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Abstrakt 

 

Malin Liljegren 871012, (Ungdomskriminalitet), Högskolan i Halmstad 

 

Syftet med uppsatsen avser först och främst en undersökning av de individuella och sociala 

förhållanden som kan ha påverkat en specifik grupp ungdomar och unga män att utveckla och 

upprätthålla ett kriminellt beteende under ungdomsåren. Jag har genomfört intervjuer med två 

unga män med ett kriminellt förflutet men även åtta ungdomar som fortfarande är inne på den 

kriminella banan.  Tanken med intervjuerna var att få en inblick i männens och ungdomarnas 

sätt att se på sitt kriminella beteende men också för att kunna undersöka vad som påverkade 

dem att utveckla ett kriminellt beteende.  

 

Deras upplevelser och erfarenheter har legat i fokus för att jag skulle kunna skapa en 

förståelse för deras beteende utifrån relevanta socialpsykologiska teorier. 

 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer som utvecklas vidare i analysdelen med hjälp av 

utvalda teoretiska perspektiv, såsom Howard S. Beckers stämplingsteori, Urie 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, Walter Millers kulturöverföringsteori och Peter 

L. Berger och Thomas Luckmanns socialisationsteori.  

 

Resultatet visar bland annat att ungdomar kan komma att välja den kriminella banan i 

samband med påtryckningar från deras umgängeskrets men det kan också handla om 

kulturskillnader. Majoriteten av mina intervjupersoner har utländsk bakgrund och kommer 

från en kultur med helt andra normer och regler än det svenska samhällets. Detta kan ha 

påverkat dem i den utsträckning att de blivit förvirrade av att helt plötsligt behöva anpassa sig 

till ett samhälle de inte är vana vid att vistas i. Något som också kan ha påverkat deras val av 

kriminalitet är miljön som de växt upp i. De bor i invandrartäta områden där chansen till att få 

en inblick i den svenska kulturen är låg. Ungdomarna har hamnat utanför samhället redan från 

början och det har på så sätt varit svårt för dem att känna sig accepterade i det svenska 

samhället. 

 

Nyckelord: Ungdomar, kriminalitet, avvikelse, socialpsykologi  
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Abstract 

 

Malin Liljegren 871012, (Ungdomskriminalitet), Högskolan i Halmstad 

 

The purpose of this paper is primarily concerned with an examination of the individual and 

social conditions that may have affected a specific group of adolescents and young women to 

develop and maintain a criminal behavior during adolescence. I have conducted interviews 

with two young men with a criminal history but even eight young people who still are on the 

criminal path. The idea behind the interviews was to gain an insight into the men's and young 

people's way of looking at his criminal behavior but also to investigate what has influenced  

them to develop a criminal behavior. 

 

The study is based on qualitative interviews that further development in the analysis section 

with the help of selected theoretical perspectives, such as Howard S. Becker's conspiracy 

theory, Urie Bronfenbrenners developing ecological theory, Walter Miller's cultural 

transmission theory, and Peter L. Berger and Thomas Luckmann socialization. 

 

The results show that young people could choose the criminal path in the context of pressure 

from their social circle, but it can also deal with cultural differences. The majorities of my 

interviewees are of foreign origin and comes from a culture with very different norms and 

rules than the Swedish society. This may have influenced them to the extent that they become 

confused by the sudden need to adapt to a society they are not accustomed to live in. 

Something that also may have influenced their choice of crime is the environment that they 

grew up in. They live in immigrant areas where the chance of getting a glimpse into the 

Swedish culture is low. Young people have become alienated from society, from the outset 

and it has thus been difficult for them to feel accepted in Swedish society. 

 

Keywords: Youth, crime, tolerance, social psychology  
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Förord 

 

Först och främst vill jag tacka Ove Svensson som varit min handledare under perioden för 

mitt uppsatsskrivande. Han har varit till stor hjälp under de svårigheter jag stött på under 

tidens gång. Jag vill tacka mina vänner och min familj för det stöd jag fått och vill även passa 

på att be om ursäkt för de dagar då uppsatsen krävt mycket tid och jag inte har haft tid för er. 

En person som funnits vid min sida hela tiden och verkligen ställt upp är min pojkvän och det 

är med hjälp av ditt stöd som jag har klarat av att slutföra uppsatsen. 

 

Jag vill även tacka de intervjupersonerna som ställt upp och tagit sig tid att besvara, i vissa 

fall, väldigt känsliga frågor. Utan er hjälp hade jag inte kunnat avsluta uppsatsen och ni har 

även bidragit med svar som har gett mig som individ ett bredare perspektiv att utgå från när 

det gäller ungdomars brottslighet i Sverige. 
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1. Inledning 

 

Något som länge har intresserat mig är vad som påverkar människor att begå brott. Vilka 

motiv ligger egentligen bakom snatteri, stölder, personrån, narkotikabrott, misshandel och 

våldsbrott? Vad är det som påverkar oss att begå brott, eller omvänt, vad är det som hindrar 

oss från att begå brott? Eftersom jag är intresserad av barn och ungdomars beteenden valde 

jag att skriva om kriminalitet bland ungdomar. Det är en specifik grupp ungdomar och två 

unga män som har intervjuats i studien och de bidrar till studien genom att berätta hur de ser 

på sin situation och vad som påverkar dem att begå brott.  

 

Mitt intresse var framförallt att försöka förstå vilka individuella och sociala förhållanden som 

bidrar till en kriminell utveckling. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är dessa frågor 

intressanta eftersom de belyser vad som bidrar till avvikande beteende bland ungdomar. Ur ett 

samhälleligt perspektiv är ökade kunskaper om ungdomars kriminalitet angelägna eftersom de 

kan bidra till utvecklingen av tidiga och förebyggande insatser. Estrada och Flyghed (2007) 

har visat att tidiga insatser har större möjligheter att lyckas än insatser som senare sätts in i 

livet när kriminaliteten har blivit mer tillkännagiven. Kriminalitet under ungdomsåren 

påverkar inte bara ungdomarna utan även många andra personer i deras närhet. Även det 

motiverar behovet av ökad kunskap och förståelse. 

 

Enligt Hirschis teori (Estrada och Flyghed 2001) ökar risken för att individer ska begå brott 

när deras sociala band till det traditionella samhället försvagas. En process som påverkas av 

relationen till föräldrar och vänner, strävan efter att finna en mening i livet, eller satsningar på 

utbildning och karriär. Svaga sociala band innebär, enligt Estrada och Flyghed (2001), att 

individen lösgörs ur sitt sociala sammanhang och från samhällets normer och regelverk. Det 

kan ge en känsla av oberoende och frihet samtidigt som det kan hindra ett djupare 

engagemang i andra människor.  

 

Det är min strävan att undvika generaliseringar som tillskriver alla ungdomar ett avvikande 

och kriminellt beteende. Begrepp som ungdomskriminalitet tenderar annars att framställa en 

hel ungdomsgeneration som kriminell. Sokrates formulerar vuxenvärldens upprördhet över 

det uppväxande släktes vanor såhär: 
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”Vår ungdom älskar ingenting annat än lyxen och lättjan. Unga män och kvinnor uppför sig sämre 

än någonsin tidigare. De föraktar varje auktoritet och hyser ingen respekt för åldern. Vår tids barn 

har blivit tyranner över oss. De reser sig inte ens om en äldre person träder in i ett rum, de är 

uppkäftiga mot sina föräldrar och andra, de stör varje hyfsat samtal mellan vettiga människor, de 

har dåliga matseder och har blivit till sina lärares skräck.” (Citat av Sokrates i Ohlsson och Swärd, 

1994:12). 

 

1.1. Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att undersöka vilka individuella och sociala förhållanden som 

kan påverka ungdomar att utveckla ett kriminellt beteende och vad som gör att de fortsätter att 

begå brott under ungdomsåren.  

 

1.2. Frågeställning 

 

 Vilka individuella och sociala förhållanden kan ha påverkat de ungdomar och unga 

män som ingår i studien att utveckla och upprätthålla ett kriminellt beteende under 

ungdomsåren? 

 Vilken betydelse har barndom, skola, familjesituation, etnicitet och umgängeskrets 

haft för deras utveckling? 

 

1.3. Disposition 

 

Min uppsats innehåller åtta kapitel med underrubriker. I det första kapitlet har jag förklarat 

avsikten med studien, syftet och frågeställningen. Det andra kapitlet ger en bakgrund till 

ungdomskriminaliteten i Sverige samt en förklaring till vilka som blir kriminella. I detta 

kapitel definierar jag även betydelsen av ”ungdomar” och ”brott”. Jag sammanfattar två 

vetenskapliga artiklar som jag tycker är relevanta för min uppsats. Kapitel tre består av de 

fyra teoretiska utgångspunkter jag har valt att utgå ifrån. Det fjärde kapitlet består av de 

metoder jag har använt mig av såsom den kvalitativa metoden.  I det femte kapitlet redovisar 

jag mitt insamlande empiriska material som härstammar från de nio intervjuer som jag har 

genomfört. I det sjätte kapitlet analyserar jag mitt empiriska material med hjälp av de teorier 

jag har valt. I det sjunde kapitlet diskuterar jag de reflektioner som jag haft kring min uppsats 

och i det nionde kapitlet ger jag en kort sammanfattning med min uppsats som utgångspunkt. 
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2. Bakgrund 

 

Jag kommer här att förklara hur begreppet ”ungdom” definieras och även skriva lite om 

ungdomsbrottsligheten och den kriminella utvecklingen i Sverige.  

 

2.1. Begreppet ”ungdom”  

 

Estrada (1999) menar att ungdomsperioden är en livsfas mellan barndomen och vuxenheten 

vilken inte avgränsas endast genom åldern. När det gäller ungdomsbrottslighet beskrivs tre 

avgränsningar; fysiologisk/biologisk, känslomässig/psykologisk samt sociala avgränsningar 

(Estrada 1999:31). Enligt Estrada (1999) är den fysiologiska och biologiska avgränsningen 

mest begränsad eftersom den omfattar den period då individen genomgår puberteten, (vilket 

brukar inträffa vid 13-14 års ålder). Under den känslomässiga och psykologiska utvecklingen 

brukar individen utveckla sin självbild och skapa sin identitet (Estrada 1999:31). Denna 

utveckling brukar börja vid elva års ålder och fortgå fram till 20 års ålder. När det talas om 

den sociala avgränsningen brukar ungdomsperioden ses som ett skede då individen frigör sig 

från sin familj och skapar en gemenskap med jämnåriga (Ibid). Individen har nu lämnar 

ungdomstiden och dess ansvarsfrihet och förhoppningsvis blivit mer ansvarstagande. Forskare 

menar dock att ungdomsperioden har blivit längre eftersom utbildningstiden nu är längre än 

tidigare (Estrada 1999:14). 

 

Två andra avgränsningar som tas upp av Estrada (1999) är de kulturella och officiella 

kriterierna. De kulturella kriterierna innebär ungdomars agerande, vilka i vissa fall avgränsar 

dem från vuxenlivet. De officiella kriterierna avser den period då individen betraktas som 

vuxen ifråga om rättigheter och ansvarighet. Ungdomar avgränsas generellt sätt till individer i 

15-20 års ålder (Ibid). 

 

2.2.  Ungdomskriminalitetens omfattning i Sverige 

 

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

Brottsförebyggande rådets rapport (2008:23). Här kan jag klart och tydligt se att 

ungdomsbrottsligheten har ökat under efterkrigstiden. Viss brottslighet är vanligare bland 

unga. Inom ungdomsbrottslighet, åldrarna 15-20 år, räknas tillgrepsbrott, skadegörelse och 
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våldsbrott. Tillgrepsbrott inkluderar bland annat snatteri och rån medan våldsbrott inkluderar 

bland annat olaga hot, misshandel och mord.  

  

Enligt kriminalstatistiken framkom det år 2007 att ungdomar i Sverige är störst brottsaktiva i 

samhället. Detta baseras på siffror som visade att cirka 21 400 ungdomar i åldern 15-20 år 

misstänktes för brott. Majoriteten av ungdomarna brukar lämna sina brottsliga aktiviteter efter 

20 års ålder, då de genomgår en övergångsfas till ”vuxenlivet”. 

 

Ungdomarna står för 34 procent när det gäller misshandel men de inte är lika brottsligt aktiva 

när det gäller rattfylleri, ekonomiska brott eller kvinnomisshandel. Typiska ungdomsbrott är 

butiksstöld, skadegörelse och cykelstöld då det ofta är något av dessa brott ungdomar 

”debuterar” med. Den senaste tiden har även misshandel och personrån kunnat tilläggas till 

dessa ungdomsbrott.       

 

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport (2008:23) är det mestadels män som står för 

brottsligheten. Det kvinnor utgör mindre än tio procent när det gäller misshandel och 25 

procent när det gäller stöldbrott. Brottsförebyggande rådets forskning (Ibid) visar att desto 

grövre brott, desto större andel begås av det manliga könet. Det finns skillnader i brottstyper 

när det gäller könfördelningen, män begår brott som skadegörelse, misshandel och olovlig 

körning medan kvinnor står för brott som snatteri, bedrägeri och narkotika.  

 

Under de senaste 30 åren har antalet misstänkta för brott varit oförändrat. Åren 1975-1990 

ökade antalet anmälda brott med 60 procent. Efter 1900-talet upphörde ökningen av anmälda 

brott så år 2007 var antalet anmälda brott på cirka samma siffror som i början på 1990-talet. 

Däremot så minskade siffran under mitten på 1990-talet som gällde antalet misstänkta för 

brott. Den senaste tiden fram till år 2007 har antalet anmälda brott varit stadig medan 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 (Ibid). 
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2.3. Vem blir kriminell?  

 

Enligt Brottsförebyggande rådets publikation: ”Kriminell utveckling” skriven av Tommy 

Andersson (2001) uppvisar vissa barn riskfaktorer som i framtiden kan leda till brott. Barnet 

kan till exempel ha vissa uppmärksamhetsstörningar eller andra svårigheter i den 

kunskapsrelaterade eller känslomässiga utvecklingen. Deras forskning visar att barn med 

dessa svårigheter är mer utsatta för att senare i livet 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 

förhållanden. Något som anses otroligt viktigt är föräldrarnas roll i barnens 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 barnets risk att utveckla ett kriminellt beteende (Ibid). 

 

Något som också har kommit fram under forskning av Brottsförebyggande rådet är att det är 

mer vanligt att de som är kriminellt aktiva i många fall kommer från miljöer med svårare 

ekonomiska förhållanden. Studier visar att bostadsområdets sociala struktur till viss del kan 

påverka risken för att utveckla ett kriminellt beteende (Ibid). 

 

 

Det är, enligt Brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå (2006), väldigt 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.                                                      

 

Att bli kriminell handlar om att flera faktorer i samspel med varandra påverkar en individ. 

Dessa kan till exempel vara störningar i uppförande, uppmärksamhet, kunskap samt i den 

känslomässiga utvecklingen. Det kan även visa sig att det finns genetiska faktorer som i 

samband med sociala faktorer har påverkat individen. Har en ung individ rätt genetiska 

förutsättningar minskar risken för brottsligheten även om ens uppväxtförhållanden är dåliga.                                              

Att utveckla ett kriminellt beteende kan ske genom så kallade strategiska brott, vilket innebär 
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bilstöld, grova stölder och rån. Andra brott som snatteri kan innebära att det medför mindre 

risk att utvecklas på ett bredare plan inom den kriminella banan (Ibid). 

 

Genom den kriminologiska forskningen i Brottsförebyggande rådets rapport (2008:23) har 

slutsatser dragits till att de uppväxtvillkor och levnadsförhållanden en individ som ung har, 

har en stor betydelse när det gäller brottslighetens omfattning och struktur. De ungdomar som 

har arbetande föräldrar och bor i lägenhet begår oftare brott än de ungdomar vars föräldrar är 

högre tjänstemän och bor i villa. Det visar sig att fattigdom tillsammans med andra slitningar 

och destruktiva konflikter kan innebära en hel del problem för familjer. Det kan handla om 

ekonomiska förutsättningar eller det sociala stödet. Vissa ungdomar har även föräldrar som 

missbrukar exempelvis alkohol, kriminalitet och misshandel. Alla dessa faktorer kan komma 

att påverka ungdomarna negativt vilket i sin tur kan leda till negativa 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. Det är även allmänt känt att familjer med utländsk bakgrund har sämre 

ekonomi, utbildning och arbetsmarknadsanknytningar. De bor ofta i sämre miljö där de 

påverkas negativt på grund av att dessa bostadsområden kan vara drabbade av problem. I 

sådana fall är det självklart att utländska ungdomarnas sociala band påverkas mer än andra 

individer i samhället (Ibid).  

 

De sammanfattande individuella faktorer som kan komma att bidra till utvecklingen av 

brottsligt beteende är:  

 Aggressivitet och fientlighet med ett utagerande beteende mot vuxna och barn. 

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

beteendemönster. 

 Koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. 

 Svårigheter i att tolka och bemöta andra människor. 

 Störningar i kunskapsrelaterande- och känslomässig utveckling. 

 

Föräldrarna har en stor och central roll i barnens utveckling. De betyder mycket för dem och 

har en stor påverkan på deras framtida identitet (Ibid).     
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De sammanfattande sociala faktorer som kan komma att bidra till utvecklingen av brottsligt 

beteende är bland annat: 

 Brottsliga kompisar. 

 Splittrade familjer. 

 Är ute sent på kvällarna. 

 Betyg i skolan. 

 Stor alkoholkonsumtion. 

 

Det är alltså inte enskilda individuella eller sociala faktorerna som påverkar en individ att 

utveckla ett kriminellt beteende. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport (2008:23) påverkas 

de unga av flera faktorer i samspel med varandra. 

 

2.4. Tidigare forskning 

 

Jag har koncentrerat mig på forskning som inriktar sig på relationer och omgivning eftersom 

att jag anser detta vara relevant för syftet med min uppsats.  

 

Håkan Stattin (2001) är professor i psykologi vid Örebro universitet och har publicerat en 

vetenskaplig artikel i Läkartidningen.  Stattins forskning utgår från att ungdomar över hela 

västvärlden har svårigheter att anpassa sig till samhället och att det är viktigt för föräldrarna 

att kunna ha kontroll över sina barn. Denna forskning visar att det är otroligt viktigt att ha bra 

kommunikation med sina barn under tonårstiden. Det är också viktigt att hemmet har en social 

struktur för att barnet ska känna trygghet. Den yttre strukturen är viktig för att den inre ska 

fungera. Stattin (2001) menar att det är betydelsefullt att föräldrar skapar sig kunskap om vad 

deras barn gör när de inte är hemma. Denna forskning visar att de föräldrar som inte skapat 

sig insyn i sina barns liv får det svårare under barnets uppväxt. Detta kan till exempel få 

barnen att välja fel väg och ansluta sig till kriminella gäng. Det är av stor betydelse för 

föräldern att skapa en sådan bra relation med sitt barn att barnet själv berättar för sina 

föräldrar vad det gör på fritiden. Det är de spontana berättelserna som gör att 

kommunikationen fungerar bra! Om barnen känner sig för kontrollerade kan även detta leda 

till att de ansluter sig till kriminella gäng. Det gäller alltså att hitta en balans som passar både 

föräldrarna och barnen. Föräldrarnas kunskap är väldigt viktig med tanke på att det påverkar 

barnets sociala och personliga anpassning. Något som är angeläget i relationen mellan 
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förälder och barn är värmen i relationen. När föräldrar berömmer sina barn och uppmuntrar 

dem blir barnen också mer öppna, vilket är positivt för deras utveckling och 

kommunikationen i familjen (Stattin, 2001). 

 

I tidningen Socialvetenskaplig tidskrift har Margareta Bäck-Wiklund (2000) skrivit en artikel 

om ”den demokratiska familjen” som handlar om familj och familjepolitik, vilket är ett 

väldigt viktigt ämne i dagens samhälle. Artikeln är inriktad på folkuppfostran och idéer om 

det moderna faderskapet. Artikeln pekar på hur viktigt det är att ha en närvarande och 

involverad fader. Vidare skrivs det hur splittrade familjer, utan en närvarande fader kan 

påverka barnet negativt, vilket i sin tur blir ett så kallat folkhälsoproblem. Något som skulle 

kunna motverka detta är en föräldrautbildningen vilken skulle ha relations- och 

uppfostringsfrågor i centrum. Något som också är i fokus är att få socialbidragsberoende 

kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Enligt Bäck-Wiklunds (2000) tolkning av Judit Stacys forskning visar hennes statistik att 

fäder i dagens samhälle tillbringar mindre tid med sin familj och sina barn än någonsin 

tidigare. Hon har även kommit fram till att i dagens samhälle så har kvinnorna större 

betydelse i familjen än förut. Hon menar att det är kvinnorna som ser till att familjens 

relationer byggs upp och bevaras. 

 

Bäck-Wiklund (2000) menar att Giddens undersökning har visat att den kulturella 

förändringen i samhället får olika betydelse för de olika könen. För männen kan detta betyda 

att deras jag och identitet inte blir lika självklar. Det finns ett nytt program som är inriktat på 

att underlätta balansen mellan arbete och hem. De vill till exempel ge möjligheten till familjer 

som behöver hjälp av olika slag såsom till exempel stödinsatser för familjen. Det kan till 

exempel vara insatser i dagis- och skolgrupper men även för den enskilda familjen. Tanken är 

att hitta de familjer som är i behov av extra stöd för att sedan ge barnen i familjen en säker 

start i livet. Det kan vara hjälp så som hälsoråd till familjen men även arbetsträning för 

föräldrarna om de är i behov av detta. Det kan även handla om hjälp med att till exempel 

räkna och skriva men också vägledning i uppfostran. Allt för att skapa stabila familjer med 

bra miljöer för barnens uppväxt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Jag kommer här att presentera fyra olika teorier som jag tycker kan bidra till förståelsen av 

ungdomars kriminalitet. Den första teorin jag valt att använda mig av är Beckers 

stämplingsteori som beskriver avvikelse och kriminalitet som en relation mellan den som 

begår handlingen och omgivningens reaktioner på denna. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell gör det möjligt att anlägga ett systemteoretiskt perspektiv på 

ungdomars utveckling och bland annat synliggöra hur familjesystemet är beroende av 

barnomsorg, skola och resurser i grannskapet. Millers kulturöverföringsteori understryker 

detta genom att betona miljöns och bostadsområdet betydelse för ungdomskriminaliteten som 

relateras till kulturella normer och värderingar. Berger & Luckmanns socialisationsteori 

beskriver hur individen konstruerar sin bild av verkligheten i socialt samspel med andra 

människor.    

  

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 (Ibid).  

 

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

avvikelse genom att grunda egna regler som inte följer samhällets normer (Becker 2006:22). 

Det är individens närmiljö som avgör om han blir en avvikare så som till exempel familjen, 

umgängeskretsen och bostadsområdet. Det kan bland annat bero på bristande förmåga hos 

föräldrarna att försörja sina barn, dålig skolutbildning samt dåliga bostäder (Ohlsson och 

Swärd 1994:119). 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 2006:22). Det är 

samhällets reaktion på beteendet som är i fokus och det kan stämplas som avvikande beroende 

på vilken uppmärksamhet som samhället ger beteendet (Ohlsson och Swärd 1994:125). 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 
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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 lågstatusområden (Becker 2006:25). 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 (Ibid). 

 

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 individen 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).  

 

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 2006:36). 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 (Ibid). 

 

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 2006:44). 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 
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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 (Ibid). 

    

3.2. Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori  

   

Den utvecklingsekologiska teorin har utvecklats av Urie Bronfenbrenner (1979) och är 

influerad av ett systemteoretiskt tänkande och har sitt ursprung i det interaktionistiska 

synsättet. Teorin är en korsning av biologiska, psykologiska och sociala perspektiv på 

individens utveckling där samspelet mellan individen och miljön står i centrum. Teorin riktar 

sig till individens bestående miljö och hur denna påverkar individen, samt hur individen kan 

påverka delar av sin miljö (Bronfenbrenner 1979). 

 

Med hjälp av systemteoretiska begrepp kan studier genomföras för att komma fram till hur ett 

barns omgivning påverkar den inre processen (Haeggman & Sjöblom 2000:82). I ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv är barnets utveckling i fokus och koncentrationen ligger på 

barnets föreställning av sin omgivning samt dess förmåga att upptäcka, bevara eller förändra 

egenskaper i denna. Det som är viktigt i den utvecklingsekologiska teorin är alltså barnets sätt 

att uppfatta omgivningen och dess sätt att handla i den. Det centrala är vad barnet uppfattar, 

önskar, undviker, tänker på eller lär in och hur allt detta förändras i förhållande till vilken 

miljö barnet befinner sig i. Tanken med detta är att studier ska kunna genomföras och på så 

sätt kan en förståelse skapas för hur en människas liv kan utvecklas, samt hur människan kan 

utveckla ett intellektuellt och känslomässigt medvetande (Ibid).  

 

Enligt Andersson (1986) växer den uppfattade verkligheten fram i barnets medvetande och i 

dess engagemang med den fysiska och sociala miljön. Spädbarnet blir först medvetet om 

händelser i dess nära omgivning, vilken är begränsad till händelser, människor och föremål 

som direkt berör barnet (Andersson 1986:22).  

 

Det finns en rad olika system som påverkar individer och det första som tas upp i (Haeggman 

& Sjöblom 2000) är mikrosystemet. Det är i mikrosystemet som barn och ungdomar 

utvecklas, skaffar sig erfarenheter men också skapar sin verklighet. Detta system består av 

familjen, skolan, vännerna, fritidsaktiviteterna och arbetet. Utvecklingen startar hemma i 

familjen där ett barn samspelar med ett fåtal personer såsom till exempel att bli matat, badad 
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eller tröstad. Senare med tiden blir också förskolan, skolan och kamrater olika mikrosystem 

som de ingår i. De olika miljöerna samspelar med varandra och är även beroende av varandra. 

Olika relationer utvecklas i och mellan miljöerna som i sin tur påverkar barnet (Haeggman & 

Sjöblom 2000:84).  

 

Relationerna mellan de olika mikrosystemen kallas mesosystem. Det är själva förflyttningarna 

som barnet gör mellan de olika mikrosystemen som bildar det så kallade mesosystemet. Ett 

exempel på detta kan till exempel vara när barnet slutar förskolan och börjar skolan. Dessa 

övergångar kan vara väldigt påfrestande för vissa barn och det gäller därför att göra dem så 

smidiga som möjligt. Det är viktigt att både personal och barnets föräldrar genomför en god 

kommunikation både med varandra men också med barnet för att förflyttningen ska bli så 

skonsam som möjligt för barnet (Haeggman & Sjöblom 2000:85-86). 

 

Något som också påverkar barnet och dess utveckling är exosystemet, vilket barnet inte direkt 

deltar i men som ändå finns där. Ett exempel på detta kan vara föräldrarnas arbetsplatser och 

beslutsfattande organ inom kommunen. När ett barn till exempel utesluts av ett visst 

beslutande organ i skolan kan en känsla av maktlöshet skapas, vilket påverkar deras 

utveckling. Det kan till exempel handla om att fritidsgårdar läggs ner och detta kan indirekt 

påverka ett barn. Även föräldrarnas arbete kan påverka dem om föräldern blir förflyttad, detta 

påverkar föräldern vilket i sin tur kan påverka barnet (Haeggman & Sjöblom 2000:86-87). 

 

Makrosystemet är uppbyggt av bland annat politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden. 

Något som också hör till detta system är värderingar om kön, familj, barn och samhället. De 

olika sociala mönster och handlingar som vuxna engagerar sig i kan påverka barn och 

ungdomars utveckling. För att ett barn ska utvecklas positivt krävs det att föräldrarna lägger 

ner engagemang och tid på sitt barn. Något som är riskfyllt är ett samhälle som uppmanar 

rasism och ojämlikhet mellan kön, vilket kan skapa en negativ självkänsla hos barnet. Om 

samhället inte kan erbjuda samma möjligheter för alla människor så kan barnets utveckling 

hämmas. Det som samhället ser som typiskt manligt och kvinnligt präglar barnet redan i tidig 

ålder vilket kan ha en stor påverkan på deras utveckling. Detsamma gäller en människas 

etniska bakgrund, ser samhället annorlunda på en individ med annan etnisk bakgrund kan 

detta begränsa barnets utveckling (Haeggman & Sjöblom 2000:87-88). 
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3.3. Walter Millers kulturöverföringsteori   

 

Ohlsson och Swärd (1994) förklarar att Walter Millers kulturöverföringsteori utgår ifrån att 

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

Invånare i lågstatusområden har inte samma möjligheter som övriga invånare i samhället och 

därför söker de sin framgång i sitt eget område. De beteenden som blir accepterade i 

slumområden och är avvikande, kan leda till utveckling av ett kriminellt beteende (Ibid). 

Invånare i ett lågstatusområde lever ibland på gränsen till det övriga samhällets sociala och 

ekonomiska system och i vissa fall har avvikande beteenden utvecklats för att människorna 

ska kunna överleva i sitt område (Ohlsson och Swärd 1994:113). Kriminaliteten blir en 

naturlig konsekvens av områdets normer och är på så sätt inte ett medvetet brott (Ibid).  

 

Enligt Ohlsson och Swärd (1994) söker sig ungdomar i lågstatusområden ofta till spänning 

vilket i vissa fall kan resultera i kriminalitet. Männen i dessa områden vill vara mentalt och 

fysiskt starka och de kan i vissa fall vara rädda för att visa sig romantiska och mjuka. De vill 

vara smarta när det gäller överlevnadstekniker såsom att stjäla, lura folk i spel eller lura 

polisen och hålla sig undan lagen (Ohlsson och Swärd 1994:114). Många individer i dessa 

områden strävar efter att vara fria och självständiga. De försöker undvika kontroll av 

myndigheter såsom polisen, socialarbetare, lärare och föräldrar (Ibid). Ungdomar i de flesta 

lågstatusområden söker sig till gäng som har klara gränser för vilka regler som gäller i 

gruppen. Att tillhöra ett gäng och vara framgångsrik inom det ger ungdomar en hög status där 

de anses vara vuxna och accepterade av andra individer (Ibid). 

 

Familjer i ett område med låg status har det ofta väldigt svårt eftersom mannen i familjen kan 

vara begränsad när det gäller till exempel arbete. Han kan inte konkurera med kvinnan i 

familjen om de traditionella sysslorna i hemmet vilket kan göra att han känner sig oduglig. 

Han söker sig till manliga kamrater ute på gatorna och caféer. Barnen präglas av sin moder 

och avsaknaden av en manlig förebild kan påverka barnen negativt. De kan få problem med 

sin manliga identitet (Ohlsson och Swärd 1994:115). Medan modern försöker skydda sina 

barn så söker de sig automatisk till olika gäng i området. De uppnår en manlig identifikation 

genom bland annat kampsporter, slagsmål, våld, kriminalitet och sexuella äventyr. När dessa 

ungdomar väl tillhör ett gäng så kan de känna en känsla av välbehag då deras gäng ofta består 

av pojkar och de kan då äntligen hitta sin manliga identitet (Ibid). 
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3.4. Peter L. Berger och Thomas Luckmanns socialisationsteori  

 

Enligt Berger & Luckmanns (1979) socialisationsteori formas individens identitet med hjälp 

av olika sociala processer. För att en individ ska kunna förstå dess medmänniskor samt skapa 

en uppfattning om hur den sociala verkligheten ser ut, krävs en internalisering av verkligheten 

(Ibid). 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 (Ibid).  

 

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

grundläggande för individens utveckling.  

 

Individen gör en tolkning av en saklig händelse, vilken i sin tur är en annan individs 

personliga utveckling. På så sätt blir upplevelsen av den sakliga händelsen istället personligt 

meningsfull för individen i fråga. Genom denna tolkning skapar individen en förståelse för 

vad som händer i omgivningen och individen kan anpassa sig till liknande situationer i 

framtiden (Berger & Luckmann 1979:153-161).  I situationer som denna är det inte 

nödvändigt att individen förstår den andra individen helt men åtminstone förstår den 

personliga 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 (Ibid). 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 (Ibid). 

 

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 1979:162-171). Denna socialisation 

efterliknar den primära socialisationen och bör likna denna för att socialisationen hos 

individen ska kunna utvecklas (Berger & Luckmann 1979:155).  Denna socialisation är den 

utveckling som sker efter den primära. Den sekundära socialisationen kan innebära att 
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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 1979:162-171).  

4. Metod 

 

I följande del ska jag förklara mitt val av metod samt beskriva hur jag har gått tillväga. Jag 

kommer bland annat att ta upp trovärdighet, etiska aspekter och min reflektion kring detta.  

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats  

 

Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats för att kunna tolka 

det empiriska insamlade materialet och därefter kunna besvara min frågeställning. Elin 

Lundin menar att hermeneutik är en uppfattning och tolkning av verkligheten (Sjöberg, 

2000:102). Hon menar att det tolkade subjektet är i fokus och på så sätt kan den sociala 

verkligheten förstås (Ibid). Thurén (2007:95) menar att hermeneutiken bygger på empiri, 

logik och känsla och att den ger oss individer chansen att skapa en förståelse för andra 

människor. Genom att förstå andra människor kan jag som forskare tolka resultatet av deras 

handlingar. Utifrån detta vetenskapliga perspektiv kan jag försöka förstå dessa ungdomar 

genom att jag som forskare sätter mig in i deras sätt att tänka. Jag kan på sätt tolka 

ungdomarnas upplevelser utifrån att försöka sätta mig in i deras tankesätt.  

 

Elin Lundin menar att människor vet saker tillsammans och därför är mänskliga relationer och 

samspelet mellan människor intressanta inom hermeneutiken (Sjöberg, 2000:102). Hon menar 

att det finns en strävan efter att utforska sociala fenomen för att sedan kunna skapa en ny och 

djupare förståelse kring dessa. Det handlar om att göra nya tolkningar med underlag av de 

gamla (Ibid). 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, 

2007:103). 

 



22 
 

Elin Lundin menar även att fokus ska ligga på mig som forskare och på hur själva 

forskningsprocessen kan förstås (Sjöberg, 2000:111). För mig som forskare är det viktigt att 

inta ett öppet och medvetet förhållningssätt (Ibid). 

 

Jag kommer först och främst att se materialet ur ett helhetsperspektiv som jag sedan kommer 

att dela in i mindre delar för att kunna se helheten i dessa. Att dela upp helheten i mindre delar 

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

som en helhet eller del och tvärtom (Thurén, 2007). Detta bidrar till att min förståelse ökar 

och att jag har möjlighet att se sådant jag annars kanske inte hade lagt märke till. Elin Lundin 

tolkar Schleiermachers ”cirkeltanke” på så sätt att det är viktigt att förstå kontexten (Sjöberg, 

2000:103). Hon menar att delen endast kan förstås ur helheten och helheten ur delarna. 

Forskaren börjar i en del för att sedan kunna sätta den i relation till helheten (Ibid). 

 

4.2. Förförståelse  

 

Enligt Thurén (2007:59) uppfattar vi inte verkligheten enbart genom våra sinnen. Det vi tror 

är ett sinnesuttryck är egentligen en tolkning. Han menar att vår förförståelse präglar vårt sätt 

att se på verkligheten (Ibid). Det vi upplever, ser, hör, tänker och tycker bygger på vår 

förförståelse (Thurén, 2007:60). Det vi ibland kan tycka är en självklarhet beror till stor del på 

att vi har socialiserats in i ett visst samhälle där vi uppfattar verkligheten på ett sätt som 

överrensstämmer med samhällets kultur (Ibid).  

 

Min förförståelse inför dessa ungdomar är att de är väldigt trygga och har en gemenskap som 

har utvecklats under åren de har umgåtts med varandra. Detsamma gäller det gäng som de 

unga männen ingick i under deras tid som kriminellt aktiva. När det gäller deras 

omständigheter så har de inte haft det så bra ekonomiskt ställt och inte haft några tillräckligt 

starka familjära band. Jag tror att det kriminella beteendet hos dessa ungdomar utvecklades i 

ett tidigt stadium då de har lärt sig av andra att följa den kriminella vägen. Jag tror att det 

handlar om att skaffa sig en status och att skaffa sig ett namn av värde. 

 

Min förförståelse är inte faktabaserad utan den grundar sig i värderingar som har att göra med 

min moral samt mina känslor (Thurén, 1991:36). Allt det jag har lärt mig sedan barndomen 

har betydelse och påverkar mitt sätt att tänka och känna. Även om jag har en förförståelse så 
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är det viktigt att jag inte manipulerar den insamlade information till mina egna värderingar 

(Thurén, 1991:42).  

 

4.3. Val av metod  

 

Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod då jag vill skapa mig en djupare förståelse av det 

valda ämnet. Den kvalitativa forskningen utgår från kvaliteten på materialet och alltså inte 

mängden av det. Genom att använda mig av en kvalitativ metod skapar jag förståelse för 

samhället jag studerar och människorna i det (Sjöberg, 2008:38). Eftersom att den kvalitativa 

forskningen är passande för studier där undersökningar av fenomen beskrivs och förstås med 

ord anser jag att denna metod var mest överrensstämmande med min studie, av den 

anledningen att jag vill undersöka vilka individuella och sociala förhållanden som kan ha 

påverkat en specifik grupp ungdomar och män till att begå brott (Ibid). Jag kommer att lägga 

fokus på bland annat aktiviteter, relationer, beteendemönster och normer för att kunna se vilka 

eventuella handlingar som kan ha påverkat dem till att utveckla och upprätthålla ett kriminellt 

beteende. Genom kvalitativa intervjuer kan jag förhoppningsvis skapa mig en helhetsbild av 

intervjupersonernas egna upplevelser och beteende (Ibid). 

 

Jag försöker koncentrera mig på mina intervjupersoners handlingar och vad dessa kan ha för 

innebörd med tanke på det ämne jag valt att fördjupa mig i. Det är viktigt att jag som forskare 

är intresserad av det som jag ska studera (Sjöberg, 2008:27). Det är av stor betydelse att 

frågorna jag ställer mig stämmer överrens med tillvägagångssättet, de bör helt enkelt vara 

anpassade till varandra (Sjöberg, 2008:28). Denscombe (2000) menar att kvalitativ fakta 

uppkommer först när jag som forskare tolkar och analyserar materialet. Det är viktigt för mig 

som forskare att ta hänsyn till mina egna värderingar, identitet och erfarenheter under studien 

eftersom jag kommer att ha en viss påverkan på själva tolkningsprocessen (Ibid). 

 

Jag som forskare vill förstå, tolka samt analysera ungdomarnas och männens berättelser som 

de berättar ur sina egna perspektiv. Det ena umgänget består av sju stycken ungdomar som 

står varandra väldigt nära. De två andra männen jag valt att studera har tidigare ingått i ett 

umgänge men har nu lämnat detta för att lägga kriminaliteten bakom sig. Jag har valt att 

använda mig av intervjuer som är semistukturerade, vilket innebär att jag har en intervjuguide 

med vilka frågor jag ska utgå ifrån. Under intervjuerna kommer jag försöka få ett så 
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vardagligt och avslappnat samtal som möjligt för att intervjupersonerna ska känna sig trygga 

och avslappnade (Denscombe, 2000:135). 

 

Vid intervjuer med en individ så finns det flera faktorer som har en stor betydelse. Svaren kan 

variera beroende på hur den som blir intervjuad uppfattar den som intervjuar. Andra faktorer 

som kan ha påverkan är intervjuarens kön, ålder och etiska ursprung (Denscombe, 2000:139). 

Något som kan ha en påverkan under mina intervjuer är hur ärliga intervjupersonerna är. 

Eftersom informationen jag vill åt är väldigt personlig är detta något jag måste ha i åtanke. 

 

4.4. Urval  

 

Jag har intervjuat sju ungdomar ur samma umgängeskrets som anser sig ha ett kriminellt 

beteende. Dessa ungdomar är mellan 18-19 år gamla och har umgåtts med varandra sedan 

grundskolan. De har i stort sätt växt upp och utvecklats tillsammans under flera år.  

 

Jag har även intervjuat två män som är 25 och 26 år gamla som tidigare i sitt liv haft ett 

kriminellt beteende. Båda männen har nu bytt bana och lever ett liv utan kriminalitet. Jag har 

valt att intervjua dessa två män för att få en bredare insyn på vilka faktorer som faktiskt kan 

ha inverkan på ett kriminellt beteende. Jag kände att ungdomsgängen till stor del kan ha 

påverkat varandra och ville därför se det från ett annat perspektiv och få information från de 

som valt att avsluta sin kriminella bana. 

 

Den information jag kommer fram till under mina intervjuer anser jag kommer att täcka det 

som studien avser.  

 

Jag har inte stött på några större hinder under intervjutillfällena. När jag väl bestämde mig för 

vilka individer som skulle passa för min studie utgick vi ifrån ett subjektivt urval som utgick 

ifrån icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att jag handplockade ungdomarna till min studie 

då jag hade kännedom om dessa ungdomar. Detsamma gällde de yngre männen jag 

intervjuade. Jag har en nära vän som hade kännedom om detta män och på så sätt fick jag 

kontakt med dem. Jag kände att ungdomarna och männen skulle ge mig den information som 

jag var ute efter till studien (Denscombe, 2000:23). 
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Mitt urval gick till en början ut på att hitta ett par killar i åldrarna 18-20 år som har ett 

kriminellt beteende. Jag tänkte intervjua cirka tio ungdomar men eftersom de bara är sju killar 

i gänget så fick jag tänka om. Jag valde då att även intervjua två unga män som tidigare varit i 

samma situation som ungdomarna men som nu kommit ur kriminaliteten. Efter vidare 

eftertanke har jag kommit underfund med att detta är mycket bättre då jag även får en 

kunskap om hur män som lämnat kriminaliteten tänker. 

 

4.5. Tillvägagångssätt 

 

Jag började med att informera informanterna om vad min studie skulle handla om. Jag 

berättade att jag var intresserad av ämnet och att jag helst ville spela in intervjuerna på band. 

Att använda bandspelare är väldigt praktiskt eftersom det ger en permanent och fullständig 

dokumentation av den information som produceras vid tillfället då intervjun sker 

(Denscombe, 2000:145). I början var vissa av dem lite skeptiska till detta 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, 2000:151). När det väl var dags att utföra intervjuerna valde vi 

att träffas på det Internet caféet där ungdomarna brukar umgås eftersom vi ville att det skulle 

vara en trygg och igenkännande miljö. Intervjuerna med de två unga männen genomfördes i 

deras hemmiljö.  

 

Jag valde att inleda intervjuerna med enkla och övergripande frågor så att informanterna 

skulle kunna slappna av (Denscombe, 2000:151). Tidsperioden för intervjuerna varierade 

beroende på vem jag intervjuade men jag försökte hålla ett längre samtal med dem alla för att 

det skulle bli så avslappnat och naturligt som möjligt. Jag fick känslan av att ju längre tiden 

gick desto mer avslappnade blev informanterna. 

 

Med intervjuerna får jag en detaljerad och djup information, samtidigt som jag kan vara 

flexibel. Att spela in intervjuerna har varit relativt enkelt då jag använt mig av en enkel 

utrustning. (Denscombe, 2000:161). Att sedan föra över ljudinspelningen från bandspelaren 

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

(Denscombe, 2000:153). Att överföra 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 i 

analysen (Denscombe, 2000:155). Transkriberingen har krävt mycket tid eftersom det är 
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viktigt att allt som sägs måste skrivas ner. Detta för att jag senare i analysen ska kunna gå 

tillbaka och studera vad det egentligen var som sagts under intervjuerna. 

 

4.6. Reflektioner kring det empiriska materialet 

 

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

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

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

skulle känna sig trygga. Även om jag intervjuade ungdomarna 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. Jag upplevde att vissa stressade sig igenom intervjuerna 

med att svara så kort som möjligt.  

 

Intervjuerna med de yngre männen var på ett helt annat plan då deras svar var mer 

genomtänkta och jag fick en känsla av att de var mer seriösa. Vi kunde ha en diskussion kring 

ämnet och de var inte så fästa vid att hålla sig till frågorna. Det som började med en fråga 

utvecklades sedan till en diskussion. 

 

När det gäller den kvalitativa metoden så är den väldigt passande för min studie eftersom jag 

söker efter en förståelse inför min fortsatta studie. Utifrån denna metod får jag inga direkta 

siffror om antalet ungdomar som begår brott och inom vilket område detta förekommer mest. 

Genom studien kan jag skapa en förståelse för just denna umgängeskrets samt de yngre 

männens tidigare umgängeskrets och jag tror att detta kan likna många andra kriminella 

ungdomsgäng i dagens samhälle. Vid analysen kan jag få svårt att ta upp exakt det som sagts 

det vill säga att sammanfatta resultatet på ett bra sätt utan att förenkla och utelämna detaljer. 

Det är en fördel att den inhämtade informationen från intervjuerna är verklighet och inte 

siffror. Jag kommer endast att utgå ifrån den information vi har fått ut från intervjuerna i 

analysen av min uppsats (Denscombe, 2000:259-261).  

 

4.7. Etiska aspekter  

 

Alla människor har rätt till sin integritet och värdighet. Det är därför väldigt viktigt att det 

som sagts vid intervjuerna förblir anonymt i den utsträckning att ingen information nämns 

som kan identifiera ungdomarna och männen. Jag förklarade att jag har tystnadsplikt och att 
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de inte behövde oroa sig för att någonting skulle komma ut till allmänheten. Innan 

intervjuerna förklarade jag även att de får uttrycka sig hur de vill och att de inte behöver svara 

på de frågor de inte vill (Trost, 2005:104).  

 

När det gällde intervjuguiden och de frågor jag ville få besvarade förklara jag för 

intervjupersonerna vad de kunde vänta sig för frågor, mest för att de skulle känna sig mer 

avslappnade. Jag valde att inte gå in för djupt och ge en riklig beskrivning av frågorna 

eftersom intervjun ska vara så lite styrd som möjligt. Jag ville inte att intervjupersonerna 

skulle få chansen att tänka och fundera över de frågor som skulle ställas i förväg (Trost, 

2005:105). 

 

För att ingen direkt information ska kunna utläsas från intervjuerna har jag valt att använda 

mig utav uppgifter som behövs vid resultat/analys och förståelse. Jag ska inte gå in på djupare 

och detaljerade beskrivningar om intervjupersonerna. Jag kommer att ge intervjupersonerna 

fiktiva namn av den anledningen att inte avslöja deras identitet. Jag kommer alltså inte 

använda mig av direkta citat ur intervjuerna om detta kan leda till att intervjupersonernas 

identitet avslöjas (Trost, 2005:108-109). 

 

Det är intervjupersonens tolkning som ska vara i centrum och därför respekterar jag deras 

privata område med tystnadsplikt.  

5. Presentation av materialet 

 

Jag har gett mina intervjupersoner fiktiva namn som medger att de får vara anonyma 

samtidigt som läsaren ska kunna identifiera enskilda personers berättelser i presentationen av 

materialet.  

 

Jag har valt att dela upp materialet i olika teman som jag anser belyser mitt syfte med studien. 

De teman som kommer att presenteras är: familj, utbildning och arbete, brottens karaktär, 

miljö, umgängeskrets och framtid. Jag anser att dessa teman är viktiga för att förstå helheten i 

intervjupersonernas upplevelser. Anledningen till att jag har valt att presentera temat 

”framtid” är att jag tycker det är intressant att se hur de själva skulle reagera om deras 

eventuellt framtida barn skulle utveckla ett kriminellt beteende. Jag tycker att detta är av 
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betydelse eftersom jag tror att det är viktigt att få kriminella ungdomar att uppfostra sina barn 

enligt samhällets normer och regler. 

 

Jag har intervjuat sju ungdomar ur ett och samma umgänge vilka jag kommer att kalla Serkan, 

Emilio, Amir, Hamid, Carlos, Zoltan och Nicolas.  

 

Dessa ungdomar är mellan 18 och 19 år gamla och bor i Malmö. Alla har en 

invandrarbakgrund och Serkan, Emilio, Amir, Hamid och Carlos är födda utomlands medan 

Zoltan och Nicolas är födda i Sverige. Emilio och Hamid är även uppväxta utomlands och 

kom till Sverige när de var två respektive sex år gamla. Nicolas, Serkan och Amir kom till 

Sverige när de var yngre än ett år. 

 

Jag har även intervjuat två yngre män som är 25 och 26 år gamla vilka jag kommer att kalla 

Alexander och Jamal. Under deras uppväxt ägnade de sig åt brott men har nu lagt av sedan 

några år tillbaka. Alexander är född och uppvuxen i Halmstad i Sverige och Jamal är född i 

Danmark men uppvuxen i Malmö och Halmstad i Sverige. 

 

5.1. Familj 

 

Nicolas och Carlos är uppvuxna som ensamma barn i familjen medan de andra har ett eller 

fler syskon. Zoltans mamma har svenskt ursprung men de andra killarnas föräldrar har 

utländskt ursprung. Emilios pappa lever inte längre. Både Jamal och Alexander har syskon. 

Jamal har föräldrar med invandrarbakgrund och föddes i Danmark och Alexander är född i 

Sverige och har föräldrar med svenskt ursprung. 

 

Majoriteten av intervjupersonernas föräldrar har haft svårt att få arbeten och de arbeten som 

deras mammor har haft har varit städjobb. De menar även att det är lättare att få pengar 

genom socialen och på detta sätt slipper deras föräldrar att arbeta. När det gäller föräldrarnas 

arbete i dagsläget så är det bara Jamals mamma som är arbetslös. Alexander, Zoltan och 

Amirs pappor arbetar men resterandes pappor är arbetslösa. De söker inte arbete utan anser att 

de klarar sig eftersom mammorna arbetar. 
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I Hamids intervju säger han att hans föräldrar inte behöver arbeta eftersom att de får pengar 

av honom. Han menar att de kan göra sådant de tycker är roligt på dagarna och lita på att han 

ordnar pengar till familjen. Han verkar dock lite ironisk men hävdar att det är sant. Han 

uttrycker sig såhär när jag frågar vad hans föräldrar arbetar med: 

”Mm ingenting … dem lever på mig såklart!” 

 

Amir och Nicolas bor med båda sina föräldrar. Serkan, Emilio, Carlos, Hamid och Zoltan bor 

med sina mammor. Alexander bor med sin sambo och deras son och Jamal bor med sin 

fästmö.  

 

Carlos, Amir, Emilio och Serkans pappor har varit eller är fortfarande kriminella och 

ungdomarna känner därför att de inte har någon riktig manlig förebild i hemmet. De tycker att 

det deras pappor gör är ”häftigt” och har själva valt att gå i deras fotspår. 

 

Carlos, Nicolas, Zoltan, Amir, Alexander och Jamal brukar umgås med sin familj genom att 

till exempel äta middag eller kolla på film tillsammans. Serkan, Emilio och Hamid däremot 

brukar inte tillbringa så mycket tid tillsammans med sina familjer. De tycker inte att detta ger 

dem något och anser att det är viktigare att umgås med sina vänner. De önskar dock att de ser 

annorlunda på familjelivet i framtiden. 

 

Nicolas och Zoltans föräldrar vet inte att de håller på med brott. När Alexander och Jamal var 

kriminellt aktiva hade inte heller deras föräldrar någon vetskap om vad de gjorde. De andra 

ungdomarnas föräldrar vet vad de ägnar sig åt. De menar att deras föräldrar inte har något val 

och att de måste acceptera deras beteende. När jag frågar Serkan hur hans föräldrar ställer sig 

till att han begår brott svarar han:  

 

”De accepterar det… Nej, inte de första åren kanske andra när jag var femton kanske så blev det 

okej… För de såg att jag var smart … att det var min grej liksom…” 

 

5.2. Utbildning och arbete 

 

Emilio var den enda av intervjupersonerna som inte gick på dagis som liten. Han anser även 

att det är onödigt att gå i skolan och anledningen till detta är:  

”För att i skolan får man bara tusen kronor i månaden!” 
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Nicolas går fortfarande i gymnasiet och Zoltan har fullfört sin gymnasieutbildning. De 

resterande avbröt sin gymnasieutbildning eftersom att de ansåg att det inte hjälpte dem på 

något sätt.  

 

Zoltan går regelbundet till arbetsförmedlingen och önskar att han kan få ett jobb som 

lastbilschaufför. Även Jamal söker arbete och har tidigare arbetat på lager. Alexander arbetar 

och de andra killarna sysselsätter sig med att träffa kompisar och sälja narkotika. De har ingen 

tanke på att söka arbete eftersom de anser att det inte skulle ge dem tillräckligt med pengar. 

De tycker inte att arbete är någonting för dem eftersom att det är tråkigt enligt dem.  

 

Amir anser att en dags försäljning av narkotika kan ge lika mycket som en vanlig arbetares 

månadslön.  

 

”Det fungerar inte så som att vara kriminell, en man som jobbar går upp klockan sju på morgonen 

och jobbar till klockan fem för att tjäna en tusing. Jag går ut klockan två och går hem klockan tio 

och jag har tjänat som hans månadslön!”  

 

Det är ingen av dem som tror att skolan skulle kunna ha gjort något för att påverka dem att 

sluta begå brott. De menar att lärarna inte har så pass mycket vetskap om hur dessa ungdomar 

fungerar och kan därför inte hjälpa dem. Eftersom att de inte tyckte att det var roligt att lära 

sig saker i skolan så tror de heller inte att de hade kunnat utvecklas. Zoltan däremot tror att de 

äldre eleverna på skolan kanske hade kunnat påverka dem om de hade insett vad de sysslade 

med. Han menar att de såg upp till de äldre eleverna och på så sätt hade de kunnat påverka 

dem positivt. Med tanke på att de undvek skolan så började de gruppera sig som ett gäng och 

gjorde andra saker om dagarna som de tyckte var roligare; kriminalitet. 

 

5.3. Brottens karaktär 

 

Alla intervjupersoner berättar att det första brottet de begick var i tidig ålder, mellan tio och 

tretton år och bestod av snatteri. Anledningen till att de begick brotten var att de inte hade 

tillräckligt med pengar för att köpa något de ville ha. De förklarar att deras föräldrar inte hade 

råd att köpa det de ville ha så de var tvungna att fixa det på egen hand. Zoltan och Nicolas 

säger att de inte ville vara en påfrestning för sina föräldrar.  Efter att ha genomfört det första 

brottet fick de merkänsla av det och fortsatte sedan på samma bana. Den enda som var ensam 
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när han begick sitt första brott var Jamal, han var även den enda som åkte fast. När jag frågar 

honom hur detta påverkade honom svarar han:  

 

”Först grät man när man blev tagen sen när man blev släppt så tyckte man det var kul så ville man 

göra det igen… sen så fortsatte jag tills jag inte blev tagen längre…” 

 

Jamal fick en känsla av att han ville klara av att genomföra snatteriet utan att åka fast och 

därför fortsatte han. De andra intervjupersonerna åkte inte fast och fick då en känsla av att de 

hade lyckats och ville prova igen. Alla medger att det var själva kicken som fick dem att 

försöka igen. De ville uppleva den spänning som brottet gav dem men också uppleva den 

känsla av välbehag som de kände efteråt. Själva tanken på att de kunde tjäna pengar på detta 

sätt fick dem att känna sig trygga. 

 

Brottens karaktär har ökat med tanke på att de har blivit äldre. De menar att när de har 

avklarat att genomföra ett brott utan att åka fast så ökar självförtroendet och då vill de testa 

något nytt, som är svårare. I början var det mycket stölder men det har med tiden övergått till 

inbrott och narkotikaförsäljning. Allt för att tillfredställa känslan av spänning och komma åt 

de stora pengarna. 

 

5.4. Miljö 

 

När jag ställde frågan om huruvida en uppväxt i en annan miljö hade gjort skillnad så tror alla 

utom de yngre männen, Alexander och Jamal att det hade gjort skillnad. Jamals pappa tänkte 

mycket på miljöbyte när Jamal var yngre och de flyttade från Malmö till Halmstad på grund 

av att han ansåg att det var för mycket kriminalitet i Malmö. Oturligt nog gjorde detta ingen 

skillnad. När Jamal gick på högstadiet ansåg hans lärare och hans föräldrar att han skulle byta 

skola för att se om detta kunde ha en positiv inverkan på hans kriminella beteende. Även om 

han kom till en skola där kriminalitet inte var vanligt så fortsatte han att genomföra brott.  

 

Hamid tror att det hade sett annorlunda ut om han växt upp i sitt hemland.  

 

”Om jag inte hade flyttat till Sverige kanske nu hade jag varit 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…” 
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Serkan, Emilio, Amir och Hamid tror att en uppväxt i en rik familj hade påverkat dem 

positivt. De tror inte att de hade haft samma behov av att begå brott då eftersom att de inte 

hade haft samma ekonomiska dilemma.  

 

De ser de andra i sitt umgänge som sina bröder och menar att de har en positiv inverkan på 

varandra. De menar att de har utvecklats tillsammans och får uppmuntran av varandra. De 

hade inte klarat sig utan varandra och de ställer alltid upp om det är någon som hamnar i 

trubbel. 

 

Det finns några ungdomar som är medvetna om vad intervjupersonerna ägnar sig åt. Enligt 

dem själva så anser deras vänner, som inte ägnar sig åt brott, att de är häftiga och att de blir 

respekterade eftersom de har så mycket pengar. Under Jamals period som kriminell hade även 

han vänner som inte ägnade sig åt brott och han frågade ibland dessa om de ville vara med. 

När han fick ett nej till svar respekterade han detta och de respekterade även hans val att begå 

brott. 

 

Alla uppger att det är pengarna som styr/styrde deras behov av att fortsätta begå brott. Amir 

menar på att om han hade vunnit en större summa pengar på lotto så hade han slutat att begå 

brott. Efter en stund ändrar han sig och säger:  

”Eller nej förresten, det hade inte räckt. Jag kommer aldrig sluta helt med det…” 

 

Zoltan tycker att staten hade kunnat påverka kriminaliteten i samhället på så sätt att fördela 

individerna bättre. Han menar att det är viktigt att alla individer ska kunna växa upp 

tillsammans oavsett förmögenhet och bakgrund. Han tycker att det borde finnas fler 

fritidsgårdar där ungdomar kan umgås istället för att ägna sig åt kriminalitet.  

 

5.5. Umgängeskrets  

 

Ungdomarna som jag har intervjuat har umgåtts med varandra sedan de gick i grundskolan. 

De träffas nu dagligen, både för att umgås som vänner men också för att planera och 

genomföra brott. De har en stor vänskapskrets men det är dessa sju killar som håller ihop. Det 

finns andra killar som har varit med sedan tidigare men dessa har slutat efter ett tag. Det finns 

vissa killar som hjälper dem ibland men de står dem inte lika nära utan dyker endast upp när 
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det är något speciellt ”jobb” de behöver hjälp med. Dessa sju killar har inga speciella regler i 

sin grupp men alla är med på att inte avslöja någon. De anser det viktigt att alltid säga 

sanningen till varandra och aldrig förstöra för någon annan. De har inga specifika roller när de 

utför sina arbeten utan samarbetar ofta för att ingen ska åka fast. Däremot så anser Jonas och 

Niklas att vissa kan vara mer dominanta än andra. 

 

Jamal berättar att i hans gäng fungerade det ungefär likadant. När jag frågade hur gänget han 

ingick i var uppbyggt svarade han:  

 

”En som leder, en som är under och så hade vi de som får göra allt… Men vissa gånger fick man 

ändå ta tag i det själv och fixa grejer som de andra inte klarade typ.” 

 

Alla intervjupersoner anser att de har påverkat varandra både positivt och negativt. De menar 

att fördelarna är att de har åstadkommit något gemensamt och att de har hjälp varandra att 

lyckas och bli ännu större. Ibland uppstår det dessvärre oklarhet i gruppen och de missförstår 

varandra. Detta leder då ofta till tjafs och de kan gå miste om vissa jobb. 

 

I Jamal och Alexanders gäng var det likadant men skillnaden där var att Jamal hade båda sina 

bröder i gänget också. Det var svårt att lämna tjafset bakom sig när han kom hem till familjen 

men det var något som han fick finna sig i. Det viktiga var att föräldrarna inte fick reda på 

något.  

 

Alla intervjupersonerna tror att de hade gått i skolan om de inte hade ägnat sig åt brott. De tror 

inte att de hade haft lika många vänner som idag. Serkan, Emilio och Hamid tror att de hade 

umgåtts mer med sina familjer än vad de gör idag. Jamal tror att han hade varit en bra 

fotbollspelare och Zoltan tror att han hade ägnat sig åt någon sport.  

 

5.6. Framtid 

 

När det gäller framtiden så skiljer sig svaren. Alexander och Jamal har lämnat kriminaliteten 

bakom sig och ser ljust på framtiden. Jamal menar att han aldrig mer kommer att ägna sig åt 

att begå brott eftersom det kan skada de personer han har i sin närhet. Däremot så ställer han 

sig annorlunda till slagsmål. Han menar att han vill kunna skydda sin familj om det skulle 

behövas. Zoltan och Nicolas hoppas på att de har stabila arbeten i framtiden så att de kan 



34 
 

försörja sina familjer på ett säkert sätt. Serkan och Emilio hoppas på att de har tjänat så 

mycket pengar på att sälja narkotika så att de kan leva rikt medan Amir, Hamid och Carlos 

tror att de kommer befinna sig i ungefär samma situation som nu. De tror att de kanske 

kommer att sitta i fängelse men anser även att det är värt det om de nu kommer att vara rika. 

 

När det gäller deras eventuellt framtida barn och hur de som föräldrar skulle ställa sig till att 

de utvecklar ett kriminellt beteende så tyckte Nicolas, Zoltan, Alexander och Jamal att de vill 

undvika att hamna i den situationen. Om deras barn i värsta fall skulle gå i samma fotspår som 

de själva så skulle de ha samtal med dem och förklara hur illa det kan gå samtidigt som de 

menar på att barnen själva måste lära sig att hantera situationen. Serkan och Emilio hoppas på 

att deras barn kommer att bli som dem eftersom att det kommer att ge dem stora summor 

pengar. Serkan menar dock att endast narkotikaförsäljning är okej. De menar på att då slipper 

de jobba och deras barn kan göra jobbet åt dem. Amir, Hamid och Carlos vill inte att deras 

barn ska bli kriminella men säger också att om de skulle bli det så är det deras val och det 

finns inget som de som föräldrar kan göra. Nicolas uttrycker sig såhär:  

 

”Jag vill verkligen inte att mina barn ska göra massa brott, jag skulle bli så arg och ledsen 

då men man kan ju inte tvinga dem till något. Jag vill att de ska se mig som en förebild 

och jag vill visa att man kan leva ett bra liv utan att göra massa sånt skit.” 

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

Jag kommer i detta kapitel analysera det material jag samlat in genom att koppla det till de 

teorier jag använt mig av. Jag kommer att dela upp analysen i tre delar för att göra det lättare 

för dig som läsare att följa det jag kommit fram till.  

 

6.1. Relationer och uppväxtförhållanden 

 

De ungdomarna som har blivit intervjuade i min studie har haft en uppväxt som för mångas 

del kan tolkas problematisk. Efter att ha flyttat från ett annat land till Sverige har 

familjerelationerna påverkats. I socialpsykologin studeras hur olika miljöer påverkar individer 

och hur de formar ens identitet. Det är bara Nicolas och Carlos som bor ihop med båda sina 

föräldrar och fem av de andra intervjupersonerna bor med sina mammor. Detta är något som 
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kan ha påverkat deras identitet negativt då de inte har haft någon manlig förebild att se upp till 

på samma sätt som om de hade bott tillsammans med sina pappor. 

 

Något som enligt Wiklund (2000) kan påverka individer negativt är att inte ha en närvarande 

pappa under sin uppväxt. Det är enligt henne viktigt att båda föräldrarna ägnar mycket tid åt 

sina barn och detta är något som ungdomarna i min studie har saknat. Eftersom att familjen är 

väldigt viktig för individen under uppväxten och att känslan av trygghet ska kunna skapas och 

bevaras, har detta förvisso varit en tid som gjort det svårt för ungdomarna att skapa en 

identitet. Det är i familjen, (den primära socialisationen), som grunden för människan skapas 

(Berger & Luckmann, 1979). De har identifierat sig med sina föräldrar, och vissa av dessa har 

inte haft den kunskap om det svenska samhällets normer och regler som en ursprunglig 

svensk individ har. Vid bristningar i det svenska språket, samt liten kunskap om samhällets 

normer blir det även svårt för barnen att lära sig om dessa. Barnen tar över sina föräldrars 

tolkning av samhället och föds in deras uppfattning av samhället (ibid). 

 

Detta visar på att ungdomarna som ingår i min studie kan ha påverkats negativt av att inte 

växa upp med en närvarande fader. Detta är inte något de valt själva och det är svårt att följa 

det svenska samhällets normer när det saknas en kunskap om dem. Det är därför viktigt att det 

samhället tar tag i detta i tidigt skede och sprider den kunskap som behövs till människor som 

kommer till Sverige från andra länder.  

 

Det är endast en av intervjupersonerna som har gått ut gymnasiet. En kille går fortfarande 

kvar men de andra har valt att hoppa av för att ägna sig åt kriminaliteten. Jag tycker att detta 

visar på hur bristfällig skolan är i sin kunskap om hur de ska hantera ungdomar som saknar 

intresse för studier. Det visar att det finns brister i den sekundära socialisationen. Det 

ungdomarna har med sig från den primära socialisationen stämmer kanske inte överens med 

andra människors tolkningar och upplevelser av skolan. Detta syns tydligt då det bara är 

Zoltan som har gått ut gymnasiet och Nicolas som fortfarande går kvar. Skolan har inte vetat 

vad de ska göra när de haft problem med dessa ungdomar och deras val av att sluta skolan för 

att ägna sig åt brott (ibid.)  

 

Eftersom att många av mina intervjupersoner inte har haft någon manlig förebild i sin uppväxt 

så känner de att de måste hävda sig själva på något sätt. Dessa ungdomar får problem i skolan 

och väljer då att ägna sig åt något som de är intresserade av. De fördjupar sig sedan i detta, 
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vilket i ungdomarnas fall har varit kriminalitet (Ohlsson och Swärd 1994). Eftersom att de 

strävar efter en hög status ser de kriminaliteten som ett alternativ för att lyckas och missar 

poängen med hur det är att lyckas i skolan. Mina intervjupersoner anser det viktigt att ha 

pengar eftersom det är nödvändigt för försörjning och de tycker inte att bidraget för att gå i 

skolan räcker till. Detta anser jag visar på en brist i samhället; individer klarar sig inte 

ekonomiskt genom att studera och det är kanske något som bör uppmärksammas och göras 

något åt. 

 

En del av mina intervjupersoners vet inte att de har ägnat sig eller ägnar sig med kriminalitet. 

De andras föräldrar vet att de ägnar sig åt kriminalitet men killarna menar på att deras 

föräldrar inte har något att säga till om. I allas fall så är det brist på kommunikation i familjen. 

Enligt Stattins forskning (2001) så är kommunikationen med sina barn under tonåren en viktig 

del i deras utveckling. Det krävs social struktur i hemmet vilket dessa ungdomar saknar. 

Föräldrarna måste ha en kunskap om vad deras barn gör på sin fritid, men samtidigt får 

kontrollen inte vara för stark. Det gäller att hitta en balans där i mellan vilket är väldigt svårt 

och detta är något som deras föräldrar inte har lyckats med. Föräldrarna kan ha haft det svårt 

att integreras i det svenska samhället och då har de även misslyckats med att vara bra 

förebilder för sina barn. De har varit upptagna med att hitta arbeten eller söka ekonomiska 

medel för att klara av att leva och på så sätt kan de ha missat att kommunicera med sina barn. 

De har helt enkelt inte haft den tid som krävs för sina barn. 

 

Av alla intervjupersoner som ingår i min studie är det bara Zoltans mamma och Alexanders 

båda föräldrar som har svenskt ursprung. Vissa av föräldrarna har inte fått den hjälp de behövt 

när de kommit till Sverige, till exempel som att få hjälp med att söka arbete. Detta i sin tur 

kan ge dem tron om att Sverige är ett dåligt land. Därmed kan ett motstånd skapas till de 

normer och regler som det svenska samhället står för vilket i sin tur gör den sekundära 

socialisationen svår. Genom att ungdomarna inte riktigt har lärt sig vilka regler som gäller kan 

de heller inte tyda dessa när de är ute i samhället. De förstår inte riktigt när de gör fel och att 

detta kan få vissa konsekvenser (Berger & Luckmann 1979). Med detta menar jag att de har 

skapat en kultur och att detta inte är något de har med sig från sitt ursprungsland.  

 

Zoltan, Nicolas och Alexander är uppvuxna i Sverige medan de andra intervjupersonerna är 

uppvuxna utomlands. De har fötts in i en kultur och har sedan varit tvungna att anpassa sig till 

en ny. Dessa förflyttningar kan ha varit jobbiga för deras föräldrar, vilket i sin tur har påverkat 
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barnen som individer. Det som Bronfenbrenner (1979) kallar mesosystem kan ha påverkat 

dessa intervjupersoner negativt. Det är enligt denna teori viktigt med god kommunikation 

mellan föräldrar och till exempel skola och detta är något som är svårt när förflyttningar från 

ett land till ett annat sker. Eftersom att övergångar som dessa kan vara väldigt påfrestande för 

barnet så gäller det att göra dem så smidiga som möjligt (Haeggman & Sjöblom 2000). Det är 

dock inte lätt att göra en förflyttning mellan olika länder smidig och detta kan i sin tur ha 

påverkat barnen i deras syn på sig själva. Intervjupersonernas föräldrar har inte så god 

kunskap i det svenska språket och det gör att kommunikationen med dagis och skola inte kan 

fungera så bra som det borde. Det är bara Alexander, Zoltan och Amirs pappor som har haft 

eller har arbeten och detta kan ha påverkat intervjupersonerna. Deras pappor kanske inte har 

mått så bra eftersom att de inte haft något att göra om dagarna. Det blir svårare att komma in i 

samhället, speciellt eftersom de är från ett annat land. Detta kan i sin tur ha påverkat 

intervjupersonerna negativt (Haeggman & Sjöblom 2000).  

 

6.2. Kulturen och omgivningens betydelse för den individuella utveckli ngen 

 

Något som intervjupersonerna i min studie har haft problem med är att anpassa sig till det 

svenska samhället. Det är bara Zoltan som söker jobb av de sju ungdomarna som jag 

intervjuat. Han har en svensk mamma och han kan då ha haft det lättare att integrera med det 

svenska samhället. Hans mamma är medveten om det svenska samhällets normer och regler 

och på så sätt har det blivit lättare för honom att få kunskap om hur det fungerar (Berger & 

Luckmann 1979).  

 

Inom socialpsykologin talar vi om hur olika kulturer och omgivningar har inflytande på 

individens beteende. Ungdomarna som har intervjuats har växt upp i ett så kallat 

lågstatusområde i Malmö och Alexander och Jamal i ett lågstatusområde i Halmstad. Enligt 

Millers kulturöverföringsteori (Ohlssons och Swärd, 1994) har människor som växer upp i 

lågstatusområden inte samma möjligheter som människor i det övriga samhället. Han menar 

att de lever i en helt annan kultur och på så sätt står de på gränsen till det övriga samhället. 

Det är precis det intervjupersonerna har känt. De har växt upp med människor med annat 

kulturellt ursprung än människor med svenskt ursprung. Det finns skillnader i de olika 

kulturerna men det är förstås inte tillåtet i deras ursprungliga kultur att begå brott. Skillnaden 

tror jag ligger i att straffen inte är lika hårda i Sverige och att det kan ha påverkat deras syn på 
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att begå brott. När konsekvenserna inte blir stora är det lättare att överväga att bryta mot 

samhällets regler. När de inte känner framgång i till exempel skolan så söker de denna i något 

annat, i intervjupersonernas fall; i brotten. Beteenden som anses kriminella i samhället ger 

dem status i lågstatusområden. Detta får dem att känna att de har lycktas och att andra 

människor i deras område ser upp till dem (Ohlssons och Swärd, 1994).  

 

Intervjupersonerna i min studie har sökt spänning i sitt liv och det har resulterat i att de valt att 

ägna sig åt bland annat kriminalitet. Alla intervjupersoner har ingått i olika slags gäng där det 

har funnits klara regler för vad som gäller. Inom socialpsykologin handlar det mycket om 

roller i olika situationer. Ohlssons och Swärd (1994) menar att detta är vanligt bland 

ungdomar som växer upp i lågstatusområden. De blir framgångsrika i sitt område och blir 

accepterade som vuxna människor, vilket dessa ungdomar har strävat efter länge. De vill ha 

en status som gör att de blir accepterade av andra människor. Genom att de har blivit 

accepterade i det område där de växt upp har de samtidigt kommit i konflikt med det övriga 

samhällets normer och regler. Det är bara fyra av intervjupersonerna som haft en manlig 

förebild i sin uppväxt och resterande kan därför ha känt att de själva måste hitta sin manliga 

identitet. Ungdomarna har då sökt sig till olika gäng för att känna sig dugliga (Ohlssons och 

Swärd, 1994).  

 

Wiklund (2000) skriver att Giddens anser att ett program för att skapa balans mellan arbete 

och hem skulle kunna bidra till stabilare familjer. Möjligheter för familjer att få in en fot i det 

svenska samhället så som hjälp med att söka arbete eller hjälp med att lära sig det svenska 

språket skulle hjälpa många familjer (Wiklund 2000). Det är just detta som intervjupersonerna 

känner, att de inte har blivit integrerade med det svenska samhället. Detta är självklart svårt 

när de allihop har växt upp i invandrartäta områden. Det har varit svårt för dem att få in en fot 

i den svenska kulturen när de inte haft chansen att växa upp tillsammans med svenska 

ungdomar. För Alexanders del blev det tvärt om. Han har svenskt ursprung men växte upp 

med människor från andra kulturer och internaliserades därför med deras kultur och 

påverkades av den. (Bronfenbrenner 1979) menar att individen påverkas av den miljö den 

växer upp i och det är precis det som hände under Alexanders uppväxt. Med detta menar jag 

inte att det är okej i deras kultur att ägna sig åt brott men att de kan ha en annan syn på 

kriminalitetens betydelse. 
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Ungdomarna som ingår i min studie har känt att de inte har lyckats i skolan och har då vänt 

sig till kriminaliteten eftersom de har känt att detta är något de är bra på. Efter att ha snattat i 

tidig ålder fick de upp ögonen för hur spänningen tillfredställde dem. Enligt Ohlsson och 

Swärd (1994) så får de genom kriminaliteten en känsla av att de duger till något och därför 

fortsatte de med kriminaliteten. De kände att när de inte lyckades med skolan så var de 

tvungna att hitta något annat som de var bra på. Alla intervju personer känner att de vill bli 

accepterade och de känner även att de blir det genom kriminaliteten.  

 

6.3. Avvikande beteende och grupptillhörighet  

 

I socialpsykologin talas det mycket om hur individens beteende påverkas i relation till andra 

individer och hur det är att tillhöra en grupp. Det kan handla om hur en individ påverkas av 

andra människors normer och regler, såsom samhällets. Ungdomarna som jag intervjuat, samt 

de två yngre männen, avviker eller har avvikit från samhällets normer och regler. De har valt 

att gå en väg som skiljer sig från många andra ungdomars sätt att leva och det är därför 

väldigt lätt att se deras beteende som avvikande. Precis som Becker (2006) skriver så har de 

skapat ett behov som de måste tillfredställa för att må bra. De har utvecklat ett intresse som de 

trivs med och killarna mår bra av detta eftersom deras behov tillfredställs genom detta.  

 

Ungdomarna som ingår i min studie känner sig fria att följa sina impulser utan att detta får 

större konsekvenser för deras nära och kära. Eftersom att ungefär hälften av mina 

intervjupersoners föräldrar inte bryr sig så mycket om vad de håller på med känner de heller 

ingen press från deras sida att sluta med kriminaliteten. Det är ingen som stoppar dem och 

därför kan de behålla känslan av att det de håller på med är acceptabelt (Becker 2006). Detta 

är verkligen något som jag anser är ett stort problem. Föräldrarna måste engagera sig mer i 

sina barn och visa att det de ägnar sig åt är fel.  

 

De har anslutit sig till en grupp där alla delar samma intresse och är koncentrerade på själva 

avvikandet. De befinner sig i en organiserad avvikargrupp med ett gemensamt mål, (Becker 

2006). De delar en känsla av ett gemensamt öde och detta stärker dem som grupp. De ser 

varandra som bröder. Det är väldigt svårt för mina intervjupersoner att ta ett steg ut ur denna 

grupp eftersom de känner så stark tillhörighet till varandra. Det känns viktigt att de alla får en 

klar bild över vilka negativa konsekvenser deras kriminalitet kan leda till och att de 
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förhoppningsvis väljer en annan väg i livet. Inom socialpsykologin vet vi hur stor påverkan 

andra människor kan ha på en individ och det är viktigt att vända detta till en positiv påverkan 

som kan få ungdomarna att se andra möjligheter i livet. 

 

I det område där ungdomarna som ingår i min studie bor stämplas inte deras beteende som 

avvikande. Enligt Becker (2006) så måste hänsyn tas till hur omgivningen uppfattar deras 

beteende. I deras fall så ser människor i deras område upp till dem och på så sätt blir de 

accepterade av de människor som bor i deras område. När de däremot befinner sig ute i 

samhället så ses de som avvikande eftersom att kriminalitet inte är acceptabelt där. Detta kan 

vara en av anledningarna till att de flesta av dem valde att sluta skolan. Det var inte 

acceptabelt att vara kriminell i den miljön och den lättaste vägen för ungdomarna att gå då var 

att sluta och helt ägna sig åt kriminaliteten, i områden där den var accepterad.  

 

Något som enligt Becker (2006) är viktigt att ha i åtanke när det handlar om 

ungdomsbrottslighet är bland annat individens familjeförhållanden och området där denna 

bor. Studier visar att en person som begår en avvikande handling redan första gången gör det 

avsiktligt. När det gäller alla intervjupersoner som ingår i min studie så planerade de sitt 

första brott och genomförde det sedan. De kände alla en känsla av spänning och valde då att 

testa det igen. De kände en drivkraft till att fortsätta och när de väl hade kommit in i det var 

det svårt för dem att ta sig ur. De kände sig fria att följa sina impulser, vissa för att de inte 

brydde sig om vad deras föräldrar tyckte och andra för att deras föräldrar inte hade en aning 

om vad de höll på med.  

 

Socialpsykologi handlar delvis om människans identitet och hur den formas av interaktionen 

med andra människor. För ungefär hälften av intervjupersonerna i min studie bygger en stor 

del av deras identitet av deras avvikande beteende. De känner att de inte har något annat. Det 

enda som betyder någonting för dem är kriminaliteten och huruvida de lyckas inom detta. De 

vill utvecklas inom kriminaliteten och känner hela tiden en drivkraft genom att bli duktigare 

på det de gör. Det vore bra om de hittade något annat som de är intresserade av så att de 

tillsammans med andra människor kunde utvecklas och förhoppningsvis se annorlunda på 

kriminaliteten. 

 

Genom att ingå i en speciell grupp så kan individernas självkänsla öka (Becker 2006). Alla 

intervjupersoner i min studie har en sak gemensamt; avvikelsen genom kriminaliteten. De 
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känner att de har ett gemensamt öde och att de allihop är i samma situation. Deras bild av 

verkligheten har förändrats och på så sätt ser dem världen ur ett annat perspektiv. Alla 

ungdomarna i min studie har olika skäl till varför de fortsätter med brotten, men det vanligaste 

bland intervjupersonerna är den stora andel pengar de tjänar. Enligt Becker (2006) så verkar 

skälen till att de fortsätter med kriminaliteten sunda och därför ser de ingen anledning till att 

sluta med det. De hittar hela tiden vägar att gå för att undvika besvär och på så sätt kan även 

motivationen till att fortsätta öka.  

 

För Jamal och Alexanders del så fick de upp ögonen för något de ansåg viktigare i livet; 

familjelivet. För bådas del så var det deras nuvarande flickvänner som ställde krav på dem 

och de ansåg då att det var viktigare att deras förhållanden fungerade än att de lyckades med 

den brottsliga biten. För deras del var alltså inte skälen till att fortsätta med kriminaliteten 

sunda och de såg anledningarna till att sluta med dem som starkare (Becker 2006). 

7. Reflektioner 

 

Efter att ha ägnat en hel termin åt denna studie är jag nöjd med det resultat jag kommit fram 

till.  Jag är väl medveten om att de slutsatser jag dragit inte går att generalisera eftersom de 

personer jag intervjuat endast innefattar nio utvalda individer. Eftersom att sju av ungdomarna 

umgås med varandra kan de även ha påverkat varandra och detsamma gäller de yngre männen 

då de ingick i samma gäng när de var kriminellt aktiva. Jag känner dock att jag ökat min 

kunskap om vilka individuella och sociala faktorer som kan ha påverkat en specifik grupp 

ungdomar och två unga män att utveckla och upprätthålla ett kriminellt beteende under 

ungdomsåren.  

 

Det känns som om det finns otroligt mycket att göra för dessa ungdomar för att få dem att inse 

hur kriminaliteten påverkar deras liv negativt. Vissa av killarna vill verkligen göra något åt sin 

livssituation men det känns som om de andra i deras gäng håller dem kvar. Jag tror att några 

av de här killarna hade behövt rådgivning från andra ungdomar som själva varit kriminella 

men som nu lämnat det bakom sig. Det känns som om det krävs något stort och drastiskt för 

att de ska förstå hur kriminaliteten hindrar dem i det vardagliga livet. De två yngre männen 

fick ultimatum från sina respektive och då fick de verkligen tänka efter kring vad de ansåg 

viktigast i livet; kriminaliteten eller familjen.  
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Det finns även några av dessa killar som är helt inne i brottsligheten och ser inte de andra 

vägarna i livet som finns att gå. Jag tror inte att de är medvetna om hur livet faktiskt kan se ut. 

De har bara sett en del av livet och de vill inte och vågar kanske inte testa något annat. De 

känner att de har hittat något som de är bra på och är då rädda att släppa detta. De känner 

ingen motivation överhuvudtaget att lämna kriminaliteten bakom sig och deras mål i livet är 

att bli rika med hjälp av kriminaliteten. Jag får dock känslan av att detta är en tillfällig känsla 

för dem och att de i ett senare skede i livet förhoppningsvis ser annorlunda på det. Något som 

kan bli svårt för dem är att komma in på arbetsmarknaden och det är antagligen något de 

själva känner också. När de väl har åkt fast och finns i polisens brottsregister så försvåras 

deras situation ytterligare. Det krävs insatser i familjerna i tidigt skede så att ungdomarna inte 

ens behöver hamna i en situation där brott ses som ett alternativ. Jag tror att det är väldigt 

viktigt att få in föräldrarna på arbetsmarknaden så att de kan försörja sina barn utan att behöva 

söka socialbidrag. De ska inte se det som ett alternativ utan det ska vara självklart för alla att 

kunna söka arbeten. Jag tror att det finns mycket att göra i dessa familjer men det viktigaste i 

just ungdomarnas situation är att de blir medvetna om att det gåt att försörja sig genom att 

arbeta. Det kommer att vara svårt för dem till en början med tanke på deras brottsregister men 

med tiden kommer även de få arbeten. 

 

Något som jag också tror är väldigt viktigt för familjer med utländsk bakgrund är att de får 

kunskap om det svenska samhället och dess normer och regler. Jag tror att många saknar detta 

och en av orsakerna till detta är att många invandrare bor i områden som är väldigt 

invandrartäta. Det är viktigt att människor med utländsk bakgrund så snabbt som möjligt 

kommer in i det svenska samhället med hjälp av bland annat guidning i hur det går till att söka 

arbete. De måste även lära sig det svenska språket och de borde bli pushade till detta och i ett 

område där de inte behöver använda det svenska språket så mycket blir detta svårt. De måste 

komma ut i samhället så att de får använda sig av språket för att göra sig förstådda. 

 

En annan viktig sak jag kommer att tänka på är aktiviteter för barn och ungdomar. Det borde 

finnas vissa aktiviteter som är gratis av den anledningen att alla människor, oavsett 

ekonomisk situation ska ha möjlighet att aktivera sig och träffa andra människor. 

Ungdomarna måste ha något att sysselsätta sig med på sin fritid och det finns alltför lite 

aktiviteter som alla har möjlighet till. I dagens samhälle är det väldigt dyrt att till exempel 
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utöva någon sport och det borde därför finnas billigare alternativ. Med hjälp av dessa 

aktiviteter kan barnen och ungdomarna även få insyn i andra människors kultur, vilket är 

nästa sak jag kommer att tänka på. Samtidigt som att människor med utländsk bakgrund måste 

lära sig om det svenska kulturen tycker jag även det är viktigt att människor med svenskt 

ursprung borde lära sig om utländska kulturer. Jag tror det är viktigt för att kunna acceptera 

sina medmänniskor och inte se dessa utifrån var de kommer ifrån. Något som skulle kunna 

förbättra insynen i andra kulturer är att i skolan ha detta i åtanke när arbeten skrivs. Alla 

skulle kunna fördjupa sig i någon kultur och sedan redovisa detta för resten av klassen för att 

alla ska få kunskap om detta. 

 

Till slut vill jag säga att jag har lärt mig otroligt mycket av att skriva en uppsats om 

ungdomskriminalitet. Jag har en helt annan syn på det nu och kan i vissa fall förstå dessa 

ungdomars val i livet. Jag förstår att de i vissa fall känner sig utanför och det finns så mycket 

jag som människa vill göra för att hjälpa dem. Jag har ökat min förståelse för hur vissa 

människor med utländsk bakgrund har det väldigt svårt i det svenska samhället. De får kämpa 

väldigt hårt för samma saker som en människa med svenskt ursprung inte behöver lägga ner 

särskilt mycket tid på. 

8. Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka individuella och sociala förhållanden som kan ha 

påverkat en specifik grupp ungdomar och två unga män att utveckla och upprätthålla ett 

kriminellt beteende under ungdomsåren. Det empiriska materialet bestod av nio intervjuer 

som betraktades utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och som legat till grund för studiens 

analys. Materialet analyserades med hjälp av Beckers stämplingsteori, Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori, Millers kulturöverföringsteori och Berger och Luckmanns 

socialisationsteori. 

 

Jag har kommit fram till en rad olika faktorer som kan ha påverkat ungdomarna att ansluta sig 

till kriminella gäng och kommer nu redogöra för de faktorer jag anser relevanta i denna 

studie. Individens uppväxtförhållanden har en stor påverkan i den individuella och sociala 

utvecklingen. Det är under uppväxten som individen formar sin identitet och detta är av stor 

betydelse för det framtida livet. Genom brister i uppväxten kan individen i framtiden få 

svårigheter med att passa in i samhället. De skapar en känsla av utanförskap. Något som kan 
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påverka denna känsla är avsaknaden av en fadersfigur. Utan en manlig förebild under 

uppväxten kan deras självbild påverkas negativt och de känner ett behov av att hävda sig 

själva. Om de inte tillfredställer sitt behov av att de lyckas i samhället kan de söka bekräftelse 

från annat håll, till exempel genom att utföra brott. Eftersom att de saknar normer och regler i 

sin hemmiljö ser de inte det avvikande i sitt kriminella beteende. Det kan bli extra svårt för en 

individ med invandrarbakgrund eftersom att normer och regler från utländska samhällen ofta 

skiljer sig åt från det svenska samhället.  

 

De förhållanden som ungdomarna i min uppsats beskriver ha påverkat deras utveckling av 

kriminellt beteende är bland annat kulturskillnader, ekonomiska svagheter, miljö, normer och 

regler samt känslan av att inte vara accepterad i samhället. 
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10. Bilagor 

 

Jag har här bifogat två olika intervjuguider. Den första använde jag mig av under intervjuerna 

med ungdomarna och den andra använde jag mig av under intervjuerna med de yngre 

männen. 

 

10.1. Intervjuguide 1 

 

Personligt 
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1. Hur gammal är du? 

2. Var är du född? 

3. Var är du uppvuxen?  

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? 

12. Har någon av dina föräldrar begått något brott? 

- Har det i sådana fall påverkat dig tror du? 

- Vad är det för brott de har begått? 

- Har de åkt fast för det? 

 

Karriären 

 

13. 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? 

- Hur kändes det före och efter brottet? 

- Åkte du fast?  

- Hur kändes det samt hur påverkade det dig?  

14. Tror du att det hade sett annorlunda ut om du hade växt upp i en annan miljö? 

15. Tror du att dina vänner har haft någon påverkan på ditt kriminella beteende? 

- På vilket sätt? 

16. Har det någon betydelse för dig hur dina föräldrar ser på ditt beteende? 

17. Vad får dig att fortsätta begå brott? 
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18. Finns det något som skulle kunna få dig att sluta att begå brott? 

19. Skulle skolan du gått i kunnat ingripa på något sätt för att få dig att sluta begå brott? 

20. Vilken tror du är den största orsaken till att du har valt att leva som du gör? 

 

Organisationen 

 

21. Hur har du lärt dig kommunicera med resten i er grupp? 

22. Har ni alla umgåtts från första början?  

- Har det bara varit ni eller har det funnits med andra förr? 

- Är det någon som kommit in i efterhand? 

23. Har ni några regler i er grupp?  

24. Hur fungerar ni som grupp? 

- Har ni bestämda roller? 

25. Hur påverkas du (ni) i gruppen av varandra? 

- På vilka sätt, är det positivt eller negativt?  

26. Har brotten ni begår förändrats med tanke på att ni blivit äldre och bytt skola? 

27. Tror du att skolmiljön kan ha påverkat er brottsliga karriär? 

- Till exempel nya klasskamrater? 

 

Framtiden 

 

28. Hur ser du på framtiden? 

29. Hur vill du att dina barn ska se på dig som förälder i framtiden? 

30. Hur skulle du ställa dig till att dina eventuellt framtida barn ägnar sig åt att begå brott? 

31. Tror du att det finns något som samhället kan göra för att motverka ungdomars kriminella 

beteende? 

- Vad? 

32. Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade begått brott? 

- Familj? 

- Arbete? 

- Umgänge? 

- Fritid? 
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10.2. Intervjuguide 2 

 

Personligt 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Var är du född? 

3. Var är du uppvuxen?  

4. Gick du på dagis när du var liten?  

5. Vilka personer hade du nära dig som barn? 

6. Har du några syskon, om ja hur många? 

- Bror eller syster och hur gamla är dem? 

7. Var är dina föräldrar födda?  

8. Vad arbetar dina föräldrar med? 

9. Vem bor du med? 

10. Gick du i skolan när du var yngre?  

- Varför? 

- Om inte hur sysselsatte du dig om dagarna? 

11. Har du någon förebild? 

- Om ja, vem och varför? 

12. Hade du vänner som inte begick brott och hur såg de i sådana fall på din livsstil? 

13. Har någon av dina föräldrar begått något brott? 

- Har det i sådana fall påverkat dig tror du? 

- Vad är det för brott de har begått? 

- Har de åkt fast för det? 

14. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

15. Hur tror du din familj och dina vänner skulle beskriva dig? 

16. Vilka är och har varit viktiga personer för dig?  

     -   På vilket sätt har de varit viktiga? 

17. Vilka händelser i livet har varit viktiga för dig? 

     -   På vilket sätt har de varit viktiga? 

 

Karriären 

 

18. Hur gammal var du första gången du begick ett brott och vad var det för brott?  
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- Vad fick dig till att genomföra det? 

- Var du ensam? 

- Hur kändes det före och efter brottet? 

- Åkte du fast?  

- Hur kändes det samt hur påverkade det dig?  

19. Tror du att det hade sett annorlunda ut om du hade växt upp i en annan miljö? 

20. Tror du att dina vänner har haft någon påverkan på ditt kriminella beteende? 

- På vilket sätt? 

21. Hade det någon betydelse för dig hur dina föräldrar såg på ditt beteende? 

22. Vad fick dig att fortsätta begå brott? 

23. Vad fick dig att sluta att begå brott? 

24. Skulle skolan du gått i kunnat ingripa på något sätt för att få dig att sluta begå brott? 

25. Vilken tror du var den största orsaken till att du valde att leva som du gjorde? 

 

Organisationen 

 

26. Under tiden du var kriminell, var ni ett specifikt gäng som höll ihop? 

27. Hade ni några regler i er grupp?  

28. Hur fungerade ni som grupp? 

- Hade ni bestämda roller? 

29. Hur påverkades ni i gruppen av varandra? 

- På vilka sätt, är det positivt eller negativt?  

30. Förändrades brotten ni begick med tanke på att ni blev äldre och bytte skola? 

31. Tror du att skolmiljön kan ha påverkat er brottsliga karriär? 

- Till exempel nya klasskamrater? 

 

Framtiden 

 

32. Hur ser du på framtiden? 

33. Hur vill du att dina barn ska se på dig som förälder i framtiden? 

34. Hur skulle du ställa dig till att dina eventuellt framtida barn ägnar sig åt att begå brott? 

35. Tror du att det finns något som samhället kan göra för att motverka ungdomars kriminella 

beteende? 

- Vad? 
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36. Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade begått brott? 

- Familj? 

- Arbete? 

- Umgänge? 

- Fritid? 

 


