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Abstrakt 

Integration av invandrare i det svenska samhället är ett aktuellt och angeläget ämne. En 

bristande social integration är ett resultat av en mängd olika faktorer på olika nivåer och kan 

leda till kriminalitet. Syftet med den här uppsatsen är att identifiera några av dessa faktorer 

och påvisa den speciella situation som uppstår för invandrarpojkar då dessa faktorer 

sammanfaller. Vår frågeställning är: Vilka sociala faktorer gör att pojkar med 

invandrarbakgrund hamnar i kriminalitet och missbruk?  

 

Tillvägagångssättet har varit att med en kvaltitativ metod där tre nyckelinformanter, samtliga 

med mångårig erfarenhet från vård av kriminella invandrarpojkar, och fyra invandrare med ett 

kriminellt förflutet deltog. Nyckelinformanterna bidrog till att ge en övergripande bild av 

invandrarpojkars situation medan övriga informanter gav en specifik bild av deras personliga 

erfarenheter. Vid analysen utgick vi från teorier av Bauman, Weber, Berger & Luckman, 

Durkheim och begreppet stigmatisering för att kunna förstå ämnet på olika nivåer. 

 

Resultatet av intervjuerna gav en skrämmande samstämmig bild av hur ett byråkratiskt 

samhälle, misslyckad socialisation och internalisering, socialt tvång och stigmatisering kan 

leda till mycket grov kriminalitet och visar även på en situation som måste betraktas som ett 

allvarligt samhällsproblem. 

 

Nyckelord: Ungdomskriminalitet, socialisation, traumatisering, integration. 
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Abstract 

 

The integration of immigrants into the Swedish society is a current and urgent topic. 

Inadequate social integration is a result of several social factors at different levels and may 

lead to criminality. The purpose of this essay is to identify some of these factors and to point 

out the special situation that occurs for immigrant boys when these factors coincide.  The 

question at issue is: what social factors influence immigrant boys to choose a life of crime? 

 

The study method has been a qualitative method involving three key informants, all with 

many years experience in treating criminal immigrant boys, and four immigrant boys with 

criminal pasts. The key informants provided a comprehensive picture of the situation for 

immigrant boys while the remaining informants provided an insight in their specific 

experiences. In the analysis we used theories from Bauman, Weber, Berger & Luckman, 

Durkheim and the term stigmatisation to understand the issue at different levels. 

 

The result of the interviews gave an alarmingly unanimous picture of how a bureaucratic 

society, failed socialization and internalisation, social coercion and stigmatization can lead to 

very severe criminality and also points out a situation that must be considered a serious 

societal problem. 

 

Key words: Youth crime, socialization, traumatisation, integration.    
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1. Inledning.  

Under det senaste halvåret har invandrare och problem förknippade med dessa varit ett 

återkommande tema i media. Inte minst då det under hösten 2005 utspelades omfattande 

kravaller i Frankrikes förorter, där invandrarungdomar som lever under horribla förhållanden i 

kriminalitet och missbruk spontant revolterat mot vad de uppfattat som institutionaliserat 

förtryck. Den explosiva atmosfär i vilken det här våldet och hatet tog sig uttryck är dock inte 

specifikt för Frankrike och de faktorer som vi alla hört på teve ligger till grund för detta finns 

även i Sverige, även om nu situationen ännu inte är lika långt gången här. Dock har vi i vår 

uppsats kunnat se att samma faktorer föreligger här i Sverige, i våra egna förorter, en komplex 

sammansättning av faktorer som i samverkan med varandra inte bara föder våld och 

brottslighet i dag utan hotar även framtida generationer. Vi kommer att redogöra för några 

faktorer och nivåer inom vilka de verkar, samt aktörerna som är verksamma i helheten kring 

de här ungdomarna. Då detta är ett angeläget samhällsproblem som rör oss alla är det viktigt 

att just komplexiteten i det uppmärksammas för att ha en möjlighet att åtgärda situationen vi 

befinner oss i innan de svenska förorterna översvämmas av det kaos som nyligen drabbat 

Frankrike. 

1.1. Syfte och Frågeställning  
Uppsatsen syftar till att klargöra olika men samverkande faktorer som på olika nivåer 

påverkar ungdomar med invandrarbakgrund till att välja kriminalitet. Familjens värderingar 

och traditioner, den segregering familjen upplever, ungdomarnas inställning till samhället och 

dess institutioner samt hur individen upplever sin egen position i samhället avses att 

undersökas. Slutligen frågar vi oss vad det svenska samhället gör förebygga att 

invandrarungdomar med social problematik hamnar i kriminalitet och missbruk. Då familjens 

situation, stöd och bemötande av samhällsapparaten och den möjliga konflikt som kan uppstå 

dessa emellan innehar en central roll i den unge individens utveckling och i mycket styr hur 

denne förhåller sig till samhället i övrigt är vår frågeställning som följer:  

 

Vilka sociala faktorer gör att individer med invandrarbakgrund hamnar i kriminalitet och 

missbruk?  

1.2. Uppläggning 

Den här uppsatsen börjar med en bakgrund där förutsättningarna för de i den här uppsatsen 

berörda ungdomarna presenteras samt att vi gör en begränsning av vilka dessa ungdomar är. 
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Sedan kommer vi i teoriavsnittet att redogöra för de teorier vi valt och motivera dessa. Även 

de begrepp som vi avser att använda kommer att tas upp. I det påföljande metodkapitlet 

diskuteras förutom valet av metod även forskarnas tillvägagångssätt, etiska förhållningssätt 

och urval av informanter. Resultatkapitlet redogör för de resultat vi i vår undersökning 

kommit fram till i ett tematiserat format. Våra val av teman kommer att diskuteras i 

inledningen till detta kapitel. Påföljande analyskapitel utgår från dessa teman då vi avser att 

sammanföra teori och resultat för att ge en bild av de berörda ungdomarnas livssituation. 

Detta sammanfattar vi sedan för att slutligen dela med oss av våra egna reflektioner kring 

denna uppsats.  
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2. Bakgrund.  
Ungdomar med invandrarbakgrund innehar en särskilt utsatt position i dagens samhälle. Det 

faktum att många växer upp i vad som bara kan beskrivas som segregerade bostadsområden 

med hög kriminalitet och socioekonomiska svårigheter gör att många ungdomar hamnar i 

kriminalitet och drogmissbruk för att sedan omhändertas för vård. Familjen har en mycket 

stor betydelse för ungdomarnas utveckling och sociala situation, vilket gör att föräldrarnas 

upplevelse av det svenska samhället är avgörande. De förväntningar och förhoppningar 

familjen har inför flytten till det nya landet visar sig ofta vara omöjliga att infria, vilket kan 

leda till besvikelse och en känsla av utanförskap. Att inte få arbete och att bo i segregerade 

områden med lågt antal vanliga ”svenska” familjer kan leda till osäkerhet och bristande 

kunskap om samhället.  

 

För att möta det upplevda hot som familjen utsätts för stärks ofta de välkända, traditionella 

värden som ingår i familjens ursprungskultur. Ungdomarna hamnar i konflikt med 

traditionella föräldrar som har en rädsla för det nya samhällets värderingar och normer och 

därmed tar till hårdhandskarna för att deras barn inte ska gå förlorad i det nya landet. 

Samtidigt iakttas dessa ungdomar av samhället med kritiska ögon. Samhället vill att 

ungdomarna ska integreras i det nya och medverka i det gemensamma men glömmer att 

segregation kan leda till att föräldrarna behåller de gamla traditionerna som är omöjliga att 

rubba och därmed gör det svårare för den nya generationens utveckling och integrering i 

samhället.  

 

Ungdomarnas utsatta situation där de kläms mellan samhällets förväntningar och krav samt 

familjens traditioner och kulturella värderingar gör att de skapar sin egen verklighet, ett slags 

mellankultur som bemöts fientligt av både samhälle och familj, eller vad Sernhede(2002) 

kallar ett ”tredje rum”. Det är i detta så kallade tredje rum som ungdomarna arbetar med och 

utvecklar sin identitet som präglas starkt av invandrarskapet.  

 

I en undersökning av Bertil Jarl(1996), samordnare i Stockholms läns landstings 

forskningsprojekt om ungdomar i § 12-vården, påvisas att svenska medborgare med 

invandrarbakgrund var överrepresenterade 4,4 gånger inom denna form av vård. De utländska 

medborgarna var överrepresenterade 3,3 gånger. De som löpte störst risk att hamna på § 12-
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hem var afrikanska ungdomar som löpte 17 gångers överrisk men även ungdomar med 

latinamerikansk eller turkisk bakgrund var kraftigt överrepresenterade. Sammantaget har ca 

60 procent av ungdomarna på § 12-hemmen invandrarbakgrund. Då undersökningen följer ett 

antal ungdomar med både svensk och utländsk bakgrund kunde även konstateras att 

ungdomar med utländsk bakgrund oftare återfaller i brott efter ett år. Även en undersökning 

gjord av Socialstyrelsen(2003) påvisar att barn och ungdomar födda i utlandet är kraftigt 

överrepresenterade inom vård utanför det egna hemmet. Samma undersökning visar att en 

tredjedel av dessa ungdomar är flickor, dock skiljer sig problematiken markant då det i 

flickornas fall oftast handlar om psykisk störning i form av ätstörningar eller av sexuell art. 

Statistik av dessa slag är dock inte helt tillförlitlig, exempelvis hindrar sekretesslagstiftning 

behandlingshem från att föra statistik över hur de ungdomar de behandlat klarar sig, och 

definitionen av vad som är en individ med utländsk bakgrund varierar kraftigt mellan olika 

undersökningar. Då vi anser att behandlingshem och dess eftervård utgör en viktig faktor för 

att trygga individen inför återgången till det sociala livet för att förhindra återfall i kriminalitet 

är ämnet angeläget.  

2.1. Begränsningar  
Den första begränsning vi gjorde i förarbetet med denna uppsats var att bestämma vad vi 

lägger i begreppet ”invandrare”. Vi strävar inte efter att slutgiltigt definiera detta begrepp utan 

syftar till att skapa ett, för just vår undersökning, användbart begrepp. Vad vi avser med 

invandrare är individer av utomnordisk bakgrund oavsett medborgarskap. Vidare menar vi att 

kulturbegreppet är viktigt i sammanhanget då det ofta är just kulturskillnader som avgör hur 

individer och familjer bemöts av omgivningen. Ofta är det även skillnaden mellan kulturerna 

som avgör hur stor konflikten mellan kulturerna blir. Således menar vi med begreppet 

invandrare individer som har en kulturell bakgrund som skiljer sig mycket i frågor som t.ex. 

familjerelationer, religion, etik och genusfrågor. Vi har valt att undersöka den problematik 

som förknippas med kriminalitet, missbruk, behandling och vård av invandrarpojkar i åldrarna 

12-18 år med sociala problem. Detta för att invandrarpojkar är särskilt utsatta och deras 

speciella problematik inte uppmärksammas i lika hög grad som invandrarflickors. I media 

framställs ofta invandrarflickor som offer och invandrarpojkar som förövare. Som vi nämnt i 

bakgrunden finns visst statistiskt underlag för detta. 
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3. Teorier  

3.1. Samhället enligt Baumann och Weber 
Det moderna samhälle vi idag lever i har beskrivits som ett konsumtionssamhälle där det inte 

längre är individens arbetsförmåga som ger status och mening, utan individens 

konsumtionsförmåga(Baumann, 1999). Den som inte har möjlighet att konsumera relegeras 

till samhällets utkant, in i arbetslöshet och segregering genom att bo i mindre attraktiva 

områden. Detta i motsats till ett produktionssamhälle där arbetet blir centralt i livet och 

mycket av individens ställning i samhället berodde på dennes arbete, vilket således ger att 

arbetet i sig är det som ger mening. Arbetet begränsade dock människors valfrihet både i fråga 

om tid att göra något annat men även ekonomiskt, som Bauman(1999) menar egentligen var 

kapitalets avsikt. Bauman(1999) menar vidare att denna arbetsetik hade som främsta uppgift 

att ”göra tillfredställandet av mänskliga behov irrelevant för produktionsansträngningens 

logik(Bauman, 1999: 17)” och på så sätt öka kontrollen över de anställda.  

 

Denna kapitalistiska organisation som grundas på samspelet mellan kapital och stat där staten 

har till uppgift att tillhandahålla arbetskraft, genom allmän välfärd och hjälp till en återgång 

till arbetet efter sjukdom var nödvändig i ett produktionssamhälle där tillgång till arbetskraft 

var avgörande för hela samhällets välstånd. I ett konsumtionssamhälle är detta inte viktigt då 

arbetet, eller produktion av varor och tjänster, inte är det avgörande. Om det inte behövs 

någon produktion behövs inte heller producenter och statens uppgift att bistå med frisk 

arbetskraft förlorade i värde. Detta innebar att samhället avrustade de stödfunktioner som 

skulle handhaft detta, med resultat att de bostadsområden där koncentrationen av personer i 

behov av hjälp var stor också blev mest lidande.  

 

I dagens samhälle mäts ofta en individs värde i vad denne äger eller förbrukar, inte i vad 

individen gör. Arbetet blir ett medel att uppnå ett mål, i det här fallet konsumtion, inte målet i 

sig. Arbete ger pengar och en möjlighet till långsiktig planering som i sin tur ger valfrihet att 

konsumera. Utan ett fast arbete med stadig inkomst blir en individs tillvaro fylld av tvång och 

osäkerhet, både ekonomiskt och socialt. Att ha valfrihet är således konsumtionssamhällets 

egentliga värde och valofriheten dess antivärde, med resultat att en arbetslös med mycket tid 

att spendera inte har resurser att göra något värdefullt, vilket i sin tur är ett bevis för personligt 

misslyckande. Att inte ha något meningsfullt att göra med all sin lediga tid och på så sätt 
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hamna i kriminalitet och missbruk ser Bauman(1999) som en oundviklig konsekvens av 

konsumtionssamhället och därför logiskt legitimt.  

 

Weber(1997) har beskrivit en byråkrati som den mest effektiva administrationsformen för 

organisationer med ett stort antal anställda, åtminstone i början av 1900-talet då teorin 

utvecklades. Byråkrati bygger på fast arbetsdelning, regler och föreskrifter, tydlig hierarki och 

tydliga befogenheter för olika befattningsinnehavare. Det är befattningen, inte personen som 

innehar den, som bestämmer hur och vilka arbetsuppgifter ska utföras. En sådan struktur är av 

sin natur varken flexibel eller särskilt effektiv, inte heller finns något personligt ansvar i en 

befattning. Den stora samhällsapparaten med ett mycket stort antal anställda och många 

uppgifter är i stora delar byråkratiskt uppbyggd av nödvändighetsskäl, men för de som 

behöver hjälp och stöd blir det ofta en utdragen och oförståelig process med mycket onödigt 

lidande som följd.  

3.2. Socialt tvång  
Durkheim(Andersen och Kaspersen, 1999) menar att det inte är individens idéer och 

föreställningar som bestämmer hur det sociala ska fungera. Den sociala, överindividuella 

ordningen är den primära, medan individernas föreställningar och handlingar är en härledning 

eller verkan av den. Durkheim(Andersen och Kaspersen, 1999) menar att sociala fakta utövar 

ett tvång gentemot individerna. Han uppfattar inte det sociala tvånget som en olycklig 

inskränkning av individernas frihet, utan menar att tvånget är själva förutsättningen för ett 

ordnat socialt liv. Samhället skulle bara vara en kaotisk kamp mellan egoistiska individer utan 

ett sådant tvång. Om allas handlingar samtidigt är reglerade av en överindividuell kraft kan 

den enskilda individen bara bygga upp trygghet, lycka – och en viss grad av frihet. När man 

talar om att individer handlar på grund av socialt tvång, så överensstämmer detta ofta med det 

sunda förnuftet och det allmänna tänkandet. Individerna kan tvingas till att uppföra sig på ett 

sätt som de annars inte skulle ha gjort p g a sociala strukturer i form av  auktoritetsrelationer. 

Människor känner inget direkt tvång utan de upplever att de handlar frivilligt utifrån egna 

önskemål och värderingar. Man gifter sig t ex med sin ”käraste” eller ”utvalda”. Vi besöker 

släktingar hjälper vänner, ger presenter, lär barnen ”talet och ton” – utan att vi känner oss 

direkt tvingade att göra dessa saker. Men Durkheim(Andersen och Kaspersen, 1999) menar 

att handlingarna djupast sätt är en följd av olika former av socialt tvång fast än vi upplever att 

vi handlar frivilligt. Tvånget är ofta omärkligt och osynligt, men det är lika fullt ett tvång. 

Även om vi normalt inte är medvetet uppmärksamma på att alla våra fysiska aktiviteter är 
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underkastade tyngdkraften, är den ändå ett konstant fysiskt tvång av grundläggande betydelse 

för vårt beteende(Andersen och Kaspersen, 1999). 

Vad innebär då ”socialt tvång”? Durkheim menar att den form av tvång som finns i samhället 

beror helt och hållet på antalet människor och omfattningen av kontakterna mellan dem inom 

ett givet område. Det skapar ett tryck på var och en om antalet och kontaktfrekvensen ökar.   

 

Durkheim(Andersen och Kaspersen, 1999) antar också att den materiella strukturen i 

samhället påverkar individernas handlingar. Ändringar i bosättningsmönster (t ex 

urbanisering), förändrade kommunikationsmedel, teknologiska förändringar har konsekvenser 

för handlingslivet utan att detta från början var aktörernas avsikt. Det är sociala tvånget av 

materiell karaktär i båda fallen. I form av yttre betingelser påverkas individernas beslut och 

handlingar, som individerna måste ta hänsyn till eller anpassa sig till. 

 

Durkheim(Andersen och Kaspersen, 1999) talar också om ett strukturellt tvång. Allt beteende 

påverkas då organiseringen av samhället i hierarkiska mönster, i skilda grupper, i släkt- och 

familjerelationer och i olika verksamheter utgör en social ram. På samma sätt som individerna 

måste ta hänsyn till de materiella villkoren tvingas de också att ta hänsyn till dessa yttre och 

givna sociala strukturer. Välanpassade individer känner sig inte alltid som underkastade ett 

tvång, personligt kan de uppleva att de handlar frivilligt. Durkheim(Andersen och Kaspersen, 

1999) menar att den sociala strukturen utgör en betydelsefull yttre kraft, som upplevs särskilt 

tydligt vid avvikelser och brott mot de beteendekrav som ligger nedfällda i denna struktur.  

 

Vi har också att göra med ett moraliskt eller normativt tvång, som tillhör det mest centrala i 

Durkheims sociologi. Detta tvång påverkar på ett helt annat sätt än de yttre materiella 

betingelserna och krafterna, eftersom det opererar genom aktörernas förståelse, känslor och 

motivation. Vi känner oss förpliktigade att handla i enlighet med givna normer och därför 

tvingas vi att känna respekt för andra individer, auktoriteter, institutioner osv. Som en 

konsekvens av socialisationen uppstår en känsla av respekt och upplevelse av förpliktelser hos 

människor. Vad menas då med socialisationen? Jo det innebär att personligheten formas 

utifrån de krav och förväntningar som vi möter från vår omgivning. Durkheim(Andersen och 

Kaspersen, 1999) menar att omgivningens värderingar och normer har internaliserats i 

personligheten. Den så kallade yttre tvånget har blivit ett inre tvång i form av subjektiva 

behov och motiv.  
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Slutligen kan vi också tala om ett kulturellt eller kognitivt tvång hos Durkheim(Andersen och 

Kaspersen, 1999). Durkheim menar att människors idéer, begrepp och föreställningar – deras 

verklighetsuppfattning är resultat av en social eller kulturell påverkan. Individerna tillägnar 

sig också kollektivt givna sätt att tänka och kategorisera när de växer upp inom en 

språkgemenskap och menar att det råder ett samband mellan den sociala strukturen och det 

sätt på vilket verkligheten struktureras genom språket. Tvånget får inte uppfattas som något 

begränsande eller förtryckande för individerna. Det är det kollektivt påtvingade tankemönstret 

som gör det möjligt för individerna att få en ordnad verklighetsuppfattning. Han menar att 

tvånget är först och främst möjlighetsskapande och inte begränsande(Andersen och 

Kaspersen, 1999). 

 

3.3. Stigmatisering 

Begreppet stigma betecknade ett kroppsligt tecken, som skars eller brändes in för att varna 

allmänheten för stigmats bärare på offentliga platser i det antika Grekland (ursprungligt 

betydelse på grekiska: märke eller sticksår). Begreppet stigmatisering var således både ett 

varningsmärke för allmänheten och ett straff – alla stigmatiserade var socialt marginaliserade, 

kriminella eller förrädare. Därför fanns det en intim koppling mellan det kroppsliga märket 

och individens moraliska och kulturella status. 

Erving Goffman(1968) definierar stigma som ett attribut som är djupt misskrediterande för en 

individ och tenderar att reducera henne till att vara det som symboliserar. Det finns tre olika 

typer av stigma enligt Goffman: 

1. Kroppsliga stigman som t.ex. ett fysiskt handikapp 

2. Karaktärsstigman som t.ex. missbruk. 

3. Gruppstigman som inkluderar religion, etnicitet, klass och kön. 

Stigma kan vara både synligt och osynligt. Ett stigma som är synligt är t.ex. fysiska handikapp 

eller hudfärg. Eftersom det inte går att dölja stigmat måste individen lära sig att leva med sitt 

stigma och konfronteras med olika fördomar varje dag i olika situationer, vad Goffman(1968) 

kallar för misskrediterade situationer. Däremot går det att dölja ett osynligt stigma och 

individen behöver inte konfronteras med det i vardaglig interaktion men situationer där den 
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stigmatiserade identiteten blir ”avslöjad” kan vara desto mer plågsam (Goffman benämner 

dessa situationer för misskreditabla).  

Goffman(1968) fokuserar på de socialpsykologiska dimensioner och individers upplevelser av 

stigma vilket han har fått väldigt mycket kritik för. Begreppet måste utöver detta relateras till 

sociala strukturer och maktförhållanden enligt psykiatrikern Bruce Link och sociologin Jo 

Plelan(2001). Man menar att stigmatisering sker alltid under ojämlika maktförhållanden och 

kan ha stora konsekvenser för stigmatiserades möjligheter i samhället. 

Stigmatiseringsprocessen inbegriper fyra komponenter enligt Link och Phelan(2001). Det 

första är ett urskiljande av skillnader t. ex. svart – vit, blind – seende, osv. Dessa skillnader 

tenderar att vara grovt förenklade och bortser från att det finns stora variationer inom en 

föreställd grupp, t.ex. svarta. För det andra kombineras dessa skillnader till något negativt där 

den ena polen får utgöra det normala och den andra ses som avvikande. T.ex. kan svenskar 

skapas som ena polen och invandrare som den andra. Svenskar förknippas i detta fall till 

hederlighet och invandrare till ohederliga. För det tredje skapas ett ”vi” och ”dom” där ”vi” 

utgör normaliteten och ”dom” är de avvikande. Link och Phelans(2001) slutliga åsikt är att de 

som blir stigmatiserade och kommer att betraktas som ”dom” har en låg status i samhället och 

löper stor risk att diskrimineras när de söker arbete, sjukvård, utbildning och/eller 

bostad. Människor som är stigmatiserade har ofta sämre livsmöjligheter och mindre makt över 

sitt liv.  

Ove Sernhede (2002) har pekat på betydelsen av begreppet territoriell stigmatisering i en 

svensk kontext. Han menar att ett helt område kan bli stigmatiserat så att de som bor där ses 

som misslyckade, utslagna eller andra klassens medborgare. Detta gäller i huvudsak områden 

där det finns en hög andel av ”invandrare” som t.ex. Hammarkullen eller Rinkeby. Den 

territoriella stigmatiseringen både leder till en diskriminering av de människor som bor där 

och skapar motsättningar inom området bland annat för att dessa områden ofta har mycket 

knappa resurser menar Sernhede. Men det kan också leda till ett behov av att försvara ”sin 

stadsdel” och framförallt bland unga har det skett en utveckling av en förortsidentitet som ses 

som positiv.   

Stigmatisering handlar ytterst om kollektivt identitetsskapande genom uppdelningen av vad 

som anses normalt- onormalt, acceptabelt etc. Det möjliggörs symboliska gränser i samhället 

som talar om vad/vilka som hör till och vad/vilka som faller utanför – ett skapande av ”oss” 

och ”de andra” genom stigmat. Främlingar stigmatiseras ofta som ”de andra” – de som inte är 
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som ”vi” enligt sociologen Zygmunt Bauman(1991). Stigmat fungerar i detta fall som att 

markera ett utanförskap som är svårt att överkomma enligt Bauman. Här kan man se att det 

finns en koppling till stigmats ursprungliga betydelse, nämligen som ett märke som markerar 

individens kulturella och moraliska status som lägre stående. Det blir som ett slags 

brännmärke att vara eller bli betraktad som jude eller invandrare vilket kan vara svårt att bli 

av med.  

3.4. Socialisation enligt Berger & Luckman  
Socialisation är den process som lär individen att bli en del av samhället och att bli en social 

varelse, hur man agerar för att fungera i det samhälle av vilket man är en del(Berger & 

Luckman, 1998). Socialisationsprocessen pågår främst i interaktionen med signifikanta andra, 

börjar vid födseln och pågår sedan i princip hela livet. Med andra ord så blir inte individen 

”färdigsocialiserad” utan socialiseringen borde i stället ses som mer eller mindre utvecklad.  

 

Enligt Berger & Luckman(1998) utgör internaliseringen grundvalen för dels förståelsen av 

medmänniskorna, dels upplevelsen av världen som meningsfull och social verklighet. 

Internalisering är ett övertagande av den värld där andra redan lever och att individen därefter 

gör denna värld till sin egen. Den process med vilket detta övertagande sker är 

socialisationen, den process som av Berger & Luckman(1998: s. 154) definieras som ”det 

grundliga och konsekventa införandet av en individ i samhällets objektiva värld”.  

 

Den första sociala grupp av signifikanta andra ett barn kommer i kontakt med är familjen och 

är således barnets första referensgrupp. Dessa signifikanta andra ställer sedan upp sina 

definitioner av barnets situation som objektiv verklighet(Berger & Luckman, 1998). Det är 

alltså dessa signifikanta andras filtrerade och subjektiva uppfattning om världen som barnet 

får presenterat för sig som det verkliga, familjens inställning till samhället blir barnets egen. 

Denna primära socialisationsprocess innebär att barnet inte bara tar över de roller och attityder 

som de signifikanta andra har, utan tar över hela den värld dessa signifikanta andra lever i.   

 

Genom abstraherandet av signifikanta andras roller och attityder blir de normer som dessa 

förmedlar omvandlade till generella roller och attityder(Berger & Luckman, 1998), eller den 

generaliserade andre. Det är genom konstruktionen av den generaliserade andre som 

samhället och den, för barnet, objektiva verkligheten internaliseras och den sammanhängande 
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allmänna identitet som av andra, signifikanta eller generaliserade, uppfattas som enhetlig. 

Enligt Berger & Luckman(1998) är det viktigaste tolkningsinstrumentet för denna process.  

 

Då barnet inte har något val i fråga om sina signifikanta andra har barnet heller inget val 

ifråga om vilken värld som ska internaliseras och därför är den värld som internaliseras under 

den primära socialisationen mycket fastare förankrad i medvetandet än de världsbilder som 

förmedlas under sekundär socialisation(Berger & Luckman, 1998). De värderingar som 

internaliseras här bildar en normstruktur som är verklig för barnet oavsett om dessa 

värderingar delas av samhället i stort eller inte.  

 

Den sekundära socialisationen är enligt Berger & Luckman(1998) detsamma som 

internalisering av institutionella, eller på institutioner baserade, ”undervärldar” dvs. partiella 

verkligheter i motsats till den primära socialisationens enda, totala verklighet. Dessa 

”undervärldar” har specifika kunskaper förknippade med sig, såsom vokabulär, tecken och 

symboler. De processer som ingår i den sekundära socialisationen bestäms av den föregående 

primära socialisationen, detta nya innehåll ska fogas till det redan formade jaget. Enligt 

Berger & Luckman(1998) så krävs metoder för att begreppsmässigt kunna integrera olika slag 

av kunskap för att genomföra och att bevara konsekvens vid sekundär socialisation.  
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4. Metod  

4.1. Val av metod  
Kvantitativa och kvalitativa metoder är de två vanligaste metoderna för utförandet av olika 

studier. Kvantitativa metoder innebär studier som experiment, enkätundersökningar, 

innehållsanalys och statistisk analys. Kvalitativa metoder har studier som fältarbete 

(intervjuer), fallstudier, narrativa metoder (intervjuer och livshistorier) samt historisk-

komparativa studier som innehåll. 

 

Kvalitativa metoder bygger på den hermeneutiska vetenskapsteorin, en humanistisk 

tolkningsmetod som grundar sig på att förstå individen. Hermeneutiken innebär kunskap som 

bygger på förförståelse, empati och själviakttagelse. Enligt hermeneutiken finns det andra 

källor till kunskap än våra fem sinnen och vår rationella intelligens. Vi kan förstå hur 

människor reagerar och tänker och hur de upplever olika situationer. Vi kan sätta oss i andras 

situationer och förstå deras känslor samt upplevelser genom introspektionen. Tolkningar som 

bygger på att förstå andra människor är mest vanliga inom humanvetenskaperna som t ex 

historia, litteraturvetenskap och sociologi. Genom våra egna erfarenheter och förförståelse 

tolkar vi andras mentalitet. (Thurén, 1991)  

 

Forskningsintervjun är en konversation om den humana livsvärlden, där det muntliga samtalet 

förvandlas till texter som ska tolkas. Man studerar objektiveringarna av human verksamhet 

som texter och sedan tolkar man dessa för att ta reda på den avsedda eller formulerade 

meningen genom den humanvetenskapliga hermeneutiken. Genom en hermeneutisk cirkel 

sker tolkningen av en text genom en process som innebär en pendling mellan de enskilda 

delarnas mening och hela textens mening, men även att varje förståelse visar på en 

förförståelse. Förförståelsen är således grunden för förståelsen av texten och måste klargöras. 

Meningar av de enskilda delarna kan i sin tur förändra den ursprungliga meningen hos 

helheten, vilket återigen kan förändra meningen hos de enskilda delarna osv. I praktiken 

upphör processen när man har kommit fram till en rimlig och giltig mening men en sådan 

hermeneutisk texttolkning kan ha en oändlig process. 

 

Vid intervjuanalyser jämför man tolkningarna av de enskilda uttalandena med intervjuns 

helhets tolkning. Tolkningen ska hålla sig till innehållet i utsagorna samt försöka förstå vad de 

uttalar om den intervjuades livsvärld i analys av en intervju. Det är viktigt att intervjuaren har 
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en generell kunskap om temat för att uppfatta nyanser i de meningar som kommer upp vid en 

kvalitativ forskningsintervju. Det finns inte någon fördomsfri tolkning av en text då den som 

tolkar kan inte lämna den förförståelsetradition som hon lever i. Genom att bli medveten om 

hur frågeformuleringar kan bestämma vilka svar som är möjliga kan man försöka att göra 

dessa förutsättningar tydliga. Eftersom resultatet bestäms av intervjuaren och återgivaren är 

det viktigt att vara medveten om förutsättningarna som man har och försöka ta hänsyn till dem 

vid tolkningen. Varje tolkning har innebörden av förnyelse och kreativitet där tolkningen går 

utöver det givna och utökar förståelsen genom att ta fram samhörighet i texten samt utvidga 

textens mening. I en forskningsintervju rymmer både produktionen och förklaringen av en 

text medan hermeneutiken har hanterat färdiga förklaringar av färdiga texter. Den som gör 

intervjuerna medverkar till att generera den text som de förklarar och kan förhandla med 

intervjupersonerna om sin förklaring (Kvale, 1997).  

 

Kvale (1997) framställer den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att få kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld. I en forskningsintervju utvecklas kunskap i form 

av en dialog i mänskligt samspel. Interaktionen liknar varken den personliga, emotionella 

terapeutiska intervjun eller den neutrala, anonyma enkäten.  

 

Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt den positivistiska vetenskapsteorin vilket 

innebär sökandet efter ”trygg” och ”felfri” kunskap. Då vi med vår uppsats inte förväntar oss 

denna ”felfria” kunskap, eftersom vi avser att finna orsaker till mänskligt beteende, så 

förefaller intervjuer som en betydligt mer givande metod. Trost (1997) framför samma åsikt, 

att om man är intresserad av att förstå människors beteende är kvalitativa metoder de 

rimligaste.  

 

Med tanke på vår frågeställning anser vi att en kvalitativ undersökning ger mer uttömmande 

svar och djupare förståelse för intervjupersonernas tankar och känslor kring ämnet. Nackdelen 

med metodvalet är dock att det saknar den säkerhet med vilken vi kan uttala oss om hela 

populationer. De resultat vi får fram gäller enbart våra intervjupersoner, även om resultaten 

från våra intervjuer inbjuder till att generalisera.  

4.2. Urval och bortfall  
Då statistik kring ämnet för vår uppsats skiftar mycket, vilket gör det svårt att få någon 

uppfattning om den egentliga populationen, och ämnet i sig är begränsande ansåg vi det som 



 18 

omöjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval för att göra ett så kallat 

sannolikhetsurval(Denscombe, 2000). Således är inte informanternas deltagande 

slumpmässigt, ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Tillvägagångssättet vi använde oss av för 

vårt urval kan vidare beskrivas som subjektivt urval(Denscombe, 2000), det vill säga att vi 

hade redan viss kännedom om de tilltänkta informanterna. Detta då för att öka chanserna till 

att få mycket relevant information. Informanterna kontaktades dels direkt av oss själva, dels 

genom kontakt med behandlingshem. Vi valde att inte intervjua personer under arton år då 

detta skulle medföra juridiska och praktiska problem som på grund av ungdomarnas situation, 

intagna på behandlingshem och så vidare, skulle vara mycket svåra att övervinna. Vi har valt 

att intervjua både berörda ungdomar och anställda inom ungdomsvården. Detta för att kunna 

få en mer komplett bild av ämnet och för att se om det var någon markant skillnad mellan de 

olika perspektiven. Att i en väldigt utsatt situation efter ett liv i kaos kunna objektivt redogöra 

för varför det blev som det blev, utan att rationalisera eller komma med undanflykter, trodde 

vi skulle vara mycket svårt och därför beslutade vi att intervjua personer med erfarenhet från 

ungdomsvård för att se om dessa perspektiv skiljde sig åt. Dessa farhågor kom på skam då det 

visade sig att såväl anställda som ungdomarna gav en kusligt överrensstämmande bild av hur 

den här specifika problematiken gestaltar sig. Sammanlagt intervjuades tre personer anställda 

på behandlingshem specialiserade på tvångsvård av invandrarungdomar och fyra ungdomar 

som varit eller är tvångsvårdade.  

 

Vi hade även ett bortfall på tre informanter, alla ungdomar. Efter den inledande kontakten, där 

samtliga varit positiva till att bli intervjuade, slutade dessa svara i telefon när vi ringde och 

inga förklaringar till varför de inte längre ville vara med i vår undersökning gavs. Vi kan bara 

spekulera i orsaker till detta, men möjliga orsaker kan vara skam att berätta om något mycket 

personligt eller att de uppfattat det som riskabelt på grund av fortsatt kriminalitet.  

De intervjuade ungdomarna är inte representativa för alla invandrare i Sverige. Dock ger den 

en samstämmig bild, som gavs av såväl ungdomarna själva som anställda inom 

ungdomsvården, och en insikt i hur situationen är för många av de invandrarungdomar som 

befinner sig eller har befunnit sig i en värld av våld, kriminalitet och missbruk.  

4.3. Tillvägagångssätt  
Intervjuerna genomfördes i varierande miljöer. För de informanter som arbetar på 

behandlingshem hölls intervjuerna på deras kontor eller annan lokal på arbetsplatsen och 

ungdomarna intervjuades i hemmet eller i anslutning till hemmet, detta av rent praktiska skäl. 
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Att intervjua de anställda på deras arbetsplats föreföll logiskt då det handlade om deras 

upplevelser i sina yrkesroller, samt att vi fick vara garanterat ostörda. Att sedan intervjua 

ungdomarna i, eller i anslutning till, deras hemmiljö var dels för att informanterna skulle 

känna sig mindre utsatta, dels för att de i flera fall var begränsade i var de fick vara då dessa 

fortfarande befann sig under vård.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant. Då ljudupptagningstekniken gjort 

stora framsteg användes en så kallad mp3-spelare, med mycket gott resultat. Ljudkvalitén var 

god och manickens litenhet, ljudlöshet och det faktum att inget bandbyte var nödvändigt mitt i 

en intervju gjorde att informanterna snabbt glömde bort den, vilket gjorde 

intervjusituationerna mer avslappnade.  

 

Samtliga informanter och de organisationer som berördes gav sitt medgivande till att delta och 

att intervjuerna spelades in. Dessa informerades även om anonymitet och vilka som skulle 

kunna få tillgång till materialet.  

 

De ämnesområden som togs upp berörde ungdomarnas bakgrund, familjeförhållanden, 

segregationsfrågan, upplevelsen av Sverige, synen på polismyndigheterna, vårdhem och 

synen på det svenska samhället samt det svenska systemet. Dessa teman har sin grund i vår 

frågeställning, dvs. de sociala faktorer som är specifika för invandrarungdomars uppväxt. 

Exempelvis så kommer invandrarungdomar i kontakt med immigrationsverket och den 

byråkrati som förknippas med uppehållstillstånd, vilket inte ungdomar med svenska föräldrar 

gör. Vi har medvetet försökt täcka in så många teman som möjligt för att kunna ge en så 

rättvis bild av den här problematiken som möjligt.  

 

Dessa teman använde vi oss sedan av för att skapa en intervjuguide där vi på enklast möjliga 

sätt konstruerade något som närmast kan liknas vid en checklista. Åter igen resonerade vi på 

så sätt att då de ämnen som berördes var så känsliga att ett försiktigare och respektfullt 

upplägg var viktigare än att tvinga fram svar, vilket kunde ha omöjliggjort intervjuerna över 

huvudtaget. Att vid intervjuerna introducera ett tema och sedan låta ungdomarna reflektera 

kring detta fungerade lika bra, om inte bättre, än att göra en renodlad ”fråga - svar” -intervju. 

Vid intervjutillfällena utgick vi alltså från en uppsättning teman som skulle täckas in. Att 

förbereda specifika frågor föreföll, och det visade sig senare vara riktigt, okänsligt och 

respektlöst. Då intervjuerna rörde väldigt känslomässigt laddade, personliga händelser och 
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förhållanden krävdes ett mått av förståelse och inlevelse för att informanterna skulle öppna 

sig. Detta visade sig framgångsrikt, då den öppenhet och vilja att berätta vi möttes av var stor 

och att det var tydligt hur intervjuerna blev mer och mer öppna ju längre de höll på. Vid själva 

intervjuerna var det viktigt för oss att fånga de tankar och känslor som informanterna hade 

kring ämnet och att utrymme skulle ges för att uttrycka dessa, vilket gjorde att typen av 

intervjuer hamnade mellan semistrukturerad till ostrukturerad. Denscombe(2000) menar att 

detta är ett bättre sätt att upptäcka saker i komplexa frågor.  

 

Det var viktigt för oss att föra en intervju på ickeformell nivå, varför vi inte inledde med 

frågor av typen namn, ålder, ursprung osv. utan inledde istället exempelvis med ´´Kan du 

berätta lite om din bakgrund?` , för att sedan ställa följdfrågor beroende på svaret. Att i den 

här ovana och även lite obehagliga situationen ställa förutbestämda frågor, att fråga om en 

människas i många fall mycket tragiska och traumatiska livsöde, skulle leda till att resultaten 

säkerligen blivit lidande.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan en dryg halvtimme till knappa en och en halv, 

beroende på hur den ovan nämnda öppenheten och villigheten på att tala om dessa ytterst 

personliga frågor. Vissa ämnen var för känsliga och undveks därför av informanterna snarare 

än att de vägrade svara.  

4.4. Tillförlitlighet, förförståelse och validitet 

Vi har i vår uppsats valt att intervjua både invandrarungdomar och anställda inom vård och 

behandling av invandrarungdomar. Detta för att kunna kontrollera deras utsagor med varandra 

och på så sätt få fram vad som är riktigt och relevant. Då en samhällsvetenskaplig forskare 

inte kan ställa sig utanför den sociala värld som denne studerar(Denscombe, 2000) är det 

viktigt att  kunna kontrollera rimligheten i de data som insamlats. Att då, som vi valt att göra, 

intervjua vad Denscombe (2000) kallar nyckelpersoner, dvs. personer med 

specialistkunskaper och stor erfarenhet av ämnet, gör att den data som övriga informanter 

lämnar om deras specifika erfarenheter kan stämmas av mot den mer generella data som 

nyckelpersonerna lämnat. I fallet med vår uppsats har samtliga av de intervjuade 

nyckelpersonerna arbetat många år inom just vård och behandling av invandrarungdomar med 

sociala problem och de befinner sig nu i position att kommentera ämnet på ett auktoritativt 

sätt.   
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Som tidigare nämnts kan en samhällsvetenskaplig forskare inte ställa sig vid sidan av den 

sociala verklighet som studeras och därför kan forskarens förförståelse av ämnet förvanska de 

resultat som framkommit av forskningen. I vårt fall så ska konstateras att en av forskarna själv 

är invandrare, dock utan den sociala bakgrund som enligt vår uppsats ligger till grund för 

kriminalitet. Den bild av det svenska samhället som denne forskare har skiljer sig markant 

från den upplevda verklighet som de intervjuade ungdomarna lever i.  

 

Vi har under arbetets kontinuerligt reviderat våra uppfattningar om ämnet då vår kunskap om 

dessa ungdomars situation ökat. Vi har enligt principen om den hermeneutiska cirkeln inte 

bara kunnat skaffa oss en bättre förförståelse genom erfarenhet utan även kunnat urskilja fler 

nyanser i ämnet. Ett flertal av de faktorer som vi från början, enligt vår förförståelse, ansåg 

som viktiga har helt försvunnit då de genom ökad insikt i ämnet blivit oviktiga för det som vår 

uppsats handlar om. 

 

Att uppnå hög validitet innebär att vi undersökt det vi avsåg att undersöka, dvs. har urvalet 

skett på rimliga grunder, överrensstämmer resultat och slutsatser med övrig forskning på 

området, gör slutsatserna rättvisa åt det undersökta fenomenets komplexitet och har 

informanterna fått tillgång till resultaten. Vi anser att det urval vi gjort är rimligt med tanke på 

vad vi ville undersöka och att vi redovisat detta på ett klart och tydligt sätt. Vidare så 

överrensstämmer mycket av det vi fått fram med resultat som tidigare forskning inriktad på 

ungdomskriminalitet även om merparten av dessa inte varit specifikt inriktade på invandrare. 

Vi har med vår forskning avsikten att klargöra olika men samverkande faktorer som gör att en 

invandrarungdom väljer ett liv i kriminalitet. Vi påstår inte att vi lyckats identifiera alla dessa 

faktorer, men däremot kan vi säga att genom att närma oss fenomenet på olika nivåer så har vi 

påvisat att problemet är mer komplext än vad som tidigare nämnts och även påvisat skillnader 

i livssituation mellan ungdomar med svensk bakgrund och invandrarungdomar. Vi har även 

framfört våra slutsatser till nyckelinformanterna och fått feedback på detta. Att vi inte 

kontaktat övriga informanter i samma syfte beror på svårigheter att få kontakt med dessa.  

4.5. Etik 

Då vår uppsats rör ämnen som är känsliga för informanterna och kan skada dessa om deras 

identitet blir känd är det av yttersta vikt att inget som kan avslöja detta återfinns i uppsatsen. 

Vi har därför valt att undanhålla sådan information som för den här uppsatsen inte är relevant. 

Namn, bostadsort, nationellt ursprung och övriga data som tillsammans med informanternas 
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utsagor skulle kunna identifiera informanterna har således undanhållits. Samtliga informanter 

har informerats om detta och även om hur uppsatsen kommer att spridas. Ingen hade några 

invändningar mot något av detta.  

 

Vi har i vårt arbete hela tiden försökt vara medvetna om de eventuella konsekvenser som 

skulle kunna drabba våra informanter som resultat av deras medverkan. Även de 

konsekvenser som kan drabba andra, exempelvis deras anhöriga, har beaktats. I samråd med 

informanterna har vid intervjutillfällena klart redogjorts för vad som ordagrant kunde återges 

och vad som var av mer känslig karaktär. Det som bedömts som alltför utpekande i fråga om 

detaljer kring individer har inte återgetts.  
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5. Resultat  

5.1. Presentation av informanter  
Vi har valt att dela in våra informanter i nyckelinformanter, professionella som genom 

yrkeserfarenhet kan bidra med ett större perspektiv, och ungdomar som själva upplevt 

kriminalitet och missbruk. Alla namn är naturligtvis fingerade. 

  

Kjell  

Kjell var en man, utbildad socionom och delägare av det privata behandlingshem där vi 

genomförde några av våra intervjuer. Han har tidigare arbetat med kriminalvård och 

familjevård.  

 

Gudrun  

Gudrun är en kvinna, anställd som psykolog på ett behandlingshem och har arbetat med 

ungdomar under många år. Hon bedriver egen forskning kring ungdomars kriminalitet och har 

fått resultaten publicerade.  

 

Per 

Per var en man, utbildad socionom. Har åtta års erfarenhet av kriminalvården och ytterligare 

åtta års erfarenhet av socialtjänstens ekonomiavdelning, vilket ledde till en tjänst som chef för 

denna. Arbetar nu som enhetschef för mellanboendet på ett behandlingshem. 

 

Mohammed 

Mohammed är arton år och kommer från ett av länderna på Afrikas horn i östra Afrika. Han 

har bott i Sverige i fem år och kom först till en mindre mellansvensk stad. Familjen består av 

modern och en brödraskara på fyra, av vilka han är näst äldst. Familjen har flera gånger fått 

beslut om utvisning och får nu stanna i Sverige som resultat av den senaste tidens generella 

uppskjutning av utvisningar.  

 

Han hamnade på behandlingshem, där han nu varit i drygt ett och ett halvt år, efter en lång 

tids våldsamt beteende mot familj och andra. Informanten struntade i skolan och fotbollen där 

han tidigare varit aktiv, drev omkring med kompisar och drack. Fadern fanns inte med i bilden 

och ämnet var mycket känsligt, varför det inte klarlades vart denne befann sig eller om han 

överhuvudtaget lever. Informanten kommer från ett land i krig.  
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Informanten har nu återupptagit skolan och fotbollen.  

 

Murat   

Murat är tjugosju år och kommer från ett land i mellanöstern där denne tillhör en 

minoritetsgrupp. Han kom till Sverige i mitten på åttiotalet tillsammans med sin stora familj 

och de fick efter en tid lägenhet i en mindre västsvensk stad. Familjen har flera gånger fått 

beslut om utvisning men fick till sist uppehållstillstånd.  

 

Problemen började tidigt, redan innan tonåren, och en lång tids missbruk och brottslighet som 

narkotikaförsäljning och misshandel följde. Informanten har varit institutionaliserad ett stort 

antal gånger på en mängd olika institutioner, allt från familjehem till fängelse. Han slutade 

skolan helt i åttan men hade då sedan flera år inte varit delaktig i skolan. Informantens 

hemmiljö präglades av fadern som efter tortyr och förföljelse i hemlandet blivit psykiskt 

instabil. Våld mellan familjemedlemmar var vanligt, då främst från fadern men även syskonen 

emellan.  

 

Informanten bor nu på ett behandlingshem, har återupptagit skolan och vill läsa på högskola. 

  

Gibril  

Gibril var en 19-årig kommer från ett av länderna på Afrikas horn i östra Afrika. Han kom till 

Sverige som spädbarn och är näst yngst av fem syskon. Familjen har bott på ett flertal ställen i 

Sverige, men bor nu i en mindre västsvensk stad. Pappan bor i ett annat europeiskt land och 

har ingen kontakt med sin tidigare familj.  

 

Informanten blev omhändertagen redan som tolvåring och senare blev brottsligheten allt 

tyngre, misshandel, inbrott, narkotika och så vidare.  

 

Mesut 

Mesut är 25 år gammal och från ett land i mellanöstern. Han kom till Sverige med sin familj i 

början av åttiotalet och bosatte sig i en mindre västsvensk stad. Är yngst av sju syskon och har 

en väldigt dålig relation till framförallt pappan som han anser har svikit honom.  

 

Informanten började missbruka redan i 11-års åldern och missbruket blev allt tyngre och mer 

tongivande. För att finansiera detta sålde han även narkotika, gjorde inbrott och drev in 
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skulder. Han har varit in och ut på de flesta tillgängliga former av behandling och har även 

avtjänat fängelsestraff. Han bor nu på ett LVM-hem.  

5.2. Kriminalitet och missbruk  
Den bild som målas upp av både ungdomarna och de som arbetar med dem är skrämmande i 

sin tydlighet. Bland de ungdomar som hamnar på den här typen av institutioner är kriminalitet 

och missbruk en del av vardagen från mycket tidig ålder:  

 

”Jag växte upp bland kriminaliteten, bland kusiner som redan var i det. Man kan inte säga 

kriminalitet direkt för att vi började med oskyldiga saker som butikstölder osv. men vi tappade 

respekten för det till sist.” – Mesut. 

 

Dessa ungdomar blir sedan utnyttjade, eller upplärda, av släkt och vänner i kriminalitet och 

missbruk.  

 

”Redan som barn visste vi ju att man kunde sno andras grejer och byta dom mot andra 

grejer. Skateboardar, cyklar, allt som gick att göra pengar på. Sen hade ju redan mina 

släktingar gått den banan så dom kunde ju lära mej.”  –Murat 

 

Pengar är centralt i deras liv redan från en väldigt tidig ålder, antingen för att ge till sina 

vänner och släktingar eller för att finansiera det egna missbruket.  

 

”Jag började ju sälja droger för det var ju en lätt inkomst plus att det var gratis till mej 

själv.”  –Mesut 

 

Att så tidigt hamna i en tillvaro där kriminalitet lönar sig, samtidigt som samhället inte har 

kapacitet eller möjlighet att ingripa påverkar ungdomarnas syn på konsekvenser av sitt 

handlande. När varken stat eller familj ingriper utvecklas föraktet för dessa och känslan av att 

veta bäst och se ner på de som följer lagar och regler blir mer uttalad.  

 

”när jag var mindre så åkte jag in för sådana små stölder sådana inbrott och när man är 

tretton år är man inte straffmyndig så det blir inget det händer ingenting.”-Muhammed 
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Kriminalitet blir en identitet och deras förebilder är kriminella. Tuffhet, attityd och att få det 

som de själva kallar respekt blir en heltidssysselsättning. Hela deras liv kretsar kring knark, 

sprit och brott, att ha pengar samtidigt som brottsligheten i sig skapar en image, en identitet 

för andra att se upp till precis som de själva såg upp till sina egna förebilder, de kriminella 

släktingarna:  

 

”Dom vill ju bli gangsters när dom blir stora. Dom har ju identifierat sig med den jättefräcka 

kulturen.” –Gudrun 

 

”Alltså, knark, sprit, brudar, uteliv, det funkar jävligt bra. Det är inte bara missbruket, det är 

ju mycket action runt det också. Mycket telefon, mycket bilar, åka hit och dit.” –Mesut 

 

Då det är så att dessa ungdomar kommer från sociala miljöer där pengar varit en bristvara blir 

just pengar en drivande faktor, att ha pengar blir drivkraften som gör att de blir ”respekterade” 

och ger nånting att känna stolthet över:  

 

”Du känner dig smart och du tjänar hur mycket pengar som helst cirka femton till tjugo tusen 

för en grej du gör på en kvart. Man blir lite nojig och så men det är den kicken du känner 

efteråt, du känner dig bra jag vet inte om man ska säga manlig men du känner dig stolt på 

något sätt alltså man blir bekräftad och identifieras med något.” –Gibril 

 

Ett liv fyllt av kriminalitet sätter sina spår och förr eller senare går det överstyr, våldet och 

missbruket tar över. Den häftiga bild av sig själva som de här ungdomarna byggt upp raseras 

med ett ännu tyngre missbruk och ännu grövre våld som följd, då det inte finns något annat 

sätt att få ut sin ångest:  

 

”Jag kom med i ett bråk då hade jag tagit fram ja jag hade druckit och så jag var helt 

konstig, då hade jag tagit fram en kniv då och huggit en kille i ryggen sådana grejer ångrar 

man ju fett. Det fanns ett bråk också när jag var sexton år vi var inne i stan och då hände det 

ett bråk där jag låg ner på marken och var tvungen att försvara mig så jag tog upp en flaska 

och spräckte killens huvud med den då. Jag hade aldrig gjort det egentligen om jag hade varit 

nykter det här aggressiva utbrottet kan jag hantera när jag är normal det är mest när jag är 

lite fuckad och så.” –Gibril 
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”Mot mig själv är missbruket alltså inte vilket missbruk som helst utan medicinera sig själv 

med injektioner. Det har varit allt möjligt från olika tabletter till amfetamin, heroin, morfin, 

med andra ord allt som går att lösas i vatten.” –Mesut 

 

När det väl gått åt helvete, vänner är döda eller sitter i fängelse, allt är raserat och inget utom 

missbruket finns kvar för att döva ångesten över ett förslösat liv, omvandlas hatet och föraktet 

de känt för de laglydiga, normala till hat och förakt mot dem själva. Ännu mer missbruk eller 

självmord är de enda alternativen som återstår.  

 

”LVM är väldigt bra men sex månader är lite klent på en kille med sexton års missbruk. Hade 

jag kommit ut direkt hade det varit ännu farligare, det är ju då dom flesta dör av överdoser. 

Du mår ju bra i nykterheten och sen kommer du ut till missbruket och får ännu mer ångest. 

Just för misslyckandet, så har du skaffat nya bekymmer att knarka på och plötsligt kommer 

hopplösheten.” –Mesut 

5.4. Familj  
 
De flesta av informanterna saknar fadersfigur, många har förlorat sina pappor genom krig, 

skilsmässa eller pga. psykiska faktorer. De flesta känner att det inte har funnits några 

förebilder som skulle kunna uppfostra dem och sätta stopp för deras brottsliga aktiviteter. 

Eftersom det inte har funnits en manlig förebild i uppväxten har de flesta informanterna valt 

att inte prata om eventuella problem eller svårigheter de har bemött för den kvinnliga 

förebilden.  

 

”Ja, men jag är inte uppväxt med farsan så jag tror det skulle vara en stor skillnad om min 

farsa skulle finnas med i bilden. Då är det lite skillnad med mannen i huset och sådant, det 

var min morsa som tog hand om oss vi var fem stycken barn. Jag är näst yngst och jag tror 

det skulle spela stor roll om farsan skulle vara med i bilden.” –Gibril 

 

”Så klart jag vill ha en farsa som säger si och så ligger det till. Jag fick klara mig själv, jag 

vill inte lägga massa bördor på morsan.” –Gibril 
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Informanterna får en känsla av att beskydda sina nära och kära från sin egen värld som de 

lever i. Rädslan för att bli sedd som annorlunda i sitt eget hem tillåter inte ungdomarna att få 

uttrycka sina egna känslor. Däremot är vissa helt enkelt besvikna på sina föräldrar och känner 

inte att de kan lita på dem eller andra vuxna runtomkring. Att inte bli omhändertagen som 

barn är gemensamt för informanterna. Att få vara den vuxne när du är ett litet barn, att få ta på 

sig sina vuxna dräkter redan som en pojke gjorde att ungdomarna inte längre hade några 

gränser, de satte sina egna gränser eftersom det inte fanns någon som hade vuxen rollen. 

Föräldrarnas vilja av att hålla fast vid sina gamla traditioner och värderingar underlättade inte 

för ungdomarna, det ledde till att de sökte gemenskap hos sina kamrater.  

 

” Jag är väldigt besviken på mina föräldrar de svek mig som barn och därför litade jag inte 

på andra vuxna människor. Jag tycker inte att de tog ansvar för mig jag upplever inte som att 

jag hade något hem. Det var ingen som uppfostrade mig utan jag fick klara mig själv, det 

fanns inga som tog hand om mig när det behövdes eller satt några gränser. Jag har tyvärr en 

dålig relation till min pappa han är väldigt auktoritär och har slagit mig ofta under min 

uppväxt. De levde precis som om vi levde i byn och jag ville leva nu i Sverige. Så ja det var 

nog den största anledningen till att jag sökte mig till kompisar för att komma in i en 

gemenskap.” –Murat 

 

Många har levt under svåra familjeförhållanden som inte underlättar deras syn på moral, etik 

och värderingar. Att växa upp med våld i familjen och sedan komma ut i ett samhälle där man 

bemöter svårigheter som borde lösas demokratisk eller etiskt, men eftersom dessa ungdomar 

har växt upp i auktoritära och förtryckande förhållanden utövar de det när de är ute i samhället 

också.  

 

”Det är så här i vårat land, inte som i Sverige, gör man inte som dom säger så smäller det 

bara. Jag var inte mycket med farsan då, det var mest morsan. Bara morsan som var hemma 

så. Farsan ute hela tiden.” –Muhammed 

 

”Min farsa har ju varit med om mycket tortyr. Samma med mamma. Så allting hamnade ju på 

min bror. Som var nio år när han fick börja försörja sin familj. tillsammans med 

uppryckningen hemifrån, så man fick se så många ansikten. En gång såg man en farsa som 

var en ängel, åsså fick han sina psykoser, kanske för att han blev påmind, han fick panik. Och 
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det gick ju ut över oss, inte mej, men jag såg ju hur han behandlade mina syskon, och min 

mamma och hur mina syskon var mot varandra.” –Mesut 

 

Informanterna växer upp i en otrygg miljö med en känsla av att de inte duger till någonting. 

Föräldrarna uppmuntrar inte dessa informanter till att studera och utbilda sig i det samhälle de 

lever i, istället ger de en beskrivning av att detta samhälle som de lever i är ett fascistiskt 

samhälle. Föräldrarna fokuserade på en utveckling när det gällde dem materiella tingen såsom 

hus, bil, företag och lyx middagar.  

 

”Fan, farsan sa att jag inte skulle gå i den här facistskolan och lära sej bli nått annat. Så han 

vill inte att jag skulle gå till skolan. Morsan var ju hela tiden på, kom igen nu liksom, men 

gick man till skolan skulle han bli förbannad och han ska inte gå i den där förbannade skolan 

så jag tänkte att han har väl rätt i det då.” –Mesut 

 

”Mina föräldrar var så inne i vad andra skulle tycka om dom, inte hur vi uppfostrades utan 

vad dom kunde köpa och vad som syntes. Hus, bil, företag, bjuda på middagar, det var det 

viktiga för dom. Dom sket i om vi tog studenten eller inte och så.” –Mesut 

 

Informanterna är idag medvetna om att det inte var lätt för deras föräldrar eftersom de hade 

upplevt traumatiska händelser i hemlandet. Men påpekar ändå om att de kanske inte skulle ha 

kommit så långt in i brottsligheten om föräldrarna hade fått en möjlighet till behandling för 

sina psykiska problem.  

 

”Nu när farsan får det (psykiatrisk hjälp) är han en helt annan människa. Han säger att nu 

kan han vara den han är inuti. Han har ju inget ansvar samtidigt som han har det, men han 

var ju sjuk. Hade han fått det från början hade jag antagligen sluppit en jävla massa. Jag 

menar det hade inte kostat nånting jämfört med alla miljoner jag kostat under åren.”-Murat 

 

Ungdomar som har klarat att hålla sig borta från brottsligheten är de som på något sätt har haft 

möjlighet/tillgång till familjer som har stöttad dem och tjatat om att utbildningen har en viktig 

roll i deras liv. Dock är det väldigt vanligt för ungdomarna att ta rollen som pappa och känna 

sig skyldig till att ta hand om familjen för att det inte finns en manlig förebild.  
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”Det handlar ju också om traumatiseringar, har man flytt undan krig och på resan har man 

sett mamman bli dödad eller man förlorar pappan när man själv bara var ett år eller så, men 

han lever kvar i familjen, problematiken kvarstår.” -Kjell 

 

Redan vid flytten till Sverige har de flesta av informanterna bemött traumatiseringar som 

följer med dem in i det nya samhället. De flesta är rädda för vad det kommer att dyka upp? 

Vad de kommer att gå igenom eller kanske tvärt om ha för höga förväntningar om det nya 

samhället. Förhoppning om att allt kommer att bli bättre i Sverige som visar sig fel. Eftersom 

dessa barn får bli vuxna, det räcker inte med att de får ta hand om sig själva så blir de tvungna 

att ta hand om sina föräldrar också. Barn har ju alltid lättare att komma in i ett nytt samhälle, 

lära sig språket osv. Många blir tvungna att tolka för sina föräldrar vid olika tillfällen vilket 

kan leda till att de tappar helt enkelt respekten för de vuxna och ser dem som inkompetenta.  

 

”Har de riktig otur så är det barnen som börjar tolka för föräldrarna på apotek och läkare 

osv. och till slut har man vänt upp och ner på positionerna i familjen så har de vuxna en 

undergrepp om sin egen auktoritet så att ungarna blir väldigt självgående.” -Gudrun 

5.5. Institutioner och myndigheter  
De ungdomar vi intervjuat är alla födda utomlands och har kommit till Sverige som 

flyktingar. Deras första kontakter med svenska myndigheter har naturligt nog varit med 

migrationsverket, en mycket byråkratisk institution som det för tillfället är mycket turbulens 

kring, och överlag är hela proceduren med uppehållstillstånd långdragen och förvirrande:  

 

”Väl i Sverige in på ett flyktingläger, bara inpaketerade. sen utplacerad i en villa i skogen 

utan grannar, där dom glömde av oss helt. så mitt möte med Sverige var va fan är det här?” –

Mesut 

 

”Vi visste inte att när man kommer till Sverige och när man söker att det finns 

utvisningsbeslut och sånt. det hade vi ingen aning om. Det första negativa beslutet det stod 

igenting där. vi förstod ingenting. Då hade vi advokat. Han sa att vi ska överklaga och sånt 

där och då har vi en chans. Nu har vi fått avslag, eller information om att vi ska stanna och 

en chans till.” –Muhammed 
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De institutioner som kommer därefter är skolan och socialtjänsten, som inte har vilja, rätt eller 

resurser att ingripa och förhindra den utveckling som för alla inblandade är tydlig. De uddlösa 

ingripanden som faktiskt görs ökar bara känslan av meningslöshet och brist på kontroll:  

 

”Där ser man gång på gång att de insatserna som görs i Sverige har för lite intensitet. Sen 

har vi en förkärlek i Sverige när vi sätter in insatser så går vi oftast från en låg nivå och tittar 

om det hjälper och sen så höjer man då. Först samtal sen kanske nå öppenvård och sen 

kanske kontaktperson, sen mellantvång och sen LVU då. Det kanske är den lösning man 

tänker på i första hand för att man kanske inte vill göra ett ingrepp i människors liv. Man 

vänjer de vid inlåsningen och till slut så upplever man det inte som obehagligt. Jag skulle nog 

vilja se att socialtjänsten flyttar in till poliskontoret.” –Kjell 

 

”Det finns ju mycket lagar och rättigheter som förälder som gör det svårt för socialen att 

agera om inte föräldern är missbrukare, misshandlare, alltså det måste finnas mycket 

dokumentation runt det. Dom erbjöd mina föräldrar att få ta hand om mej och sätta mej i en 

skola och allt det där, men dom(föräldrarna) ville inte.”  –Murat 

 

Dessa institutioner lider inte bara brist på resurser utan även brist på inlevelse och förståelse. 

Att hårdhänt konstatera vad som är rätt och fel, i vad som är en väldigt svår situation för den 

berörda familjen, blir jobbigt för alla inblandade och i värsta fall direkt kontraproduktivt när 

familjen slår bakut och sätter upp ett försvar av just de konservativa värderingar som det var 

meningen att bekämpa:  

 

”Här får vi uppdrag av socialtjänsten att fostra ungarna i nån sorts jämställd tradition med 

svenska värderingar dvs. människors lika värde, kvinnor och mäns lika värde. Och så 

försöker man göra det. Sen kommer man hem till den här familjen, alltså ursprungsfamiljen, 

där ser det ju inte alls ut så. Och så ska man sitta där då och det blir ju en väldigt obekväm 

situation. Det här måste ju vara ohyggligt svårt alltså när man ska leva på ett sätt i familjen 

och sen säger socialtjänsten att så får ni inte leva och ni måste leva så här i stället och det är 

ett uppdrag som är obehagligt, för barn blir ju som föräldrarna vill att dom ska bli va? Eller 

dom gör ju åtminstone som föräldrarna gör.” –Gudrun 

 

För de här barnen som kommer från hem där inte föräldrarna bryr sig om huruvida de går i 

skolan eller inte, i värsta fall motsätter sig skolgången, kan inte skolan hantera barnen och 
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motivera dem att fortsätta. Ingen förståelse för hur dessa ungdomar har det visas och inte 

heller några insatser görs för att få dem att stanna kvar i skolan, snarare finns en känsla av att 

det skulle vara bäst om de bara försvann och bli någon annans problem:  

 

”Dom (på skolan) var ju bara glada att bli av med oss, perfekt att bli av med den här killen 

för dom kunde ju inte kontrollera mej. Jag förstod ju inget annat än våld. Dom kunde inte 

kontrollera mej om dom inte slog mej så dom visste inte hur dom skulle hantera mej. Det 

bästa för dom var ju om jag skrev ut mej. Det var ju en räddning för dom.” -Murat 

 

Något som ofta kom upp i intervjuerna var hur veka och lata makthavare inom skola och 

socialtjänst inte ingriper, att de gömmer sig bakom lagar och regler för att slippa ansvar. Det 

faktum att alla intervjuade ansåg att dessa tjänstemän saknar verklighetsuppfattning, det vill 

säga om den verklighet som de här barnen lever i, vilket leder till att stat och myndigheter 

förlorar all auktoritet:  

 

”Jag tycker att svenska skolor är ytterlig dåliga på att möta det här, alltså att möta den här 

kulturyttringen. Ibland blir jag förvånad om hur blåögd man är då. Där man tror att enbart 

med dialog förhindra gängbildning, hindra mobbning och sånt. Jag tycker att vuxna i Sverige 

är fruktansvärt lata.” –Kjell 

 

I takt med att kriminaliteten ökar kommer ungdomarna förr eller senare i kontakt med polisen, 

ett möte som ofta upplevs som traumatiskt, inte minst då det kan finnas mycket svåra 

upplevelser av beväpnade män i uniform från hemlandet. En rädsla för polisen uppstår som 

utvecklas till hat, ett hat som riktas mot svenska samhället då polisen ofta är den enda 

representant för samhället de här grabbarna kommer i kontakt med:  

 

”När vi sitter några invandrare i en bil de stoppar oss direkt vi har inte ens något kriminellt i 

tankarna, vi ska ut och festa vi vill bara gå och ha roligt eller kanske handla eller vad fan vi 

ska göra men ändå de bara stoppar oss och frågar vad vi gör. De tror inte att man har 

körkort de tror att bilen är stulen de har sådana tankar hela tiden alltså” –Muhammed 

 

”Då känner jag mig förnedrad då man hatar de mer och mer och tänker att man ska ta så 

mycket man kan från staten om inte jag får något tillbaka.”  –Gibril 
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I den här situationen är det naturligt att den ökande kriminaliteten och samhällets oförmåga att 

hejda ungdomarnas framfart leder till inlåsning och bestraffning, åtgärder som på grund av sin 

utformning inte upplevs som vård eller hjälp. Snarare fördjupas ungdomarnas förakt för allt 

kring dem och situationen blir än värre:  

 

”Det är fängelse för barn. Tänk dej att du sätter in 10-15 tonåringar i samma byggnad med 

kaxiga vakter. Det blir hierarki. det är tuffast, störst, starkast som gäller alltså.”-Murat 

 

Att den här behandlingen uppfattas som ett straff av ungdomarna är självklart, men samtidigt 

tillstår de att det inte finns något annat sätt att få dem att tänka efter än att låsa in dem. De är 

ofta så våldsamma och utagerande att det blir omöjligt att hantera dem annars. Många känner 

efter ett tag en trygghet i att vara på institution där de slipper ta beslut och att vara rädda:  

 

”Under tiden på behandlingshemmet så får dom oftast chansen att tänka efter lite, alltså 

lugna ner sig, tills den här värsta identitetssökeriperioden är över för alla ungar har ju en 

sån när vi söker identitet. Sen när dom väl kommer ut härifrån då blir dom relativt normala 

eller vad man nu ska säga. Dom kommer igenom det här och ett år senare har det gått bra 

och två år senare har det gått bra.” –Gudrun 

 

”Där är det ganska strikt där kan man inte gå ut hur man vill och det finns saker de inte kan 

göra då. Det är ett sätt för att de ska landa och hamna på rätt plats det är ofta konfrontation, 

det är en tid av de ska testa vuxna de ska testa om vuxna på behandlingshemmet är lika veka 

som vuxna de känner.” –Per 

 

Bemötandet av personalen på institutionerna är jätteviktigt. Att inte behandla ungdomarna 

som drägg, precis som de blivit behandlade i princip hela sina liv, är avgörande för om 

behandlingen ska lyckas. Den mänskliga kontakten med personal och andra vuxna i 

anslutning till behandlingshemmen är många gånger den enda kontakt med vuxna som de här 

ungdomarna har:  

 

”Nu blir vi behandlade som förvirrade killar som tagit fel beslut i barndomen så har det 

fortsatt, inte som några jävla missbrukare. Dom tycker inte synd om oss för vi kan ju ändra 

på oss och bor vi ihop så gäller samma regler. Inte bara åtta timmar så går dom. Och vi får 

ansvar.” -Mesut 
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En faktor som försvårar behandlingen av många ungdomar är politik, eller rättare sagt 

kommunal ekonomi. Beslut baserade på ekonomi kan förstöra allt arbete som lagts ner på att 

få någon rätsida på ungdomarna då hemkommunerna tar tillbaka dem och ofta placerar dem i 

samma område där problemen uppstod. Att kunna hantera den miljö som orsakade så mycket 

lidande är givetvis mycket svårt och återfall i missbruk och kriminalitet nästan oundvikligt:  

 

”Sex månaders LVM, dom hjälper dej och sen har dom sina lagar, att det här kan vi inte. 

Förra gången var jag i (storstad), på hotell och höll mej drogfri, hade flickvän och så, så jag 

ville ju vara kvar. Det kostade ungefär 350 spänn om dan, hotellet då, men dom ville ta 

tillbaka mej, för att kommunen inte ville betala hotell i en annan kommun. Så då skulle jag 

tillbaka och bo på behandlingshem för 1800 kr om dan. Så byråkratin är skum alltså, lagar, 

regler, kommuner och landsting. Dom som tar besluten har ingen kontakt med killarna. Det 

är liksom femtehandsinformation när det kommer till dom och då är det bara siffror. Man blir 

bara en siffra, en av flera tusen. Inga känslor alls.”  –Mesut 

 

Att situationen upplevs som oerhört svår även av de som arbetar med den här kategorin 

ungdomar förefaller självklar. De svåra trauman som många av de berörda ungdomarna 

upplevt har lämnat djupa sår som aldrig kommer att läka, vilket gör en vanlig Svensson-

tillvaro omöjlig. Den hopplöshet som ungdomarna upplever smittar således av sig på de som 

arbetar med dem:  

 

”Har man gått såhär långt som de här killarna så är inte oddsen så stora (att kunna leva ett 

normalt liv), men däremot så kan vi se till att även om en del kommer att fortsätta att vara 

kriminella så kommer de att vara det på något annat sätt. Man kanske kan hjälpa till att 

minska brottsligheten att den blir mindre allvarlig.”  –Kjell 

 

När kriminaliteten och missbruket sedan tar över så hamnar de här killarna förr eller senare i 

häkte och fängelse. Det är då en naturlig förlängning av det liv som de har levt, men för 

somliga kan det bli ett uppvaknande, att nu är det allvar. Häktet, med den isolering det 

innebär, tjänar till att tvinga dem till eftertanke på ett helt annat sätt än själva 

fängelsevistelsen:  
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”När det började klarna vad det var jag höll på med, alltså häktet. Jag menar alla förtränger 

ju saker och det bästa sättet att förtränga är att umgås eller ha en hobby så va? Och på 

fängelset har du ju en hobby, snacka brott och så för att fly verkligheten, men i häktet där är 

du inlåst själv i en cell. Efter två dagar har du inget annat än panik” –Murat 

 

5.6. Kamrater  
Tryggheten killarna inte finner hemma försöker de att hitta hos sina vänner som har 

gemensamma problem såsom familjeproblem, utanförskapskänsla och misslyckandet i 

institutioner som skola, jobb osv. De flesta har väldigt dåligt om pengar som skapar ännu mer 

behov av att hålla på med brottsliga aktiviteter. Dessa killar ställer upp för varandra och ser 

efter varandra, de vill gärna se sin näste lyckas.  

 

”Det är ju oftast killar vi snackar om som skapar sina egna regler och de får göra precis vad 

de vill genom att ta sig in i gänget. Ett problem är att de oftast har ont om pengar och så ser 

man då andra människor som har gått om pengar.” –Kjell 

 

Familjens okunnighet och försök till att rädda sina barn misslyckas för det mesta eftersom 

barnen känner sig förnedrade och förtryckta. Eftersom de flesta har samma slag av problem 

söker de sig till varandra för att komma bort från verkligheten.  

 

”ju mer extremt auktoritärt det blir (i familjesituationen) desto längre ifrån föräldrarna 

kommer de(ungdomarna) och till slut blir det i gänget man hittar sin samhörighet” –Gudrun 

 

Många av informanterna vill helst slippa hälsa på sina gamla vänner, det handlar om att det är 

brist på aktiviteter som i sin tur kan leda till brottsliga aktiviteter. Många som är på 

behandlingshem avstår ifrån att ha kontakt med gamla relationer och kanske till och med 

familjen på ett tag. En del vill inte ha någon kontakt alls efter vistelsen på behandlingshem, 

eftersom de här killarna får tid att tänka efter sina brott, vilket leder till att de inser att vänner 

de har haft och sätt som sina bröder inte alls var vänner utan det handlade om affärer.  

 

”Hemma där de kommer ifrån så står tiden stilla , det händer ingenting och det märker de 

när de är hemma på besök och inser att det inte är så roligt längre. Familjen är det ok att 

träffa men att gå ut på stan det drar de sig för.” –Per 
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Sen finns det killar som är rädda att hamna tillbaks för att det är inte bra kompisar, de bryr 

sig inte om mig utan om sig själva och att de kamraterna har utnyttjat dem. Jag tror att när 

de väl rannsakar sig själv så inser de att det inte var så bra kamrater de umgicks med och 

försöker under tiden här att skaffa sig nya vänner.”  –Per 

 

Många identifierar sig med gangsterfilmer och rappare av olika slag, vilket handlar om att 

skydda sig själv från resten av samhället för att man har en gemensam känsla av 

stigmatisering. Från att de inte kände sig trygg och hörd hemma till att de kände att samhället 

höll de också utanför har de flesta en sluten kompiskrets. Dessa killar skulle vara tuffa och 

skapa rädsla runtom sig, genom att skapa rädsla runtom sig kände de sig accepterade och 

respekterade. Denna attityd ledde till att ungdomarna inte brydde sig om någonting och 

moralfrågan existerade inte för dem längre.  

 

”Detta är traditionellt det kan man studera när du tittar på gudfadern när man tittar på alla 

maffia böcker och dess kultur hur det växer upp och hur man skaffar skydd för att överleva på 

sin gata.” –Kjell 

 

”Det blev en imagegrej och folk snackade och den ene skulle vara tuffare än den andre. och 

jag var ju den som alltid ville vara tuffast ju, alltid veta mer och vara före med allt annat. 

Den som sket i mest också.” -Mesut 

5.7. Segregation/ Stigmatisering  
 
Informanterna vill helst slippa och bo på invandrartäta områden fastän de har en utländsk 

bakgrund själv men självklart finns det de som känner sig tryggare och säkrare på 

invandrartäta områden.  

 

”Många tycker inte bara massa invandrare bara utan de vill ha det där lite blandat. Men det 

finns de som tycker att det är skönt också som känner sig säkrare” .– Kjell 

 

Många menar att våran nya underklass är de som bor på invandrartäta områden, det är precis 

som för trettio år sedan då när stora delar av arbetsklassen bodde i miljonprogrammen.  
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”Det är våran nya underklass det är exakt samma sak som det var för 30 år sen när delar av 

arbetarklassen bodde i miljonprogrammen.” –Kjell 

 

Det är inte många av informanterna som har hoppet om att kunna få bo på ett villaområde, de 

ser det som en omöjlig grej. Informanterna menar att dessa områden bildar fördomar både för 

svenskar och för invandrare. De som bor på invandrartäta områden är invandrare och svenskar 

som är socialfall, alkoholister osv. vilket kan skapa många fördomar och förakt. Föräldrarna 

håller i sina barn hårdare av rädsla för det nya och okända och svenskar blir rädda för det nya 

området och vill helst slippa och gå in dit.  

 

”Dom som bor i dom här områdena(invandrartäta områden) får en helt skev bild av Sverige. 

Jag menar vilka bor där? Invandrare och vilka svenskar? socialfall, alkoholister. så vad får 

invandraren för bild av Sverige? Det blir ju att det här ska inte vi ha att göra med. vi håller 

oss här för så ska inte mina barn bli. och sen vad får Sverige för bild av invandrare? Dom 

områdena vågar man inte gå in i.” –Mesut 

 

Många av informanterna är i princip födda här i Sverige samt uppvuxna tillsammans med 

svenska barn men som absolut inte känner sig svensk.  

 

”Jag har ju gått på dagis och allt men jag har aldrig känt mig som en svensk.” –Mesut 

 

Ju mer man misslyckas med bostadspolitiken desto större risk för att dessa grupper av 

ungdomar som inte lyckas i samhället blir större menar några av informanterna.  

 

”Ju längre tid man misslyckas desto större risk till att vi har en stor grupp av ungdomar som 

inte klarar av det här.” –Kjell 

 

”De sätter de där det finns lägenhet och det är de här områdena det finns lägenheter i. sen 

finns det ju invandrare som vill bo så här nära sina släktingar nära det de känner till man 

vågar inte ta steget ut i det nya. Det är skillnad på att leva i ett område där det finns två tre 

invandrare det är inte lika hotfull. Till skillnad från att plötslig är det hälften av området är 

invandrare som hotar det svenska idyllen. Det blir ju väldigt svårt.” –Gudrun 
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Informanterna menar att upplevelsen av att komma in i ett nytt samhälle kan vara svårt 

eftersom föräldrarna kan få en känsla av att inte kunna anpassa sig till det nya samhället samt 

därmed överföra samma känsla till sina barn. Vilket kan i sin tur leda till att föräldrarna håller 

i sina rötter hårdare och vill helst slippa ta in något nytt.  

 

”Det är ju just det här att komma in i samhället, antingen har föräldrarna en upplevelse av 

att de inte får komma in i samhället för att deras tjänster inte är lika mycket värda och då 

tänker jag att det kan ju inte vara lätt. Då finns ju risken att man överför det på sina ungar 

va? Upplevelsen av att inte bli insläppt gör väl att man drar in ungarna mer då och blir 

räddare och räddare för samhället då.” –Kjell 

 

Många av informanterna menar att det är förståeligt att man söker sig till sina egna landsmän 

även om man inte skulle ha valt att umgås med dem i hemlandet och kanske t.o.m. bli 

religiösare och hålla fast vid sina traditioner mer än vanligt som blir som ett skydd i den 

osäkra världen de lever i. De flesta av informanterna menar att det skulle ha underlättat för 

dessa människor att få en möjlighet att få leva i en tillvaro som skulle påminna om deras 

gamla. De ger ett exempel om människor som har haft åkrar att arbeta i och djur att sköta. 

Dessa individer skulle haft det bättre om de fick leva i ett bondesamhälle istället för att 

komma till en storstad från en liten by.  

 

Man förklarar känslan av att inte känna samhörighet eller förståelse för det nya samhället 

genom att känna förakt för det nya. Allt som är nytt och omöjligt att uppnå anser de flesta 

informanter som ett hot mot deras identitet och roll i samhället.  

 

”Det väcker ju bara inte sorg utan det kan ju väckas ett enormt förakt också. Det är ju så att 

det man vill ha och inte kan få det föraktar man ju. Det man inte förstår det föraktar man ju 

också. I allt det här finns ju ett jätteförakt för svennarna och samhället och så. Även föraktet 

för andras egendom.” -Gudrun 

 

De menar att det värsta är nog att det inte finns några alternativ för möjligheter och framgång 

eftersom i de segregerade områdena råder redan utanförskapskänsla.  

 

” Det värsta kanske är att det inte finns några alternativ. Ofta i dom här segregerade 

bostadsområdena så lever man ju redan i ett utanförskap och nu är det ju alla.”-Per 
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En av informanterna berättar om sin uppväxt där han berättar att han levde mer eller mindre 

som svenska barn men när han väl var hemma gällde det andra regler och roller. Han menar 

att fram till fyran/femman trodde han att han var svensk men han började känna att han inte 

var svensk och inte heller accepterades som en svensk utav omgivningen. En annan berättar 

om att han inte ansåg sig själv som en svensk eftersom han inte såg ut som en typisk svensk 

samt att acceptansen inte fanns. Det gjorde att han inte brydde sig längre om allt runtomkring 

honom och skapade en sorts attityd som handlade om att slå allt samt hata alla.  

 

”Jag växte väl upp mer eller mindre som svenska barn, förutom hemma då. Men lekis, dagis, 

allt det där. Så fram till så där fyran-femman så trodde jag ju att jag var svensk, men där fick 

jag reda på att jag inte var svensk.” –Murat 

 

”Och jag var ju inte svensk, eftersom jag inte såg ut som en svensk och inte accepterad som 

en svensk. Så det blev liksom, jag skiter i vilket för alla andra... det blev nån sorts antiattityd 

direkt när man slår på allting och bara hata allting.”  –Mesut 

 

Många av informanterna känner att möjligheterna för karriär är väldigt svår och väldigt 

ouppnåeligt på grund av sina bakgrunder. De känner sig som en del av svenska samhället men 

dock inte som en del av svenska systemet. 

  

”jag är invandrare och plus att jag är afrikan, svart afrikan, så att söka jobb och sånt du vet, 

det är väldigt svårt alltså duvet jag kan söka hur många jobb som helst men det är väldigt 

svårt att få dem” –Gibril 

 

”Jag känner väl att jag är en del av svenska samhället men jag känner mig inte som en del av 

svenska systemet.” –Gibril 

 

De flesta har drömmar om att få bo på ett lugnt område när de väl skaffar sig egna familjer.  

 

”jag tycker att det är positivt på ett sätt(med invandrartäta områden) men om jag skulle 

skaffa mig fru och barn då skulle jag faktiskt vilja bo i ett lugnt område.” -Muhammed 
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5.8. Våld  
Det som hela tiden återkommer i intervjuerna, både med personal och med ungdomarna, är 

förekomsten av våld. Våldet riktas åt alla håll inom och utom familjen, ungdomarna både ger 

och tar. Våldet är inbyggt i deras beteende genom uppfostran och genom förhållanden i 

ursprungslandet, ofta på ett sätt som är ofattbart för någon som inte varit med om det:  

 

”Många har traumatiska upplevelser från barndomen, det kan handla om krig och mycket 

sånt som de har upplevt. Vi hade en kille som hade varit barnsoldat mellan sju åtta år.” –Per 

 

”En del ungar lever under rätt svåra förhållanden i hemmet som kanske också blir utsatta för 

misshandel, hot, misshandel mot annan släkting eller familjemedlem, det är mycket våld i 

hemmet. det kan man också fundera kring om i termer av PTSD(posttraumatiskt stress 

syndrom) när det gäller det, eller om man lär sig att bli aggressiv själv, för oftast så är ju 

dom ungarna jättejätte aggressiva. och det är ju massor, massor som har den typen av 

problem.” –Gudrun 

 

De intervjuade ungdomarna talar om våldet inom familjen i vardagliga termer, som om det 

var en normal händelse, det normala sättet att uttrycka sig:  

 

”En gång när morsan gick till polisen och, morsan hade anmält mej. Det hade blivit för 

mycket va? För mycket hemma då. slagsmål, mycket slagsmål. Med morsan och brorsan då.”-

Muhammed 

 

”Jag slår. Det smäller. Och han säger att han ska ringa polisen och sånt. Jag menar du ska 

inte ringa polisen för att din bror... ja morsan gjorde det en gång då, men jag menar va fan, 

hon var ju tvungen att göra det.” –Muhammed 

 

Det är inte bara ungdomarnas egna upplevelser av våld som påverkar dem, i många fall har 

deras föräldrar upplevt krig eller utsatts för tortyr. Dessa människor kommer sedan till ett 

främmande land där de inte får hjälp i den utsträckning som måste till, vilket gör att deras 

psykiska tillstånd försämras ytterligare med resultat att all ångest och i vissa fall renodlade 

psykoser går ut över de andra familjemedlemmarna:  
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”Åsså fick han sina psykoser, kanske för att han blev påmind, han fick panik. och det gick ju 

ut över oss, inte mej, men jag såg ju hur han behandlade mina syskon, och min mamma och 

hur mina syskon var mot varandra.” –Murat 

 

”Så man måste se vad dom kommer ifrån, varför dom flyr. Föreställ er hur alla krigsskadade 

och torterade ska fungera som föräldrar.” –Per 

 

En uppväxt under sådana förhållanden, där våld är det vanliga sättet att utöva auktoritet och 

befästa den egna ställningen, leder till att barnet inte vet något annat och uttrycker sig på 

samma sätt mot andra. Detta i kombination med ett oförstående samhälle som inte klarar av 

deras våldsamma beteende leder till en snabbt ökande karusell av våld, utstötning från både 

familj och samhällsapparat, mer och grövre våld, hat och förtvivlan:  

 

”Den fria uppväxten här var ju inte jag van vid, att barn får göra vad dom vill utan 

konsekvenser. Så jag hamnade ju i problem tidigt, jag slog ju dom andra barnen. Senare när 

man fick klart för sej att man var invandrare så kom ju hatet mot svenskar, eller hat 

överhuvudtaget mot människor. Man kände sej rotlös och utlämnad. Ingen framtid, inget 

hopp.”-Murat 

 

Som resultat av den svåra uppväxten och samhällets i många fall omilda behandling 

försvinner känslan av rätt och fel, våld och brott blir rutin. Inte förrän det går så långt att 

häktning och fängelse blir ett faktum får dessa ungdomar tillfälle att tänka efter och att 

reflektera över sitt eget beteende, vilket utan hjälp kan leda till ytterligare ångest och djupare 

desperation:  

 

”Jag satt fyra månader(i fängelse) och fan alltså, här skulle jag kunna bli väldigt länge nästa 

gång. Och man började tänka på allt som hänt. Hur hamnade jag här och alla andra brott 

man gjort, om dom kommit på mej då. Sen gick det upp för en att misshandel, man brydde sej 

inte. En människa som hade så mycket hat som jag hade då slutar ju inte slå när det väl 

släppt.” -Murat 
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6. Analys  
Som framgår av de resultat vi presenterat är problematiken kring de ungdomar som uppsatsen 

handlar om väldigt komplext. Många olika faktorer spelar in på olika nivåer över en lång 

tidsperiod. Att peka på någon enskild, specifik orsak är omöjligt och skulle dessutom förringa 

den situation i vilken många invandrarungdomar växer upp. Då vi avser att skapa en 

helhetsbild av hur den här situationen kan te sig är det inte heller vår avsikt att klassa dessa 

faktorer eller ens utge oss för att ha identifierat alla. För att förmedla den bild som givits till 

oss av informanterna och göra den mer överskådlig har vi delat in analysen i tre nivåer, 

samhället och dess institutioner, familjen och individen.  

6.1. Staten och samhället - lagar, regler och organisati on.  
Att Sverige och det svenska samhället har förändrats mycket sedan invandringen till Sverige 

började på allvar på 60-talet kan vi nog alla vara överens om. Välfärdens nedmontering i form 

av stängda sjukhus och andra offentliga institutioner, arbetslöshet och utslagning som resultat 

av övergången från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle, frivilligorganisationernas 

försämrade villkor till den grad att barn säljer Bingolotter för att organisationen ska kunna 

fortsätta verksamheten och så vidare. Som Bauman(1999) menar, att i ett produktionssamhälle 

måste staten bistå med arbetskraft genom välfärd, så finns det en poäng i att involvera alla i 

arbete, även de som är sjuka eller på annat sätt inte kan konkurrera. Nu när kapitalet blivit 

överstatligt, dvs. kan undgå statlig kontroll och skriva sina egna regler finns inte behovet av 

lokalt förankrad arbetskraft vilket innebär att inte heller de byråkratiskt uppbyggda 

stödfunktionerna behövs i samma utsträckning. Samhället accepterar utslagning och de som 

slås ut i första hand är de försvarslösa. Det går inte längre att lita på det statliga skyddsnätet 

utan eget kapital, både ekonomiskt och socialt, blir avgörande för individens överlevnad. Med 

detta i åtanke är det naturligt att invandrarfamiljer med lite eller inget kapital alls inte tas upp i 

det svenska samhället, att de segregeras och förbises. Det stöd som återstår för de här 

familjerna blir överbelastat då det inte längre är prioriterat, med resultat att regler och normer 

inom dessa byråkratiska organisationer följs stenhårt oavsett om det hjälper eller försvårar för 

individen. Den osäkerhet som ett nedrustat välfärdssystem innebär gör att människorna i 

samhället främst ser till de egna behoven och därmed är mindre benägna att hjälpa eller ha 

förståelse för dem som har det svårt. 

 

Weber(1997) beskriver tjänstemannen i en byråkratisk organisation som en funktionsutövare, 

att denne bara kan utföra de specifika uppgifter som hör till den position denne har, inte ta 
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självständiga beslut. Om inte den händelse som ska hanteras är täckt av de regler som 

bestämmer tjänstemannens beteende kan denne inget göra. Varje aspekt av tjänstemannens 

yrkesutövande är reglerat av interna regler eller av lagstiftning och således faller inget ansvar 

på individen om organisationen inte klarar att hantera situationen. Det här är en mycket viktig 

faktor i hur hanteringen av de ungdomar som den här uppsatsen berör går till. På nästan alla 

plan, t.ex. socialförvaltning, skola, migrationsverket osv. så bemöts ungdomarna och deras 

familjer av myndighetsutövare som stöder sig på lagar och regler som inte alltid är anpassade 

efter mänskliga behov, snarare på ekonomi och rådande politiskt klimat. Som är fallet med de 

familjer som berörs här hade dessa behövt betydligt mer stöd än de fick, i flera fall är det i 

mångt och mycket just det uteblivna stödet som gjort att ungdomarnas problem blivit så 

allvarliga. Traumatiserade av krig, förföljelse, flykt och till och med tortyr, förväntades 

familjerna klara sig själva i ett främmande land utan vägledning. Inställningen att bara det 

mest basala för överlevnaden, bostad, försörjning i form av bidrag, skulle göra att invandrare 

skulle uppskatta Sverige och bli produktiva medborgare förefaller vara en produkt av 

byråkratiskt tänkande där inget utrymme för förståelse lämnas. Vi har i våra intervjuer gång 

på gång fått exempel på hur myndigheter behandlar de berörda ungdomarna och deras 

familjer på ett känslolöst och förnedrande sätt, alla hade t.ex. fått utvisningsbeslut på 

utvisningsbeslut i en ändlös och utdragen byråkratisk process som de haft liten insikt i. Att 

under sådana förhållanden planera för en tillvaro i Sverige blir meningslös då de inte vet om 

de kommer att få stanna eller bli tillbakatvingade till det helvete de offrat allt för att fly från. 

Ett annat exempel på hur dessa institutioner saknar respekt och förståelse är kontakten som 

erbjuds de berörda familjerna, en av ungdomarna hade haft tolv handläggare på socialtjänsten 

på en två års period. Ingen kontinuitet eller förtroende kan byggas upp med de här 

förutsättningarna, vilket resulterar i misstro, besvikelse och i många fall ren desperation.  

Skolan är en institution som uppvisar tydliga brister i hur den här sortens problematik kan 

hanteras. Samtliga ungdomar har hoppat av skolan, i vissa fall blivit ombedda att sluta, utan 

att samhällets institutioner kunnat eller velat ingripa. I de fall som ärendet hamnat hos 

socialtjänsten har inte någon meningsfull åtgärd vidtagits, dels för att lagstiftningen inte är 

tillräcklig men även för att problemet, den bråkiga ungdomen inte längre är till besvär. I och 

med att denne inte längre är på skolan och stör ordningen försvinner problemet eller blir 

åtminstone någon annans.  

 

Även hur behandlingen av ungdomarna går till är reglerat av byråkrater och kommunala 

ekonomer, med tragiskt och onödigt slöseri med mänskliga såväl som ekonomiska resurser 
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som följd. Behandlingar avbryts och ungdomarna tas tillbaka till den miljö där problemen 

uppstod pga. somliga kommuners ovilja att betala verksamheter i andra kommuner. Ingen 

hänsyn tas till om ungdomarna klarar att fullfölja behandlingen och hålla sig borta från 

kriminalitet och missbruk.  

 

När dessa familjer kommer till Sverige saknar de ett kontaktnät som skulle kunna hjälpa dem 

med att förstå samhället som det ser ut här. Som vi tidigare nämnt får de begränsat stöd av 

myndigheter och när de får hjälp är det främst i form av ekonomiskt bistånd, hjälp med bostad 

eller annat rent materiellt stöd. Sällan eller aldrig, i våra informanters fall aldrig, erbjuds hjälp 

med det sociala. Det faktum att de här familjerna på grund av bostadssegregationen, där de 

stjälps av i något nergånget bostadsområde från miljonprogrammets glada dagar som är tömt 

på vanliga svenska familjer, inte umgås med ”vardagssvenskar” gör att den bild av samhället 

de får är väldigt skev. De har ingen möjlighet att bygga upp ett så att säga svenskt socialt 

nätverk. Bilden av invandrare som förmedlas av media gör inte situationen lättare då media 

har en förkärlek för löpsedlar som skriker sensation, detta givetvis för att tjäna pengar. Den 

här svartmålningen av invandrare som förekommer i media bidrar starkt till att fjärma den 

vanliga svensken från invandrarna genom att underblåsa fördomar och främlingsfientlighet, 

med resultat att avgrunden som bildats mellan dem bara blir allt djupare. Den vanlige 

medborgaren drar sig för att umgås och på så sätt hjälpa de familjer som är i en sådan 

situation och visar ingen förståelse för vilken hjälp som behövs. Detta är inte bara beroende 

på att människor i Sverige är rädda för vad som kan hända i en osäker tid och därför ser till de 

egna behoven först, den oerhörda givmildhet som rädda barnen-galor, bröstcancer-galor och 

tsunami insamlingar tyder på motsatsen, utan snarare att det man kan relatera till kan man 

stödja. En tydlig skillnad kan ses om en jämförelse görs mellan hur mycket pengar och 

uppmärksamhet som gavs till de drabbade av tsunamikatastrofen, som tog drygt 500 svenska 

liv, och jordbävningen i Pakistan där mycket få svenskar drabbades. En förklaring är förstås 

att en viss katastroftrötthet infunnit sig efter tsunamin i indiska oceanen, men även det faktum 

att väldigt många svenskar varit i exempelvis Thailand och därför kan relatera till landet och 

dess befolkning medan väldigt få svenskar överhuvudtaget varit i Pakistan, ett land som 

förövrigt utmålas i media som en skurkstat med terroristskolor. Det är alltså vår inställning 

som avgör om vi hjälper eller inte.  
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Tsunamikatastrofen visade även på en annan aspekt av det svenska samhället som är 

karaktäristisk för hur myndigheter, det vill säga staten, hanterar tragiska händelser som 

drabbar många, men ändå på det personliga planet. Frånvaron av personligt ansvar gjorde att 

räddningsinsatser sattes in betydligt senare än vad som skulle varit fallet om någon i 

maktposition tagit tag i situationen och drivit på. I stället bollas fortfarande ansvarsfrågan 

fram och tillbaka mer än ett år efter att det inträffade. En liknande situation föreligger i frågan 

om hur de av krig och förföljelse traumatiserade familjerna ska omhändertas i när de kommer 

till Sverige. Av myndigheterna får de ett rent materiellt stöd för att sedan tvingas klara sig 

själva.  

6.2. Familjen.  
De ungdomar vi intervjuat har samtliga haft en problematisk relation till pappan. De har inte 

haft någon relation alls till den manliga förebilden i fråga då denne inte är närvarande eller så 

har relationen till pappan präglats av psykisk och/eller fysisk misshandel. Familjen är genom 

sin funktion som primärgrupp grunden för identiteten, och tryggheten som vi får hemifrån 

hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel. Det är i den primära socialisationen som 

grunden till den människa som sedan ska ut i samhället skapas (Berger & Luckman, 1998). 

Utan en effektiv primär socialisation kan ingen effektiv sekundär socialisation genomföras, 

vilket är tydligt när vi ser hur handfallna skola och socialtjänst står när de konfronteras med 

de här ungdomarna. Dessa ungdomar som genom att ha internaliserat den verklighet som 

förmedlas av psykiskt trasiga föräldrar och syskon i hemmet där våld och förtryck är inslag i 

vardagen blir okontrollerbara då den sekundära socialisation som ska föra in dem i samhället 

är baserade på rationalitet och förståelse, inte fysiskt och psykiskt våld. Att foga ett 

institutionellt jag, som genom hänsyn och förståelse för andra kan ta plats i samhället som 

produktiv medborgare, till det jag som genom den primära socialisationen lärt sig förknippa 

våld med makt är inte möjligt. Den verklighet som internaliserats, enligt Berger & 

Luckman(1998) den verklighet som förankrats som den riktiga verkligheten, står i så skarp 

kontrast till den verklighet som förmedlas av de samhälleliga institutionerna, och då de 

berörda ungdomarna omvandlat de roller och attityder som deras signifikanta andra, familjen, 

förmedlat till generella andra förväntar ungdomarna sig att det våld och förtryck de upplevt i 

familjen är giltigt för resten av samhället. Att reagera med våld är således deras naturliga 

försvar mot all sorts auktoritet.  
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Även familjens inställning till samhället internaliseras och då uppbrottet från hemlandet varit 

traumatiskt och de första upplevelserna av det nya samhället, ofta i form av känsla av 

utanförskap, förnedrande behandling av myndigheter och uteslutning från arbetsmarknaden, 

medför en romantisering av hemlandet och motsvarande negativ bild av Sverige är motståndet 

till de värderingar och normer som genom sekundär socialisation ska införliva ungdomarna i 

samhället kompakt. Föräldrarnas bristande sociala integration, resultatet av uteslutning från 

arbetsmarknad, bristande språkkunskaper och bostadssegregation, gör att det nya samhället 

uppfattas som hotande och diskriminerande, värderingar som givetvis överförs på barnen. När 

sedan skola och övriga institutioner ska förmedla nya värderingar motarbetas dessa av 

familjen med resultat att dessa inte internaliseras. Ingen effektiv sekundär socialisation kan 

genomföras och ungdomarna klarar inte av att tyda de signaler som förmedlas av övriga 

samhället. Allvaret i de situationer som uppstår kan inte heller förstås då konsekvenserna inte 

består av våld och föräldrarnas uppfattning om att samhället, som ungdomarna internaliserat, 

förstärks. Den sammanhängande identitet som enligt Berger & Luckman(1998) skapas genom 

konstruktionen av den generelle andre går således förlorad då den, för de berörda 

ungdomarna, objektiva verkligheten enbart förmedlas av familjen vilkens uppfattning av 

samhället är starkt kännetecknad av motstånd och utanförskap. 

 

Eftersom ingen effektiv sekundär socialisation kunnat genomföras har inte heller ungdomarna 

några begreppsmässiga metoder att förstå de partiella verkligheter som enligt Berger & 

Luckman(1998) tillsammans utgör samhället. Att vara oförmögen att förstå de specifika 

normer som råder i en viss situation leder till att individen inte klarar att ingå i den gemenskap 

som normerna utgör ramen för och därmed utesluts denne. Återigen förstärks den bild av 

samhället som föräldrarna förmedlat i den primära socialisationsprocessen och motståndet till 

de normer som samhället försöker förmedla ökar.  

 

Med tanke på att föräldrarna inte har lyckats integreras i det svenska samhället har de inte 

heller lyckats med att vara förebilder för sina barn. Föräldrarna är så upptagna med att få 

ekonomiska medel för att överleva att de inte vet vad deras barn gör om dagarna.  

Föräldrar som har ungdomar med problem känner en stor skam inför grannar och vänner 

vilket oftast skapar en förnekelse av problemet istället för att försöka finna en lösning. 

Eftersom föräldrarna inte är lika insatta i samhället som ungdomarna har de svårt att förstå hur 

och varför deras barn kan hamna så snett.  
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6.3. Individen.  
Genom socialisering och internalisering överför föräldrar och samhällen sin kultur på barnen. 

Medan många av dessa barn anpassar sig till den nya kulturen utan större problem har andra 

svårigheter att klara utmaningen med att leva i två kulturer, i vissa fall mellan två kulturer. Vi 

anser att det främst finns två fundamentala former av primär socialisation. Den första utgår 

ifrån principer som bestämdhet, självständighet, konkurrensförmåga och autonomi som skall 

överföras till barnen(Berger & Luckman, 2000). Den andra formen utgår ifrån principer om 

auktoritet, eftergivenhet, fostrande, lydnad som skall överföras till barnen. Vilken typ av 

socialisation som de här barnen genomgår bestämmer sedan hur de bemöter sin omgivning. 

Även om båda uppfostringsmetoderna används på barnen kommer det säkerligen vara en av 

dessa som väger tyngre beroende på om miljön barnet växer upp i är kollektivistisk eller 

individualistisk. Att uppfostra sitt barn till ett självständigt liv i en segregerad, sluten miljö där 

våld betyder auktoritet och kontroll är mycket svårt hur goda och demokratiska föresatserna 

än är.  

 

Som Durkheim(Andersen & Kaspersen, 1999) menar är människors idéer, begrepp och 

föreställningar – deras verklighetsuppfattning oftast resultat av en social eller kulturell 

påverkan. Individerna tillägnar sig också kollektivt givna sätt att tänka och kategorisera när de 

växer upp inom en språkgemenskap och det råder ett samband mellan den sociala strukturen 

och det sätt på vilket verkligheten struktureras genom språket. Tvånget får inte uppfattas som 

något begränsande eller förtryckande för individerna. Det är det kollektivt påtvingade 

tankemönstret som gör det möjligt för individerna att få en ordnad verklighetsuppfattning. 

Durkheim menar att tvånget är först och främst möjlighetsskapande och inte begränsande 

(Andersen och Kaspersen, 1999). 

 

När det gäller våra informanter har tvånget inte lett till möjligheter utan det har begränsat 

ungdomarnas möjligheter till att se den verklighet vi lever i. I samband med att dessa 

ungdomar försöker att anpassa sig till det nya samhället kan det innebära att en del av den 

gamla kulturen kvarlämnas. När en del av den kulturen kvarlämnas kan det ge varierade 

känslor beroende på vilken identitet ungdomarna har. Många av våra informanter hade inte så 

mycket koll på föräldrarnas traditioner och religion, en av killarna uttalade sig om att 

religionen var väldigt viktig för honom men hade inga problem med att äta griskött eller 

dricka alkohol, som enligt islam är en synd. 
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Det mest centrala i Durkheims sociologi är moraliskt eller normativt tvång som har en stor 

betydelse för vår analys av dessa ungdomar. Detta tvång påverkar på ett helt annat sätt än de 

yttre materiella betingelserna och krafterna, eftersom det opererar genom aktörernas 

förståelse, känslor och motivation. Vi känner oss förpliktigade att handla i enlighet med givna 

normer och därför tvingas vi att känna respekt för andra individer, auktoriteter, institutioner 

osv. Som en konsekvens av socialisationen uppstår en känsla av respekt och upplevelse av 

förpliktelser hos människor. Vad menas då med socialisationen? Jo det innebär att 

personligheten formas utifrån de krav och förväntningar som vi möter från vår omgivning. 

Durkheim menar att omgivningens värderingar och normer har internaliserats i 

personligheten. Den så kallade yttre tvånget har blivit ett inre tvång i form av subjektiva 

behov och motiv (Andersen och Kaspersen, 1999). 

 

 Ungdomarnas anpassning till den nya kulturen upplevs av föräldrarna som minskad auktoritet 

och minskad kontroll vilket i sig skapar konflikter mellan generationerna. Bandet mellan 

ungdomarna och föräldrarna, som tidigare varit någorlunda starkt, blir mindre uttalat i 

samband med att ungdomarna strävar efter större självständighet i enlighet med vad det 

svenska samhället förväntar sig av ungdomar i allmänhet. Värderingsskillnaderna kan ses 

utifrån rättigheter, i rädslan för att förlora auktoriteten och kontrollen ökar föräldrarna 

lydnadskravet på barnen.  

 

Vilka Konsekvenser medför anpassningen till det nya landet?  

Familjernas tryck på ungdomarna medför oro och depression bland dessa unga invandrare.  

Ove Sernhede (2002) har pekat på betydelsen av begreppet territoriell stigmatisering i en 

svensk kontext. Han menar att ett helt område kan bli stigmatiserat så att de som bor där ses 

som misslyckade, utslagna eller andra klassens medborgare. Detta gäller i huvudsak områden 

där det finns en hög andel av ”invandrare” som t.ex. Hammarkullen eller Rinkeby. Den 

territoriella stigmatiseringen både leder till en diskriminering av de människor som bor där 

och skapar motsättningar inom området bland annat för att dessa områden ofta har mycket 

knappa resurser menar Sernhede. Men det kan också leda till ett behov av att försvara ”sin 

stadsdel” och framförallt bland unga har det skett en utveckling av en förortsidentitet som ses 

som positiv.   
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Ju större avstånd det finns mellan de unga invandrarna och svenska samhället ju svårare har 

de för att klara sig bra i skolan, skaffa arbete och delta i samhället på ett effektivt sätt. Ju mer 

ungdomarna integreras i samhället desto lättare har de att bemöta och hantera känslan av 

utanförskap då deras identitet alltid tas upp som en avvikande faktor.  

 

Detta skulle ha förenklat internaliseringsprocessen om föräldrarna inte hade motarbetat 

ungdomarnas strävan efter att smälta in i det nya samhället, samtidigt som det finns en risk för 

dessa ungdomar att tappa bort sin egen identitet och därmed hamna i förvirring. Hur 

integrerad man än är i samhället avviker dessa ungdomar ändå i en viss mening, som gör att 

de aldrig kan bli 100 procent svenska. Om man går så långt ifrån sin egen identitet så man inte 

längre kan känna sig delaktig i varken familjen eller samhället på något sätt kan känslan av att 

aldrig till helt tillhöra en grupp skapa frustration och en känsla av misslyckande. Det 

personliga misslyckandet leder även till känslor av skuld då de inte lyckats nå upp till den 

egna internaliserade moralen. Att känna skam är en känsla som utgår från den egna personen 

och de handlingar som denne utför och handlar om hur individen ser på sig själv. Detta 

medför i sin tur ännu sämre självförtroende, förvirring och osäkerhet hos ungdomarna.  

 

Många av våra informanter har en utanförskapskänsla då de känner att de måste offra sin 

kultur för att passa in i en annan där de inte blir upptagna vilket gör att ungdomarna intar en 

negativ inställning till både den nya kulturen och den gamla. Den som blir utstött knyter sig 

hårdare till sin tidigare identitet och blir utanför samhället. Denna attityd möts ofta av 

ogillande och stigmatisering, vilket gör att personen isoleras. Effekten av det här kan bli allt 

ifrån missnöje med livet i det nya landet till känsla av oduglighet, vilket som i en ond cirkel 

leder till dålig självkänsla och sämre mental hälsa. Om personen får delta aktivt i samhället 

minskar rädslan inför det nya eftersom bekantskapen med den nya kulturen utvecklas. Som en 

del av det nya samhället växer också individers självförtroende. Detta till skillnad mot den 

misstänksamhet samhället visar mot dem som kan betraktas som avvikande(Giddens, 1998). 

 

Stigmatiseringsprocessen inbegriper fyra komponenter enligt Link och Phelan(2001). Det 

första är ett urskiljande av skillnader t. ex. svart – vit, blind – seende, osv. Dessa skillnader 

tenderar att vara grovt förenklade och bortser från att det finns stora variationer inom en 

föreställd grupp, t.ex. svarta. För det andra kombineras dessa skillnader till något negativt där 
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den ena polen får utgöra det normala och den andra ses som avvikande. T.ex. kan svenskar 

skapas som ena polen och invandrare som den andra. Svenskar förknippas i detta fall till 

hederlighet och invandrare till ohederlighet. För det tredje skapas ett ”vi” och ”dom” där ”vi” 

utgör normaliteten och ”dom” är de avvikande. Link och Phelans(2001) slutliga åsikt är att de 

som blir stigmatiserade och kommer att betraktas som ”dom” har en låg status i samhället och 

löper stor risk att diskrimineras när de söker arbete, sjukvård, utbildning och/eller 

bostad. Människor som är stigmatiserade har ofta sämre livsmöjligheter och mindre makt över 

sitt liv.  

Hur ungdomarna påverkas av stigmatisering och diskriminering har att göra med den egna 

självbilden, ser personen sig själv som en del av sin grupp som är stigmatiserad eller ser den 

sig själv som en individ med goda förmågor i denna grupp. Om personen ser sig som en av 

många i en stigmatiserad grupp har den troligtvis lättare att känna sig diskriminerad, vilket i 

sin tur ofta leder till att denne blir diskriminerad då den går runt med tanken om att vara 

mindre värd. Så behöver fallet alltid inte vara. De stigmatiserade människor behöver inte ta 

till sig samhällets negativa förväntningar och falla offer för det som i en självuppfyllande 

profetia. Stigmatiserade människor kan dock komma över och kompensera effekten av 

fördomar genom att prestera på ett sätt som inte stämmer överens med negativa stereotyper 

om den grupp de tillhör. Stigmatiserade människor som har haft möjligheten att kompensera 

ansträngningar när de har mött fördomar kommer säkerligen att bemöta utanförskapskänslan 

annorlunda än de som inte haft möjligheten att göra det. Tänker man logisk kan man 

möjligtvis kunna hantera utanförskapskänslan när man blir medveten om det, och om man har 

varit med om det så man har klarat av en situation på ett bra sätt. Samtidigt är många känslor 

kopplade till en känsla av att vara utanför vilket sätter igång en känslomässig process, en 

känsla av mindervärde kan vara svårt att hantera med logiken. Upplevelsen och hanteringen 

av utanförskapskänslan är beroende av hur mottaglig man är, hur stort värde man sätter på 

andras åsikter bekräftelsebehovet vilket i sig är beroende av tidigare erfarenheter och graden 

av självkänsla. De ungdomar vi intervjuat har alla lidit av dåligt självförtroende som följd av 

sitt utanförskap, både från familjen och från samhället. Samtliga har uttryckt en 

hopplöshetskänsla när det gäller acceptansen av att vara annorlunda. 

 

Stigmatisering handlar ytterst om kollektivt identitetsskapande genom uppdelningen av vad 

som anses normalt- onormalt, acceptabelt etc. Det möjliggörs symboliska gränser i samhället 

som talar om vad/vilka som hör till och vad/vilka som faller utanför – ett skapande av ”oss” 
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och ”de andra” genom stigmat. Främlingar stigmatiseras ofta som ”de andra” – de som inte är 

som ”vi” enligt sociologen Zygmunt Bauman(1991). Stigmat fungerar i detta fall som att 

markera ett utanförskap som är svårt att överkomma enligt Bauman. Här kan man se att det 

finns en koppling till stigmats ursprungliga betydelse, nämligen som ett märke som markerar 

individens kulturella och moraliska status som lägre stående. Det blir som ett slags 

brännmärke att vara eller bli betraktad som jude eller invandrare vilket kan vara svårt att bli 

av med. 

 

Hur utanförskapskänslan uppfattas har som vi nämnde tidigare stark koppling till identiteten 

som i sig är ett komplext begrepp. Identitet kan vara extern mot andra i samhället eller intern, 

den egna bilden av sig själv, mot arbetskamrater eller mot pojkvännen etc. Identitet antar 

därmed olika former. Till identitet hör också rollfördelning som spelar en avgörande roll för 

hur vi uppfattar vår omgivning och dess intentioner. Om en person som har fått rollen som 

den pratglade invandraren i skolan har skolkamraterna skapat en personlig bild av individen.  

 

När en person med invandrarbakgrund etablerar sig i ett nytt land är den första stora 

förändringen deras möjlighet att använda sitt eget språk. Det spelar ingen roll om personen i 

fråga har varit en skicklig försvarsadvokat i sitt land och har mycket goda kunskaper i det 

egna språket, personen förs in i en utbildning som är för alla invandrare. Hans nya identitet är 

invandraren som läser SFI (svensk undervisning för invandrare). Att inte kunna prata det 

språk som talas i landet man bor i begränsar kraftigt möjligheterna att återfå den status och 

respekt man hade i hemlandet. Denna första fas är mycket viktig för personens självbild vilket 

påverkar dess uppfattning om utanförskap. Återupprättandet av självkänslan och tron på ens 

egen förmåga har att göra med hur snabb man integreras och välkomnas i det nya samhället. I 

dagens konsumtionssamhälle, där arbete inte finns i den utsträckning som tidigare var fallet, 

kunna etablera sig och göra rätt för sig är mycket svårt. Den valofrihet som det enligt 

Bauman(1999) medför att inte ha resurser att konsumera, medför att återupprättning av 

självkänsla och tro på sig själv omöjliggörs.  

 

När internaliseringsprocessen sker kan familjen dels vara ett hinder för unga genom sina krav, 

men i andra fall är familjen viktig för stärkandet av identiteten. En förstärkt identitet ger 

möjlighet till bättre självbild och större tro på att hantera konfliktfyllda situationer. Av våra 

nyckelinformanter framfördes detta som den enskilt viktigaste faktorn, det att ha en familj 

som inte stöter bort de här ungdomarna. Bättre förankring i familjen ger möjlighet att hantera 
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situationer där fördomar och stigmatisering sker och på det viset klarar unga lättare av att 

hantera känslan av utanförskap. Dessa fenomen är dock mycket komplexa och det krävs större 

forskning för att dra slutsatser, det är värt att markera att dessa slutsatser dras utifrån vår 

frågeställning och materialet vi har haft. Det bör därför uppskattas i sin kontext och inte som 

slutsatser för alla invandrare eller alla unga invandrare, särskilt med tanke på 

invandrargruppernas diversitet.  
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7. Egna reflektioner.  

Varje enskild individ ingår i flera olika sociala system, exempelvis familj, grupper och 

samhällsorganisationer som alla påverkar individen. Att skilja på normer och regler för de 

olika systemen är ibland svårt och ofta står de i konflikt med varandra, vilket försvårar för 

individen att veta var denne är och hur denne ska agera. Att växa upp under förhållanden där 

normerna skiljer sig markant från varandra skapar en kluvenhet där normer och värderingar är 

knutna till en viss person, handling eller plats, inte till den egna internaliserade moralen. Att 

alltid vara tvungen att veta vilka handlingar och beteenden som är accepterade och att 

konstant modifiera sitt agerande för att passa motstridiga krav skapar en känsla av 

utanförskap, då den egna åsikten aldrig efterfrågas. Som försvar mot den här kluvenheten 

skapar ungdomarna i vår uppsats en egen moral, en egen verklighet som inte stämmer 

överrens med omgivningarnas. De blir motarbetade och bortstötta av alla utom de likasinnade 

och hamnar i en spiral av våld och brott som skadar alla i deras närhet, vilket leder till 

bestraffning vilket de inte kan förstå då de egentligen bara revolterar mot förhållanden under 

vilka de inte kan leva. Den komplexa tillvaro av motstridiga krav, uteslutning och bestraffning 

som de här ungdomarna lever i kan bara resultera i katastrof då ingen, inte familjen, skolan, 

vänner och myndigheter visar förståelse eller empati skapar en hatfylld och våldsam individ 

utan förankring eller hopp. Det här är en grupp människor som om vi, de anpassade och 

accepterade, inte uppmärksammar eller hjälper kommer att växa tills den dag då vi i Sverige 

kommer att uppleva en situation liknande den som inträffade i Frankrike hösten 2005. som 

fenomen är det här inget nytt. Vi har alla vetat att segregation och diskriminering pågår men 

valt att bortse från det. Vi håller sakta men säkert på att genom vår lättja och fördomsfulla 

attityd skapa ett monster som hotar att störta hela det samhälle, det demokratiska öppna 

samhället som en gång i tiden betraktades av omvärlden som en modell för välstånd, bara för 

att vi är för individinriktade och för fokuserade på att öka det egna materiella välståndet för 

att kunna känna medlidande.  

 

För många av de här ungdomarna är redan loppet kört. Den brottslighet och det missbruk de 

genomlevt kommer alltid att göra sig påmint i form av uteslutning från arbetsmarknaden och 

sociala sammanhang. Om det här ska kunna lösas måste det till tidigare och större insatser på 

nästan alla nivåer. Familjen måste få stöd och hjälp i annan form än socialbidrag och en 
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nergången lägenhet i ett segregerat bostadsområde. Det bagage familjen har med sig till 

Sverige, i form av krig, förtryck och våld, måste bearbetas innan någon form av meningsfull 

integrering kan bli aktuell. Det ansvaret faller inte bara på de institutioner som har till uppgift 

att uppfostra ansvarsfulla medborgare då de uppenbarligen är oförmögna till detta. Det är ett 

ansvar som vi alla delar då vi alla lever i samma samhälle.   
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8. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att visa hur olika sociala faktorer på olika nivåer kan 

samverka för att få ungdomar med invandrarbakgrund att välja ett kriminellt liv. Vi har 

genom våra intervjuer med dels nyckelinformanter, dels ungdomar med ett kriminellt förflutet 

kunnat identifiera faktorer på samhällsnivå, i primärgruppen och även faktorer som påverkar 

individen direkt. Ett bristande byråkratiskt system klarar inte av att hjälpa traumatiserade 

familjer med resultat att missförhållanden inom familjen inte uppmärksammas eller åtgärdas. 

Den dysfunktionella familjen klarar inte av att ge individen de grundläggande normer och 

värderingar som krävs för att klara sig i samhället, vilket ofta inte någon i dessa familjer gör. 

De normer och värderingar som faktiskt överförs till de här ungdomarna står ofta i konflikt 

med resten av samhället då de har sin grund i föräldrarnas misslyckade sociala integration och 

ungdomarnas möjligheter att integrera sig själva motarbetas därför av föräldrar och övrig 

familj. Den totala känsla av utanförskap, vilket i många fall är ytterst verkligt då de stötts bort 

av samhälle och familj, omöjliggör ungdomarnas egna sociala integration i samhället med 

kriminalitet och missbruk som logisk och nästan oundviklig följd. 
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