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Abstrakt 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka sociala och personliga förhållanden som 

bidrar till utvecklingen av ett kriminellt beteende bland unga män. Jag har genomfört 

intervjuer med ett antal unga män i 18-19års åldern ur samma vänskapskrets för att få en 

inblick i deras förklaringar till sitt kriminella beteende. Uppsatsen bygger på deras berättelser 

och funderingar kring sin situation. 

Uppsatsens material har samlats in genom kvalitativa intervjuer som analyserats ur 

socialpsykologiska perspektiv. Resultatet visar bl.a. att ungdomar uppger att de begår brott av 

rationella skäl för att få snabba pengar och saker de vill ha. De medgav även sociala motiv för 

sitt beteende som att planera och genomföra brott tillsammans med andra. Av deras 

berättelser framgick att det även finns bakomliggande orsaker som skulle kunna förklara deras 

beteende. Det kan gälla familjeförhållanden och uppfostran under uppväxten. Ungdomarnas 

berättelser beskriver familjens ekonomi som ansträngd, många föräldrar var ensamstående 

och måste lägga ned mycket tid på arbete för att kunna försörja sig och familjen. Det innebar 

att tillsynen av de unga kunde komma i andra hand. De unga anger även situationella och 

miljömässiga förhållanden i bostadsområdet som bidragande till deras brottsliga beteende. De 

flesta unga beskriver i intervjuerna bostadsområdet de växte upp i som nedgånget. Det var en 

miljö som omgivningen såg ned på och där kriminella värderingar och normer var vanliga.  

 

Nyckelord: Ungdomar, kriminalitet, avvikelse, socialpsykologi  
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Abstract 

My purpose of this paper was to explore the social and personal circumstances that contribute 

to the development of criminal behaviour among young men. I have conducted interviews 

with a number of young men aged 18 to 19 years old from the same circle of friends to get an 

insight into their explanations of their criminal behaviour. This essay draws on their stories 

and reflections on their situation.  

 

Essay material has been collected through qualitative interviews which were analyzed from a 

social psychological perspective. The result shows in particular that young people report that 

they are committing crimes of rational reasons to get quick money and things they want. They 

also acknowledged social motives for their behaviour as to plan and carry out crimes with 

others. Of their stories revealed that there are underlying causes that would explain their 

behaviour. It may include family relationships and upbringing in childhood. Adolescents' 

stories describing the family's finances as tight, many parents were single and have to spend 

much time at work to support themselves and family. This meant that supervision of the 

young could be secondary. The young consider also situational and environmental conditions 

in the residential area as contributing to their criminal behaviour. Most young people 

described in the interviews, the neighbourhood grew up in the run-down. It was an 

environment in which the environment was looked down upon and in which criminal values 

and norms were common.  

 

 

Keywords: Youth, crime, tolerance, social psychology 
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1. Inledning 

Sedan ett tag tillbaka har allt fler kriminella ungdomshandlingar begåtts och framhävts i 

media. Jag fann detta intressant och ville nå en djupare förståelse om varför unga män väljer 

att begå kriminella handlingar. Denna uppsats tar upp både personliga och sociala faktorer 

som kan vara en orsak till unga mäns kriminella handlingar. Min studie utgår från ett gäng 

män som har växt upp med varandra och umgås än idag, så här kan man se likheter samt 

skillnader utifrån ett och samma umgänge som berör deras kriminella handlingar.  

Det är kanske inte särskilt förvånande att ungdomstiden är den mest brottsaktiva perioden 

under vår utveckling. Det är en dramatisk övergångstid från barndomen till etableringen som 

vuxen med ansvar för egen försörjning och utformningen av ett självständigt liv. Som 

ungdom får man ta ställning till många olika alternativ inför en kommande framtid. För 

många unga kan det vara svårt att välja. De närmast gränslösa möjligheterna som det moderna 

samhället utlovar grusas för många unga som blir medvetna om att tidigare livsval och 

försummade studier sätter gränser för deras framtid. En insikt som påverkar hur de unga ser 

på sig själva, sin identitet och sina framtida livschanser. Saknas det legitima möjligheter att 

etablera sig i samhället ligger det nära tillhands att söka sig till kriminalitet och den alternativa 

gemenskap som detta innebär (Sarnecki 1981).    

Förklaringarna till unga mäns kriminella beteenden är många. Det finns dem som tillskriver 

detta beteende till ungdomars ökade fritid och deras anspråk på materiella tillgångar. Något 

som vuxenvärlden kritiserat ungdomar för i alla tider.  

Min ambition med denna uppsats har varit att försöka förstå hur de unga männens kriminella 

beteende kan förklaras. I min studie har jag valt att fokusera på de sociala och personliga 

förhållanden som dessa unga män själva beskriver kan ha bidragit till deras kriminella 

beteende.  

Studien baseras på ett antal intervjuer med unga män i åldern 18 till 19 år som brukar umgås 

med varandra och som stundtals begår brott. Det är deras erfarenheter och berättelser som 

ligger till grund för min uppsats. Min förståelse av deras situation utgår från ett 

ungdomsperspektiv som betonar unga mäns särskilda ställning och från relevanta 

socialpsykologiska teorier som betonar miljöns och omgivningens betydelse. 
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1.1 Syfte  

Syftet med min undersökning är att beskriva och försöka förstå vad som bidrar till unga mäns 

kriminella beteende utifrån deras egna berättelser. Uppmärksamheten riktas mot förhållanden 

som bidrar till uppkomsten och upprätthållande av kriminalitet bland en grupp unga. Det 

innefattar både sådant som de unga själva tillskriver betydelse för att de begår brott men även 

andra bakomliggande orsaker till deras beteende som indirekt framgår av deras berättelser om 

bland annat uppväxtförhållanden, familjesituationen, etnicitet och umgänge.   

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka sociala och personliga förhållanden påverkar unga män att utveckla och 

upprätthålla ett kriminellt beteende som unga vuxna? 

 

1.3 Disposition                                                                                                          

Förutom ovanstående inledning samt syfte och frågeställning består min uppsats av ytterligare 

sju kapitel. Det andra kapitlet handlar om omfattning i Sverige samt tidigare forskning kring 

ämnet. I det tredje kapitlet så tar jag upp vilka teorier jag ska tillämpa och vad dessa handlar 

om. Därefter följer en redogörelse för vilken metod jag har valt att utgå ifrån samt mitt 

tillvägagångssätt. I det femte kapitlet beskrivs presentationen av det empiriska materialet jag 

har fått under mina interjuver. Därefter följer den socialpsykologiska tolkningen och analysen 

av det empiriska materialet jag har fått fram. I kapitel sju beskriver jag min sammanfattning 

över uppsatsen, vad som har påverkat dessa unga män till att utveckla ett kriminellt beteende. 

Sist men inte minst i kapitel åtta hittar man min reflektion där jag lyfter fram aspekter av min 

slutsats samt hur man kan arbeta med ämnet i framtiden för att bidra med förändringar.  
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2. Bakgrund                                                                                                                           

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport 2001:15 visar vissa ungdomar riskfaktorer som i 

framtiden kan leda till brott. Ungdomar kan i tidigare ålder t.ex. ha vissa 

uppmärksamhetsstörningar eller andra svårigheter i den kunskapsrelaterade eller 

känslomässiga utvecklingen. Forskningen visar att ungdomar som drabbats av dessa 

svårigheter är mer utsatta för att utveckla en kriminalitet. I vissa fall kan det handla om 

aggressivitet, koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet, svårigheter i den emotionella 

utvecklingen samt en tendens att förstöra för andra och ha sönder saker. Ofta handlar den 

ökade risken för ett kriminellt beteende om samspel mellan flera olika faktorer. 

Något som anses otroligt viktigt är föräldrarnas roll i ungdomars utveckling. Föräldrar med 

problem såsom missbruk eller psykiska sjukdomar är ofta begränsade och har svårt att 

utveckla en känslomässig relation till barnet, vilket forskningen visar kan ha betydelse för 

ungdomars risk att utveckla ett kriminellt beteende.  

 

I Brottsförebyggande rådets rapport 2001:15 tas det även upp att det är mer vanligt att de som 

är kriminellt aktiva i många fall kommer från miljöer med svårare ekonomiska förhållanden. 

Studier som det hänvisas till på hemsidan visar att bostadsområdets sociala struktur till en viss 

del kan påverka risken för att utveckla ett kriminellt beteende.  

 

2.1 Ungdomskriminalitetens omfattning i Sverige                                         

När det gäller brottsutvecklingen i Sverige så har jag funnit information fram till år 2007 på 

Brottsförebyggande rådets hemsida som utgår ifrån Estrada och Granath (2008). Här ser man 

klart och tydligt att ungdomsbrottsligheten har ökat under efterkrigstiden, som tyder på att det 

kan leda till framtida sociala problem både för ungdomarna och för samhället. Eftersom de 

ungdomar som begår någon sorts brott kan komma att påverka andra ungdomar till att börja 

som till slut går runt i en ond cirkel. Inom ungdomsbrottslighet, åldrarna 15-20 år, räknas 

tillgrepsbrott, skadegörelse och våldsbrott. Tillgrepsbrott inkluderar bl.a. snatteri och rån 

medan våldsbrott inkluderar bl.a. olaga hot, misshandel och mord.                                                                                                    

År 2007 kom det fram enligt kriminalstatistiken att ungdomarna är störst brottsaktiva i 

samhället, detta baseras på siffrorna som visade att cirka 21 400 stycken i åldern 15-20 år 

misstänktes för brott.  
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Oftast brukar det vara så att majoriteten utav ungdomarna lämnar sina brottsliga aktiviteter 

efter 20 års ålder, man kan säga att dessa ungdomar genomgår en övergångsfas.                                                                                                                      

Typiska ungdomsbrott är butiksstöld, skadegörelse och cykelstöld eftersom dessa sorters brott 

förekommer mest bland unga och den senaste tiden har man kunna tillägga misshandel och 

personrån till dessa ungdomsbrott.                                                                                                 

Enligt brottsrapport 2008:23 är det mestadels män som står för brottsligheten och dessa berör 

grövre brott. Under de senaste 30 åren har antalet misstänkta för brott varit oförändrat. Den 

senaste tiden fram till år 2007 har antalet anmälda brott varit oförändrat sedan antalet 

misstänkta har ökat. När det gäller de olika brottstyper så har inbrott och biltillgrepp, 

skadegörelse och trafikbrott varit oförändrat medan misshandel, snatteri och narkotikabrott 

ökat kraftigt.   

 

2.2 Vem blir kriminell                                                                                        

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport 2006:7 är det vanligt att ungdomar begår brott 

någon gång under sin ungdomsperiod. Det brukar oftast vara så att första brottet inkluderar 

något slags snatteri. Denna period brukar vara under en begränsad tid mellan 15-17 års ålder. 

Även om de flesta ungdomarna upplever det som en övergångsfas så fastnar en liten mängd 

ungdomar i brottsligheten. Det är just denna mängd som utgör en stor del utav 

ungdomsbrottsligheten. Ungdomars kriminella handlingar beror på att flera faktorer samspelar 

och i sin tur påverkar individen. De olika faktorerna kan vara störningar i uppförandet, den 

känslomässiga utvecklingen samt den kunskap som ungdomen besitter.  

I Brottsförebyggande rådets rapport 2006:7 har det även visat sig att det finns genetiska 

faktorer som i samband med sociala faktorer kan påverka ungdomen till kriminella 

handlingar. Att utveckla en kriminell karriär gör man genom s.k. strategiska brott som syftar 

på att brotten är taktiska och välplanerade t.ex. bilstöld, grova stölder och rån.  

Genom den kriminologiska forskningen har man kommit fram till vilka uppväxtvillkor och 

levnadsförhållanden som har en betydelse för unga när det gäller brottslighetens omfattning 

och struktur. De ungdomar vars föräldrar arbetar och bor i lägenhet begår oftare brott än de 

ungdomar vars föräldrar som är högre tjänstemän och som bor i villa. Det visar sig att 

fattigdom tillsammans med andra slitningar och destruktiva konflikter kan innebära en hel del 

problem för familjer.  
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Det kan handla om de ekonomiska förutsättningarna eller det sociala stödet och även olika 

sorters missbruk. Alla dessa faktorer kan komma att påverka ungdomarna negativt som leder 

till konsekvenser. Andra ungdomar som är väldigt utsatta är de som växer upp i fosterhem 

eller har kontakt med sociala myndigheter. Ungdomarnas uppväxtförhållanden är väldigt 

avgörande för deras kommande framtid.                                                                              

Enligt rapporten 2006:7 är det även allmänt känt att familjer med utländsk bakgrund har 

sämre ekonomi, utbildning och arbetsmarknadsanknytningar. De bor oftast också i sämre 

miljö där de påverkas negativt p.g.a. att dessa bostadsområden är oftast drabbade utav 

problem.  

De sammanfattande faktorer för unga enligt Brottförebyggande rådets rapport 2006:7 som kan 

komma att utveckla ett brottsligt beteende är:  

 Om man är aggressiv, fientlig med ett utagerande beteende mot vuxna och barn. 

 Om man förstör för andra, har sönder saker och i övrigt uppvisar ett bråkigt 

beteendemönster. 

 Om man tidigt har koncentrationssvårigheter och är hyperaktiv. 

 Om man har svårt att tolka och bemöta andra samtidigt som man är sen i 

kunskapsrelaterande och känslomässiga utveckling. 

Föräldrar har en stor och central roll för barnens utveckling som betyder mycket för dem om 

vem dem kommer att bli i framtiden d.v.s. deras identitet. 

 

2.3 Tidigare forskning                                                                                                              

I följande del har jag tagit upp fakta ur två vetenskapliga artiklar som är hämtade ur 

läkartidningen. Den ena artikeln är skriven av Per-Anders Rydelius (2001) och beskriver hur 

rationella förklaringar kring barn och ungdomar har utvecklats när det gäller 

asocialitetsutvecklingen. Medan den andra är skriven av Håkan Stattin (2001) och tar upp 

undersökningar som går ut på föräldrars övervakande av barnen och hur den påverkar dem.  
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2.3.1 Ungdomsasocialitet och hemmiljö – behov av tvärvetenskaplig modell                   

I artikeln ”Ungdomsasocialitet och hemmiljö - behov av tvärvetenskaplig modell” publicerad 

av Rydelius (2001), skriver han om risker som kan komma att utsätta ungdomar för asocialitet 

och få en psykosocial anpassning senare i vuxen ålder. Samt står det fakta om hur det har 

utvecklats sen förr i tiden och vilka individer som har haft en betydelse för vetenskapen.  

Nuförtiden existerar riskfaktorer överallt i samhället i olika former, inom just 

beteendevetenskaperna så refereras dessa till sjukdom eller har sitt ursprung i familjens, 

vänners och samhällets påverkan. De riskfaktorer som är allmänna har större betydelse än de 

som är ärftliga eftersom dessa är begränsade när det gäller deras betydelse. Att kunna påverka 

riskfaktorer och vända det till något positivt kan man uppnå via yttre omständigheter, bl.a. att 

ha stödjande föräldrar och en bra skolgång som kallas för skyddsfaktorer. Om en individ 

påverkar själv sina riskfaktorer till det bättre t.ex. genom sin personlighet kallas dessa 

riskfaktorer för maskrosbarnsfaktorer.  

Rydelius (2001) tar upp Dr Georg Still som var en utav Englands ledande professorer i 

pediatrik under 1902, han utgick från begreppet moralisk kontroll. Här påpekar han att unga 

inte påverkas av arvet utan att sådana riskfaktorer utvecklas i samband med deras kognitiva 

relation till miljön.  

Om den här förmågan utvecklades på ett negativt sätt så skulle ungdomar komma att lida av 

karakteristiska symtom. Till detta identifierade han två mediciniska och ett psyktillstånd som 

kunde antas som orsaksförhållanden. Dessa tre orsaksfaktorer var allmän försämring av 

intellektet, fysisk sjukdom och en sjuklig manifestation utan allmän försämring av intellekt 

och utan fysisk sjukdom.  

Rydelius (2001) beskriver även en studie som Dr Georg Still utförde, den gick ut på cirka 

tjugo stycken fall där han analyserade unga och kom fram till att det mest slående bevis finns i 

familjens historia. Under studien fann han störningar av intellekt, epilepsi eller moraliska 

förfall av ett eller annat slag i familjens historia i en stor del av dessa fall. Denna punkt 

noterades i sjutton av tjugo fall och tolv patienter av sjutton stycken visade tecken på 

instabilitet hos denna typ. Han fann även ett antal psykosociala och mediciniska riskfaktorer i 

de ungas uppväxtmiljö. Dessa karakteristiska symptom var bl.a. svartsjuka, laglöshet, 

oärlighet, elakheter m.fl. De mer allvarliga psykosociala och mediciniska faktorerna var bl.a. 

att fadern var alkoholist, att fadern var galen och mördade moder, att modern var neurotiska 

och att syskonen hade återkommande attacker av svartsjuka m.fl.  
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Det Dr Still tar upp enligt Rydelius (2001) kan relateras till det som i Sverige tidigare har 

kallats för dåligt uppförande, psykopati och karaktärsstörningar och som nuförtiden med 

DSM-terminologi kallas för uppförandestörningar. Dr Still förknippade beteendestörningar till 

konstitution, sjukdom och miljö. Han ansåg att en dysfunktionell uppväxtmiljö där den 

konstitutionella faktorn var begåvningen som i samband med familjefaktorerna bidrog till 

beteendestörningar. Han påpekade även att grunden till hypotesen var i behov av en 

helhetsmodell med pedagogiska, mediciniska och psykosociala inslag för att man skulle 

kunna förstå problemet, under senare tid har det framgått att ett tvärvetenskapligt samarbete 

behövs för att först asocialitetsutvecklingen hos barn.  

Två andra betydelsefulla avhandlingar som Rydelius (2001) tar upp har skrivits av Torsten 

Ramer och Bertil Hallgren. Hallgren tog upp ämnet dyslexi, han visade att i hälften av fallen 

med läs- och skrivsvårigheter låg det en ärftlig enhet i andra fall skulle man söka efter 

begåvningssvårigheter i hem- och skolmiljö. Medan Ramer tog upp inlärningsproblem, 

begåvningsfaktorer och skolans roll för de ungas kommande anpassning. Hans uppfattning 

kan även idag ses som användbar för att förstå skolans roll för asocialitetsutveckling.  

Ramer återgår till Stills undersökning och påpekar att den var realistisk då unga med sämre 

skolförutsättningar löper en större risk att bli asociala eller få psykiska problem, om inte man 

anpassade skolan till deras villkor. Unga som var utsatta för detta påpekade Ramer vara 

känsliga och sårbara, han tog även upp att temperamentsfaktorerna kan ha större påverkan än 

begåvningsfaktorerna för att få en förståelse för riskerna med senare dålig anpassning.  

Ramers kunskaper togs till hänsyn och undervisningen, då klassens storlek samt lärarens 

utbildning anpassades till barnens förmågor. Det som ansågs vara relevant var att i klassen 

skulle det finnas max femton stycken barn om det gällde inlärningsproblem medan det skulle 

finnas max tio till tolv barn om det gällde beteendeproblem.  

 

2.3.2 Att övervaka sina barn eller inte                                                                                 

Håkan Stattin (2001) sammanställer ett tiotal specifika undersökningar, med sammanlagt 

8000 ungdomar och deras föräldrar. Det har varit mest tvärsnittsundersökningar av 14-15 

åringar men även en longitudinell undersökning av 13-14 åringar som har genomförts av olika 

forskare där syftet har varit att ta reda på vilken påverkan föräldrars övervakning har. 
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Idag finns sociala anpassningsproblem bland ungdomar över hela västvärlden, dessa problem 

kan vara kriminalitet, alkohol- och droganvändning som oftast börjar i tretton till fjorton års 

ålder. Hos vissa ungdomar i undersökningen kan dessa problem bara vara tillfälliga men hos 

andra kan de bli bestående. Föräldrar vill veta vad de kan göra för att deras ungdomar inte ska 

utsättas för dåligt inflytande.   

Enligt artikeln ”Öppna, inte övervakande, barn löper mindre risk att bli kriminella” av Håkan 

Stattin (2001) framgår det att de ungdomar som inte är sociala har svaga band till sina 

föräldrar, de saknar värme och tillit samt får de inte stöd och uppmuntran av sina föräldrar. 

Enligt empiriska studier som har genomförts tidigare har det visat sig att 

familjesammanhållningen är något som saknas hos dessa ungdomar. Föräldrarna ska övervaka 

deras beteende, de ska få reda på vad de gör ute, vem de umgås med och vad de gör på 

fritiden. Här kan man dra slutsatsen att föräldrars övervakning kan upphäva ungdomars 

beteende och sociala problem men är det den slutgiltiga problemlösningen.   

Enligt Stattin (2001) framgår det att föräldrar som inte övervakar sina ungdomar kan leda till 

att de är ute sent på kvällarna, skaffar sig ett dåligt umgänge och andra problem. De 

ungdomar som saknar övervakning löper en större risk att bli utsatta för kriminalitet och 

drogvanor. Ungdomar vars föräldrar inte visar intresse för är oftast brottsbelastade, använder 

droger och är inte sociala. Utifrån detta framgår det att de här ungdomarna inte klarar sig i 

skolan och har oftast kriminella vänner som drar de till brott. Det har senare visat sig vara 

missledande, den här idén om att föräldrarnas kontroll över sina ungdomars beteende har fram 

till idag varit accepterad men det håller inte i längden. Det har byggts upp på en felaktig 

slutsats vilket syftar på att föräldrars kunskap har kommit från deras kontroll och 

övervakning.  

I artikeln tar Stattin (2001) även upp undersökningar som forskare genomförde för att få reda 

på hur föräldrarna fick sin kunskap om sina ungdomars beteende utanför hemmet. Till detta 

studerades två källor, den ena var att föräldrarna frågade sina ungdomar om vad de gör på sin 

fritid och den andra var att föräldrarna försökte kontrollera samt skapa sig en uppfattning om 

deras beteende. Här visade det sig att föräldrarna inte agerat själva och frågat ut sina 

ungdomar utan att de själva hade berättat för dem. Den viktigaste informationen blev det som 

ungdomarna valde att berätta för sina föräldrar om när det gällde deras fritidssysslor. 

Föräldrarnas utfrågande och kontroll visade sig ha en mindre betydelse.  
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För att detta skulle försäkras och inte visa sig vara ett slumpmässigt resultat gjordes en 

pilotstudie utifrån samma undersökning där 744 stycken ungdomar och deras föräldrar i 

Mellansverige undersöktes. Den större undersökningen omfattade 1 100 stycken ungdomar 

och deras föräldrar i en större kommun. Här framkom det ingen större skillnad då resultaten 

var nästan identiska, som baserades på att föräldrarna inte tar egna initiativ utan utgår ifrån 

sina ungdomar. Andra liknande undersökningar har resulterat i samma sak, att unga löper 

mindre risk att bli antisociala ju större kunskap föräldrar har om deras betydelse. Analyser 

utifrån dessa undersökningar som genomfördes har visat att föräldrarnas kunskap baseras på 

ungdomars berättande. Det går inte ut på att föräldrarna övervakar sina ungdomar utan deras 

öppenhet mot föräldrarna. Det har visat sig att föräldrar som övervakar sina ungdomar bidrar 

till att de unga känner sig kontrollerad. Dessa ungdomar som upplever detta visade sig ha en 

sämre relation till föräldrarna som bidrog till bl.a. att de hade sämre yttre samt sämre intern 

anpassning.  

Dessa undersökningar som har genomförts hänvisar att hur mycket ungdomar väljer att 

berätta för sina föräldrar har grunden i hur föräldrarna reagerar. Om föräldrarnas reaktion är 

negativ påverkar det ungdomarna och leder till att föräldrarna inte får veta mycket. En annan 

faktor som är avgörande för hur mycket de unga berättar är hur ofta föräldrarna frågar ut samt 

kontrollerar de. Det kan även vara så att om ungdomar känner misstro från föräldrarna så kan 

det ha en negativ påverkning. Det handlar om att föräldrarna måste på något sätt acceptera 

sina ungdomars privatliv samt att känna tillit till att de reagerar rätt när dem inte är i närheten. 

På detta sätt kan föräldrarna få mer kunskap och ungdomarna kan känna tillit. Desto mer 

föräldrarna frågar ut sina ungdomar desto mindre villighet finns det från deras sida att vara 

öppen.  

Andra anledningar till att ungdomar inte delar med sig kan vara om föräldrarna utnyttjar, 

bestraffar och gör narr utav det de berättar. Att de unga ska vara villiga till att berätta för 

föräldrarna om sitt beteende krävs det även värme från föräldrarna. Denna värme skapar en 

grund till relationen mellan de.  
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3. Teoretiska utgångspunkter                                                                               

Här kommer jag att presentera fyra olika teorier som jag har valt att utgå ifrån för att sedan 

kunna analysera det som sagts under intervjuerna. Dessa teorier anser jag har ett samband 

med mitt valda ämne, där dessa teorier ska skapa en förståelse till varför unga män kan 

komma att utveckla ett kriminellt beteende.  

 

3.1 Howard S. Beckers stämplingsteori                                                      

Stämplingsteorin är en kedja sammanfogade idéer som avser att öka förståelsen för hur ett 

beteende blir identifierat som avvikande. Det som kännetecknar stämplingsteorin är hur själva 

avvikelsen skapas mellan avvikare och icke-avvikare (Becker 2006). När en handling eller ett 

beteende stämplas som avvikande måste hänsyn tas till hur den eller det bemöts av 

omgivningen. Det som studeras för att komma fram till ett avvikande beteende är processen 

och interaktionerna kring avvikelsens skapande (Becker 2006).  

 

3.1.1 Avvikelse och samhället  

Enligt Becker (2006) skapas avvikelse av samhället, han menar att en social grupp kan skapa 

avvikelse genom att grunda egna regler som utgör själva förseelsen (Becker 2006, s 22). 

Själva avvikelsen är på så sätt inte ett kännetecken i sig utan den skapas till följd av 

omgivningens reaktioner. Om en handling eller ett beteende är avvikande eller inte beror helt 

och hållet på hur omgivningen reagerar på den eller det (Becker 2006, s 22). Något som också 

har stor betydelse med tanke på det avvikande beteendet är vem det är som begår handlingen. 

Vissa regler kan tillämpas mer på vissa personer än andra och detta kan ha att göra med vart 

personen i fråga kommer ifrån. Har det till exempel att göra med ungdomsbrottslighet visar 

studier att pojkar från medelklassområden inte kommer lika långt i rättsprocessen som pojkar 

från slumområden (Becker 2006, s 25). Avvikelse är således inte en egenskap hos själva 

beteendet utan finns i samspelet mellan personer som begår en handling, samt dem som 

reagerar på den (Becker 2006, s 25). 

 

I det moderna samhället är det inte lätt att komma överrens om vilka regler det är som gäller 

eftersom att de skiljer sig åt och tillämpas beroende på vilken situation man befinner sig i. De 

avgörs beroende på klassmässiga, etniska, yrkesbestämda och kulturella riktningar. De olika 

grupperna har ofta olika regler och detta utvecklar i sin tur skilda regelgrupper (Becker 2006).  
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3.1.2 Avvikelse och individen  

När ungdomsbrottslighet studeras är det viktigt att se på intelligensen, området där den unge 

bor, hur familjeförhållandena ser ut eller helt enkelt en kombination av dessa faktorer (Becker 

2006). Studier tyder på att en person som begår en avvikande handling redan första gången 

gör det avsiktligt och att det finns en drivkraft bakom vilket Becker (2006) kallar avsiktlig 

nonkonformitet. Enligt psykologiska teorier ligger orsaken till personens drivkraft i tidiga 

erfarenheter vilka skapar omedvetna behov hos individen. Dessa behov måste i sin tur 

tillfredställas för att individens balans ska kunna bibehållas, (Becker 2006, s 36). Helt 

beroende på individen och dennas sätt att leva kan vissa personer vara helt fria att följa sina 

impulser, vilket i sin tur kan leda till avvikelse. Enligt Becker (2006) bygger vissa individer 

hela sin identitet genom sitt avvikande beteende. Det handlar i vissa fall om att utveckla både 

motiv och intressen genom det avvikande beteendet. Vissa individer lär sig med tiden att delta 

i specifika subkulturer som är arrangerade kring ett speciellt avvikande (Becker 2006). 

 

När en individ tar steget in i en organiserad avvikargrupp förändras dennas självbild. De har 

alla en sak gemensamt; avvikelsen, och genom denna skapas en känsla av ett gemensamt öde 

(Becker 2006, s 44). Genom detta kan en gemenskap hos gruppen växa som i sin tur kan få 

dem att se världen ur ett annat perspektiv, det vill säga att de kan få en känsla av hur de som 

grupp kan hantera världen på ett sätt som passar dem som avvikande grupp. De flesta i en 

organiserad avvikande grupp har olika skäl som får dem att fortsätta sitt avvikande beteende. I 

deras ögon verkar skälen sunda vilka får dem att se positivt på handlingarna de begår. De får 

även upp ögonen för hur de kan utföra sina handlingar på enklaste sätt och på så sätt undvika 

vissa besvär. Det som är negativt med detta är att de till stor del får individerna som ingår i 

gruppen att fortsätta sin karriär eftersom individen både lärt sig att undvika vissa problem 

samtidigt som denna ökat sin motivation för att fortsätta på samma bana (Becker 2006, s 44). 

 

 

3.2 Walter Millers kulturöverföringsteori 

Millers kulturöverföringsteori som Ohlsson och Swärd (1994) beskriver utgår ifrån att 

ungdomskriminalitet orsakas av normer och värderingar som finns i den lägre klassens kultur. 

Miller genomförde en studie där han studerade innevånare i miljöer med hög grad av 

kriminalitet och här förklarade han att slumområden hade en avgränsad stabil kulturell miljö.  



 17 

Samtidigt att dess innevånare levde på gränsen till resten utav samhällets sociala och 

ekonomiska system. Innevånare i slumområden har inte samma möjligheter som övriga 

innevånare i samhället därför söker de sin framgång i sitt eget område (Ohlsson & Swärd 

1994).  

 

 

3.2.1 Slumområden och beteende 

De beteenden som blev accepterade i slumområden enligt Miller var avvikande och medförde 

oftast kriminalitet. Beteenden som förekommer i slumområden är bråkstake, tuffhet och 

smarthet. I slumområden ska en individ helst ha bra rykte om sig att vara en slagskämpe men 

att utföra det offentligt kan slå emot en själv och det kan leda till att man förlorar sin status.  

Att vara tuff anses vara viktigt eftersom styrka värderas väldigt högt, dessa vill inte visa sig 

vara svaga och mjuka. När det kommer till smarthet ska man vara det men inte i en 

intellektuell betydelse utan endast när det gäller att kunna klara sig i området.  

I slumområden har oftast ungdomar brist på annat så de söker sig till spänning vilket oftast 

resulterar i kriminalitet. I ett slumområde ska varje individ sträva efter att vara fri och 

självständig. Ungdomar i de flesta slumområden söker sig till gäng som består av klara 

gränser för att vara medlem. Att tillhöra ett gäng i ett slumområde och vara framgångsrik 

inom den ger ungdomar en hög status där de anses vara vuxna och accepterade utav andra 

individer. Alla dessa beteenden som en individ ska ha i ett slumområde bidrar till att man står 

i konflikt med samhällets normer och värderingar (Ohlsson & Swärd 1994).  

 

 

3.2.2 Slumområden och familj  

Att kunna vara en kärnfamilj i ett slumområde är inte enkelt eftersom det är oftast så att 

mannen i familjen är begränsad när det gäller t.ex. arbete och detta leder till att han inte klarar 

av försörjningen och sysselsätter sig med annat. Här får kvinnan vara den dominanta i 

hemmet och därför lider pojkarna av att hitta sin manliga identitet eftersom en ordentlig 

fadersfigur saknas. Medan modern försöker skydda sina barn så söker dem sig automatisk till 

olika gäng i slumområden. När dessa ungdomar väl tillhör ett gäng så känner dem sig dugliga 

och får känna av den manliga identiteten de är i behov utav.  
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Miller beskriver att varje slumområde har sina normer och värderingar som skiljer sig från 

den vanliga kulturens, samt att kriminalitet bildas utav dessa som en naturlig konsekvens än 

att det är ett medvetet brott mot de normer och värderingar som existerar i den dominerande 

kulturen (Ohlssons och Swärd 1994).  

 

 

3.3 Peter L. Berger och Thomas Luckmann socialisationsteori 

Enligt Berger & Luckmann socialisationsteori formas individens identitet med hjälp av olika 

sociala processer. För att en individ ska kunna förstå dess medmänniskor samt en uppfattning 

om hur den sociala verkligheten ser ut krävs en internalisering av verkligheten (Berger & 

Luckmann 1979). Individen blir social i samspel med andra människor och på så sätt skapas 

en meningsfull verklighet. Individen måste skapa en förståelse för samhället, både objektivt 

och subjektivt. Genom olika socialisationsprocesser skapar individen kunskap samt 

medvetenhet om samhällets regler och normer. På så sätt formar individen även sitt eget 

beteende (Berger & Luckmann 1979).  

 

 

3.3.1 Primär socialisation  

Den första socialisationen individen genomgår kallas; primär socialisation. Denna är 

grundläggande för individens utveckling. Individen gör en tolkning av en objektiv händelse, 

vilken i sin tur är en annan individs subjektiva process. På så sätt blir upplevelsen av den 

objektiva händelsen istället subjektivt meningsfull för individen och denna formar en 

förståelse för sina medmänniskor (Berger & Luckmann 1979, s 153-161).  I situationer som 

denna är det inte nödvändigt att individen förstår den andra individen helt men åtminstone 

förstår den subjektiva meningen. Detta kan förklaras genom att individen preliminärt tar över 

den signifikante andres tolkning av situationen. Med signifikante andre menas någon som 

finns nära barnet i dess uppväxt såsom till exempel dennas mamma eller pappa, någon som 

bestämmer helt enkelt och som barnet kan identifiera sig med. Barnet föds in i de normer och 

regler som dess omgivning följer och lär sig att följa dessa. Detta upphör när barnet har de 

förkunskaper som krävs för att kunna fungera i samhället (Berger & Luckmann 1979, s 153-

161). 
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3.3.2 Sekundär socialisation  

Den sekundära socialisationen är de processer som följer den socialiserade individen in i nya 

sektorer i samhället. Individen kan då märka att det som den signifikante andre har 

internaliserat individen i kanske inte riktigt stämmer och att det finns fler upplevelser och 

tolkningar av världen än dessas (Berger & Luckmann 1979, s 162-171). Denna socialisation 

är den utveckling som sker efter den primära. Den sekundära socialisationen kan innebära att 

individen väljer att fördjupa sig i något i samhället som denna är intresserad av. För att detta 

ska fungera krävs vissa förkunskaper för att individen ska kunna genomföra fördjupningen av 

det valda temat. Det gäller alltså för individer att bredda sina kunskaper för att processen ska 

kunna utvecklas (Berger & Luckmann 1979, s 162-171).  

 

 

3.4 Jerzy Sarnecki                                                                                              

Sarnecki (1981), professor i kriminologi hävdar en flerfaktorteori i förklaringen till kriminellt 

beteende. Det är sammanvägning av dessa som förklarar varför ungdomar begår brott. Det 

handlar om misslyckanden under skoltiden, föräldrars omsorgsförmåga, arbetslöshetens 

inverkan, de ungas fritidsintressen och samspelet mellan ärftliga förhållanden och 

uppväxtmiljön. Nedan följer en redovisning av dessa förhållanden.  

Till ungdomar räknas individer mellan 16-20 år, d.v.s. de anses inte vara barn men accepteras 

inte som vuxna. Enligt forskare bör kriminella beteenden undersökas i individens tidiga 

barndom. Under ungdomstiden genomgår en individ massor med olika avgörande punkter i 

sitt liv (Sarnecki 1981).                                                                                                    

 

3.4.1 Skola                                                                                                                                      

Enligt Sarnecki (1981) har ungdomar som är invandrare har större benägenhet att begå brott 

eftersom de är i ett främmande samhälle där dem måste ta hänsyn och anstränga sig mer till 

ett nytt samhälle. Ungdomar som inte är invandrare har redan det språkliga och kulturella 

arvet medan ungdomar med invandrarbakgrund måste kämpa mer. Detta utmärker sig oftast i 

skolan då skillnaderna är stora och de som inte klarar av skolan löper större risk att bli 

asociala.  
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Dessa ungdomar kommer automatiskt att söka sig till en värld utanför skolan för att räcka till 

på andra områden. En annan värld utanför skolan brukar oftast bestå av brottsliga aktiviteter. 

Har en individ redan problem i skolan lär det inte bli lättare i framtiden som kommer få svårt 

för att känna tillfredställande.  

Ungdomar som är brottsliga väljer att skolka och har betydligt lägre betyg i skolan. Dessa har 

oftast dåliga betyg innan de börjar ägna sig åt brott. Ungdomar som är med om detta kan 

känna sig misslyckade i skolan som leder till ett avvikande beteende och som småningom 

leder till brott. Eller så kan det även vara så att ungdomar är redan med i ett avvikande gäng 

och väljer att lära in deras normer och värderingar istället för skolans.  

Att inte kunna anpassa sig till skolan påverkar en individs val av umgänge, normer och 

värderingar (Sarnecki 1981).                                                                                                         

 

3.4.2 Familj                                                                                                                                

En förälders uppfostran är en stor och viktig del av barnens uppfostran. Därför är det viktigt 

att barnens känslomässiga och sociala relation inte har med för många individer att göra. Det 

är inte bara viktigt att ta hand om barnen utan också på vilket sätt man gör det på.  

Förutom relationen mellan föräldrar och deras barn ska vara bra, så ska även föräldrarna 

hjälpa, kontrollera, ha tillsyn och förutsägbara reaktioner till sina barn. Föräldrarna måste ha 

regler i hemmet som barnen förstår och att kraven på dem är anpassade efter barnens förmåga 

att uppfylla dessa. Detta är extremt viktigt under barndomen och ungdomstiden. Uppfostran 

har att göra med ett samspel mellan föräldrar och deras barn.  

En avsaknad av en fadersfigur under en längre tid har visat sig påverka pojkar negativt. För 

deras psykiska och sociala utveckling är det viktigt att ha en fadersfigur oavsett om det är en 

biologisk eller inte (Sarnecki 1981). 

 

3.4.3 Arbetslöshet                                                                                                                        

I Sverige går man i skolan till 18-19 års ålder och efteråt är det meningen att man ska bege sig 

ut i arbetslivet men ungdomar börjar oftast syssla med kriminalitet i 13-15 års åldern. Detta 

leder till att de redan förstör sitt brottsregister och får svårt att få arbete eftersom det inte är 

många som vill anställa en individ med brottsligt register.  
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Detta bidrar till att individen inte har mål i livet, börjar umgås med andra utslagna, negativ 

miljö, dålig ekonomi och till slut leder allt detta till ingen solidaritet med samhället och dess 

normer. Att inte få något arbete kan leda till att det asociala livet tar över och att de väljer en 

väg som senare är svår att ta sig ur (Sarnecki 1981). 

 

3.4.4 Fritid och umgänge                                                                                                   

Ungdomarna nuförtiden har behov av att umgås med varandra och behöver någonstans att 

vara. Eftersom fritidgårdar och föreningslokaler har sina krav väljer dem att söka sig till andra 

plaster där inga krav finns. Olika miljöer har olika påverkan på individer där vissa ökar risken 

för asocialitet.  En individ är i grunden svag och klarar inte av vissa frestelser eftersom 

tillgång till prylar idag är större än någonsin (Sarnecki 1981).  

 

3.4.5 Miljö och arv                                                                                                                 

Hos vissa individer är risken att bli kriminell större än hos andra. Detta beror på arv och 

miljöpåverkan, oftast handlar det om ett samspel mellan dessa.  

Unga män är oftast mer kapabla till att begå brott än unga kvinnor. Detta beror på arvets 

påverkan, karaktären av biologiska skillnader och skillnaden i hormonutsöndringen. Unga 

män kan lida av en jagsvaghet som innebär att man har svårigheter med impuls- och 

affektkontroll, lägre ångesttolerans, svårigheter att klara av inre spänningar och att bearbeta 

inre samt yttre konflikter, att man har dåligt utvecklade moralföreställningar.  

Jagsvagheten visar samband med dålig social bakgrund och dålig uppfostran. Dessa 

ungdomars enda möjlighet att bli accepterade är genom gemenskapen i en avvikande grupp. 

När det kommer till ärftliges betydelse så utgör den en roll för avvikande beteende. En individ 

som har låg intelligens och visar aggressivitet har samband med kriminalitet eftersom 

individens inlärningsförmåga påverkas och kan innebära att individen begår brott. 

Speciellt om individens uppväxtvillkor är sämre än normala, sämre relation till vuxna och 

sämre anpassning till de förväntningar de har på sig.  

En individs beteende består av både ärftliga och miljöbetingade faktorer. Vilket utav dessa två 

har störst betydelse är tveksamt eftersom det ena leder till det andra. Om en individ väljer att 

begå ett brott så måste tillfället finnas (Sarnecki 1981).  
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3.5 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter                          

Dessa ovanstående teorier som jag har beskrivit kommer jag använda när jag ska analysera 

materialet jag har fått fram under intervjuerna. Alla dessa teorier har någon sorts beskrivning 

när det gäller orsaker bakom kriminella handlingar. Becker (2006) beskriver vad avvikelse är 

och varför någon väljer att avvika samt hur samhällets regler skapa. Denna teori ska jag utgå 

ifrån för att förstå varför dessa unga män har valt att avvika och vilka normer de går efter. 

Som leder mig vidare till Millers kulturöverföringsteori (Ohlsson & Swärd 1994) som 

beskriver hur ungdomskriminaliteten påverkas av normer och värderingar i den lägre klassens 

kultur som hänger ihop med Berger & Luckmann (1979) där de skriver om hur individers 

identitet formas med hjälp av sociala kontrollprocesser. Till slut återstår Sarnecki (1981) som 

ser på brottslighetens orsaker ur ett samhällsperspektiv, hur de sociala aktiviteterna i samband 

med relationer påverkar en individ till att begå brott.  

Dessa teorier går hand i hand med varandra eftersom de omfattar både olika 

samhällspåverkningar och personliga orsaker som kan ligga bakom ett kriminellt beteende. 

Detta är till min fördel då jag kan sträva efter att få en klarare syn och täcka hela utbudet av 

dessa unga mäns berättelser. Jag ska tillämpa dessa teorier på materialet på det sätt att jag ska 

nå en förståelse bakom ungdomarnas val och vilka personliga och sociala faktorer som har 

förekommit utifrån deras perspektiv. Vad som kan komma att stämma in med teorierna och 

vad som kan skilja de åt.  
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4. Metod                                                                                                                            

I följande del ska jag förklara och motivera mitt val av metod samt beskriva hur jag har gått 

tillväga. Jag kommer bl.a. även att ta upp trovärdighet, etiska aspekter och min reflektion som 

har följt mig under studiens gång.  

 

4.1 Val av metod                                                                                                        

Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod då jag vill nå en djupare förståelse av mitt valda 

ämne eftersom den kvalitativa metoden erbjuder mig att ägna mig åt de unga mäns 

erfarenheter som de har upplevts eller genomgåtts. I min situation så lär dessa unga män mig 

om deras värld medan jag söker efter bl.a. deras uppfattning, attityd samt beteende som bidrar 

till något slags mönster. Den kvalitativa metoden går ut på att uppfatta mänskliga aktiviteter 

som en slutgiltig produkt av symboler och betydelser som en grupp använder för att förklara 

sig i samhället (Denscombe 2000, s 243). Jag tyckte att denna metod var mest anpassad till 

min studie för att jag vill undersöka vad som sker i ett och samma umgänge, vilka sociala och 

personliga förhållanden som kan ha påverkat dessa unga män till att begå brott. Här ska jag 

lägga fokus på bl.a. umgängets aktiviteter, relationer, beteendemönster och normer för att 

kunna hitta realistiska skillnader och likheter mellan dessa unga män.                                                                           

Inom den kvalitativa metoden så produceras data utifrån de unga männens berättelser medan 

jag tolkar och använder den. Detta innebär att jag som forskare har en viktig roll i 

produktionen och tolkningen av kvalitativa data då min identitet, värderingar, övertygelser har 

en avgörande roll. Jag väljer att hantera min personbliga inbladning på det sätt att jag 

erkänner att jag som forskare spelar roll men väljer att försöka ha en kontroll över min attityd 

och inte ha personliga fördomar under tiden forskningen pågår (Denscombe 2000, s 244).                                                                 

Jag som forskare vill förstå, tolka samt analysera unga mäns berättelser som de själva väljer 

att berätta ur sina perspektiv. Umgänget består av sju stycken unga män som står varandra 

väldigt nära, jag ville inte ha med andra utomstående som umgås med dessa eftersom studien 

hade tappat sitt syfte. Jag har valt att använda mig utav intervjuer som är semistukturerade, 

som innebär att jag har en lista (intervjuguide) med vilka frågor som ska behandlas på ett 

ungefär. Jag som intervjuar lämnar rollen att prata åt de unga männen för att de ska tala fritt 

och inte styras av mig som intervjuar (Denscombe 2000, s 135).  
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När man intervjuar en individ så finns det flera faktorer som har en större betydelse, först och 

främst är det olika svarsalternativ man kan få som beror på hur den intervjuade uppfattar den 

som intervjuar.  

Andra faktorer är intervjuarens kön, ålder och etiska ursprung som har betydelse för 

informationen man får samt hur ärlig den intervjuade är (Denscombe 2000, s 139). I mitt fall 

är detta faktum eftersom informationen jag vill ha är personlig och frågorna kan uppfattas 

som känsliga.  

Jag använde mig utav bandspelare för att få med allting samt att jag observerade dem 

intervjuade när det kom till kroppsspråk o.s.v.                                                                                                   

Att man använder bandspelare är väldigt praktiskt eftersom man får en permanent och 

fullständig dokumentation av den information man får ut vid tillfället då intervjun sker. Att 

jag genomförde fältanteckningar ger mig chansen att komplettera resten av intervjun då jag 

beskriver intervjulokalen, klimatet och atmosfären (Denscombe 2000, s 145).                               

 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats                                                                 

Hermeneutiken ger oss individer chansen att skapa en förståelse för saker och ting. I min 

studie utifrån detta vetenskapliga perspektiv kan jag försöka förstå dessa unga män genom att 

jag som forskare sätter in mig i deras tankar och känslor. Jag kan på sätt och vis tolka dessa 

unga mäns upplevelser då jag ser mig själv genom en introspektion. Utifrån detta kan även en 

hermeneutisk tolkning vara ett resultat av mänskliga handlingar (Thurén 1991).                      

Jag vill undersöka samt nå en förståelse kring varför unga män utvecklar ett kriminellt 

beteende. Alla individer fungerar på olika sätt och det är inte enkelt att alltid förstå en individ 

utifrån ens förnuft. Detta beror på att alla individers förförståelse ser olika ut samt deras sätt 

att tänka och reagera. Det är här hermeneutiken jag kan använda mig utav och skapa mig en 

verklig och realistisk förståelse.                                                                                        

Hermeneutikens tolkning har sin grund i tolkning av texter som kompletteras med empiri och 

logik i samband med materialet. Det handlar inte bara om det intellektuella utan också om att 

skapa sig en förståelse. Den är mest lämpad för studier som har att göra med individer och 

deras beteende, vilket jag finner är ganska lämpligt för min studie (Thurén 1991).                          

Jag tänker utnyttja den hermeneutiska tolkningsläran på så sätt att jag ska hitta likartade 

orsaker samt beteende bland unga män som kan ha orsakat det kriminella beteendet.  
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Jag är ute efter att skapa en förståelse eller flera genom att gå in på djupet. Utifrån mina 

kvalitativa intervjuer får jag fram det empiriska materialet som jag i efterhand ska tolka.  

Jag som forskare tolkar först och främst det ur ett helhetsperspektiv som jag sedan skiljer det i 

mindre delar för att just se helheten i dessa. Att dela upp helheten i mindre delar under 

processen ger mig en möjlighet till att reflektera och komma underfund med saker och ting 

som en helhet eller del och tvärtom (Thurén 1991). Detta bidrar till att min förståelse ökar på 

detta sätt, att jag kanske ser det jag annars inte hade lagt märke till.  

 

4.3 Förförståelse                                                                                                       

Alla individer har olika förförståelse om saker och ting kring en. Inom min studie kan min 

förförståelse påverka hur jag ser på det jag ska undersöka. Min förförståelse kan komma att 

leda mina tankar i fel riktning eftersom den utgår ifrån ett önsketänkande.  

Att ha en förförståelse är inget negativt då Thorsten Thurén (1991) nämner att vi individer 

inte kan förstå saker och ting utan att ha en förförståelse. Allt vi upplever tolkar vi i efterhand 

som något (Thurén 1991, s 58). Min förförståelse inför dessa unga män är att de är väldigt 

trygga och har en gemenskap som har utvecklats under åren dem har umgåtts med varandra. 

När det gäller deras omständigheter så har dem inte haft det så bra ekonomiskt ställt och inte 

haft några tillräckligt starka familjära band. Att det kriminella beteendet hos dessa unga män 

utvecklades i ett tidigt stadie där dem har lärt sig av andra att följa den kriminella vägen. Jag 

tror även att nuförtiden handlar det om snabba pengar och att det är främst genom den 

kriminella vägen pengarna kommer. Att unga män väljer kriminalitet före utbildning och 

arbete ses som ingen stor sak eftersom idag är det större efterfrågan när det gäller prylar och 

dyl. Jag tror också att det handlar om att skaffa sig en status som är bra att ha, att skaffa sig ett 

namn av värde och visa vad man går för. Min förförståelse är inte faktabaserad utan den 

grundar sig i värderingar som har att göra med min moral samt känslor (Thurén 1991, s 36). 

Allt det jag har lärt mig sedan barndomen spelar roll och har att göra med vad jag tycker och 

tänker. Även om jag har min förförståelse så är det viktigt att jag inte manipulerar min 

information till mina värderingar (Thurén 1991, s 42). Om det visar sig att jag är helt ute och 

cyklar med min förförståelse så får jag utgå från den s.k. hermeneutiska cirkeln som innebär 

att min förförståelse i samband med min erfarenhet som utvecklar förförståelsen från 

fördomar till en riktig och verklig förståelse (Thurén 1991, s 50).  
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4.4 Urval                                                                                                                 

Jag har intervjuat sju stycken unga män ur samma umgängeskrets som själva anser sig ha ett 

kriminellt beteende. Dessa unga män är mellan 18-19 år gamla och har umgåtts med varandra 

sedan grundskolan. Så i stort sätt har de växt upp och utvecklats tillsammans under flera år. 

Den information jag får utav våra intervjuer anser jag kommer täcka det jag är ute efter i 

studien. 

Jag har inte stött på några större hinder när jag väl skulle utföra intervjuerna i Malmö på ett 

Internet café. När jag väl bestämde mig för vilka individer som skulle passa för min studie 

utgick jag ifrån ett subjektivt urval som utgick ifrån icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att 

jag handplockade unga män till min studie då jag hade en kännedom om dessa. Jag kände att 

dessa unga män skulle ge mig det data som jag var ute efter i studien eftersom jag hade en 

kännedom om dessa unga män sedan tidigare (Denscombe 2000, s 23). Utifrån detta urval kan 

jag redan efter intervjuerna bestämma vem som gav mig mest information och inom vilket 

område. Dessa unga män kommer ur samma umgänge och det är till min fördel då jag 

kommer få en bredare variation utav informationen ur olika perspektiv från ett och samma 

umgänge (Denscombe 2000, s 23).                                                                                                               

Mitt urval gick ut på att hitta ett par killar i åldrarna 18-20 år som har ett kriminellt beteende. 

Jag ville helst ha samma umgängeskrets då egenskaperna ska vara enkla att fånga. Jag tänkte 

intervjua cirka tio stycken unga män men utifrån mitt urval fick det bli sju stycken annars 

hade materialet förmodligen blivit för mycket för mig eftersom studien är kvalitativ baserad 

och inte kvantitativ. Som sagt väljer jag hellre färre individer med mer värdig information än 

fler med för lite information. Mängden för mig är inte lika viktigt som kvaliteten (Trost 2005, 

s 123).   

 

4.5 Tillvägagångssätt                                                                                          

Innan jag började bestämma tider för intervjuerna så meddela jag dessa unga män vad det gick 

ut på och att det inte skulle vara något skrämmande. Jag pratade med de, berättade att jag var 

intresserade utav ämnet och att jag helst ville spela in det på band. I början var vissa utav de 

lite skeptiska mot det men till slut gick de med på det. Jag förklarade att det enbart var för 

studien och att jag inte skulle använda det i något annat syfte (Denscombe 2000, s 151).  
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När det väl dags var för att utföra intervjuerna valde jag att träffas på det Internet caféet som 

de brukar umgås på eftersom jag ville att det skulle vara en trygg och igenkännande miljö. 

Samt att det skulle vara en fördel för mig att ha de på någon sorts hemmaplan för att inte bli 

störda av främmande individer. Jag började med att intervjua en i taget, det började bra och 

avslutades på ett fint sätt. Fördelen med dessa unga män är att jag vet på ett ungefär vem de är 

och vad dem har för sig. Jag tänkte att det var för det bästa så att jag får ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna, både när det kommer till ärlighet och trygghet. För att inte göra det 

för svårt i början valde jag lite enklare frågor så de skulle slappna av lite (Denscombe 2000, s 

151). Därefter flöt det på med de flesta, vid vissa tillfällen blev det lite tyst och förvirrande 

men man fick styra upp det för att lyckas få igång samtalet igen.  

Tidsperioden för intervjuerna var olika beroende på vem man intervjuade, vissa var ganska 

snabba med att svara andra förklarade lite mer. I samband med detta valde jag att utföra 

ytterliggare en intervju där jag ville gå in mer på djupet, jag valde en utav dessa unga män jag 

redan hade intervjuat så det blev en åttonde intervju. Mitt val gick ut på den som verkade mer 

öppen om situationen och mest intressant när det kom till att förklara sig samt att svara på 

frågor.  

När det kom till avslutningen var jag nöjd men gav ändå tillfälle och frågade om dem ville 

tillägga något mer så tackade jag så hjärtligt och avslutade intervjun (Denscombe 2000, s 

153). Med intervjuerna får jag en detaljerad samt djup data där jag kan vara flexibla och 

ämnet kan utforskas helt. Att spela in intervjuerna är inte ansträngande och man får med allt 

med en enkel utrustning (Denscombe 2000, s 161). Att sedan föra över ljudinspelningen från 

bandspelaren till pappersformat var krävande och tog olika lång tid beroende på hur mycket 

som sagts. Jag var noggrann med att få med allting även om det var något ljud eller liknande 

tog jag med detta (Denscombe 2000, s 153). Detta är den värdefulla delen av forskningen där 

jag väljer att liva upp intervjuerna åter igen. Att jag överför det på papper från ljud är effektivt 

för mig då det är lättare att dela på svaren och att hitta skillnader samt likheter som kan vara 

till hjälp för mig (Denscombe 2000, s 155). En utav de viktigaste delarna för mig var att 

överföra det rätt samt att skriva ner det i ett format där andra läsare förstår vad som sagts, 

d.v.s. att jag snyggar till det (Denscombe 2000, s 156). Allt detta tog tid då man fick stoppa 

och spola tillbaka en hel del för att det skulle bli rätt och att jag skulle vara säker på vad som 

sagts. 
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4.6 Etiska aspekter                                                                                               

Dessa unga män har rätt till sin integritet och värdighet, samt kan komma till skada om något 

som sagts vid intervjuerna kommer ut till andra. Därför förklarade jag för dem när jag väl bad 

om tillåtelse att tystnadsplikt gäller oavsett vad.  

Innan intervjuerna påbörjades förklarade jag även att de får uttrycka sig hur de vill och att de 

inte behöver svara på de frågor de inte vill (Trost 2005, s 104). Jag förklarade även att jag inte 

skulle använda mig utav deras namn. När det gällde intervjuguiden och de frågor jag ville få 

besvarade på fick jag förklara kort för de och vara säkra på att dem gick med på detta, så de 

inte skulle få sig en överraskning och vilja avbryta intervjun med detsamma. Jag valde att inte 

gå in för djupt och ge en riklig beskrivning av frågorna eftersom intervjun ska vara så lite 

styrd som möjligt annars ger man de chanserna att tänka på de frågor som ska ställas i förväg 

(Trost, 2005 s 105).                                               

För att ingen direkt information kommer ut från intervjuerna har jag valt att använda mig utav 

uppgifter som behövs vid resultat/analys och förståelse. Jag har valt att inte benämna de unga 

männen vid namn eller liknande i studien eftersom det inte spelar någon roll för mig eller min 

studie om vem som sagt vad utan det handlar om vad som sagts. Jag ska inte gå in på djupare 

och detaljerade beskrivningar om dessa unga män, bl.a. inte använda mig utav direkta citat ur 

intervjuerna om det kan leda till att ens identitet avslöjas (Trost 2005, s 108-109).  

Att tänka på också är att även om individen inte är närvarande och inte ska läsa min studie ska 

jag tänka på deras integritet. Om jag är i behov att använda mig utav citat ur intervjuerna ska 

jag tänka på att inte avslöja något om de och att texterna är omgjorda från talspråk till 

skriftspråk (Trost 2005, s 109). Det handlar om att det är den intervjuades tolkning som ska 

framhävas och ingen annans därför ska jag respektera de intervjuade och deras privata område 

med tystnadsplikt.  

 

4.7 Trovärdighet                                                                                                     

Ingen kan vara säker på att den intervjuade talar sanning och inte överdriver något. I mitt fall 

är det så att jag har kontakt med dessa unga män och har en uppfattning om vem de är och vad 

dem gör. Så risken till att jag skulle få oärliga svar är ganska liten men detta kvittar egentligen 

då det handlar om de unga männens erfarenheter och upplevelser. Detta bidrar till att jag 

känner mig nöjd och mer självsäker på den information jag har fått ta del av.  
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Jag har även utgått ifrån att banda mina intervjuer så jag inte skulle missa något utav det som 

sagts samt att det var en öppen intervju så de unga männen fick uttala sig hur de ville, med 

detta sagt så manipulerade jag inte fram deras svar.                                                                                    

Kvalitativ forskning har att göra med ord och inte siffror samt att den förknippas med 

beskrivning. Den associeras med mindre studier och utifrån den kan man betrakta saker och 

förknippa dessa med hur de hänger ihop och är beroende utav varandra. Det andra som känns 

lite förvirrande är att jag som forskare blir inblandade men att den är en öppen metod väger 

upp den delen (Denscombe 2000, s 204-207). 

 

4.8 Reflektioner                                                                                                      

Utifrån intervjuerna fick jag en riklig information som jag kan använda mig utav. Jag anser att 

detta är positivt för mig då det är grundläggande och en avgörande moment för min studie. 

Intervjuerna genomfördes på en plats där dessa unga män umgås på eftersom jag ville att de 

skulle känna sig trygga. Även om jag intervjuade de enskilt och satt lite avskilt från resten 

som befann sig i lokalen kan jag uppleva att vi blev lite störda då de intervjuade distraherades 

av andra emellanåt. Å andra sidan tror jag inte att det har påverkat deras svar utan kanske mer 

att de valde att svara så fort som möjligt. Jag upplevde att vissa bara ville stressa sig igenom 

frågorna med att svara så kort som möjligt. När det gäller den kvalitativa metoden så är den 

väldigt passande för min studie eftersom jag söker efter mer eller mindre en förståelse inför 

min studie. Utifrån denna metod får jag inga direkta siffror om antalet unga män som begår 

brott och inom vilket område detta förekommer mest. Genom min studie får jag fram en 

förståelse för just denna umgängeskrets och antar att jag kan ta för givet att denna förståelse 

jag får stämmer överens med andra unga män som är brottsaktiva.  

Vid analysen kan jag få svårt vid att ta upp exakt det som sagts d.v.s. sammanfatta på ett bra 

sätt utan att förenkla och utelämna detaljer. Det är fördel med att informationen jag får är 

verklighet och inte siffror samt att den är djup men på så sätt blir det en generalisering. Det är 

även så att jag som forskare kan komma att påverka analysdelen utifrån mina personbliga 

perspektiv vilket jag erkänner men helst ska försöka undvika så mycket som möjligt under 

forskningen. Jag vill helst och endast utgå ifrån den information jag har fått ut från 

intervjuerna (Denscombe, 2000 s 259-261).  
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5. Presentation av det empiriska materialet                                                                            

Jag intervjuade sju unga män ur ett och samma umgänge, samt utförde ytterliggare en intervju 

med en utav dem. Dessa unga män är mellan arton och nitton år gamla och har 

invandrarbakgrund, vissa utav de är födda i Sverige medan andra kom hit i 4-5 års ålder. Jag 

fann att intervjuerna gav mycket information om vilken situation och uppväxtvillkor dessa 

unga män har haft samt hur de själva relaterar till ämnet brott. De unga männen tog upp ämnet 

brott i intervjuerna från att förklarar den första gången de begick ett till hur dem ser på det nu 

samt varför de fortsätter att begå kriminella handlingar. Jag har valt att utgå ifrån olika teman 

under denna del och motiveringen till dessa är att de anpassar sig till de unga mäns berättelser 

om deras upplevelser samt erfarenheter. Teman jag har valt att utgå ifrån är väldigt enkla samt 

täcker in alla delar som jag har velat ta med, från deras upplevelser i tidig ålder till hur de ser 

på framtiden.  

 

5.1 Familjesituationen                                                                                                           

När det gäller de unga männens familjesituation och vem de bor med visade det sig utav 

intervjuerna att det finns tre olika situationer, vissa utav dessa unga män bor med en familj 

bestående av mamma och pappa, andra unga män bor med ensamstående mamma och sina 

syskon. Samt finns det de som bor själva med sin mamma. Utav denna utsägelse från dessa 

unga män framkom det att det finns de som saknar en fadersfigur i hemmet men de som har 

sina fäder kvar i hemmet har visserligen en manlig förebild, men i båda fallen har de ägnat sig 

åt brott och åkt fast några gånger. Under intervjuerna uppgav de unga männen att de umgås 

med familjen genom att t.ex. äta middag ute, kolla på film och åka go-cart. Ena svarade vid 

tillfrågning utav detta att:  

”Ja, jag brukar umgås ibland med mamma då hon är hemma eftersom jag bor med henne, det är vi 

två i lägenheten. Jag menar då vi hittar tid för att umgås… då vi inte är upptagna. Det brukar oftast 

vara så att vi äter middag eller något liknande som då att vi kollar på en film och så. Men med min 

bror brukar vi träffas då och då men brukar inte göra något speciellt och med min pappa umgås jag 

bara då jag åker till honom i Kroatien”  

Dessa unga män uppger att deras föräldrar är födda utomlands varav en utav de har en svensk 

mamma. När det gäller föräldrarnas arbete visade det sig att samtliga mammor arbetar medan 

papporna är arbetslösa.  
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Det finns endast ett måfå unga män som har både föräldrarna arbetande. Inga utav arbetena är 

väldigt generösa eller ger mycket i lön.  

De flesta utav dessa unga män uppger att deras föräldrar är medvetna om vad de sysselsätter 

sig med och kan inte göra något åt det nu, här får man förklaringen utav en ung man som 

uttalar sig om hans föräldrars syn på hans handlingar har någon betydelse:  

”Mm… nja inte just nu kanske innan var det mer att jag tänkte på hur de skulle reagera och så fick 

jag ljuga för att inte sanningen skulle komma fram. Min bror bryr sig inte för att han lever nästan 

samma liv och min pappa har inte mycket att säga om eftersom han inte bor här med mig och finns 

inte så mycket i mitt liv. Jag har lite skuldkänslor för min mamma, hon vet fortfarande inte allt men 

hon är inte helt dum hon förstår mer än vad jag tror… det finns inte mycket hon kan säga till mig nu 

hade hon fått mig att sluta redan då jag började hade det varit annorlunda men just nu kan hon bara 

acceptera det. Hon har förmodligen insett att jag är smart när det gäller kriminalitet och att det är 

min grej i livet”  

Utav denna ovanstående förklaring får man fram att i början brydde denna unga man sig om 

hans mammas reaktion och vad hon skulle tycka då han strävade efter att dölja sina 

handlingar. Nu menar han att det är så att det har gått så pass långt att hon inte kan göra något 

åt saken. Detta svar framgår ur de flestas intervjuer när det gäller frågan om hur föräldrarna 

ser på deras handlingar och om det har någon betydelse för dem.   

 

5.2 Umgänget med jämnåriga                                                                                    

Intervjupersonerna uppger att de lämnat grundskolan bakom sig och några har efter detta gått 

vidare till gymnasieskolan. De uppger att fortsatta studier inte skulle ha betytt något för deras 

del. Skolan skulle enligt deras mening inte ha kunnat göra någon större skillnad. Främst för att 

de ansåg sig sakna ambition för att satsa på utbildning eftersom de hade svårt att leva upp till 

skolans krav på prestationer.                                 

En utav dessa unga män påpekar att de äldre inom skolan kanske hade kunnat förhindra deras 

beteende om dem hade insett vad de började syssla med. Han syftar till att de undvek skolan 

och allt som hade med den att göra, de började gruppera sig som ett gäng för sig som hade 

andra saker för sig på rasterna än de andra barnen. Han uttrycker det såhär:  
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”Jag vet inte hur de äldre såg på det då kanske om någon hade vetat något om oss hade kanske märkt 

det redan i den unga åldern om någon utbildar eller hur ja ska säga, de kanske hade kunnat förhindra 

för det var ändå lite grupper på skolor så dem borde ändå ha sett åt vilket håll det luta.”  

Dessa unga män anser inte heller att skolan, i deras fall grundskolan hade kunnat påverka 

dem. En utav dessa unga män tyckte att staten hade kunnat göra lite skillnad med att fördela 

individer bättre. Han menar att inte slänga alla utlänningar på ett och samma ställe utan att 

individer ska beblandas med varandra oavsett förmögenhet och bakgrund. När dessa unga 

män bestämde sig för att ge upp skolan uppger de att dem började tillbringa sin fritid med att 

under dagarna träffa kompisar, hänga runt och sälja narkotika för det mesta. I dagens situation 

uppger endast en att han letar efter arbete och en uppger att han går till arbetsförmedlingen 

där hans syfte med det är att få extra pengar och inte för att leta efter arbete.  

När dessa unga män blev tillfrågade om hur länge de känt varandra och om det finns andra 

som umgås med dem uppger de att dem har umgåtts med varandra sen de gick i grundskolan 

och träffas dagligen. De har en stor vänskapskrets men ingen som står dem lika nära, andra 

har kommit och gått bland dem men ingen har fastnat. Någon uppgav att de unga män som 

kan synas med dem ibland ingår inte i deras cirkel utan är där som hjälpande händer endast. 

Inom detta umgänge har de inte satt upp några exakta regler men det gäller att inte försäga 

någon, inte blanda i sig i andras business. Även att inte ljuga för varandra, vara avundsjuk 

samt förstöra för någon är något som ska vara ett självklart.                                              

När det gäller att ha roller i umgänget uppger dessa unga män att dem hade det tidigare när 

dem var yngre men nuförtiden finns det inga bestämda roller utan det är mer så att alla jobbar 

för sig själva men ändå samarbetar emellanåt. I dagens läge medger vissa utav de att andra i 

gruppen kan kännas mer dominanta än andra.                                                                                                  

Att dessa unga män har påverkat varandra är ett självklart enligt dem men de flesta tog även 

upp i intervjuerna att de anser att det har fört med sig både bra och dåliga sidor. Enlig dessa 

unga män är fördelarna att de har åstadkommit något gemensamt, att de hjälper varandra att 

bli ännu större.  

Även att de har klarat sig för det mesta med att komma undan och fortsätter att peppa 

varandra. En utav dessa unga män uttryckte sig så här angående hans uppfattning om hans 

vänners påverkan:  

”Mm… ja mycket då vi har våra stunder och har växt upp med varandra. Jag ser de som något 

positivt i mitt liv då vi har samarbetat för att nå där vi är nu, hade vi inte haft varandra hade vi inte 
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lyckats eftersom ensam är man inte stark för att klara av det vi har klarat av tillsammans. Det handlar 

om att skydda varandra från utomstående som vill förstöra ens rykte och mycket annat” 

Nackdelarna som några uppger är att det kan förekomma tjafs mellan dem och att förr i tiden 

tänkte de inte långsiktigt utan mer mest för stunden och gick miste om saker och ting. Det är 

även så att dessa unga män ser vänners påverkan som något positivt eftersom de har 

utvecklats tillsammans. De medger även att de har blivit uppmuntrade och att de hjälps åt vid 

behov, att de samarbetar lite emellanåt.  

Vänner som inte är kriminella har de flesta utav dessa unga män. Enligt de unga männen 

känner inte vissa utav deras vänner i bekantskapen till deras livsstil medan de som är 

medvetna om den bryr sig inte speciellt mycket och anser att dem är häftiga samt att de har 

mycket pengar.  

 

5.3 Miljön och samhället                                                                                       

Dessa unga män tyckte inte heller att samhället hade kunnat göra något åt brottsligheten, en 

påpekade att det har blivit svårare att begå brott nuförtiden. En utav dessa unga män gav en 

längre förklaring där han utgick ifrån:  

”Ja klart få mer ungdomar till exempel fritidsgårdar där dem kan umgås istället för att vara ute och 

göra kriminella saker… på kvällarna man har inte så mycket att göra så man går … man vill ju vara 

med sina vänner så man går ut och det kanske leder till något kriminellt”                                                                                                                  

Vid tillfrågning om en annan miljö hade gjort någon skillnad så tyckte de flesta att ett annat 

land hade gjort skillnad, en förklarar sig:  

”Ja jag tror det… jag menar om du kollar vilka som begår brott och var de kommer ifrån så är de 

från dåliga områden. De så kallade finare bor oftast i finare område och så har deras föräldrar bättre 

jobb med bättre lön så de får mycket från sina föräldrar.  

Så hade jag bott i annat område eller kanske om jag kanske inte hade flyttat till Sverige så hade jag 

varit nu i någon bondehåla i Bosnien. Det finns inga kriminella, det är ingen som gör inbrott där och 

sånt. Finns inte ens nånting att tjuva där i de bondehålorna som finns där nere”  

Vissa syftade även på om de hade härstammat från en rik familj så hade det varit annorlunda, 

de hade inte begått brott.  
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När det gäller området så är det många utav dessa unga män som reagerade vid tillfrågning 

om hur deras område är och vad de anser om den, här är en djupare förklaring utav en ung 

man som uppger att:  

”Ja du… hmm… vad ska jag säga, det är helt okej område för min del. Jag är van vid det och känner 

de flesta i närheten, alla mina kompisar bor omkring så det är lätt att träffa de hur man vill. Det finns 

bättre område att på bo… jag menar det är ingen rikemans område utan mer där folk har vanliga 

arbeten… inga såna lyx och det finns de som tar hjälp av socialen. Det händer lite skit då och då 

eftersom polisen får rycka ut till området… det är ändå inget litet område. Visst hade jag fått välja så 

hade jag kanske valt att bo på ett mer bättre område, nu är det så att om någon frågar mig var jag bor 

och jag svarar så märker man att de blir lite så … att de tänker jaha. Då menar jag utomstående som 

inte känner mig och kanske att de bor på bättre områden. Men i Malmö finns det lite skit här och där i 

varje område… om man verkligen inte bor i ett område med endast svenskar och där det är extra 

lyxigt”  

 

5.4 Brotten                                                                                                            

De brott dessa unga män begår nu och dem de begick innan är det stor skillnad på. Nu är det 

grövre samt större brott där man riskerar mer om man åker fast. I början uppger de att deras 

kriminella handlingar bestod utav stölder och snatteri men nuförtiden har det övergått till 

inbrott men mestadels olika typer av narkotikaförsäljning, från gräs till kokain. Detta har 

blivit så med tiden enlig de eftersom dem vill ha mer och mer pengar under tiden som går.                                                                                                                                             

Första brottet enligt dessa unga män begick de redan i tidig ålder och de flesta handlade om 

snatteri eftersom de inte hade några pengar för att köpa det dem ville ha.  

Utifrån intervjuerna visade det sig att dessa unga män började syssla med brott tillsammans 

med kompisar. Några utav dem stal cyklar och gjorde inbrott där de stal saker för att sälja det 

vidare och tjäna pengar för att försörja sig själva.  

De uppger att deras föräldrar inte hade råd med att köpa det de ville ha så de var tvungna att 

fixa det på egen hand, de ville inte vara en börda heller för sina föräldrar. Den första känslan 

vid början utav brotten var de flesta rädda och fick sig en kick, att adrenalinet pumpade.  

De åkte inte fast och i efterhand ville de göra det hela tiden för spänningens skull. Det visade 

sig vara en skön känsla efteråt att de klara sig och kunde tjäna pengar på det. 
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Den största orsaken som de uppger ligger bakom deras kriminella handlingar är på grund av 

pengarna. Vissa valde att börja med det för att de kände att det gav dem en kick men 

dessvärre fastna dem i fällan. När man frågade de om dem hade kunnat tänka sig att arbeta var 

det tveksamt från de flestas håll. En utav de beskriver det så här: 

 ” Ooo det är jobbigt so fan med vanligt arbete jag har gjort såna samhällstjänster och sånt … jag 

hade aldrig gjort det igen. Man får inte ens mycket pengar då man har vanligt arbete… när jag var 

liten hade jag inte pengar och jag var mycket kräsen jag ville ha massa såna märkeskläder men jag 

fick det inte så jag började tjäna pengar för att kunna köpa” 

De ansåg att det är ingenting för dem, en annan utav de beskriver arbete som tråkigt och att 

det skulle vara jobbigt att stiga upp tidigt på morgonen för att arbeta till på eftermiddagen och 

få ut kanske femton tusen kronor per månad.  

Att dessa unga män fortsätter att begå brott är just för pengarnas skull och det enda som hade 

fått dem att ge upp sin kriminella karriär är om de hade vunnit på lotto en större summa 

pengar. Inte ens detta enligt de hade fått dem att sluta helt utan de hade fortfarande fifflat lite 

vid sidan om för att få deras pengar att växa. Vissa utav dessa unga män uppger att de väljer 

att fortsätta den kriminella vägen eftersom det är det enda som dem kan i livet. De hade sina 

egna åsikter om hur dem ser på det hela, en hade en specifik åsikt och uttryckte sig så här: 

”Jag läste i en artikel att det är omöjligt att jobba sig rik i Sverige kanske det är livet här som dem har 

valt ut till folk man bör ändra på det för alla som går ut i skolan de får senare ett medium lön kanske 

runt tjugotusen eller hur… ja men sen när man ska fördela alla dem pengarna och om det är ett par 

som lever tillsammans vet du vad det är för dem att spara tio tusen i månaden eller hur det är värsta 

pengarna… tio tusen i månaden du vet ja men sån familj klarar inte det att spara tio tusen dem måste 

ju betala räkningar hit dit och det sen måste man betala för sig själv kläder, mat hit dit så man får ett 

minimum att leva på det är så det är uppbyggt alla dem andra svenskarna som är rika jag tror inte så 

att det är nånting rasistiskt eller så det är bara arvet dem har fått från sina deras förfäder som har 

bott här tidigare. Så dem har ändå ärvt nånting och dem som vill den nya generationen som kommit 

hit har så mycket som dem betalar ju hela tiden… dem lånen som när man köper lägenhet eller någon 

bil eller något man ska betala av det hela livet… hela livet lite, lite, lite. Så om man vill välja en snabb 

sida här där intresset finns för mer pengar fast ändå har sina risker så kanske man vill leva livet men 

allting… va fan heter det man har det i sin ägodel i alla fall inte att någon annan äger det egentligen 

då mår man bra … inte tänka på lån som man ska betala av.”  
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Att vissa föräldrar är medvetna om vad deras barn gör enligt dessa unga män har inte så stor 

påverkan på dem. De flesta uppger att de känner skuldkänslor och har dåligt samvete för sina 

föräldrar men påpekar att det har blivit en vana och att föräldrarna måste acceptera deras 

livsstil. Vissa utav dessa unga män har någon som förebild, t.ex. Pablo Escobal har en utav de 

då han uppger att det är p.g.a. att han hjälpte många i Colombia och exporterade mycket 

kokain. De ser upp till honom för att han är en stor person som har skapat sig ett namn som är 

ihågkommen av individer runt om i världen. Andra uppger att de inte har någon direkt person 

som förebild men har lite drömmar samt fantasier som utgår ifrån stora personer som då t.ex. 

Tony Montana. Dessa unga män uppger att om de inte hade sysslat med brott så anser de att 

dem inte hade haft så många vänner och gått förmodligen i skolan. De hade även spenderat 

mer tid med familjen och på fritiden hade de intresserat sig för någon typ av sport t.ex. golf. 

Deras umgänge hade sett annorlunda ut och hela deras livssätt hade varit annorlunda.  

 

5.5 Risken att åka fast                                                                                       

När det kommer till uttrycket åka fast har majoriteten utav dessa unga män hört talas om samt 

varit med om. Till en början kom de undan med sina brott och en utav de uttrycker sig såhär i 

samband när han förklarar sitt första brott:  

” Det bara kom, det bara blev så. Vi var ute, jag och några kompisar… vi var nog två eller tre stycken 

som kände varandra sedan tidigare vi hade inget att göra så kom vi på detta för att vi skulle ha något 

att göra. Det kändes spännande att ha kommit på något vi kunde göra samtidigt som vi skulle tjäna 

pengar på det. I början var det mestadels roligt för att vi skrattade åt varandra under tiden för vissa 

var mer nervösa och stressade än andra men efter att vi hade gjort det några gånger blev det 

normalt… som att det var en del av vår vardag det ingick och vi kunde inte låta bli. Vi ville ha något 

att göra samtidigt som vi fick känna den kicken om att man kunde bli tagen.”  

En förklarar detta begreppet i samband med hans pappa och uttrycker sig att:  

”Jag har blivit påverkad en del utav min pappa för att han har inte kommit undan vid vissa tillfällen 

kanske så vill jag göra det för att jag ska komma undan för att jag kan lära mig av vad han gjorde för 

fel så”  

Enligt dessa unga män har risken att åka fast alltid funnits där men i de flesta fal har de 

kommit undan rätt så väl. Till en början uppger de att det var spännande att utsätta sig för 

denna sorts risk som de idag försöker undvika så mycket som möjligt.  
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5.6 Framtiden                                                                                                              

När det gäller deras framtid så har de lite olika syn på den, vissa svarade med att bara påpeka 

att antingen sitter dem inne eller så har de förbättrat sitt liv och är miljonärer. En beskrev sina 

förhoppningar om framtiden såhär:  

” Ja antagligen sitter jag inne resten av mitt liv eller så är jag miljonär (skrattar)… nej men jag vill 

ha en massa pengar och en familj… vi ska ha det bra och inte behöva tänka på pengar. Vill bo på ett 

fint ställe och kunna njuta och att jag inte ska behöva jobba när jag blir äldre” 

De flesta uppger under intervjuerna att de vill ha pengar i massor och familj samt sina vänner 

som de har nu. En som svarade valde att uttrycka sig genom att han förväntar sig det värsta 

men hoppas på det bästa. Även frågan ställdes om hur de vill att deras framtida barn ska se de 

som pappor och hur de hade ställt sig vid om deras barn skulle utveckla ett kriminellt 

beteende. De flesta svarade med att de ville att deras barn skulle se dem som en förebild och 

att de skulle räcka till som föräldrar. Däremot när det gällde hur de skulle reagera om deras 

barn skulle utveckla ett kriminellt beteende skilde sig svarsalternativen åt lite. En utav dessa 

unga män uttryckte sig såhär:  

” Mm… ja de kanske kommer få bli som mig. Dem ska göra brott när dem bli tio, elva år så ska dem 

ut så ska jag sitta hemma och softa (lite skratt)”                                                          

Vissa andra utav dessa unga män var helt emot det och önskade att det aldrig kommer bli så 

medan vissa tyckte att det var rätt och uppger att endast narkotikaförsäljning samt utpressning 

skulle vara okej. 
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning                                                             

I följande del ska jag beskriva min analys och tolkning utav det materialet jag har fått fram 

under mina genomförda intervjuer. Jag har hittat liknande mönster bland dessa unga män och 

deras kriminella beteende, samt vilka sociala och personliga förhållanden som kan ligga 

bakom. Detta ska jag tolka och analysera med hjälp av de teorier som jag har valt att utgå 

ifrån.  

 

6.1 Strukturella bakgrundsfaktorer                                                                       

Av intervjuerna framgår det att familjestorleken bland dessa unga män ser lite olika ut, hos 

vissa finns det fler familjemedlemmar än hos andra. Detta beror mestadels på hur många 

syskon de har och om deras fäder bor med resten utav familjen. De flesta utav dessa unga män 

uppgav att de inte har någon fadersfigur och de som har en tycker inte att det är en fadersfigur 

man som ung eftersträvar att ha. Enligt de unga män som lever med sina fäder har de ett 

avvikande beteende i form utav kriminella handlingar, antingen har de varit eller är 

kriminella. Detta kan ha haft en negativ påverkan för dessa unga män enligt Rydelius (2001) 

som påpekar att föräldrars bakgrund kan påverka barnet kanske inte på samma sätt men som 

grundar sig på ett negativt inflytande. Det kan relateras till Berger och Luckmans (1979) 

uppfattning om att en individs första socialisation den genomgår är grundläggande för dess 

kommande utveckling. Detta är den primära socialisationen som utgår ifrån att individen 

förstår den subjektiva meningen och tar preliminärt över moderns och faderns tolkning av en 

situation. Frågan är dock vilken betydelse den sekundära socialisationen har i det moderna 

samhället utbyggd barnomsorg och lång skolgång. För dessa unga män verkar inte följderna 

av ett avvikande beteende i den primära socialisationen ha haft en betydelse i den sekundära 

socialisationen eftersom de unga män under intervjuerna uppgav att de har blivit vilseleda när 

det gäller kriminella handlingar och dess acceptans. Utifrån Berger och Luckman (1979) kan 

man tolka att dessa unga män har växt upp i en miljö som ingick i deras primära socialisation 

som därefter fortsatte att utvecklas i den sekundära socialisationen i samma spår där olika 

faktorer, både personliga och sociala hade en avgörande roll. De unga män som uppgav under 

intervjuerna att deras fäder har ett kriminellt beteende har fötts in i deras normer och regler 

som gör att de identifierar sig med sina fäder eftersom kriminella handlingar har accepterats i 

dessa unga mäns primära socialisation.  
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Under intervjuerna påpekade dessa unga män att deras föräldrar har kommit till Sverige från 

andra länder, här uppkommer ett till problem då deras föräldrar kan ha haft svårt för att 

anpassa sig till ett nytt samhälle med nya samt olika normer och värderingar som skiljer sig 

från deras egna.  Detta kan ha påverkat dessa unga män i samband med att det har tagit tid för 

deras föräldrar att anpassa sig till ett nytt samhälle som i sin tur har påverkat de på ett negativt 

sätt bl.a. kriminella handlingar som Sarnecki (1981) påpekar kan hända om normer och 

värderingar i ett sämre utrustat område skiljer sig från restens.  

När det gäller deras boende vilket i detta fall syftar på området dessa unga män bor i så 

uppgav de att det inte är så fina kvarter. Dessa unga män anser de som slumområden där de 

flesta individerna har en utländsk bakgrund och påminner om varandra när det gäller bl.a. 

arbete och utbildning. De uppgav även att de bosatta i sådana områden som de själva bor i 

inte integrerar med resten utav samhället vilket kan medföra komplikationer vid behov av 

utveckling. Detta kan förstås med Millers kulturöverföringsteori som Ohlsson och Swärd 

(1994) tar upp där teorin utgår ifrån att varje område har sina normer och värderingar samt att 

i den lägre klassens kan de leda till ungdomskriminalitet.  Detta kan enligt dessa unga män 

vara till deras nackdel då de uppger att de är fast i sämre utrustade miljöer som inte erbjuder 

samma möjligheter som resten utav individerna i ett samhälle kan ta vara på vilket medför att 

de söker sin egen framgång i sitt eget område.  

 När det gäller existensen av ställen att umgås med varandra på finns det inte så gott om i 

deras område uppger de unga männen så de slutar med att de söker sig till spänning som oftast 

går ut på kriminella handlingar och att de söker sig till andra unga män i samma situation och 

bildar sitt umgänge.  Som Sarnecki (1981) tar upp är det en status att tillhöra ett gäng i ett 

sämre utrustad område samt att vara framgångsrik, dessa unga män beskriver sig själva i 

intervjuerna att de är vuxna och accepterade utav andra individer i deras krets. Att de uppnår 

en sådan uppfattning om sig själva bidrar till att de står i konflikt med resten utav samhällets 

normer och värderingar. Eftersom att dessa unga män under intervjuerna påpekade att de har 

skaffat sig sina egna normer och värderingar sedan tidig ålder som de har valt att följa och 

som fungerar i deras område men inte i resten utav samhället.  

När det gäller de unga männens bakgrund uppgav vissa att de är födda i Sverige medan resten 

kom till Sverige vid fyra-fem års ålder.  
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Sarnecki (1981) konstaterar att ungdomar med invandrarbakgrund har större möjlighet till att 

börja begå kriminella handlingar eftersom de kommer till ett nytt och främmande samhälle 

där det krävs större fokus och mer ansträngning till att kunna anpassa sig. Eftersom de som 

redan är bekanta med samhället har det språkliga och kulturella arvet och är inte i behov att 

behöva kämpa lika mycket som de med invandrarbakgrund måste. Det är detta som vissa utav 

de unga männen påpekade under intervjuerna, att de inte orkade i tidig ålder anstränga sig mer 

när det gällde att prestera i skolan. Under dessa unga mäns utveckling har hemmet och skolan 

relaterat till varandra och haft en avgörande roll för deras utveckling med andra individer när 

det gäller relationer och påverkan.  

När det kommer till hemmet och deras föräldrar uppgav de unga männen att deras föräldrar 

inte har den bästa kunskapen när det gäller språket vilket de tycker har påverkat 

kommunikationen. De som hade en ensamstående mor uppgav att de arbetar för att försörja 

familjen, arbeten är inte välbetalda eller högt uppsatta tjänster. I samband med detta så 

uppgav de unga männen att eftersom deras mödrar inte kan köpa allt de vill så lönar det sig 

med kriminella handlingar för att de tjänar enkla och snabba pengar som de kan använda till 

vad de vill.      

 

6.2 Sociala kontrollprocesser                                                                                

Dessa olika kontrollprocesser som jag tar upp i följande del har påverkat dessa unga män i 

åldrarna tio till sjutton år. Det är mellan denna ålder som de sociala kontrollprocesserna kan 

ha en avgörande betydelse för unga män. Med sociala kontrollprocesser menar jag bl.a. 

uppfostran, skolan och umgänget.  

 

6.2.1 Uppfostran                                                                                                                       

Utifrån intervjuerna utgår det att de flesta utav dessa unga män har uppfostrats av endast sin 

mor då dem har saknat en fadersfigur. Att ha två närvarande föräldrar under ens uppväxt har 

en avgörande roll enligt Sarnecki (1981). Ohlsson och Swärd (1994) utgår ifrån Millers 

kulturöverföringsteori som påpekar att speciellt i sämre utrustade miljöer och för de unga män 

som inte har en fadersfigur blir modern automatiskt den dominanta i hemmet. Enligt dessa 

unga män har deras mödrar haft svårt för att hjälpa och kontrollera dem.  
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Det är viktigt att ge sina barn den tid som krävs redan i tidig ålder för att de inte ska känna sig 

övergivna och att kunna leda in de på rätt väg under deras uppfostran. Det är viktigt att barn 

har sociala band till sina föräldrar eftersom det skapar värme och tillit samt att det bidrar till 

stöd och uppmuntran från föräldrarnas håll enligt Stattin (2001). Det är detta enligt de unga 

mäns utsägelser under intervjuerna som har saknats i relationen till deras föräldrar som har 

orsakat en dålig kommunikation och öppenhet. De svaga banden har bidragit till att deras 

föräldrar inte har haft den kunskap om vad deras barn gör eller umgås med som har lett till att 

dessa unga män har valt själva utan att kunna påverkas utav sin familjs inflytande.                                                                                   

En utav de viktigaste sakerna i hemmet är att ha uppsatta regler som ska gälla för barnen där 

reglerna anpassas efter deras förmåga att uppfylla dem. Dessa unga män uppgav att till en 

början hade de vissa regler för vad som skulle gälla men under tiden som gick så försvann de 

allt mer, de slutade bry sig i och med att ingen kontrollerade dem. I detta fall kunde inte 

mödrarnas tid räcka till för att vara tillräckliga och skydda sina barn som har bidragit till att 

dessa unga män har sökt efter den manliga identiteten på ett negativt sätt.  De uppgav också 

att deras vänskapskrets är ganska stor detta kan ha kommit att påverka deras känslomässiga 

samt sociala relation då alltför många individer i ens umgänge förstör den uppfostran man har 

fått, Sarnecki (1981). Eftersom dessa unga män umgås mycket med så många olika individer 

runt omkring sig kan det leda till att denna relation tar över och att de börjar anpassa sig efter 

sina vänner. Hos vissa utav dessa unga män har brist på övervakning förekommit från 

moderns håll och har lett till att de har använt en hårdare disciplin som har i sin tur medfört en 

negativ effekt och slagit fel hos de unga männen som har bidragit till att de utfört en rejektion 

mot sin moder och gjort som de velat. Vissa påpekade under intervjuerna att de har avstått att 

lyssna på sina mödrar som har lett till att de har förlorat kontrollen för att de vill visa sig vara 

vuxna.  

 

6.2.2 Skolan                                                                                                                                 

När det kommer till skolan så medgav de flesta unga män att de aldrig riktigt haft en 

anknytning till den och att prestera i skolan var de inte intresserade utav.  De gick inte på 

lektionerna och vissa utav de ansåg det som en utmaning som de inte orkade ta sig an 

eftersom de var i behov utav extra uppmärksamhet för att bli tillfredställda.  
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I Rydelius (2001) artikel påstod Ramer att om inte skolan anpassades till barnens villkor så 

löpte de automatiskt större risk att bli asociala eller få psykiska problem eftersom barn med 

sämre förutsättningar är mer känsliga och sårbara. Detta kan stämma överens med dessa unga 

mäns utsaga då de inte kände för att be om den hjälp dem behövde så avvaktade och insåg att 

ingenting hände så de beslutade att ta en annan väg. Att ta en annan väg innebar i deras sits att 

söka sig utanför skolan som de uppger. Enligt Sarnecki (1981) är detta ganska normalt och 

om man redan har kommit en bit på vägen in i den kriminella banan så får man automatiskt 

sämre betyg och undviker skolan överhuvudtaget. Det är detta som skett enligt dessa unga 

män, de har kommit att känna en sorts misslyckande i skolan och sökt sig till annat de kan 

visa sig duktiga på. Här ser man ett mönster av ett avvikande beteende från resten i skolan 

som oftast resulterar i kriminella handlingar där dessa unga män medger att de har påverkats 

utav deras val av umgänge och normer samt värderingar. Att dessa unga män började på 

skoltid ha andra aktiviteter vid sidan om döljer dem inte och medger att dessa aktiviteter 

fortsatte att utvecklas under deras fritid.  

 

6.2.3 Normbrytande påverkan                                                                                    

Anknytningen till vänner med normbrytande beteende har visat sig vara en stor och 

betydelsefull del i dessa unga mäns liv enligt dem. De har utvecklats tillsammans under sin 

uppväxt, de uppger att till en början var de några stycken som med tiden utvecklades till allt 

fler. Detta har lett till att dessa unga män ses som avvikande utav resten i samhället p.g.a. att 

deras umgängeskrets har grundat sina egna regler som utgör själva förseelsen som Becker 

(2006) påpekar.  En avvikelse är inte en egenskap utan som Becker (2006) beskriver att det är 

ett samspel mellan individer som begår en handling och även berör de som reagerar på 

handlingen. Becker (2006) menar även att det finns en avsiktlig mening med handlingen samt 

att den innehåller en drivkraft. Dessa unga män utifrån Becker (2006) har byggt upp mer eller 

mindre en identitet utav sina kriminella handlingar som består av deras intresse och motiv. 

När dessa unga män har ingått i sin umgängeskrets som är avvikande har det bildats 

gemensamma känslor som fört de ihop på ett mer intensivt sätt. Detta kan man 

uppmärksamma på att de uttalar sig om att de är som en familj och stödjer varandra oavsett 

vad som händer. Utifrån detta har de sett sig som överlägsna alla andra och har haft skäl till 

att fortsätta vara avvikande.  
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Dessa unga män finner det svårt att ta sig ur ett avvikande grupp eftersom man som grupp har 

inlett en sorts karriär och lärt sig taktiken av att undvika vissa saker som t.ex. att åka fast. 

Dessa unga män utgår ifrån att de har sin krets samtidigt utöver den är deras vänskapskrets 

ganska bred där alla känner till varandra på ett eller annat sätt i de kriminella banorna.  

De påstår att det är genom dessa anknytningar de har utvecklats och att det mesta handlar om 

vem man känner. De har som Becker (2006) påpekar skapat ett behov som de vill tillfredställa 

för att må bra, deras intresse tillhör ett normbrytande beteende som de trivs med och vill 

utveckla eftersom deras behov tillfredställs. Deras umgänge, det främsta då där dessa unga 

män ingår i delar samma intresse och tillhör en organiserad avvikargrupp med ett gemensamt 

mål där deras gemensamma känsla av ett gemensamt öde stärker de som grupp.  

                                                               

6.2.4 Utfall i ungdomen                                                                                                          

Dessa unga män har redan utvecklat ett normbrytande beteende i tidig ålder och är väl 

medvetna om sin situation. Berger och Luckman (1979) påpekar att en individs identitet 

formas med hjälp av sociala processer. Denna socialisationsteori utgår ifrån att om en individ 

ska kunna förstå andra och se den sociala verkligheten så krävs det en internalisering av själva 

verkligheten. Dessa unga män har skapat sina egna beteenden genom olika 

socialisationsprocesser som har gått ut på att skapa kunskap och medvetenhet om samhällets 

regler och normer. Dessa unga män uppger att de har en utländsk bakgrund och att detta är en 

orsak till att de inte nått riktigt fram till det nya samhällets normer och värderingar.  Istället så 

har de enligt dem skapat en förståelse för verkligheten med hjälp utav varandra eftersom de 

har begränsat sig själva när de har hållit ihop.  

 

6.3 Utveckling i vuxen ålder                                                                                 

Här förklaras de unga männens utveckling från sjutton års ålder och hur de närmast 

kommande åren kan se ut. Jag tar upp hur de kriminella brotten ser ut och vad de unga 

männen anser om dessa. Även hur deras sociala band när det gäller arbete och integration med 

andra individer utanför deras värld kan komma att påverkas.  
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6.3.1 Brott och normbrytande beteende                                                                                

Dessa unga män uppger klart och tydligt att de har utökat sig mer än tidigare, att de har gått 

framåt på ett drastiskt sätt som de finner väldigt behagande. De anser att deras livsstil gynnar 

de och att det underlättar för dem när det handlar om att tjäna pengar.  

De tydliggör att det inte finns någon anledning för att ta sig ut ur de kriminella banorna utan 

de vill fortsätta så länge det går för att det finns mer pengar att hämta. Dessa unga mäns brott 

visade sig i slutändan vara strategiska som är taktiska och välplanerade som Estrada och 

Granath (2008) beskriver, i deras fall handlar det mestadels om narkotikaförsäljning.  

 

6.3.2 Sociala band                                                                                                               

Dessa unga män uppger att de inte riktigt har något band till ett riktigt lagligt arbete och att 

det existerar en väldigt liten chans till att de någon gång ska börja arbeta på ett lagligt sätt. 

Eftersom de inte kan tjäna de pengar som dem tjänar på kriminella handlingar och anser att de 

inte kan uppnå det dem vill i livet genom det lagliga sättet i samhället. De medger att de inte 

har någon direkt utbildning och att de inte har någon direkt arbetserfarenhet heller. De anser 

även att om de hade velat söka sig till lagligt arbete så hade deras register medfört 

komplikationer eftersom de är mycket medvetna om att ingen vill anställa individer med 

kriminell bakgrund. Att dessa unga män har hamnat i kriminella banor och umgås med andra 

utslagna som de uppger under intervjuerna menar Sarnecki (1981) påverkar deras syn på att 

ha mål i livet. De upplever att de befinner sig i en negativ miljö som slutligen kan leda till 

ingen solidaritet med samhället och dess normer där det asociala livet kan ta över.  

När det gäller deras sociala band till resten utav omgivningen anser de inte vara så positiv 

eftersom kommunikationen utanför deras vänskapskrets kan medföra komplikationer när det 

gäller förståelse eftersom deras normer och värderingar skiljer sig åt. Att deras sociala band 

till deras vänskapskrets funkar är p.g.a. att de har blivit födda in i det eftersom deras normer 

och förkunskaper har begränsats i tidig ålder som dessa unga män uppgav under intervjuerna 

bl.a. området de bor. För att normer och värderingar som de har följt och tagit efter deras 

omgivning ska kunna upphöra måste dessa unga män bilda nya förkunskaper som krävs för att 

fungera i samhället.   
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7. Sammanfattning                                                                                              

När jag tänker tillbaka på mitt syfte med denna uppsats och frågeställningen jag hade så 

tycker jag att de överensstämmer med varandra. Syftet med studien gick ut på att studera vilka 

sociala och personliga förhållanden kan komma att påverka unga män att utveckla ett 

kriminellt beteende. Vad som har bidragit med var de är nu, deras val och anledningar. Om 

samhället, umgänget och familjen har haft en inverkan och vad detta kan ha inneburit för 

dessa de. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk 

ansats. Åtta stycken intervjuer utgör det empiriska materialet som därefter har analyserats 

med fem stycken olika socialpsykologiska teorier.  

Jag var ute efter en djupare förståelse om varför unga män begår kriminella handlingar och 

det svaret fick jag på lite olika nivåer. Med nivåer i detta fall menar jag både omfattande delar 

utav unga mäns liv och de personliga delarna. Dessa delar bidrog med ett svar och gav mig 

chansen att analysera detta med hjälp utav de teorierna jag bestämde mig för att använda i 

detta syfte.  

Det första som jag kom underfund med är att ens barnuppfostran har en avgörande roll, vilket 

jag var medveten om sedan tidigare men inte så intensivt. Det har framkommit att de flestas 

föräldrar är ensamstående och har mycket att ta itu med så de hinner inte kolla upp vad deras 

ungdomar har för sig vilket leder till att dessa unga män har en frihet där de kan mer eller 

mindre göra vad dem vill utan att bli påkomna utav sina föräldrar.  

Det andra som jag tycker har påverkat de på ett mer omfattande och grövre sätt är dessa 

områden dem bor i, kan man varken klandra föräldrarna eller ungdomarna. Då dessa områden 

ses som avvikande och inte har liknande normer som de övriga i samhället slutar följderna 

oftast i kriminella handlingar. Att dessa unga män har påverkat varandra är inte konstigt 

eftersom de har växt upp med varandra och redan i tidig ålder fått varandra att hamna i fel 

banor. Detta har pågått sedan grundskolan då dem har skippat lektioner för att hitta på roligare 

saker enligt dem. Att de inte känner någon större motivation för skolan an bero på deras 

invandrarbakgrund. Denna kan ha orsakat att det krävdes mer utav dem för att lyckas i skolan. 

Dessa ansträngningar kan ha haft att göra med språket och de nya främmande normerna de 

var tvungna att ta hänsyn till. Detta kan ha varit en utmaning för dessa unga män som blev för 

mycket för de och fick dem på fall. Det har i sin tur lett till allt grövre kriminella handlingar 

med tiden då de inte orkade skaffa utbildning eller arbete utan ville ha snabba pengar utan 

ansträngning och samtidigt kunna vara ute och roa sig med sina vänner.  
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8. Reflektioner                                                                                                    

Jag tycker överlag att det har gått hyfsat bra och att uppsatsen blev bra till slut, jag är nöjd 

med helheten i studien och har gjort det bästa utav situationen. Vissa saker kunde ha gått 

bättre och jag hade kanske kunnat göra lite annorlunda. Det som jag tänker på i första hand 

när det gäller förändringar är att jag kanske borde ha sammanställt en bättre intervjuguide 

med djupare frågor för att nå ännu djupare svar. Jag kunde även ha gjort en gruppintervju där 

jag hade sett hur dessa unga män hade reagerat på varandras svar i och med att jag tror att 

dem hade kompletterat varandra. Det hade kanske bidragit med fler fakta och kunnat ge mig 

mer att gå efter.  En annan sak som jag kom att tänka på är att vissa utav litteratur böckerna 

jag har använt mig utav är äldre men detta anser jag inte har en så stor betydelse i och med att 

de är betydelsefulla samt att de kommer väl till hands när det gäller min uppsats.  

Nu var min studie begränsad till dessa unga män och deras umgänge, det behöver inte betyda 

att just dessa sociala och personliga förhållanden som jag tagit upp bidrar till andras 

utveckling av kriminella beteenden. Jag tyckte det var intressant att se det ur ett och samma 

umgänge för att få flera olika perspektiv ur samma situation. Att generalisera slutsatserna som 

jag kommit fram till är uteslutet eftersom min studie utgick endast ifrån unga män ur ett och 

samma umgänge.  

Idag har man än massa mer kunskap sedan tidigare som man kan dra nytta av för framtida 

studier angående barn och unga män som kan komma att utveckla ett kriminellt beteende. 

Genom att ytterligare fördjupa sig och utforska dessa ska det vara rimligt att kunna utveckla 

något som kan komma att förhindra den asociala utvecklingen som förekommer bland barn 

och unga män. Ett exempel kan vara att förbättra skolans organisation och kanske utveckla 

flera stödprogram som är anpassade för individer, både när det kommer till föräldrar och barn. 

I vårt samhälle är kraven högre jämfört med förr i tiden detta kan visa sig ha en negativ 

påverkning och resultera i att fler barn och ungdomar blir asocialitetsutvecklade. Andra tankar 

som jag har kring hur detta kan komma att förändras är att det borde finnas mer för unga män 

att göra, t.ex. ställen att umgås på och kanske även att i grundskolan ha olika fritidsaktiviteter. 

Även om det är sämre utrustade miljöer dessa unga män kommer ifrån tycker jag inte att de 

ska behöva lida för detta, alla ska ha lika rätt till allt. Det handlar inte om att inte bry sig om 

dem som har det sämre utan om att göra skillnad. Där tycker jag att det kan förändras mer och 

att det även hade gett hopp till dem som kommer från sämre utrustade miljöer.  
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Denna studie har bidragit till större kunskaper för mig när det kommer till unga mäns 

kriminella handlingar. Jag har tagit del utav dessa unga mäns liv och fått vissa svar som har 

lett till en förståelse om varför dem har utvecklat ett kriminellt beteende. Jag säger inte att det 

är rätt eller att deras handlingar är dem rätta utan jag förstår mig mer på deras tankesätt. 

Eftersom de har valt att under intervjuerna ta in mig i deras värld där jag fick känna till deras 

tankar och aspekter till var de befinner sig i livet och varför.  
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10. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Personligt 

1. Hur gammal är du? 

2. Var är du född? 

3. Var är du uppvuxen?  

    - Hade du velat växa upp på ett annat ställe, i så fall varför? 

4. Gick du på dagis när du var liten?  

5. Har du några syskon, om ja hur många? 

    - Bror eller syster och hur gamla är dem? 

6. Var är dina föräldrar födda?  

7. Vad arbetar dina föräldrar med? 

    - Umgås ni med varandra på det familjära sättet?  

8. Vem bor du med? 

9. Går du i skolan?  

    - Varför? 

    - Om inte hur sysselsätter du dig om dagarna? 

10. Har du någon förebild? 

    - Om ja, vem och varför? 

11. Har du vänner som inte begår brott och hur ser de i sådana fall på din livsstil? 

 

Karriären 

12. Hur försörjer du dig? 

    - Har du tillräckligt med pengar så du klarar dig? 

13. Är det verkligen värt att få en stämpel på sig som kriminell för pengarna?  

14. Hur gammal var du första gången du begick ett brott och vad var det för brott?  

    - Vad fick dig till att genomföra det? 

    - Var du ensam? 
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    - Hur kändes det före och efter brottet? 

    - Åkte du fast?  

    - Hur kändes det samt hur påverkade det dig?  

    - Varför? 

15. Hur många gånger har du åkt fast totalt?       

16. Vad får dig att fortsätta begå brott? 

17. Är det några speciella typ av brott du ägnar dig åt och i så fall varför just dessa? 

18. Vet dina föräldrar något om de brott du begår? 

    - Om ja, hur ser de på det? 

    - Om inte, hur döljer du det? 

19. Funderar du på att förändra din livsstil? 

     - Varför?  

20. Är du öppet kriminell eller döljer du det för vissa  

     - Varför och vem samt på vilket sätt?  

21. Hur har du skapat dig en identitet inom den kriminella världen?  

22. Hur tror du samhället ser på dig och hur ser du på samhället? 

23. Vad gör du om tio år? 

 

Organisationen 

24. Hur har du lärt dig kommunicera med resten i er grupp? 

25. Har ni alla umgåtts från första början?  

    - Har det bara varit ni eller har det funnits med andra förr? 

26. Har ni några regler i er grupp?  

27. Hur fungerar ni som organisation (grupp)? 

28. Hur påverkas du (ni) i gruppen utav varandra? 

    - På vilka sätt, är det positivt eller negativt 


