappan har eget företag och 

Benjamin går sista året på gymnasiet. Han vill bli ekonom och driva eget företag i framtiden.  

 

Billy, är tjugo år gammal och bor i borstahusen sedan femton år tillbaka med sina föräldrar. 

Han talar svenska och danska, mamman kommer från Danmark och pappan är svensk. 
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Mamman är restaurangchef, pappan arbetar på ett företag och Billy läser sitt första år till 

psykolog.  

 

Bobby, är arton år gammal, bor i borstahusen med sina föräldrar och lillasyster. Han har bott 

där hela sitt liv, talar svenska och föräldrarna är svenska. Mamman arbetar på en förskola och 

pappan är rektor på en skola i Helsingborg. Bobby går sista året på gymnasiet, vill inte studera 

vidare i dagsläget då han vill resa runt först. Kan tänka sig jobba med datorer/IT i framtiden. 

 

Bosse, arton år, bor i borstahusen med sin mamma, storasyster och lillebror, han har bott där 

hela sitt liv. Hans föräldrar är svenska och han talar svenska. Mamman arbetar som mäklare. 

Pappan har han ingen kontakt med och vet inte vad han har för sysselsättning. Bosse går sista 

året på gymnasiet, vill bli polis i framtiden.  

 

6.1.1 Familj, bostadsområde, kultur och etnicitet 

En av respondenterna bor i radhus och resterande tre bor i hus, samtliga bor tillsammans med 

sina familjer. Tre uppger att de känner samhörighet till andra i sitt bostadsområde medan en 

uppger att han inte känner någon direkt samhörighet till andra. 

 

När frågan om hur de ser på Karlslund respektive borstahusen som bostadsområde fanns det 

skillnader i svaren. Gällande Karlslund framkom det från samtliga att det är ett problemfyllt 

område. Till skillnad från Karlslund uppgav en av fyra att borstahusen som bostadsområde är 

ett “helt okej” medan resterande tre uppgav att det är ett lugnt och fint område.  

 

Samtliga respondenter anser att bostadsområdets roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet 

spelar en avgörande roll och påverkar ungdomarna. Två av respondenterna gjorde även 

uttryck för att omgivningen spelar roll där en av dessa två förklarade att barn och unga formas 

av det som händer i ens uppväxt. Han förklarade vidare att bostadsområdet spelar en 

avgörande roll för huruvida risken för brottslighet är. En annan pratade om att segregationen 

och uppdelning av folket resulterar i parallella samhällen och den resterande sade följande: 
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“Ja alltså om du kollar på Koppargården och dom områdena där i Karlslund och så centrum 

vid öster så säger det sig själv att området man bor i har en avgörande roll. 

Jämför dom med detta område så ser du direkt skillnaden“ 

– Bobby 

 

 

Vad gäller familjens roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet delar alla fyra uppfattningen 

om att familjen har en viktig roll. Samtliga gav liknande svar om att familjens roll är viktig 

för att barn och ungas vägledning i uppväxten. En poängterade att om man inte har en familj 

som bryr sig så söker man sig till andra gemenskaper. En annan förklarade att om ens familj 

inte bryr sig eller inte tar hand om en så vet man inte hur man ska ta hand om sig själv heller. 

Vidare förklarade han att det i sin tur kan leda till att man i ren ovisshet vänder sig till annat 

håll som är mindre bra. 

 

I intervjusvaren framkom det att den vanligaste etniciteten bland ungdomar i Borstahusen är 

svenskar och ungdomskulturerna i området beskrevs med ord som “sportnissar”, 

“plugghästar”, “alla känner alla” och “ganska så avslappnade och roliga folk”. 

Intervjupersonerna hade blandade åsikter om kultur och etnicitetens roll på ungdomar och 

ungdomsbrottslighet. Två påpekade att etniciteten inte hade någon större roll och att det 

handlar mer om vilka förutsättningar man har i livet. Däremot ansåg de andra två 

respondenterna att kultur och etnicitet spelar roll. En av dessa två poängterade att det handlar 

om kulturkrockar i de fall då folk med “andra kulturer eller etniciteter” inte kan anpassa sig 

till samhället. Den andra av dessa två beskrev det såhär: 

 

“Klart det har en betydelse. 

Många flyktingar kommer hit och tror dom kan göra som dom vill. 

Mer än så behöver jag inte säga” 

– Bobby 
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6.1.2 Skola och arbetsliv 

Alla fyra har gått grundskolan och tre går sista året på gymnasiet och en läser till psykolog på 

universitet. Alla anser att skolan har en viktig roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet av 

olika anledningar. En menar att skolan kan lägga märke till om det är något som inte stämmer 

och kan agera. En annan påpekar att skolan har ansvar för elevhälsan och att föräldrar har det 

största ansvaret men att det finns föräldrar som kanske inte lägger ner så mycket tid och 

energi på sina barn, och därmed är skolan viktig. En annan tillägger att skolan har 

anmälningsplikt till andra aktörer som polis och socialen om det skulle finnas någon risk eller 

om någon begår ett brott. En annan påpekar att skolan ger en viktig grund för framtiden och 

att det är viktigt att skolan motiverar och leder ungdomar. Han förklarar vidare att det brister 

om skolan inte ger tillräckligt med hjälp leder det till att ungdomen struntar i sin skolgång och 

hamnar lättare i fel banor.  

 

Alla tycker även att arbetets roll är viktig för ungdomar och ungdomsbrottslighet och talar om 

att arbetet ger ett ansvar och en sysselsättning. De påpekar att det är svårt för ungdomar att få 

jobb och poängterar även att det finns en risk att ungdomar som inte får jobb kan ta till andra 

medel för att få in pengar.  

 

6.1.3 Kriminella nätverk, droger och narkotika 

På frågan om varför ungdomar i Landskrona blir kriminella uppgav respondenterna blandade 

svar. Det framkom att det kan vara en fråga om pengar, droger, dåliga familjeförhållanden, att 

man umgås med “fel” folk eller kombinationer av det. En menar även att man tar efter och ser 

hur andra i sitt bostadsområde gör.  

 

Deras beskrivning av ungdomskriminaliteten i Landskrona kännetecknas med att det går ner i 

åldern, att det blir vanligare att barn eller yngre ungdomar som håller på med kriminalitet. En 

respondent uttryckte sin oro att bli utsatt för den problematik som finns. En annan anser inte 

att det finns tillräckliga konsekvenser då varken polisen eller socialen kan göra något. 

En påpekar att det kan handla om att föräldrarna inte bryr sig om sina barn och att barnen inte 

heller får några konsekvenser och kan fortsätta med det dem gör. En annan sa: 
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“Skottlossning, droger. Det känns som om det bara blir värre och värre. 

Folk skjuter varandra och tar död på varandra och alla hanterar droger på olika sätt, 

antingen genom att sälja eller genom att själva använda det” 

– Bosse. 

 

Vid transkriberingen av intervjuerna visade det sig att de fyra intervjupersonerna som deltog 

nämnde Karlslund och Öster som de mest utsatta områdena när de blev tillfrågade om vart i 

Landskrona de tror att det är mest gängrelaterad ungdomsbrottslighet. De upplever inte heller 

att de förekommer ungdomskriminalitet i området de bor i. En av intervjupersonerna nämnde 

någon enstaka incident om ett inbrott som grannen bredvid hade haft och en cykel som blivit 

stulen.  

 

Den stereotyp av ungdomar som begår ungdomsbrott som stack ut bland svaren förklarades 

med att det räcker med att se vilka det är som bor i Karlslund och i öster. En respondent 

menar däremot att det handlar mer om en persons uppväxt och omgivning och menar att det 

därmed kan vara vem som helst som begår ungdomsbrott. En annan var lite inne på samma 

spår, men sade även att det mest talas om utländska. 

 

Enligt socialförvaltningen och polisen har droger bland ungdomar blivit vanligt vilket 

respondenterna från borstahusen även håller med om. Droger är inte svårt att få tag på enligt 

de tillfrågade intervjupersonerna, de nämnde även att de var medvetna om vart man kunde få 

tag på narkotika. En av respondenterna förklarade att man vet vart det finns och om man inte 

gör det, känner man till någon som vet. De tillfrågade var överens om att droger har negativ 

effekt på ungdomar eftersom det leder till andra problem. 

 

“Ungdomar som kanske inte har pengar till att köpa droger begår brott för att skaffa pengar 

till det, eller så lånar de pengar av någon som de sedan står i skuld till och så. 

Så det är ju drogerna i relation till pengarna som gör att det blir ett problem, 

tror egentligen inte det är drogerna i sig beroende på vilken typ av droger vi pratar om såklart” 

– Billy  
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6.1.4 Media  

Intervjupersonerna anser inte att media har någon betydande roll för ungdomsbrottsligheten, 

däremot anser de att Landskrona har fått en dålig bild utåt enligt respondenterna. En säger att 

det förekommer mer eller mindre dåliga nyheter varje dag. Två av de tillfrågade tycker att 

media förstorar upp och förvärrar bilden av Landskrona. En av dem förklarar vidare att det 

ger ingen rättvis bild för Landskrona mycket som är fint också. De två andra tycker att det 

som media framställer stämmer. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

“Nej men jag vet inte, det finns ju olika sorters nyheter och så, men det framstår ju som rena 

Baghdad med tanke på alla sprängningar vi har haft på senare tid” 

– Benjamin  

 

 

6.2 Resultat från Karlslund 

Karim, är nitton år gammal, bor i koppargården med sina föräldrar och sin lillasyster som 

härstammar från Kurdistan. Han har bott i Landskrona i hela sitt liv, talar svenska och 

kurdiska. Mamman är sjukskriven sedan lång tid tillbaka och pappan är taxichaufför. Karim 

jobbar i dagsläget på ett lager och vet inte vad han vill jobba med i framtiden.  

 

Kenny, är nitton år gammal, bor i silvergården med sina föräldrar sedan tio år tillbaka. Han 

talar svenska och arabiska, föräldrarna kommer från Palestina. Mamman arbetar som 

barnskötare och pappan äger en biltvätt. Kenny arbetar som personlig assistent och vill 

fortsätta med det.  

 

Kevin, är tjugo år gammal, bor i koppargården med sin pappa, föräldrarna är skilda. Han har 

bott i Landskrona i hela sitt liv. Mamman är från Irak och pappan är från Syrien. Båda 

föräldrarna är arbetslösa och lever på ekonomiskt bistånd. Kevin är arbetslös och söker jobb, 

kan tänka sig arbeta med vad som helst, men inte städning. 
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Khaled, är tjugo år gammal, bor i silvergården med sina föräldrar och fyra syskon. Han har 

bott i Landskrona hela sitt liv. Mamman är förskollärare och pappan äger en kiosk. Han talar 

arabiska och en del finska, då mamman är från Finland och pappan är från Palestina. Khaled 

arbetar sidan om sina studier. Studerar och vill arbeta som tandläkare.  

 

6.2.1 Familj, bostadsområde, kultur och etnicitet 

Alla fyra respondenter bor i lägenhet med sina familjer. Samtliga respondenter känner 

samhörighet med andra i sitt bostadsområde. Alla tycker att Karlslund som bostadsområde är 

bra, där två av respondenterna menar att det är bra om man bortser från all kriminalitet.  

 

“Vi alla här är som en familj även fast vi inte sysslar med samma saker” 

– Karim 

 

 

Alla fyra är överens om att Borstahusen är ett fint bostadsområde, och en av dem uttryckte sig 

på följande sätt: 

 

“Det är riktigt nice haha, det är endast rikemans-svenskar som bor där” 

– Karim 

 

 

De anser inte att själva bostadsområdet i sig spelar någon roll för ungdomar och 

ungdomsbrottslighet, de anser däremot att ungdomar påverkas av varandra. En av 

respondenterna anser att bostadsområdet inte spelar någon roll så länge man själv vet vad man 

vill. En annan respondent tog sig själv som exempel och mena på att han både pluggar och 

jobbar samtidigt som han bor i ett utsatt område och tror att det är familjen som är avgörande.  

 

På frågan om hur de ser på familjens roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet anser tre av 

fyra att det är viktigt med en bra familj för att ungdomar inte ska hamna i kriminella banor 

och att föräldrarna är viktiga för barn/ungdomar. Den fjärde anser att det kvittar hur bra familj 

man än har och menar på att individen själv gör sina val.  
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Det är blandade ungdomskulturer enligt alla respondenter i området de bor i. De vanligaste 

etniciteterna i deras bostadsområde är blandat men består mestadels av “araber”, “albaner” 

och “juggar”. Alla respondenter påpekar att kulturen och etniciteten spelar roll för ungdomar 

och ungdomsbrottslighet på olika sätt. Två menar att det handlar om kulturkrock, en annan 

poängterar segregation och resterande respondent menar såhär: 

 

“Man känner samhörighet till de som har samma bakgrund som en själv, därför är de lätt att 

man börjar hänga med sina grannar och vänner som kommer från samma ort när man blivit 

utstött från resterande i samhället. Svenskar vågar inte släppa in oss, de tror inte på oss helt 

enkelt, de tycker inte att vi är värda en andra chans och då får de skylla sig själva? 

Hur ska ungdomarna annars försörja sig?“ 

– Kevin. 

 

6.2.2 Skola och arbetsliv 

Alla har gått i grundskolan och i gymnasiet. Två av respondenterna är inte intresserade av att 

studera på högskola/universitet, en tredje har ännu inte bestämt sig och den fjärde läser till 

tandläkare. Alla fyra anser att skolan har en viktig roll för ungdomar, dock poängterar en av 

respondenterna att skolan i dagens läge har dåligt inflytande på barn och ungdomar.  

 

“Det säljs droger på skolan, det bildas gäng och begås brott. 

Nu för tiden känns det som att ungdomarna lär sig fel saker i skolan.” 

– Khaled 

 

 

Två av respondenterna tycker däremot att det är svårt att få jobb, en av dessa två har varit 

arbetslös i sex månader. Alla respondenter anser dock att arbetet har en viktig roll om man vill 

undvika brottslighet eftersom man inte har tid för annat när man arbetar.  

 

“Jag önskar alla i mitt område förstod vikten av att jobba, när man sysselsätter sig har man 

inte tid för massa skit som majoriteten här håller på med. Man vaknar, åker till jobbet, 

kommer hem, äter, kollar lite på tv sen är dagen slut. Det finns inte tid för att gå ner och 

hänga med grabbarna, man är helt slut slutet av dagen” 

– Karim 
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6.2.3 Kriminella nätverk, droger och narkotika 

Två av respondenterna anser att familjen är en bakomliggande faktor till varför ungdomar i 

Landskrona blir kriminella. En av dessa två menar att även bostadsområdet påverkar medan 

den andra förklarar att det kan bero på dåliga familjeförhållanden där föräldrarna har låg 

utbildningsnivå eller som han själv uttryckte det: 

 

“socialfall som inte integreras in i samhället. De flesta kriminella jag känner till kommer från 

familjer där deras föräldrar missbrukar droger, alkohol eller har psykiska problem” 

– Karim 

 

“Det är så pass vanligt, man känner tillhörighet till ungdomar med samma bakgrund, 

det är inte konstigt att man börjar syssla med samma saker” 

– Khaled 

 

 

Deras beskrivning av ungdomskriminaliteten i Landskrona beskrevs med ord som “kaos”, 

“förfärligt”, “det blir bara värre och värre”, “vanligt och överallt i Sverige” samt “det har 

blivit normaliserat”. Samtliga talar om att det behöver ske en förändring, att ungdomar 

behöver hjälp och stöd av staten för att det inte ska bli värre i Landskrona. En respondent 

påpekar att “det finns ingen andra chans i Sverige” och förklarar att: “en kompis sökte flera 

jobb varje dag men blev nekad alla gånger. Min kompis kom ingenstans och var kvar i samma 

banor.” Under intervjuernas gång påpekade alla fyra ungdomar att ungdomsbrottslighet 

uppstår överallt i Landskrona men att det uppmärksammas mest i Karlslund. 

 

Respondenterna hade olika uppfattningar om stereotypen av kriminella ungdomar då den ena 

ansåg det var utländska ungdomar. En annan av respondenterna menar att det är ungdomar 

som försöker klara av vardagen och som inte får någon hjälp. En svarade att stereotypen av 

kriminella ungdomar kommer från familjer vars föräldrar har någon form av missbruk, är ny i 

Sverige eller lever på ekonomiskt bistånd. Den fjärde respondenten hade ingen kommentar på 

den frågan.  
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Alla respondenter anser att droger bland ungdomar har blivit normaliserat och att det är lätt 

för ungdomar att få tag på droger i Landskrona. En av respondenterna påpekar även att droger 

säljs både på gatorna och i skolorna. Vidare förklarar alla fyra att drogernas roll är en orsak 

till ungdomskriminalitet som skjutningar, misshandel, bråk. En påpekar även att det leder till 

konsekvenser som att man blir för trött för att gå till skolan eller jobbet, och att andra brott 

begås som inbrott och stöld för att kunna betala av skulder och ha råd med droger.  

 

6.2.4 Media  

Tre av respondenterna tycker att det media skriver om Landskrona stämmer, medan den 

resterande respondent menar att media målar upp en förvärrad bild av Karlslund, men 

förnekar inte att kriminaliteten finns där, men poängterar att det inte är så farligt som folk 

kanske tror. 

 

När det gäller medias roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet framkom det i samtliga svar 

att sociala medier påverkar ungdomar på liknande sätt. De förklarade att unga vill efterlikna 

sina idoler som bär märkeskläder och dyra klockor. 

 

“Sociala medier har en stor roll och påverkan eftersom man tror allt handlar om snabba 

pengar och dyra kläder, men det de flesta ungdomarna inte förstår är att det inte varar länge” 

– Kenny 

 

 

7. Sociologisk analys 
Analysen är uppdelad efter olika teman, på samma sätt som resultatet. Till skillnad från 

uppdelningen som fanns i resultatet innehåller analysen en jämförelse mellan Borstahusen och 

Karlslund under varje tema. Detta med tanke på att jämförelsen mellan dessa 

socioekonomiska områden ska bli så tydlig som möjligt för att kunna påvisa problematiken 

med att ungdomar stämplas utifrån vart de bor. Varje tema analyseras utifrån de sociologiska 

teorierna samt de vetenskapliga artiklar som tidigare presenterades. I våra teman har vi 

besvarat frågeställningarna och därefter redogjort för slutsatsen.  
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7.1 Analys av familj, bostadsområde, kultur och etnicitet  

Ungdomarna från både Borstahusen och Karlslund hade en överensstämmande bild av att 

Borstahusen som bostadsområde är lugnt och fint. En annan likhet var att de ser familjens roll 

som viktig för ungdomar och ungdomskriminalitet. Samtliga intervjuade från Borstahusen bor 

i hus, varav en bor i radhus medan de intervjuade från Karlslund har lägenhet som 

boendeform. Det framkom en skillnad i ungdomarnas föräldrars sysselsättningar. Föräldrarna 

från Borstahusen var bland annat egen företagare, mäklare, rektor och restaurangchef medan 

de i Karlslund hade lägre sysselsättningsnivå som bland annat arbetslöshet, sjukskrivning, 

taxichaufför.  

 

Det blev uppenbart att Borstahusen kan antas vara de överlägsna, det vill säga “de etablerade” 

och att Karlslund antas vara de underlägsna “outsiders”. Utifrån Borstahusens beskrivning av 

Karlslund som den underlägsna gruppen höjer de samtidigt sitt eget bostadsområde. De från 

Karlslund menar att Karlslund är ett bra bostadsområde om man bortser från kriminaliteten, 

och de från Borstahusen poängterade att Karlslund är ett utsatt område som man inte vill bo i. 

Detta kan förstås med hjälp av moralisk differentiering av Elias eftersom Borstahusen som 

den överlägsna gruppen gör uttryck för att Karlslund är ett problemfyllt område man inte vill 

bo i. Detta förklaras genom Elias teori om outsidersgruppen där han beskriver att anomi är 

den vanligaste anklagelsen som de får stå ut med. Med det sagt blir invånare i Karlslund blir 

sedda som något de inte är vilket enligt Elias teori om anomi är kriminella, odisciplinerade 

och oberäkneliga. Detta kan tolkas vidare med Goldbergs stämplingsteori som talar om 

negativ självbild. Borstahusen har med andra ord stämplat Karlslund genom sina värderingar 

vilket leder till att invånare i Karlslund uppfattar sitt eget samhällsideal för lågt och att de inte 

passar in. På så vis kan fördomar om Karlslund invånare bildas utifrån själva bostadsområdet. 

 

Enligt respondenterna från Borstahusens respondenter beskrev de sina invånare som 

mestadels svenskar, medan de i Karlslund beskrev att det var blandade etniciteter och kulturer 

från bland annat balkanländerna och mellanöstern i Karlslund. Respondenterna från 

Borstahusen hade olika meningar, där två menar att etnicitet inte har någon betydelse och 

menar på att det handlar mer om vilka förutsättningar man har, medan två anser att det har 

betydelse då det handlar om kulturkrockar. Samtliga respondenter från Karlslund tycker att 

kultur och etnicitet har en avgörande roll för ungdomar och ungdomskriminalitet där de menar 

att det uppstår kulturkrockar och att man känner en samhörighet med de som har liknande 
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bakgrund som en själv. Vid sammanställningen av empirin fann vi två definitioner av 

kulturkrock, där man från utifrån Borstahusens perspektiv menar att “flyktingar kommer hit 

och tror dom kan göra som dom vill” och där man utifrån Karlslunds perspektiv menar att de 

inte blir “insläppta”.  

 

Den skilda bilden av kulturkrocken kan förstås med hjälp av Bunars artikel där han skriver om 

att regeringen och riksdagen infört integrationspolitik och storstadspolitik år 1997 med syfte 

att integrera alla i samhället oavsett etnicitet och kön samt att alla invånare skulle ha 

likvärdiga levnadsvillkor. Bunar talar även om att de utsatta och de drabbade förorterna ökar i 

Sverige, trots de åtgärder och insatser som regeringen och riksdagen har vidtagit. Karlslund är 

ett av dessa som även är klassat som ett särskilt utsatt område av polisen. I kontrast till detta 

står Borstahusen, vilket är får en att fundera över varför denna uppdelning finns kvar även om 

regeringen och riksdagen infört både integrations- och storstadspolitik för över tjugo år sedan. 

Goldberg skriver i sin teori om att individen bildar sig en negativ självbild genom att bli 

stämplad av den signifikanta andra. Det medför att en positiv förändring inte går att nå på kort 

tid på grund av att den negativa responsen ständigt påverkar individen och dess självbild. På 

så sätt kan Goldbergs teori kopplas till ovanstående text om regeringen och riksdagens 

integrations- och storstadspolitik inte medfört någon större förändring på dessa år, att det än 

idag råder en markant klyfta mellan Borstahusen och Karlslund. 

 

7.2 Analys av skola och arbetsliv 

Vid sammanställningen av resultatet framkom det att samtliga respondenter anser att 

sysselsättning i form av både skola och arbete spelar en viktig roll eftersom det medför att 

man fokuserar på det istället för ungdomskriminalitet. Trots det är ambitionen för vidare 

studier högre bland ungdomarna i Borstahusen jämfört med ungdomarna i Karlslund. Två av 

respondenterna från Borstahusen hade intresse av vidareutbildning och den tredje hade redan 

börjat till psykolog medan hälften av Karlslunds intervjupersoner inte hade något intresse av 

att studera vidare. Utifrån Goldbergs teori om att barn föds utan en självbild och att det är 

föräldrarna som formar och påverkar sina barn samt föräldrarnas sociala tillhörighet kan man 

koppla det till föregående analys av ungdomarnas föräldrars sysselsättning. Föräldrarna i 

Borstahusen har högre sysselsättningsnivå jämfört med föräldrarna i Karlslund, och om man 

utgår från Goldberg teori kan det finnas ett samband mellan föräldrarnas sysselsättning och 

barnens ambitioner. Goldberg talar även begreppet “signifikanta andra” som innebär att 
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människans självbild påverkas av viktiga personer i ens liv och att föräldrarna är de första 

“signifikant andra”. De från Karlslund är uppväxta med föräldrar med låg sysselsättning vilket 

kan vara en av orsakerna till varför majoriteten av ungdomarna som intervjuades från 

Karlslund inte hade något intresse för vidareutbildning, till skillnad från respondenterna från 

Borstahusen som hade större intresse för att studera vidare. Föräldrarnas sociala tillhörighet 

påverkar deras barn eftersom barnet påverkas utifrån föräldrarnas stämpling. Goldberg talar 

även om att det inte behöver betyda att föräldrar menar att skada sina barn med avsikt, utan 

det kan präglas av det negativa förtryck som samhället medfört. Med det sagt kan man inte 

anklaga föräldrarna i Karlslund eftersom de, enligt Goldbergs teori, inte har de möjligheter 

eller förutsättningar då de är under samhällets negativa tryck.  

 

7.3 Analys av kriminella nätverk, droger och narkotika 

Både Borstahusens och Karlslunds respondenter var överens om att föräldrar och dåliga 

familjeförhållanden är en bakomliggande faktor till ungdomskriminaliteten. De är även 

överens om att droger är lättillgängliga för ungdomar samt att droger har en negativ effekt. 

Däremot framkom det en skillnad mellan deras tankar och åsikter kring vart i Landskrona 

ungdomskriminaliteten utspelar sig. Ungdomarnas uppfattning om vart 

ungdomskriminaliteten utspelar sig skiljer sig åt, även bilden av stereotypen skiljer sig åt. 

Med Elias teori om de etablerade och outsiders kan man koppla det återigen till anomi, att 

Borstahusen ser ungdomar i Karlslund som stereotypen för ungdomskriminalitet. När vi 

sammanställde Borstahusens empiri uppfattades det som att de såg Karlslund som 

outsidersgruppen, vilka utifrån Elias teori uppfattas som odisciplinerade, kriminella och 

oberäkneliga. De från Borstahusen var övertygade om att det sker mest i Karlslund medan 

intervjupersonerna från Karlslund anser att ungdomskriminaliteten uppstår överallt i 

Landskrona men att det däremot uppmärksammas mest i Karlslund. Det fanns skillnader i 

ungdomarnas bild av vilken stereotyp kriminella ungdomar har. I Borstahusen poängterades 

det att det räckte med att se vilka som bodde i exempelvis Karlslund. Ungdomar från 

Karlslund poängterade mer att det är ungdomar som på olika sätt är utsatta med exempel på 

att ungdomar lever i familjer med missbruk, ungdomar försöker ta sig genom dagen eller att 

man lever på ekonomiskt bistånd. Det medför en stigmatisering som Elias beskriver i sitt 

begrepp moralisk differentiering då de etablerade utövar en viss makt genom att legitimera 

värderingar om outsiders som en underordnad grupp i samhället. Elias förklarar även att de 

etablerade gör allt i sin makt för att hålla sig på avstånd från outsiders. I detta fall blir det 

påtagligt eftersom det är en tydlig skillnad på stereotypen av kriminella ungdomar.  
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Enligt en av de tidigare forskningar som vi använt, skriven av Rosales och Ålund, förknippas 

förorter med sociala problem och kriminalitet. I förhållande till att Karlslund är utsett som ett 

särskilt utsatt område är det intressant ur ett analytiskt perspektiv eftersom Elias teori pekar på 

att outsiders lever upp till den bild som de etablerade givit dem. Frågan är om Karlslund som 

ett särskilt utsatt område lever upp till de förväntningar som samhället har på dem eller om 

dem i själva verket kämpar om att få en rättvis plats i samhället som Rosales och Ålund menar 

på. 

 

7.4 Analys av media  

Det fanns inga likheter bland svaren om vad ungdomarna från Borstahusen och Karlslund 

tyckte om medias roll och påverkan på ungdomar och ungdomskriminalitet.  

 

Det framkom en tydlig skillnad mellan svaren då Borstahusens intervjupersoner inte tyckte att 

media påverkar ungdomar eller ungdomskriminaliteten. En respondent från Borstahusen 

påpekade att det ser ut som rena Baghdad med tanke på alla sprängdåd påpekade vilket förstör 

bilden av Landskrona. I Estradas artikel ”Ungdomsvåld: upptäckten av ett samhällsproblem. 

Ungdomsbrottslighet i svensk dagspress 1950-1994” tog vi del av att ungdomsbrott som 

samhällsproblem nödvändigtvis inte behöver bero på att det begås fler eller allvarligare 

ungdomsbrott, utan det kan präglas av vilken bild som konstrueras i media. Respondenternas 

resonemang från Borstahusen kan förstås med hjälp av Estradas artikel eftersom de talar om 

att media inte spelar någon roll för ungdomar eller för ungdomskriminaliteten. De poängterar 

dock att det ger en orättvis bild av Landskrona.  

 

Genom den globala subkulturen kan ungdomar känna en gemenskap med personer de aldrig 

träffat i det verkliga livet, och därmed bilda sina identiteter utifrån det. Med hjälp av 

begreppet subkultur kan vi bilda oss en förståelse av ungdomarna från Karlslunds resonemang 

om att vilja efterlikna sina idoler. Karlslund respondenter talade om hur sociala medier 

påverkar ungdomar på olika sätt och hur man ständigt vill efterlikna sina idoler som bär 

märkeskläder och dyra klockor. De anser att olika medieplattformar sänder ut fel signal till 

ungdomar eftersom de tror att allt handlar om snabba pengar vilket i sin tur kan leda till 

ungdomskriminalitet. Teorin om subkulturer talar även om att en del ungdomar från 

mellanöstern känner samhörighet till förorten och att ungdomar i förorten identifierar sig med 

och efterliknar den ghettokultur som finns i media. 
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7.5 Slutsatser 

De ungdomar som blev intervjuade i Borstahusen hade en liknande uppfattning av 

ungdomskriminaliteten. Likadant var det mellan ungdomarna i Karlslund som blev 

intervjuade. Även om ungdomarna från respektive socioekonomiska område rent generellt 

hade en liknande uppfattning så skiljde sig uppfattningarna sinsemellan områdena till viss del. 

Uppfattningens skillnader påverkas troligtvis av olika aspekter. Det kan bero på att deras 

föräldrar hade olika nivåer av sysselsättning och att ungdomarna hade olika ambitioner om att 

studera vidare på högskola/universitet. En annan aspekt som kan ha sin orsak till att 

tankesättet skiljer sig är att majoriteten av de intervjuade i Borstahusen hade svensk etnicitet 

och majoriteten av de intervjuade i Karlslund hade rötter från mellanöstern.  

 

Slutsatsen av detta är att ungdomarnas uppfattning av ungdomskriminaliteten påverkas av 

vilket område man bor i på grund av att de i vartdera området bildar sin egen kultur och 

levnadssätt. Det blir två parallella samhällen som lever på olika grunder, vilket leder till olika 

perspektiv. Därmed påverkas uppfattningen av området man bor i, även om ingen av 

ungdomarna hade kriminell koppling. Det visades tydligt bland intervjusvaren då samtliga 

respondenter från Borstahusen pekade ut Karlslund som det mest utsatta området i 

Landskrona. Det framkom även tydligt att de var övertygade om att Karlslund är där 

ungdomsbrottsligheten utspelar sig. Medan de i Karlslund inte upplevde att det var så farligt 

som andra beskrev det och att ungdomskriminaliteten sker överallt i Landskrona men 

uppmärksammas mest i Karlslund. Återigen kan man se hur ungdomarna påverkas av området 

de bor i, trots att ungdomarna från bägge områdena inte hade någon kriminell bakgrund hade 

de olika åsikter om ungdomskriminaliteten i Landskrona. På så vis kan vi även dra slutsatsen 

att ungdomar från Karlslund blir sedda som något de inte är, och att de blir stämplade utifrån 

bostadsområdet de bor i. Det bekräftades av Borstahusens respondenter. Vi kan däremot inte 

bortse från att vi fann mycket likheter bland svaren som vi fick från Borstahusen och 

Karlslund. 
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8. Avslutande sammanfattning och reflektion  

I det stora hela handlar uppsatsen om att ta reda på om ungdomar från Karlslund blir 

stämplade för att vara något de inte är, och om det iså fall beror på att bilden av Karlslund inte 

är den bästa. Karlslund är ett särskilt utsatt område och har högre brottsstatistik jämfört med 

Borstahusen utifrån Landskrona kommuns trygghetsmätning. För att få svar på det har vi tagit 

del av hur ungdomar uppfattar ungdomskriminaliteten som råder i Landskrona. Utsagorna har 

hämtats av ungdomar från två olika bostadsområden i Landskrona som står i kontrast till 

varandra, vilka är Borstahusen och Karlslund. Tanken med att utföra undersökningen med 

ungdomar från två olika områden var att se vilka likheter/skillnader som fanns mellan 

ungdomarna från de olika bostadsområdena för att sedan kunna analysera och se om det beror 

på vilket bostadsområde de bor i.  

 

Slutsatsen av undersökningen visar bland annat på att ungdomar som bor i Karlslund blir 

dragna över en och samma kam då det bostadsområdet betraktas och förknippas till en negativ 

framställning. En annan slutsats är att synen på ungdomskriminalitet påverkas av vilket 

bostadsområde man bor i, att det finns parallella samhällen i staden och att det präglar även 

bilden och uppfattningen av ungdomskriminalitet även om ingen av respondenterna hade 

kriminella kopplingar.  

 

Utifrån Tahvilzadeh och Kings artikel “Att göra kaos. Om förortspolitiken som urban 

styrregim och demokratiskt spel” (2018) kan man fundera över om Karlslund styrs av samma 

typ av demokratiskt spel. Med tanke på att Karlslund är ett särskilt utsatt område med högre 

andel brott jämfört med Borstahusen så är det inte konstigt om invånare i Karlslund “gör 

kaos” på samma sätt som Tahvilzadeh och Kings skriver om. Därmed är det värt att fundera 

över om Karlslund faktiskt är så negativt laddat som det framställs vara av olika aktörer eller 

om det egentligen handlar om ett demokratiskt spel och att invånarna “gör kaos” och står upp 

för sig själva. Vidare kan denna fundering tillämpas i Nihad Bunars artikel “Den etnifierade 

och urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner” (2005) där han skriver om hur 

regeringen och riksdagen införde integrations- och storstadspolitik för segregerade områden. 

Trots dessa införingar av politiska åtgärderna visade det sig bli sämre på olika förorter i 

Sverige. Segregeringen återstår mellan berörda socioekonomiska bostadsområden i 

Landskrona. Det var tydligt då ungdomarna fick sätta ord på både bostadsområdet de bodde i 
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och även det andra de inte bodde i, det målades nästan upp som två olika världar, som om 

båda dessa områden inte ens fanns i en och samma stad. I René León Rosales och Aleksandra 

Ålunds artikel “Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom 

den svenska förortsrörelsen” (2018) kan vi ta del av hur förorter förknippas med sociala 

problem och kriminalitet. Även att sociala ojämlikheter bidrar till stigmatisering vid 

identitetsskapandet av ungdomar och unga vuxna, vilket i sin tur leder till att de väljer att göra 

motstånd. Det är lite som Tahvilzadeh och Kings skriver om “Att göra kaos. Om 

förortspolitiken som urban styrregim och demokratiskt spel” (2018) att ungdomarna som gör 

motstånd anses “göra kaos”. Att ungdomar och unga vuxna lever i ojämlikheter som i 

segregering och i en sådan uppdelning som finns mellan Borstahusen och Karlslund medför 

att ungdomar i Karlslund identifieras som något de inte är.  

 

Vidare kan det förstås med Felipe Estradas artikel ”Ungdomsvåld: upptäckten av ett 

samhällsproblem. Ungdomsbrottslighet i svensk dagspress 1950-1994” (1997) som lyfter 

fram medias roll av ungdomsbrottsligheten. Estrada framhäver att ungdomar egentligen inte 

behöver göra något annorlunda, utan det handlar om hur det framställs. På samma sätt är det 

intressant att ta del av hur våra respondenter framställer ungdomskriminaliteten i Landskrona. 

De intervjuade från Borstahusen poängterade att Karlslund är ett utsatt område där 

ungdomskriminalitet utspelar sig medan de intervjuade från Karlslund poängterade att 

ungdomskriminaliteten finns överallt i Landskrona, men att det uppmärksammas mer där. 

 

En annan artikel av Estrada är “Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem” (1999) där han 

skriver om att kriminella ungdomar kan ses som hänsynslösa och att det är problematiskt att 

straffa dessa ungdomar. Med tanke på den empiri vi fick in om att familj, skola, arbetsliv och 

bostadsområde spelar roll för ungdomskriminaliteten kan vi se ett samband även här. Estrada 

poängterar i artikeln att ungdomar som utför kriminella handlingar är offer för 

missförhållanden och är därmed utanför sin egen makt, vilket innebär att de präglats av 

utomstående faktorer för sitt handlande.  
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8.1 Reflektion  

Det har i stort sett gått bra med undersökningen som helhet vi stötte däremot på några 

problem under studiens gång. Ett av problemen som vi stötte på under undersökningens gång 

var tidsbegränsningen. Om vi hade haft mer tid till godo skulle vi velat göra en omfattande 

studie för att kunna generalisera studiens slutsats över hela Borstahusen och Karlslund. Ett 

annat problem var att hitta lämpliga teorier och begrepp som var relevanta till studiens syfte 

och frågeställning. I och med att vi valde att undersöka ungdomarnas uppfattning av 

ungdomskriminaliteten i Landskrona och inte före detta kriminella ungdomar fann vi det 

problematiskt att hitta lämpliga teorier som skulle vara till hjälp vid analysen av 

respondenternas upplevelser.  

 

Det hade varit intressant att vidare forskning hade gjorts i ett större omfång för att se om 

resultatet blivit liknande eller inte och för att kunna generalisera studien. Utifrån de slutsater 

vi fick kan vi inte dra generella slutsatser om hela Borstahusen och Karlslund. En annan 

intressant studie hade varit att göra en liknande undersökning på ungdomar från flera 

stadsdelar i Landskrona, men även i andra städer där parallella samhällen finns i en och 

samma stad. En intressant studie skulle vara en jämförelse mellan Rosengård och Limhamn i 

Malmö, eller Tylösand och Andersberg i Halmstad, om inte Stockholms skärgård och 

Rinkeby. Man kan göra sådana studier hur stora och omfattande som helst egentligen. Man 

kan exempelvis göra det med städer med ett visst antal invånare, eller med städer inom en 

region eller varför inte en nationell studie för att jämföra och se vilka likheter och skillnader 

som finns i hela Sverige. Först då tror vi att en riktigt bra satsning hade gjorts från politiskt 

håll för att förbättra samhällets uppdelningar och minska på de klyftor som finns. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

Intervjupersonerna kommer att bestå av fyra ungdomar från Karlslund och fyra ungdomar 

från Borstahusen. En gemensam faktor för intervjupersonerna är avgränsade till ungdomar 

som definierar sig som det manliga könet i åldern 16-20 år samt de socioekonomiska 

områdena. 

 

Information  

Hur gammal är du? 

Vilket område bor du i? 

Vart kommer du ifrån? 

Vilka språk talar du? 

 

Bakgrund/Uppväxt  

Hur länge har du bott i Landskrona? 

Vart växte du upp? (vilken stad, vilket område) 

Hur växte du upp? (Familj, bostad) 

Om personen är uppväxt i Landskrona: Hur ser du på din uppväxt i Landskrona? 

Vad arbetade dina föräldrar med när du växte upp?  

 

Familj och släkt 

Hur ser din familj ut? (föräldrar, syskon) 

Hur gamla är dina familjemedlemmar? 

Bor dina föräldrar tillsammans? 

Vart kommer dina föräldrar ifrån? 

Vilka språk talar dina föräldrar? 

Vad har dina föräldrar för sysselsättning? (Arbete, arbetslösa, studerar, pension, annat) 

Om syskon: Vad har dina syskon för sysselsättning? 

Hur ser du på familjens roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet?  

 

Skola och studier  

Har du gått i grundskolan? 

Har du gått eller går du på gymnasiet? 

Vill du studera vidare på högskola/universitet? Om ja, till vad? 
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Varför vill du studera vidare?/varför vill du inte studera vidare? 

Hur ser du på skolans roll för ungdomarna och ungdomsbrottslighet? 

 

Erfarenheter av arbetsliv 

Har du några erfarenheter av arbetslivet? Om ja, vad? 

Jobbar du i dagsläget? 

Vad skulle du vilja jobba med? 

Hur ser du på arbetet roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet? 

 

Bostad och bostadsområde 

I vilken typ av boende bor du i? (hus, lägenhet, annat?) 

Bor du hemma hos dina föräldrar? 

Känner du samhörighet till andra i ditt bostadsområde? 

Hur ser du på Karlslund som bostadsområde? 

Hur ser du på Borstahusen som bostadsområde? 

Hur ser du på bostadsområdets roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet? 

 

Media och sociala media 

Hur tycker du att Landskrona ser ut i olika media och på nyheter? 

Tycker du att det är så? Motivera. 

Vilken roll har media för ungdomar och ungdomsbrottslighet? 

 

Kriminella nätverk 

Varför blir ungdomar i Landskrona kriminella tror du? 

Hur skulle du beskriva ungdomskriminaliteten i Landskrona? 

Följdfråga: Hur ser du på det? 

Upplever du att det förekommer ungdomskriminalitet i området där du bor? 

Vart i Landskrona tror du det är mest gängrelaterad ungdomsbrottslighet? 

Finns det någon särskild stereotyp av ungdomar som begår ungdomsbrott? Motivera. 

 

Droger och narkotika 

Enligt olika aktörer som socialförvaltningen och polisen är det vanligt med droger bland 

ungdomar i Landskrona. Varför tror du det är så och hur ser du på det? 

Hur lätt tror du att det är för ungdomar att få tag på narkotika i Landskrona?  
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Hur ser du på drogernas roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet? 

 

Kultur och etnicitet 

Vad finns det för ungdomskulturer i området du bor i? 

Vilka etniciteter bland ungdomar är vanligast förekommande i ditt bostadsområde? 

Hur ser du på kulturens och etnicitetens roll för ungdomar och ungdomsbrottslighet? 
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