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ABSTRACT  
 

Titel Från gangster till läkare - En kvalitativ studie om svårigheter och hinder att ta sig ur en 

kriminell gemenskap och broderskap 

Författare Johanna Henningsson och Albulena Xhemaili 

 

I uppsatsens undersöks vilka svårigheter en före detta kriminell möter längs vägen vid 

återanpassning till samhället. Går det att tvätta bort en stämpel som avvikare och hur påverkar 

stigmatiseringen deras liv. Vi vill alltså lyfta fram hur före detta kriminella upplever vägen 

tillbaka in i samhället och möjligheterna till ett normalt liv. Uppsatsen studeras med hjälp av 

en kvalitativ metod för att på bästa sätt få en förståelse för en före detta kriminells egna tankar 

och upplevlerser kring processen att bygga upp ett nytt liv. Det insamlade materialet bygger 

på intervjuer med två livsberättelser, en nyckelinformant och kompletteras vidare med ett 

case. Resultatet som framkom i studien med hjälp av de empiriska material och den teoretiska 

utgångspunkt är att det är möjligt för en kriminell att tvätta bort en stämpel som avviker och 

lyckas med det omöjliga. Det är möjligt att återanpassa sig till samhället och leva ett normalt 

liv.  

 

In this thesis we examine the challenges that former criminals face when readapting to society.  

Is it possible to escape being branded as a deviant and how does the branding affect their lives. 

We wish to raise the issue of returning to society and a non-criminal lifestyle. The study is 

conducted through a quality survey/method to get the best possible understanding of a former 

criminal’s own thoughts and experiences when rebuilding his life. The compiled data relies on 

two life stories, a key informant and a case study. The results of the study are based on 

empirical data and show that it is possible to escape the branding as a criminal and succeed in 

becoming readjusted to society and a normal life.  
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1 INLEDNING  
 

Undersökningen inleds med en kort presentation av ämnet kriminalitet där vi lägger fokus på 

vägen ut och chansen till att leva ett liv fritt från kriminalitet. Därefter presenteras 

undersökningens syfte samt de frågeställningar vi vill undersöka. Kapitlet avslutas med den 

avgränsning som vi valt att göra i studien. 

 

I alla samhällen finns det föreställningar om hur man ska vara, vad som anses som rätt och fel. 

Människan är uppväxt med att man ska vara på ett visst sätt och att man ska följa samhällets 

normer och regler. Följer man inte den norm som samhället bygger på anses man vara 

avvikande och utanför. Tankarna kring detta fenomen är vad som har väckt vårt intresse för 

kriminalitet. Vi tänker att personer som utför kriminella handlingar upplever en slags 

stigmatisering på grund av den stämpel de tillskrivs av omgivningen och på så sätt hamnar i 

ett utanförskap. Till skillnad från tidigare uppsatser som vi läst där man fokuserar på varför 

människor blir kriminella vill vi istället förstå vägen ut ur kriminalitet.  I samband med den 

återanpassning som kriminella genomgår sker det en förändring i deras liv, det är något som 

vi kommer att beröra under studien. Vad krävs det för att man ska vilja bryta mot en kriminell 

livsstil? Krävs det en drastisk förändring? Med detta som bakgrund väcktes intresset för att 

söka en djupare förståelse kring processen och den förändring som sker när man tar sig ur 

kriminalitet och återanpassar sig till samhället. 

  

Problemställningen är således att de föreställningar om hur man ska vara och vad som anses 

som rätt och fel hänger samman med krav på att följa samhällets normer och regler. Den som 

inte lever upp till normerna i vårt samhälle anses vara avvikande och utanför. Detta gäller till 

exempel människor som bryter mot lagarna, dvs. utför kriminella handlingar. De blir 

stämplade som kriminella och stigmatiserade på grund av den stämpeln. Ett flertal tidigare 

studier b.la. ”Kriminell utveckling” skriven av Tommy Andersson (2001) och ”Kriminalitet 

som livsstil” skriven av Gunnar Bergström (2002) fokuserar på varför människor blir 

kriminella men vi vill istället med denna studie lyfta att det kan finnas en väg ut ur 

kriminalitet, att stigmat inte måste vara för alltid. I likhet med Bergström (2002) skriver i sin 

avhandling ”Kriminalitet som livsstil” så handlar det om en förändring i tankemönstret för att 

kunna bryta med det kriminella livet. En förändring i tankemönstret är avgörande för att hitta 

rätt väg och leva ett ”normalt liv” menar Bergström (2002). Den förändring som sker oss den 

före detta kriminella speglas i dennes tankemönster och utgör en grund för varje individs 
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identitet och förhållningssätt. En förändring som sker i samband med att den före detta 

kriminelle återanpassas till ett ”normalt liv”. 

1.1 Syfte 
  
Vad är det som säger att en före detta kriminell alltid kommer att vara kriminell? Vi anser att 

fenomenet är viktigt att lyfta fram då det finns föreställningar och fördomar om hur en 

kriminell person är. Att lyfta fram processen som en före detta kriminell genomgår vid 

återanpassning till samhället menar vi är av stor vikt då fokus ofta ligger på vägen in i 

kriminalitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter och hinder en före detta 

kriminell kan möta längs vägen vid återanpassning till samhället. För att studera detta 

fenomen måste vi också ta hänsyn till vägen in till ett kriminellt nätverk, därför kommer även 

detta att behandlas. Vi vill studera om det går att tvätta bort den stämpel som kriminella 

tillskrivs av omgivningen och hur påverkar detta i sin tur deras liv. Vi vill alltså lyfta fram 

exempel på hur före detta kriminella upplever vägen tillbaka in i samhället och möjligheterna 

till ett ”normalt” liv.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad innebär stigmatisering och hur påverkar den återanpassningen till samhället? 

 Går det att tvätta bort en stämpel som avvikare? 

 Vad är det som bidrar till att den kriminelle har svårt släppa taget om det kriminella 

livet?  

 Vilka stöd kan kriminella få?  

1.3 Avgränsning  

Fokus ligger på individernas egna uppfattningar och upplevelser kring återanpassning till 

samhället, genom att intervjua personer som har erfarenhet av kriminalitet och som lämnat det 

kriminella livet bakom sig anser vi att studiens syfte uppfylls och frågeställningen besvaras. 

Genom att genomföra en kvalitativ studie anser vi att vi får en bredare och djupare förståelse 

kring informanternas livssituationer tillskillnad om vi hade genomfört en kvantitativ studie. 

Den kvalitativa ansatsen ger oss därför möjligheten att få förståelse kring före detta 

kriminellas återanpassning till samhället eftersom studien bygger på ett begränsat antal 

informanter. I takt med studiens utveckling har urvalet visats sig bestå av män, där personerna 

på ett eller annat sätt har en koppling till gäng och grov kriminalitet. Vi är medvetna om att 
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våra resultat är av kvalitativ art och att de inte kan generaliseras till att gälla alla i liknande 

situationer.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet beskrivs inledning, syfte, 

frågeställning och avgränsning. I andra kapitlet presenteras den bakgrund som ligger till grund 

för studien. I kapitel tre presenteras den teoretiska utgångspunkt som vi anser relevant för 

studien. Vi presenterar här Sigmund Goffmans teori om stigmatisering, Howard Beckers teori 

och stämpling och avvikande beteende samt Robert Hamréns studie kring gemenskap och 

broderskap i en serviceorganisation. I kapitel fyra beskriver vi val av metod, behandling av 

material, vår förförståelse, en kort presentation av informanterna som deltagit i studien och en 

reflektion kring etiska aspekter. I kapitel fem presenteras det empirska material som samlats 

in. I kapitel sex analyseras det insamlade material med hjälp av den teoretiska ram som 

tidigare presenterats. Slutligen följer en presentation av slutsatser kring fenomenet samt 

diskuteras vidare forskningsområden som vi finner intressanta.  
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2 BAKGRUND  
 
Vi kommer här att presentera tidigare forskning kring kriminalitet. Först kommer en 

övergripande statistik över Sveriges brottsutveckling under senare år. Därefter följer en 

presentation av hur det kommer sig att vissa utvecklar ett kriminellt beteende och andra inte. 

 

2.1 Återfall i brott  

I rapporten Kriminalstatistik 2010 BRÅ (2011:11) beskriver man statistiken över återfall i 

brott och andelen personer som efter en lagföring återfaller i nytt brott. Med återfall i brott 

menar man lagförda brott som inträffat under en viss uppföljningsperiod efter 

ingångslagföringen. Man redovisar i rapporten andelen återfall i brott inom en ettårig 

respektive treårig uppföljningsperiod. I rapporten framgår det att av de personer som 

lagfördes 2005 återföll 24 procent i nytt brott inom ett år och 39 procent inom en treårig 

period. Av de personer som lagfördes under 2005 var andelen återfall inom tre år högst bland 

ungdomar i åldrarna 18 – 24 med hela 44 procent. Bland de yngsta lagöverträdarna i åldrarna 

15 – 17 år kunde man istället se en minskning från tidigare undersökningar. I rapporten 

beskrivs också att män överlag återfaller oftare i brott än kvinnor. Av de kvinnor och män som 

lagfördes inom tre år återföll 41 procent av männen och 28 procent av kvinnorna under 2005 

(BRÅ, 2010).  

 

Om man istället ser till faktorer som påverkar återfall i brott beskriver Birgitta Rydén- Lodis i 

sin avhandling Lyckas mot alla odds (2008) att en tidig ingång i kriminalitet är en riskfaktor 

för att utveckla ett kriminellt beteende i framtiden. Hennes avhandling är baserad på hundra 

återfallsförbrytare där samtliga är män. I studien framgår det att de personer som tidigt 

började utföra kriminella handlingar är de som har flest fängelsedomar i jämförelse med de 

andra undersökningspersonerna. Rydén (2008) menar att en annan avgörande faktor för att 

utveckla en kriminell livsstil är tidigt missbruk och för att upphöra med kriminaliteten menar 

hon att detta mönster bör brytas (Rydén, 2008).   

 

2.2 Vem blir kriminell 

Det finns flera orsaker till den brottslighet som finns i dagens samhälle. Man kan undra varför 

vissa människor blir kriminella och andra inte. Brottsförebyggande rådets publikation: 

”Kriminell utveckling” skriven av Tommy Andersson (2001) visar på att orsakerna till 
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brottsligheten i samhället kan finnas på olika plan, såväl på makrostrukturell samhällsnivå, 

lokal nivå som på individnivå. Att bli kriminell handlar om flera faktorer som är i samverkan 

med varandra och som påverkar den enskilde individen. Eftersom det är ett ständigt samspel 

mellan biologiska, psykosociala och fysiska faktorer är det en självklarhet att dessa i sin tur 

påverkar barnet och dess utveckling genom förändringar i beteendet och personligheten. 

Andersson (2001) menar att vissa barn löper större risk att utveckla en kriminell framtid om 

man har problem under sin uppväxt både med sig själv och med sin familj. Enligt BRÅs 

rapport (2001:15) menar man på att barn som har störningar i uppförandet, uppmärksamheten 

eller svårigheter i såväl den kognitiva som känslomässiga utvecklingen löper större risk att 

utveckla en kriminell livsstil. En annan bakomliggande faktor till att utveckla ett kriminellt 

beteende kan finnas i genetiska faktorer som har en samverkan med individens sociala 

faktorer och på så sätt påverkat honom eller henne. Stor vikt läggs även vid föräldrarnas roll i 

barnens uppfostran. Föräldrarnas roll har en stor betydelse i barnens utveckling och deras 

framtida identitet. Likväl som föräldrar kan skapa en trygghet för barnet kan de också bereda 

väg för en kriminell utveckling. Föräldrarnas förhållningssätt, uppfostran eller fysiska och 

känslomässiga relation till barnet är avgörande för framtiden. Andra familjeförhållanden som 

skilsmässa, ensamstående förälder eller bostad kan komma att ha en påverkan på barnets 

vidare utveckling i senare år (Andersson, 2001:15).  

 

2.3 Kriminalitet som livsstil   

Gunnar Bergström (2002) har studerat kriminalitet och vilka faktorer som spelar roll för att 

utveckla en kriminell karriär. Han har skrivit om kriminalitet som livsstil och möjligheterna 

att bryta mot de destruktiva tankemönster en kriminell har. Genom varje individs känslor och 

tankar växer det fram ett specifikt tankemönster. Ur dessa känslor och tankar finns individens 

livsvillkor som är en grund för individens identitet och förhållningssätt. Tankemönstret 

påverkas av de val och uppgifter man ställs inför i livet. Under tonåren ställs man inför en rad 

beslut, val och problemlösningar och ur detta växer det fram tankemönster som antingen 

skapar accepterade tankemönster eller kriminella tankemönster. Det är viktigt att den 

kriminelle förändrar sitt tankemönster för att i framtiden kunna ändra sitt sätt att tänka. Att 

förändra den kriminells tankemönster menar Bergström (2002) är en avgörande faktor för att 

ta sig ur och hitta rätt väg i livet. 
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Bergström (2002) lyfter fram betydelsen av föräldrars förhållningssätt till barnet. Han menar 

att det finns ett samband mellan föräldrars negativa och avvisande hållning mot barnet och 

utvecklandet av ett kriminellt beteende. Kriminalitet som ett misslyckande ligger i att 

familjen, skolan och kamraterna har misslyckats att skapa de grundläggande bindningarna till 

en annan individ vilka är nödvändiga för att välja den ”hederliga” vägen. En människas 

samspel med andra och hans sociala nätverk är alltså en avgörande faktor för hur vuxenlivet 

kommer att utvecklas. Det finns ett talesätt som lyder: ”man blir som man lär”, antisociala 

kamrater och attityder innebär en hög riskfaktor för att individen ska ta sig till en avvikande 

identitet. 

 

Bergström (2002) menar att det finns flera olika drivkrafter bakom brottslighet och ett 

kriminellt beteende. Han lyfter fram huruvida dålig självbild och behov av bekräftelse har 

betydelse för den kriminella livsstilen. Den kriminelle bär en känsla av att han inte kan lyckas 

eller att han inte är värd ett annat liv. Man söker hellre sig till negativ bekräftelse än ingen 

bekräftelse alls i sitt behov att bli sedd. På så sätt skapar den kriminelle omedvetet en identitet 

som ”förlorare”. Det leder i sin tur till att den kriminelle inte tror på sig själv och sina 

möjligheter att klara av att leva utan kriminalitet. Kriminaliteten ger honom tillhörighet, status 

och bekräftelse. Annat som driver fram ett kriminellt beteende är skam, att man känner sig 

misslyckad och otillräcklig som person. Men skam kan också verka i motsatt riktning i 

samband med begäret, spänningen och kontrollen då dessa kan driva individen till att både 

utföra och få denne att stanna kvar i den kriminella världen (ibid).  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I det tredje kapitlet presenteras de olika teorier som vi anser är relevanta för vår studie. Först 

följer en presentation av Erving Goffmans stigmatiseringsteori. Därefter presenterar vi 

Howard Beckers stämplingsteori med utgångspunkt ur omgivningens reaktioner på ett 

avvikande beteende. För att ytterligare komplettera och nå en djupare förståelse har vi också 

använt oss av Robert Hamréns teorier kring broderskap, gemenskap, socialisering och 

homosocialitet.    

 

3.1 Stigmatisering och identitet  

Erving Goffman (1971) tar i sin bok ”Stigma – den avvikandes roll och identitet” upp vad 

som klassas som avvikande och varför ett beteende blir avvikande. Han beskriver också hur 

denna avvikelse skapas i och av samhället. Goffman (1971) tar upp begreppet stigma för att 

visa en avvikande egenskap, han beskriver huruvida individer har blivit uteslutna från 

samhället av olika skäl genom nekad eller minskad social acceptans och därmed utsätts för 

stigmatisering. Han menar att det i alla samhällen finns grupperingar där människor delas in i 

olika fack beroende på social status. I dessa grupper finns det föreställningar, normer och 

värderingar om vad som anses vara normalt beroende på gruppens medlemmar. Dock beror 

inte avvikelsen i sig enbart på en individs handlingar utan också på vilken reaktion andra 

människor ger på ett beteende. Goffman (1971) menar att vad som kännetecknar en 

stigmatiserad person eller grupp är att de avviker och sticker ut från det som anses vara 

normalt utifrån samhället regler. Den stigmatiserade, förklarar författaren vidare, blir en 

”social avvikare” som har svårt att hitta sin plats i samhället vilket resulterar till att personen 

eller gruppen marginaliseras och svartmålas. Sociala avvikare beskrivs som individer som 

distanserar sig från den sociala ställning som omgivningen tillskrivit dem. En social avvikare 

exemplifieras enligt Goffman (1971) som en kriminell, homosexuell eller narkoman och 

menar att dessa agerar oordentligt och följer inte samhällets grundläggande normer och regler.  

 

En individ som blivit stigmatiserad av sin omgivning formar och tillskrivs i sin tur en identitet 

utifrån det som betraktas som normalt och onormalt. Genom denna uppdelning menar 

Goffman (1971) att det skapas grupper bestående av ”vi” och ”dem”. Stigmatiseringen bidrar 

till att det skapas symboliska gränser i ett samhälle som tydligt åtskiljer människor genom att 
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vara accepterade eller hamna i ett utanförskap. Genom att vissa grupper stigmatiserar andra på 

grund av avvikande egenskaper, beteenden eller grupptillhörighet bekräftar dem sin egen 

normalitet. Genom att tillhöra de ”normala” tar man avstånd från allt som är avvikande och 

tillskriver sin grupp en karisma som symboliserar ett högre värde av att vara bättre och 

tillskriver andra grupper sämre värde. För att gruppen ska kunna upprätthålla den normalitet 

som de själva tillskriver sig jämför dem det normala med det onormala.  

3.2 Avvikande beteende och stämpling 

Howard Becker (2006) har ett intressant perspektiv på stämpling och hur människor blir och 

tillåter sig själva att bli stämplade på grund av avvikande beteende. Han beskriver avvikande 

individer och beteenden där han menar att ett avvikande beteende inte är en egenskap som den 

avvikande individen besitter. Stämplingsteorin fokuserar på vad det är som gör att 

omgivningen reagerar på och pekar ut ett beteende som avvikande. Med avvikande menas en 

person som avviker från en social norm eller regel. Avvikelse skapas inte av samhället utan 

det skapas istället av sociala grupper genom att gruppen upprätthåller regler som en avvikare i 

sin tur överträder. Avvikelsen blir då inte en egenskap som en avvikare besitter utan att andra 

tillämpar regler och sanktioner på denne. Denna skillnad finns inte endast hos vissa former 

och beteende och saknas hos andra utan det är en produkt av en process som innefattar andras 

reflektioner på ett beteende. Om en handling är avvikande beror alltså på hur andra reagerar 

på den. Samhället är uppbyggt på regler och den som inte följer dess ramar anses vara 

avvikande, dessa regler tillämpas i sin tur för att skilja ut avvikare från icke avvikare, d.v.s. 

”normala” och ”onormala” individer i ett samhälle. Becker (2006) lyfter också fram att trots 

att man delas in i grupper som avvikare och icke avvikare finns det en gemensam faktor där 

avvikaren förenas och bygger upp ett broderskap med liksinnade. En av de viktigaste 

faktorerna till att skapa ett avvikande beteendemönster är att man blir påkommen och därmed 

stämplad. När man blir klassad som avvikare förändras individens offentliga identitet 

eftersom individen utfört en avvikande handling och blir identifierad genom handlingen, han 

får alltså en annan status. Personen utvecklar då samma uppfattning om sig själv som andra 

människor har om denne och identifierar sig utefter den. 

 

Man kan dra slutsatsen att en individ inte är avvikare i sig själv men kan betraktas som en 

sådan om han socialt definierats som en avvikare. Avvikaren genomgår faser som förändrar 

hans självbild vilket leder till att hans sociala möjligheter krymps. Han uppfattas som 

avvikare både av sin omgivning och sig själv. När en individ ständigt får bekräftat något från 
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sin omgivning blir personen medveten själv och väljer förmodligen att dra sig undan dem 

”normala”. Becker (2006) menar att individen i sådana här fall istället söker sig till en grupp 

där han känner samhörighet med likasinnade, i detta fall med avvikare. Just detta förklarar 

Becker (2006) med sin teori om avvikarkarriär, hur denna karriär tar form. Det första steget är 

att begå en handling som bryter mot ett visst regelkomplex, alltså en person som bryter mot 

lagen. Det andra är att alla människor har behov som måste tillfredställas och att det finns en 

avvikande drivkraft bakom handlingen. Människor upplever impulser till avvikelse sedan 

finns dem som följer impulserna och dem som inte gör det. Det som avgör att en individ 

avstår från att utagera sina impulser är att man tänker på konsekvenserna, det är då det blir 

skillnad mellan avvikande och normalitet. Exempelvis, ”en konventionell person får inte ge 

efter för sitt intresse för exempelvis narkotika, eftersom mycket mer står på spel än 

tillfredställandet av omedelbar drift: hans jobb, hans familj och han ryckte i grannskapet…” 

(ibid 2006:36).  En normal person som upptäcker en avvikande impuls lyckas hejda den med 

tanke på konsekvenserna. Detta symboliserar upprätthållandet av normaliteten i ett samhälle. 

3.3 Broderskap 

Robert Hamrén (2007) studerar i sin avhandling Vi är bara några kompisar som träffas ibland 

– Rotary som en manlig arena, serviceorganisationen Rotary som utövar ett kamratskap i 

syfte att tjäna samhället. Ett ideal där den egna nyttan i första hand får stå tillbaka till förmån 

för andra människors behov. Utgångspunkten för Hamrén (2007) är att studera maskuliniteter 

som sociala och kulturella konstruktioner och hur manligt genus tar sig uttryck i dagligt liv. 

Hamrén (2007) menar att män är i centrum men mycket sällan ifrågasatta men trots 

ojämlikheterna fortsätter mannen att vara normbärare och upprätthållare av makt. 

Grundtanken i Rotary är att sammanföra män som tillhör olika yrkeskategorier med en 

gemensam faktor att medlemmarna ska ha yrken i en ledande ställning. Medlemmarna lever 

den borgerliga livsstilen där de gör det rätta och goda samt ses av sig själva och andra som 

”den normala mannen” och den ideala mannen. Aneldningen till valet av att lyfta fram 

Hamrén (2007) är för att vi vill tillämpa hans begrepp på en manlig gänggemenskap/nätverk 

som istället för att ”stötta” samhället verkar emot, då de inte erkänner samhällets lagar, regler 

och normer.  

Hamrén (2007) lyfter fram den hegemoniska maskuliniteten som en könskonstruktion som 

kulturellt sett reser sig över andra former som har auktoritet och inte våld som utmärkande 

drag. Den hegemoniska maskuliniteten är accepterad eftersom personernas könsidentitet 
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innefattar den kulturellt upphöjda maskuliniteten som också är normbärare. Han menar att 

personer med en viss klasstillhörighet och ett visst kön har lättare att uppfattas som normala 

vilka man också kan se i samhällets hierarkiska grupperingar. Detta beskrivs som en kulturell 

dominans där en viss grupp upprätthåller ledande positioner i samhället medan en annan 

befinner sig lägre i hierarkin. För att ytterligare bekräfta den manliga könsidentiteten menar 

Hamrén (2007) att homosocialiteten är en viktig del då det ur detta skapas ett hegemonisk 

maskulinitets ideal. Homosocialiteten förankrar och synliggör mäns beteenden vilket ger 

medlemmarna möjligheten att bedöma sig själva och bli bedömda av andra. Homosocialiteten 

är ett centralt verktyg för att förstå vad som förväntas av en rotarymedlem samt vem som 

passar in i rollen och vem som inte gör det. Detta i sin tur bidrar till att det skapas en 

föreställning om ett ”vi”, en anda som består av manlig identitet. I den manliga grupperingen 

existerar ideal och föreställningar om hur grupper av män skall vara. Hamrén (2007) beskriver 

att intellektuella män har en viss klädstil som återfinns i vissa sammanhang medan kriminella 

istället håller på med droger och har en muskulös kropp. Han gör denna åtskillnad för att visa 

på att kläderna och ens attityd symboliserar klasstillhörighet där de yttre utseendemässiga 

attributen skapar en gemenskap samtidigt som den åtskiljer människor åt. Inom rotaryn är det 

affärsmannen ”the self made man” som symboliserar en grupptillhörighet, genom att vara lika 

klädda uttrycker affärskostymen en homosocial gemenskap. Kulturella föreställningen är 

antagligen något man förhåller sig till eller distanserar sig mot. Att vara rotarian innebär att 

delta i en gemenskap som går ut på att kunna bidra med personliga insatser till någonting 

större. De hamnar i en sorts gemenskap med varandra där dem utvecklar vänskap och 

gruppsolidaritet som arbetar för ett gemensamt mål. Denna gemenskap innehåller känslor av 

samhörigheter där medlemmarna har symboler som dem förvarar mot olika hot.  
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4 METOD 

 

Fjärde kapitlet innehåller vårt val av forskningsansats och undersökningsmetod. Vi kommer 

här göra en kort presentation av deltagande informanter som medverkat i studien. Därefter 

följe vår förförståelse och urval av intervjupersoner samt hur det material vi samlat in har 

behandlats. Vi tar även upp de olika etiska överväganden som vi har tagit ställning till och 

avslutar kapitlet med tankar och funderingar kring studiens validitet.  

 

4.1 Metodval 

Inom vetenskapsteorin finns det framförallt två grundläggande synsätt som används i 

vetenskaplig forskning, positivism och hermeneutik. I vår undersökning utgår vi ifrån 

hermeneutiken eftersom detta synsätt handlar om att förstå människor, deras handlingar samt 

resultatet av deras handlingar. Inom hermeneutiken fokuserar man på det upplevda, tolkande 

subjektet för att begripa den sociala verkligheten. Valet av ansats ger oss en djupare förståelse 

av individers upplevelser men även en tolkning av omvärlden. Metoden anser vi är relevant 

för vår undersökning då vi vill få förståelse för hur en före detta kriminell upplever vägen ut 

ur kriminalitet och återanpassningen till samhället. Valet av hermeneutiskt perspektiv är också 

för att vi vill förstå individens egen upplevelse kring deras stigmatisering. Sjöberg och 

Wästerfors (2008) beskriver att hermeneutiken som metod utgår från antagandet att 

människans uppfattning om verkligheten alltid handlar om tolkningar av deras verklighet. För 

att besvara våra frågor anser vi att det är bäst att söka svaren genom intervjuer med personer 

som är verksamma eller har varit verksamma i den kriminella världen. Vi är medvetna om 

svårigheterna med att få tag på före detta kriminella som är villiga att låta sig intervjuas, men 

trots svårigheten har vi valt detta ämne. Vår tanke var att söka intervjupersoner med hjälp av 

ett pågående projekt som startades på uppdrag av regeringen. Projektets syfte är att utveckla 

ett samarbete mellan olika myndigheter där socialtjänsten tillsammans med polisen och andra 

organisationer samarbetar. Projektet har två inriktningar dels att motverka kriminalitet och 

kriminella nätverk men också hjälpa ungdomar som behöver hjälp och stöd att bryta sig loss 

från sin kriminella livsstil. Vår första tanke var att genom projektet få kontakt med ungdomar 

som är aktiva inom projektet, vilket gång på gång visat sig vara väldigt svårt på grund av 

ämnets känslighet. I takt med de motgångar vi stött på utvecklades nya tankar och idéer kring 

valet av intervjupersoner, studien tog istället en ny form och utvecklades till något vi tidigare 

inte kunnat förutspå. 
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Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide där vi utgick ifrån olika 

teman såsom gemenskap, broderskap, stigmatisering, stämpling, återanpassning och 

vändpunkter. Aneldningen till valet av de temans som presenterats var främst för att få svar på 

vår frågeställning och därmed uppfylla studiens syfte. Vi valde att formulera två olika 

intervjuguider, en för projektledaren inom sociala insatsgrupper och en för våra informanter. 

Båda intervjuguiderna inleds med ”lättare” frågor för att skapa en trygg och bekväm miljö 

mellan oss forskare och informanter. Frågor som kan anses vara känsliga eller stötande valde 

vi att vänta med till ett senare skede av intervjuerna på grund av hänsyn till informanterna. Vi 

anser att valet av intervjuguidernas struktur kan vara en anledning till att informanterna gav 

oss grundligare svar. Därefter skedde de tre intervjuerna utifrån en semistrukturerad 

intervjuform som är en mellanform av den ostrukturerade och strukturerade intervjun. 

Anledningen till valet av denna intervjuform är främst för att den är flexibel och har en mer 

personlig prägel där informanten får möjlighet att utveckla sina tankar och idéer. Dock finns 

det nackdelar med den personliga intervjun då den begränsar oss forskare att endast lyssna till 

en person och dennes synpunkter (Olson & Sörensen, 2000). Vi anser att denna typ av 

intervjufrom är av stor betydelse för oss eftersom vi vill fördjupa oss i svaren. Vi är medvetna 

om att det inte går att generalisera eftersom studien bygger på enskilda fall och upplevelser 

som inte kan representera hela befolkningen (Denscombe, 2009). Dock anser vi ändå att 

studien kan ge en uppfattning om hur vissa människor med kriminell bakgrund upplever 

vägen tillbaka  

 

4.2 Fallstudie 

Fallstudien som metod anser vi passar in då den fokuserar på en specifik situation eller 

företeelse där man utvecklar kunskaper inom ett särskilt område. Med detta angreppssätt 

strävar man efter att belysa samspelet mellan faktorer som kännetecknar denna företeelse eller 

situation som man studerar. Merriam (1994) beskriver innebörden av fallstudier såhär: 

 

… fallstudier innebär ett sätt att studera komplexa sociala enheter som består av multipla variabler 

som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i fråga… Metoden ger bokstavligen insikt och 

upplysning på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper (Merriam, 1994:46). 

 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse t.ex. en person, en händelse, ett 

skeende eller en social grupp. Fallstudier utgår från verkliga situationer och resultatet blir 
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därför rikligt samt ger en innehållsrik beskrivning av ett fenomen. Denna metod ger en 

helhetsbeskrivning av en enda enhet där forskare fokuserar på att främst förstå innebörden 

men också upplevelsen (Merriam, 1994). Vi beslutade oss för att lyfta fram en av 

informanterna som ett case. Huvudpersonen är Tony en före detta medlem i ett mc gäng som 

idag har lyckats göra det omöjliga, att ta sig ur det kriminella livet. Från att vara Tony den 

kriminella har han lyckats att återanpassa och etablera sig i samhället och jobbar idag som 

läkare. Vi ansåg att detta skulle ge oss mer övergripande information och en djupare förståelse 

kring informantens tidigare livssituation. Vi blev lovade en personlig intervju med personen 

men fick tyvärr inte tillgång till en så vi valde istället att använda oss av befintligt material 

såsom Tonys blogg, hemsida, tidningsartiklar och tidigare intervjuer i ibland annat TV4. 

Fallstudien ger oss forskare möjligheten att gå på djupet i en undersökning och ger 

möjligheten att studera fenomenet ur flera perspektiv. En nackdel med fallstudie är att man 

inte kan göra generaliseringar utifrån resultatet. Fallstudier kan uppfattas som den ger en 

helhet av en situation men i själva verket beskriver bara en del av den. Trots detta anser vi att 

caset kompletterar vår studie då vi använder oss av olika typer av empiriskt material och 

perspektiv.  

4.3 Förförståelse 

Vår förförståelse kring fenomenet har vi fått från olika medier. Vi har förstått att individer 

som har ett kriminellt förflutet eller befinner sig i denna krets upplever ett utanförskap 

gentemot samhället. De avviker från samhällets normer och värderingar, vilket skapar ett 

utanförskap. Trots vår förförståelse måste vi som forskare ta avstånd och vara så objektiva 

som möjligt samt vara öppna för att utanförskap inte är hela sanningen. Vår medvetenhet 

kring problemet gör att vi är självkritiska och på så sätt kan se till helheten. Thuren (2007) 

lyfter fram vikten av att sätta sig in i informanternas situation vid tolkningen av ett fenomen. 

Det är på så vis man kan förstå helheten annars sätts inte tolkningen i sitt rätta kontext. 

4.4 Urval 

I studien har vi använt oss av tillgänglighetsurval som syftar till att välja de personer som 

finns tillgängliga. Fördelen med tillgänglighetsurval är att det är snabbt och enkelt men 

nackdelen kan vara att urvalsgruppen inte blir representativ för hela befolkningen (Hartman, 

1998). Det kan verka som vi valde denna väg för att det är enklast att få informanter men så 

var inte fallet. Valet av tillgänglighetsurval är ett resultat av tillgänglighet till personer som 

annars är svåra att få tag i menar Bryman (2010). Anledningen till urvalet är för att 
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informanterna fann vi genom våra kontakter inom projektet ”Sociala insatsgrupper” men 

också för att en av oss känner en av intervjupersonerna sedan tidigare. Därför blev valet av 

informanterna en självklarhet för oss. 

4.5 Presentation av informanter 

Intervjuerna genomfördes med tre personer, två informanter har tidigare kriminell historia och 

en informantperson som är verksam inom projektet ”Sociala insatsgrupper”. Anledningen till 

valet av kontakten i projektet var att vi ville ha en inblick i vilken hjälp samhället erbjuder 

kriminella. Med tanke på svårigheterna att få kontakt med personer inom denna värld har vi 

valt att ytligare komplettera studien med ett case där tidigare tidningsartiklar, intervjuer, blogg 

och hemsida med en före detta kriminell gängmedlem vid namn Tony används. Då Tony är en 

offentlig person har vi inte valt att anonymisera honom. De tre informanterna med kriminell 

bakgrund består av män i åldrarna 25 – 38 år. Två av männen är tidigare gängmedlemmar, den 

ena vid namn Tony som vi redan tidigare nämnt och den andra informanten har vi valt att 

kalla för ”Cedric” och den tredje ”Per”. Tony och Cedric har båda utländsk bakgrund medan 

Per är född i Sverige. Till skillnad från de andra två informanterna har Per en bakgrund med 

grov kriminalitet och drogmissbruk där han bland annat blivit dömd till fängelse för olika 

brott.  

4.6 Procedur 

När vi sökte information fann vi ett projekt som syftade till att återanpassa kriminella 

personer till samhället. Projektet väckte vårt intresse och målet med uppsatsen var från början 

att studera ungdomar som varit och är verksamma inom projektet men detta var tyvärr inte 

möjligt. Vi försökte många gånger få kontakt med ungdomarna men utan resultat. Även om 

projektledarna inte kunde erbjuda oss ungdomar var flera av projektledarna villiga att ställa 

upp på intervjuer för att ge oss en inblick i projektet och huruvida myndigheternas 

samarbetade med varandra. Vi valde därför att genomföra en intervju med en informantperson 

som hade en övergripande och professionell bild då hon arbetar som projektledare för 

projektet sociala insatsgrupper. Med hjälp av henne fick vi en inblick i myndigheternas 

samverkan men också chansen att studera vilken hjälp samhället erbjuder unga kriminella. 

Hennes perspektiv har i efterhand visat sig vara väldigt betydelsefull information för studien 

och dess utveckling. Då det var omöjligt att få kontakt med ungdomarna från projektet fick vi 

en ny idé efter att ha sett en intervju med en före detta gäng medlem i tv programmet ”Efter 
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tio med Malou”. Uppsatsen intog här en ny form från att tidigare endast fokusera på projektet 

växte det istället en ny ide om att fokusera oss på människor som redan genomgått processen 

kring återanpassning till samhället. Vi tog kort därefter kontakt med personen för att se om det 

fanns intresse att medverka, tyvärr var hans tid begränsad. Vi valde då att belysa hans 

livssituation som ett case med hjälp av olika typer av empiriskt material. Trots många 

motgångar som vi stött på har vi haft förmånen via projektledarnas intresse och engagemang 

få nya tips, uppslag och idéer som ledde oss vidare i studiens utveckling. Vår andra kontakt 

fick vi tack vare en projektledare som hänvisade oss till en tidigare högt uppsatt gängmedlem 

som tagit sig ur den kriminella världen och idag lever ett hederligt liv. Den tredje kontakten 

valdes för att vi visste vem han var sedan tidigare och tyckte att han passade in i studien. 

Under studien har vi genomfört två typer av intervjuformer, livsberättelseintervju där före 

detta kriminellas egna upplevelser lyfts fram och den andra informantintervju som bygger på 

en nyckelperson som ger en överblick över projektet. Intervjupersonerna består av män som 

tidigare varit verksamma inom olika kriminella gäng och tagit sig ur vilket varit värdefullt 

eftersom syftet med uppsatsen är att studera vägen ut ur kriminalitet, vilket har varit möjligt 

med hjälp av intervjupersonerna. Den data som samtalats in i vår studie kan man dela in i 

sekundär och primär data. Med primärdata menar man att materialet hämtas in av forskaren 

själv. Vår primärdata består av intervjuer med personer som är f.d. kriminella och en person 

som är insatt i fenomenet och arbetar för att motverka kriminalitet bland ungdomar. 

Sekundärdata å andra sidan är information som redan samlats in av andra i samband med 

undersökningar. Sekundärdata kan bestå av böcker, dokument, artiklar etc. Den sekundärdata 

som använts i vår studie består tidigare artiklar som berör en f.d. kriminell, hans egen 

hemsida, blogg samt ett tv program med personen i fråga. Med tanke på de empiriska källor 

som valts i studien kan man lyfta fram att det finns tydliga skillnader i det insamlade 

materialet. Vi har både fått in material genom intervjuer med personer som upplevt det 

kriminella livet, intervju med projektansvarig på sociala insatsgrupper men också ett ”case”. 

Genom att genomföra personliga intervjuer kan vi styra det vi vill få fram eftersom vi 

utformat frågor som vi anser besvarar frågeställningen men också hjälper oss att uppnå syftet 

med studien. Men att använda sig av sekundärdata, dvs redan insamlat material i vårt fall, i 

form av ett case, innebär det att vi studerar det som finns att studera och inget annat. Detta 

kan ses som en nackdel då vi som forskare inte kan styra och vara delaktiga. Genom att beröra 

ett case är vi medvetna om att vi inte kan styra vilka frågor som skall ställas eftersom att vi 

använder oss av redan insamlat material som samlats in av någon annan person i något annat 

syfte.  De intervjuer som genomförts med de f.d. kriminella personerna är primärdata och 
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intervjun med projektledaren på SIG är sekundärdata, även här kan vi finna olikheter då vi får 

fram två olika perspektiv på fenomenet. Vi får en bild av hur kriminella upplever förändringen 

samt återanpassar sig till samhället och till ett normalt liv men också vilken hjälp samhället 

erbjuder kriminella. Att använda oss av flera typer av empiriska källor kan vara till vår 

nackdel då syftet egentligen är att studera den självupplevda och subjektiva bilden av att 

återanpassa sig till samhället. Det kan också vara en nackdel att ha flera olika empiriska källor 

då detta bidrar till att det finns skillnader i tillkomsten av empirin eftersom vi får arbeta med 

två olika typer av material. Dock menar vi att det tillvägagång sätt som valts i studien har 

kommit att vara en fördel. Vi anser att de olika källorna har bidragit till att vi har fått en 

djupare inblick i informanternas livssituationer men också en djupare inblick i vad samhället 

kan erbjuda före detta kriminella. Vi tror att utan det breda materialet så hade inte studien 

blivit det den har kommit att bli. Vi anser att de empiriska källor som använts har varit det 

bäst lämpade eftersom att dessa har gett oss möjligheten att fördjupa oss kring fenomenet och 

få en mångtydighet. 

Samtliga intervjuer var från början tänkta att genomföras ansikte mot ansikte då man får mer 

fyllig och detaljerad data. Denna typ av intervjuform har dock visat sig vara omöjlig i vissa 

fall men för att kunna utföra intervjuerna har vi varit tvungna att tänka om på grund av 

fenomenets känslighet och tillgängligheten till intervjupersoner. Det blev då en självklarhet 

för oss att på bästa möjliga sätt genomföra intervjuer som underlättade för informanterna. 

Genom att ha en kontinuerlig kontakt via telefon och e-post kunde vi bygga upp en bra 

relation som vi menar har gett oss djupare svar kring fenomenet. Vi tog kontakt med en av 

informanterna och utförde därefter en telefonintervju. Vi är medvetna om att vi går miste om 

kroppsuttryck och andra värdefulla uttryck när vi genomför denna typ av intervjuform. 

Förutom telefonintervjun genomförde vi också två intervjuer ansikte mot ansikte.  

 

4.7 Behandling av material 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi det insamlade materialet d.v.s. intervjuerna 

skrevs ut ordagrant. Därefter gick vi noggrant igenom samtliga intervjuer och skapade olika 

teman som vi sedan utgick ifrån med hjälp av studiens syfte och frågeställningar. Vi sorterade 

därefter alla intervjufrågor och svaren med hjälp av de teman vi formade. Vi fann likheter och 

skillnader i informanternas svar som kunde användas för att besvara våra frågeställningar och 
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därefter tog vi ut det som ansågs vara relevant och passade till vår studie. Vi valde ut citat för 

att på bästa möjliga sätt försöka symbolisera och få fram det vi ville ha sagt.  

4.8 Etiska överväganden 
 

I Forskningshandboken tar Denscombe (2009) upp forskningsetikens regler och riktlinjer. 

Han talar om vikten av en samhällsforskares skyldigheter att vara etisk i 

forskningssammanhang. Såväl vid insamling av material som vid analysprocessen och 

publiceringen av materialet som vid det slutgiltiga resultatet. Han menar på att en forskare 

skall vara tydlig och förklara det verkliga syftet för att på så sätt förhindra falska anspelningar. 

Denscombe (2009) lyfter fram tre övergripande punkter gällande moral och forskningsetik 

som lyder följande: ”Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna 

lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet, arbeta på ett sätt som är ärligt 

och som respekterar deltagarnas integritet” (Denscombe, 2009:193). För att skydda den 

deltagandes intresse menar Denscombe (2009) att man innan intervjutillfället skall ge tydlig 

information och försäkran om anonymitet, samt tystnadsplikt. Detta är något som vi tidigt i 

intervjun lovade våra informanter att de skulle vara anonyma i studien och att vår avsikt är att 

värna om deras integritet. 

För att undvika problematik har de deltagande informanterna informerats om ovanstående 

punkter såväl muntligt som skriftligt genom ett medgivande angående studien och dess syfte. 

De informerades också om att deras delaktighet var frivillig och när som helst kunde avbrytas 

utan förklaring och har själva kunnat bestämma vilka frågor de vill ge svar till (Denscombe, 

2009). Vi anser att tillvägagångssättet bidrog till ett förtroende mellan oss som forskare och 

våra informanter vilket i sin tur ledde till en mer öppenhet. Vi har även tagit hänsyn till att en 

del frågor kan upplevas som känsliga och obehagliga.  

4.9 Validitet 
 

Med validitet avses att man som forskar ställer sig frågan om man mäter det som avses mätas 

samt att det man har mätt kan anses som giltigt eller vanligen kallat för logiks koherens 

(Skeggs, 2000). Beverley Skeggs (2000) menar att validitet i en kvalitativ studie uppnås 

genom att man som forskare arbetar professionellt utifrån en viss hållning och ett visst 

arbetsätt. Skeggs (2000) tolkning av begreppet validitet handlar om att alltid vara övertygande 

men också trovärdig och aldrig glömma att resultatet är bindande. Att under processens gång 
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se på allt med kritiska ögon så att fokus inte fel placeras. Det är också viktigt att det resultat 

man kommit fram till är trovärdigt och det man velat lyfta fram genomsyrar hela studien. 

Studien ska också ge en korrekt och verklig tolkning av det fenomen som studerats. Sist men 

inte minst är validiteten beroende av vem som drar slutsatsen d.v.s. att resultatet till viss del 

påverkas av forskaren. Vi anser att valideten i vår studie är av hög art då vi under studiens 

gång har förhållit oss kritisk, undersökt det som var avsetts att studera samt att vi vid 

genomförandet av intervjuer följt med följdfrågor för att få bekräftat att vi tolkat svaren rätt. 
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5 EMPIRI  

 

Det femte kapitlet består av sammanställd empiri insamlad från genomförda intervjuer. Här 

presenterar vi informanternas tankar och upplevelser kring deras tidigare liv. I detta avsnitt 

presenteras även direkta citat samt informanternas livshistorier i återberättande text.   

 

5.1 Berättelser om vägen till kriminell livsstil och gemenskap  

De tre informanterna som intervjuades har alla olika familjeförhållanden och detta är något 

som de själva menar har påverkat dem på olika sätt genom livet. Cedric beskriver sin 

familjesituation när han var yngre och berättar att han var mittenbarnet med två äldre och två 

yngre bröder. Han säger att han var för liten för att umgås med de äldre men för stor att umgås 

med de yngre bröderna. Vidare menar Cedric att han redan som liten krävde väldigt mycket 

uppmärksamhet och enligt honom var det något som hängde med honom genom livet. Han 

berättar också om en händelse som han menar har haft stor påverkan på honom och hans val i 

livet. Han beskriver att han vid tidig ålder miste en av sina bröder vilket enligt honom skapade 

en period av mycket oro. Per beskriver en känsla av försummelse under sin uppväxt. Idag ser 

han tillbaka och menar att frånvaron från föräldrarna påverkade honom negativt vilket kom 

till uttryck i att han började skolka och hamnade ofta i trubbel. Enligt honom själv var detta 

ett tecken på att han sökte uppmärksamhet och det var hans sätt att synas.   

Tony berättar också i en intervju hur han upplevde en frånvaro på grund av föräldrarnas 

splittring. Han menar att avsaknaden av en far och en fadersfigur påverkade honom negativt 

och var en avgörande faktor till att han sökte sig till kriminella kretsar (Efter tio med Malou, 

2012). På sin hemsida beskriver Tony känslan av övergivenhet och splittrandet av familjen.   

... längtan hem blev för stor och där på flygplatsen har jag mitt första minne. Mamma höll mig tätt, 

pappa stod framför och bedyrade förändring, bönade och bad oss att stanna. Det hjälpte inte, vi 

bordade planet och splittrandet av i vad som är ett litet barns hela universum - familjen, var ett 

faktum... Hur min rädsla att bli lämnad, sviken och bortvald skulle manifesteras i destruktivt levande 

och den djupaste värdelöshetskänsla. Känslor som ledsamhet, besvikelse och möjligheter att känna 

tillhörighet och samhörighet skulle komma att bli farliga (Free2be, 2012). 

 

Även om de lyfter fram olika exempel så har informanterna gemensamma erfarenheter 

samtliga menar att de hade dåligt självförtroende under sin uppväxt och kände en avsaknad av 

något, som om de förlorat något som andra hade. Informanterna berättar om hur och varför de 
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sökte sig till kriminella kretsar. Samtliga menar att de började umgås med fel människor och 

tydde sig till fel kretsar.  Detta kan exemplifieras med Cedrics egna ord ”… flyttade till en ny 

stad, träffar fel vänner och hamnade i fel bana. Man kan säga att det var här mitt kriminella liv 

började...”. Informanterna menar dock att det inte var någon specifik orsak som bidrog till att 

dem sökte sig till gängen eller började utföra kriminella handlingar, utan det var en mängd 

olika faktorer som spelade in. ”allt byggdes upp, flera saker hände och till slut brast det för 

mig...” beskriver Per. Per beskriver också känslan av att inte få någon uppmärksamhet och att 

ingen såg eller hörde hans rop på hjälp vilket med tiden bara blev värre och värre, berättar han. 

Han beskriver vidare hur hans liv bara kretsade runt droger och kriminalitet, hur han längre 

inte brydde sig om någonting och blev därmed inblandad i allt grövre kriminalitet. 

 

Cedric berättar om sitt liv innan kriminaliteten då han var egen företagare och omsatte mycket 

pengar. Han berättar om hur han sökte efter personer som kunde ”tvätta” pengar. Hur det 

började med mindre förseelser men det övergick snabbt i mer och grövre kriminalitet. ”Mer 

eller mindre så kom det bara mer folk och jag började försvinna mer och mer från 

företagssidan och började göra mer svarta pengar och jag såg att det fanns många sätt att göra 

snabba pengar på”. Enligt honom var det här hans kriminella liv tog fart och började göra 

affärer ihop med betydelsefulla personer inom den kriminella världen. Cedric beskriver att 

han på grund av sitt nya umgänge fick en högre status och folk började söka upp honom för 

att lösa sina problem, som han själv uttrycker det tjänster och gentjänster. Cedric berättar 

också om hur en vän som var verksam i ett gäng erbjöd honom en plats och en tröja som 

symboliserade lojalitet, broderskap och skydd, han svarade ”ja, du är min bror oavsett med 

eller utan tröja”. Detta var något som förde honom vidare in i den kriminella världen. Han såg 

detta som att säkra sin rygg och därmed hade han alltid back up, som han uttrycker det. 

Informanterna beskriver vidare hur dem tilldelades olika roller inom gängen eller grupperna 

som Tony själv uttrycker det ”Jag var sekreterare vilket var odramatiskt men man kunde inte 

blunda från de våldsbrott och dödsskjutningar som förekom i gänget”. 

 

Informanterna beskriver alla tre hur kriminalitet blir en livsstil och blir till ens vardag. De 

håller alla med om att det kriminella livet inte är enkelt men ändå ger dem en trygghet. De 

beskriver att en trygghet som de tidigare saknat, skapas inom gruppen vilket var en 

bidragande faktor till att man stannade kvar menar dem. Per beskriver en känsla av osäkerhet 

eftersom kriminalitet var det enda han kände till och kände därför att han aldrig skulle passa 

in i det vanliga livet. ”… jag kunde inget annat än att vara den jag var just då, att vara 
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kriminell var allt jag visste och kunde...”. Han beskriver att hans känsla av att inte passa in i 

samhället och vara som alla andra stärkte hans känsla för att vara kvar i den kriminella 

världen, han såg sig som en kriminell person och det var där han hörde hemma. Informanterna 

poängterar vilken respekt och bekräftelse rollen som kriminell medför. Det är inte bara 

bekräftelse man får från omgivningen utan också från samhället menar samtliga. Cedric lyfter 

fram hur polisen gav honom och gänget ett starkt självförtroende. 

 

Polisen kom fram, de trodde att de trakasserade mig, de trodde att folk skulle ta avstånd från mig men 

då kom massa wannabe gangsters och undrade vem är han, vad gör han som har fyra poliser bakom 

sig? De hjälpte ju till med rekryteringen på det sättet men samtidigt fick vi världens självförtroende 

och lyft från polisen. Vi tänkte: ”vi är där, vi är farliga så vi finns” på det sättet fick vi väldigt mycket 

uppmärksamhet (Cedric). 

Genom denna bekräftelse menar Cedric att de befann sig i en kriminell miljö där andra var 

rädda och hade stor respekt för dem. Cedric och Per nämner också en adrenalinkick i 

utförandet av kriminella handlingar. Att skjuta på öppen gata och mycket annat inger just för 

stunden en adrenalinkick som ligger på topp. Han talar också om en variation i sin vardag och 

på sitt jobb, att ingen dag ser likadan ut. 

Per, Cedric och Tony beskriver den starka kärleken, gemenskapen och tillhörigheten till 

varandra som existerade inom grupperna. De pratar om en stark gängdynamik och att det 

finns en socialisering inom gängen där man får personliga relationer till varandra. Alla tre 

lyfter fram en känsla av broderskap där kärlek och lojalitet är i fokus. Cedric berättar om en 

situation som han upplevde under sin tid i gänget som verkligen visar på det starka band man 

hade till varandra, han beskriver det såhär: 

Det finns dem som aldrig har fått fira sin födelsedag hemma, för det är så trasigt hemma... när killen 

fyllde år så tog jag med grabbarna och tvingar alla att köpa present till honom, så får han sin första 

födelsedag hos oss. Det blir enormt för honom (Cedric). 

Det är inte bara ett gäng av individer som begår kriminella handlingar utan det blir som ens 

familj menar samtliga informanter. Cedric beskriver gängdynamiken som att”... dem blir 

verkligen som dina bröder, din familj… jag gör ju saker för dem som ingen annan skulle göra 

och samma sak tillbaka”, även Per nämner vikten av broderskap och känslan av att få en 

familj, ”Dem finns där för en oavsett vad, dem är dina bröder i vått och torrt... det fanns ingen 

som ställde upp för mig som dem gjorde.”. Tony beskriver gängdynamiken som en stark 
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broderskap och att man hamnar i en slags anda där man vaggas in i en enorm kärleksfull 

familj. Den känslan saknar han än idag och menar att han inte ha kunnat finna sådan 

gemenskap någon annanstans. Han menar att de andra fyllde någonting som han saknade, ett 

tomrum som speglats i Tonys liv. Han säger att han aldrig kände sig hemma någonstans då 

han växt upp mitt emellan mammans och pappans familj. I gänget fick han uppleva något han 

aldrig tidigare upplevt och saknat, han säger själv att ”... när jag kom in i detta så var jag med 

i något som var större än mig själv... man var en del av något...”. 

5.2 Betydelsefulla vändpunkter  

Samtliga informanter berättar att de efter en längre tid insåg att det man höll på med inte 

längre var värt det och man istället började tänka över sina liv och tog steget till förändring. 

När vi ställde frågan om det fanns något särskilt ögonblick när det vände för dem, svarade alla 

informanter att dem på ett eller annat sätt nådde botten. Cedric lyfter fram hur dåligt han 

mådde under den period han var verksam i gänget, han beskriver det såhär: ”… verkligheten 

kom i kapp mig, min kudde var min största fiende så fort jag la huvudet ner på kudden så 

började alla tankar alla spöken jag hade i huvudet”. Per beskriver istället sin situation med en 

känsla av skam och skuld, ”jag skämdes, detta var inte jag … var tog den där lilla pojken 

vägen”. Informanterna menar att ju längre tid det gick desto sämre mådde dem och detta 

uttrycktes vidare i deras beteende då man blev allt mer aggressiv och utåtagerande både mot 

gänget och omgivningen menar dem. Tony beskriver också hur dåligt han mådde under den 

sista perioden och hur det manifesterade sig på olika sätt. Han berättar att han blev allt mer 

utåtagerande, festade mer, bråkade mer och hamnade ofta i slagsmål. Han isolerade sina 

känslor och levde i en fasad, han menar att den person han var i gänget var bara en roll det var 

inte hans riktiga jag. Samtliga informanter upplevde att de levde i en fasad man orkade inte 

längre leva i en lögn. 

Jag pallar inte med den här fasaden, jag kommer vara en risk, jag kan inte ta rätt beslut längre och jag 

mår skit helt enkelt. Jag var tvungen att hålla den här fasaden det var som en vana. Fasaden blev hela 

tiden större och större och ju fler vi blev desto mer munnar att mätta... jag kände mig bara längre och 

längre ifrån mig själv. Mitt i allt det här utstrålar jag självsäkerhet, jag var kaxig men samtidigt kände 

jag att jag håller på att lura mig själv, det här är inte jag, jag orkar inte mer (Cedric). 

Cedric berättar hur han nådde en punkt där han kände att han måste värdesätta sin kriminalitet 

så att allting han gjorde måste vara värt straffet. Verkligheten kom ikapp honom och det 

kriminella livet var inte längre värt det menar han. Enligt honom var det ett särskilt ögonblick 
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där han tänkte att han inte längre kunde fortsätta i samma spår tidigare, han beskriver 

situationen såhär: 

... en 17 åring stod med en pistol mot mitt huvud, och dem säger att livet passerar men det gjorde det 

inte. Det enda jag kunde tänka på när han stod med pistolen mot mitt huvud var att shit är det så här 

det ska sluta... En 17 årig pundare ska döda mig tillslut. (Cedric). 

Även Tony berättar när det verkligen vände för honom och när han nådde botten. Han menar 

att det var när han låg på sjukhus under en längre period vilket gav honom utrymme till att 

tänka och hans samvete kom ikapp honom menar han. Cedric i likhet med Tony tog sig ur det 

kriminella gänget och gjorde en så kallad ”gudsställning” som innebär att man inte har något 

otalt med gänget och kunde gå vidare och förbättra sina möjligheter till ett normalt liv. I likhet 

med de två andra beskriver Per ett tillfälle när det vände för honom. Han berättar att han på 

grund av sin kriminella livsstil gick miste om sin dotters födelse, något han menar att han 

aldrig kommer förlåta sig själv för. Enligt Per var detta en väldigt betydelsefull och avgörande 

vändpunkt för hans steg att ta sig ur kriminaliteten. I takt med tillökningen i familjen beslöt 

han sig för att sluta upp med droger och lämna det kriminella livet bakom sig. Han berättar 

om hur hans lilla flicka fick honom att tänka om, han ville vara en god pappa och en förebild 

för henne. Han ville inte att hon skulle växa upp med en pappa som aldrig fanns där. Han ville 

ge henne något som han själv inte hade upplevt under sin uppväxt. 

När vi istället ställde frågan om hur informanterna kände sig kring processen att återanpassa 

sig till samhället menar samtliga att dem var positiva kring processen. Alla är dock eniga om 

att man inte fått mycket hjälp från samhället. De lyfter fram vikten av att ha någon som tror på 

en och att ha någon vid sin sida. Samtliga är överens om att stödet från både samhället och 

nära och kära är en avgörande faktor för att lyckas. Två av informanterna talar om en 

hatkärlek till polisen, dem fanns där men samtidigt ville de inte hjälpa till. Tony beskriver i 

intervjun att polisen var väldigt engagerade och jobbade väldigt nära gänget, det är en slags 

hatrelation. Han tar vidare upp en händelse där en polis kom fram till honom och sa ”Tony 

vad gör du här liksom, du hör inte hemma här... jag vaknade inte till då, men det fick mig att 

tänka om, herregud ser han mig”. Cedric berättar att ingen fanns där för honom, han fick 

ingen stöttning från samhället. Han berättar hur polisen skrattade åt honom. Det var ingen 

som sträckte ut handen och chansade utan tog för givet att han inte skulle klara av att ta sig ur. 

Cedric menar att på grund av samhällets mottagande kände han ett hat mot samhället. Per 

berättar också om de motgångar han mött på sin väg han menar att han inte heller fick någon 
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hjälp från samhället. Trots att samhället inte erbjöd honom någon hjälp kunde han med hjälp 

av sambon ta sig ur det kriminella livet. Han talar om hur viktigt det var att ha någon att prata 

med och ha kontakt med en professionell person som kunde hjälpa honom att ändra hans 

tankebanor kring missbruket och kriminella beteendet. Han lyfter också fram hur viktigt det är 

att en familjemedlem eller vän finns där för en och stöttar och tror på en, det var det som var 

avgörande för honom. 

5.3 Stöd för en lyckad återanpassning till samhället  

För att få en djupare inblick i vilken hjälp som erbjuds till unga kriminella har vi genomfört 

en intervju med en projektledare inom projektet, Sociala insatsgrupper. Projektledaren berättar 

hur rikspolisstyrelsen på uppdrag av regeringen fick lov att välja ut 12 pilotområden i Sverige 

för att främst hjälpa ungdomar som befinner sig i ett kriminellt nätverk men också följa upp 

samverkan mellan betydelsefulla myndigheter som berör ungdomarna. Projektet löper under 

ett års tid för att finna bristerna i samhället och hur dem tillsammans kan hjälpa ungdomarna. 

Syftet är att man tidigt med samordnade insatser och reaktioner från samhället ska minska 

risken för att unga träder in i en kriminell värld. Projektet syftar att hjälpa ungdomar i åldrarna 

15 – 25 år, anledningen till att inte yngre personer får vara med i projektet menar hon ligger 

på lagstiftningen inom socialtjänsten då den gäller från 15 år och vidare upp till vuxen ålder. 

Hon menar att även om projektet fokuserar på både killar och tjejer så är 99, 9 % killar, enligt 

hennes erfarenheter. Projektledaren berättar vidare om de fyra stora instanserna som är 

involverade i projektet, åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten och 

socialförvaltningen. I tjänsten ligger det att ha en god samsyn och en god samverkan med 

varandra. Hon säger: 

 

Ska man nå till sitt gemensamma mål att hjälpa unga kriminella och att de inte ska begå brott så är det 

viktigt att ha en ökad samsyn och att man förstår varandras arbetsuppgifter… en samsyn är grunden 

till god samverkan. 

 

Projektledaren beskriver att regeringen ville se vad det finns för hinder och problem i 

samhället när man jobbar med unga lagöverträdare, med detta som bakgrund startades 

projektet. Hon pekar hela tiden på den sekretess som råder och hur stort problem den medför 

för en god samverkan. Hon säger att:  

 

Sekretessen har ju alltid varit ett hinder för oss, och det är något som är intressant med projektet. Jag 
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berättar ju aldrig på djupet om ett ärende men ändå begår jag sekretessbrott på grund av den rådande 

sekretessen emellan oss myndigheter.  

 

Detta är något hon själv har lyft fram till justitministern och hoppas på en lagändring för att 

underlätta det framtida samarbetet. Det är på grund av ett bra samarbete med olika 

myndigheter som chanserna ökar för att unga lagöverträdare ska förändra sina liv och lyckas 

bryta med sitt kriminella nätverk, menar hon.  

 

I projektet är det 10-15 stycken ungdomar som har valts utifrån kriterierna att olika 

myndigheter känner en oro för en speciell ungdom och att ungdomen har gjort sig misstänkt 

för fler än fyra brott, vilket hon kallar ”plus fyra metoden”. Sedan berättar hon att man träffas 

i en arbetsgrupp på 7-8 personer som består av närpolis, hon som samordnare, enhetschef från 

socialtjänsten, fältassistent, chef på kultur och fritid, rektor från grundskola och 

gymnasieskola samt skolsköterska för all skolvård. Inom arbetsgruppen träffas man var tredje 

vecka berättar hon och detta gör man för att stämma av om allting går bra och om 

ungdomarna gör det dem ska såsom att gå i skolan och andra viktiga aktiviteter för att hålla 

sig borta från kriminaliteten. Hon menar att situationerna ser olika ut för alla ungdomar men 

för varje ungdom upprättas de vidare en individuell handlingsplan som anpassas till den unge 

lagöverträdaren. I grund i botten anser projektledaren att man måste förstå och förändra den 

unges tankemönster för att vidare kunna hjälpa den att sluta upp med kriminalitet.  Hon menar 

vidare att många kriminella upplever en slags impulsstyrning som andra ”normala” individer 

inte gör, det är det man ska arbeta med att få stopp på dem plötsliga impulser som driver den 

kriminelle. När vi ställer frågan vilka fördelar projektet fört med sig, menar hon att man inte 

kunnat få med alla ungdomar som är i riskzonen. Hon säger att:  

 

Vi har hört tusen anledningar till varför folk inte vill vara med och det finns en rädsla bland 

ungdomarna men också att dem inte tänkt lägga av med kriminalitet för dem tycker att dem har 

vinningar av att vara kriminella.  

 

Trots svårigheterna att få med ungdomar har projektet fört med sig många fördelar där bland 

annat att den unge fått struktur i sitt liv men också att projektet har underlättat för föräldrarna 

då de inte behöver ringa till flera olika myndigheter utan man får istället en samordnare som 

ordnar allt åt den unge och hans familj. Hon lyfter också fram att det inte är bara 

myndigheterna som ser framstegen utan man kan också se en förändring hos ungdomarna, då 
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dem har fått en bättre bild av polisen och samhället. Dem fruktar inte längre polisen utan ser 

dem som en hjälpande hand.  

5.4 Går det att tvätta bort en stämpel som avvikare 

På grund av sitt förflutna menar Cedric att han inte fick någon hjälp från samhället. Han 

beskriver en situation där hur han upplevde en stämpling och stigmatisering då han tog 

kontakt med en kvinnlig polis och allt hon gjorde var att skratta åt honom och menade att hon 

inte kunde hjälpa honom. Senare berättar han att han av en slump träffade på en annan polis 

som erbjöd sig att hjälpa till. Cedric tog kontakt med polisen och berättade vem han var och 

då fick han svaret: 

Jag vet vem du är men varför ringer du mig… jag berättade då vad jag ville och åkte dit... polisen sa 

något i stil med jag kör på det och jag ska hjälpa dig med allt jag kan... det var det enda jag behövde 

att en person skulle tro på mig... (Cedric). 

Cedric berättar att polismannen fanns där för honom och trodde på honom när ingen annan 

gjorde det, vilket betydde mycket för Cedric och hans utveckling menar han själv. Vidare 

berättar Cedric att han alltid var på sin vakt när han träffade polismannen och han berättar 

hela tiden hur han förväntade sig att bli utfrågad men märkte snabbt att polismannen inte var 

ute efter det utan han ville hjälpa honom och försökte bygga en relation. Cedric tycker att 

polismannen riskerade mycket för honom med tanke på att ingen annan ville hjälpa honom 

var detta väldigt betydelsefullt för honom. 

Jag tänkte han vill verkligen att jag ska lämna det här, han vill att jag ska må bra han försöker faktiskt 

hjälpa mig. Det var detta som gjorde att jag kunde öppna mig för honom och skapa en relation med 

honom, jag gör detta för hans skull för han räddade mitt liv. Även om jag hade en pissig dag och 

tänkte fan vad jag hatar det här så var polismannen där för mig man kan säga att han var min 

gängledare, han skrattar (Cedric). 

Samtliga menar att livet som före detta kriminell har påverkat hur andra ser på dem. Samtliga 

informanter menar att deras kriminella bakgrund har medfört att omgivningen på ett eller 

annat sätt satt en etikett och stämplat dem som sämre människor. Dem menar att trots att det 

har varit svårt att återanpassa sig och att tvätta bort stämpeln som kriminell har alla tre lyckats 

ta sig ur det kriminella livet. Tony menar att han en dag insåg vad han verkligen ville göra 

med sitt liv och säger i en intervju ”Jag har fladdrat runt i hela mitt liv... jag har varit en orolig 

själ, aldrig fullföljt vad jag påbörjat. Hoppat mellan allt, ständigt varit på väg” 
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(Hallandsposten, 2009). Han berättar att han tog steget till ett nytt liv och började studera till 

läkare något som han själv alltid trott varit omöjligt. Idag är han färdigutbildad läkare, gift och 

har tre barn. Förutom jobbet som läkare är Tony också verksam som föreläsare där han 

motiverar ungdomar att det aldrig är för sent att förändra sina liv. Tony säger ”Livet är 

förvisso föränderligt och fullt av överraskningar men det mesta styr man dock över själv...” 

(Hallandsposten, 2012). 

”Jag lyckades mot alla odds, jag gjorde det... det jag inte trodde var möjligt” det är det första 

Per säger till oss när vi ställer frågan, hur ser ditt liv ut idag? Idag är han också gift och har 

barn och njuter av friheten. Han trivs med sin tillvaro och sin roll som pappa. Han påpekar 

flera gånger att detta är det bästa som hänt honom, även han säger att det aldrig är för sent för 

förändring. Cedric berättar också om sin långa väg till ett normalt liv hur polisen som vi 

nämnt tidigare och kontakt med gamla vänner hjälpte honom på vägen. Han berättar att en av 

vännerna var en lärare och sa till honom att hans elever såg upp till Cedric och ville bli som 

honom. Han blev chockad och insåg inte vilken påverkan han haft på andra människor då han 

levt i en bubbla. 

Då kände jag att nej fan jag måste göra någonting, jag måste ge tillbaks någonting, om jag ska få 

någon form av lugn och ro på nätterna så måste jag ge tillbaks för all elände jag har gjort. Och då 

tänkte jag, jag har ju redan fångat dem en gång fast jag har gjort något negativt av det fast nu kanske 

jag kan fånga dem igen och göra någonting positivt av det (Cedric). 

Idag har han två barn och sambo och leder en grupp med ”värstingar”, som han kallar dem. 

Han har ett startat ett projekt i samarbete med polisen och skolan där fokus ligger på att 

motverka och förebygga kriminalitet i tidig ålder. Vi ställde frågan till Cedric vad han skulle 

ge för tips till ungdomar som vill ta sig ur ett kriminellt nätverk, han svarar bestämt att tipset 

vill han ge till de vuxna runt omkring. Han menar att dem måste uppmärksamma problemet 

men också se ungdomarna, lyfta upp dem och ge dem den uppmärksamhet dem behöver. Han 

tipsar om att ta tag i saker och hitta drivkrafter i varje person och göra något med den för att 

hålla ungdomar utanför kriminella kretsar. Han berättar själv att han hjälper ungdomar som 

precis som han hamnat fel och försöker få dem på rätt väg. Han säger i intervjun att han ser 

tacksamheten i ungdomarnas ögon varje dag. ”Det är aldrig försent att förändra sitt liv” 

(Hallandsposten, 2009). 



 

28 

 

6 ANALYS 
 

I detta kapitel analyserar och sammanställer vi de material vi har fått fram. Med hjälp av den 

empirska material som samlats in kommer vi att belysa vår problemformulering. Allteftersom 

detta görs tas teorierna som tidigare introducerats till hjälp för att lyfta fram och analysera 

våra informanters egna upplevelser kring kriminalitet och återanpassningen till samhället. Vi 

berör även informanternas egna upplevelser, tankar och reflektioner kring att vara 

annorlunda och inte passa in. Hur dem upplever den stämpling och stigmatisering som av 

samhället tillskrivs dem. 

 

6.1 Att bli någon i den kriminella världen 

Utifrån det resultat som vi lyft fram kan vi konstatera att det är svårt att bli av med den 

stämpel som kriminella tillskrivs. Man kan här tillämpa Goffmans (1971) teori kring 

stigmatisering och huruvida ett stigma skapas utifrån ett avvikande beteende. Han menar att 

människor som blivit stigmatiserade automatiskt blir svartmålade. Att inneha en roll som 

kriminell innebär att man marginaliseras och stigmatiseras vilket i sin tur bidrar till att 

personen inte känner sig accepterad och delaktig i samhället. Man blir därmed en social 

avvikare, en person som avviker från samhällets normer och regler. Informanterna berättar om 

hur de blivit svartmålade och stigmatiserade på grund av sin kriminella livsstil. Samtidigt som 

samhället stigmatiserar och stämplar kriminella personer finns det exempel på det omvända. 

Cedric beskriver en situation då polisen följer efter honom och tror att dem skrämmer honom 

men i själva verket så hjälper de till med rekryteringen. Polisens agerande påverkade hans 

kriminella karriär positivt. När omgivningen ser att Cedric har poliser runt omkring sig, får 

han istället en högre status där andra ser upp till honom och vill vara precis som han. Han blir 

bekräftad och rollen som kriminell blir därmed mer respektabel i den kriminella världen. 

Polisen tror att de motverkar kriminalitet men i själva verket ökar kriminaliteten säger Cedric. 

För den kriminell innebär det ett ökat självförtroende genom den uppmärksamhet han får från 

omgivningen, en uppmärksamhet som han kanske tidigare inte upplevt. Man går från att inte 

fått någon uppmärksamhet till att ha blivit en person som folk ser upp till menar 

informanterna. 

Becker (2006) menar att stämplingen är ett avvikande beteende som sker i samband med att 

en persons handling uppfattas annorlunda gentemot en grupps regler. Personen blir då 

stämplad och stigmatiserad på grund av att han inte följer gruppens normer. Becker (2006) 

menar också att det viktigaste steget i processen att skapa ett avvikande beteende är att man 
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blir upptäckt och stämplad som avvikare. Vi anser man kan konstatera att samtliga 

informanter blev stämplade och stigmatiserade som kriminella, då det inte var en hemlighet 

vad de höll på med. Informanterna skämdes inte för det man gjorde och den man var, att vara 

kriminell är en livsstil, det är ett jobb som man dedikerat hela sitt liv åt. Vi menar att 

informanternas inställning till hur de själva identifierar sig kan relateras till de kretsar de 

befinner sig i och vilka val de väljer att göra. Informanterna identifierar sig med liksinnande 

och att umgås hellre med människor som har samma bakgrund. Per identifierade sig i högre 

utsträckning med de kriminella kontakter han hade, då han kände att det var den enda plats 

han hörde hemma på. Informanterna berättar om sina upplevelser hur man omedvetet sökte 

sig till liksinnande, här kan vi dra paralleller till Goffman (1971) som menar att människor 

med ett stigma söker sig till personer med samma stigma. I den stigmatiserade gruppen får 

medlemmarna känna att de kan vara sig själva och bli accepterad för den man är. Goffman 

(1971) menar vidare att samhället målar upp en bild och avgör vad som är normalt eller inte. 

Genom den uppdelning samhället skapar blir människorna medvetna om sin placering, ifall 

man tillhör en stigmatiserad grupp eller en accepterad grupp. Informanterna berättar hur de 

skapades ett vi och dem, att det var dem emot samhället. En av våra intervjupersoner berättar 

att han upplevde en känsla av osäkerhet eftersom kriminalitet var det enda han kände till. 

Genom att tillhöra ett kriminellt gäng blev han någon och på så vis kände att han passade in i 

någonstans. Då informanten upplevde en känsla av att inte passa in i samhället sökte han sig 

till personer som liknade honom själv. Att äntligen uppleva tillhörighet och gemenskap stärkte 

vidare känslan av att vara kvar i den kriminella världen. Det finns ett gemensamt mönster 

under informanternas uppväxt som vi kan tolka utifrån intervjuerna, Cedric förlorade sin bror, 

Tony kände en avsaknad från sin far och Per hade frånvarande föräldrar. Detta kan förklara 

varför samtliga informanter sökte sig till den kriminella världen då de alla saknade trygghet, 

kärlek och upplevde en osäkerhet kring sin egen identitet vilket vi menar kan ha resulterat i 

deras vägval. Kriminaliteten och samhörigheten bland de avvikande kom att fylla det tomrum 

som informanterna på ett eller annat sätt upplevde.  

6.2 Gemenskap, grupptillhörighet och broderskap 

Även om det kriminella livet inte är enkelt kan vi konstatsera att den gav en slags trygghet till 

informanterna. Det framgår i intervjuerna att de före detta kriminella männen sökte sig till en 

grupp människor med liknande betingelser för att få bekräftelse och känna tillhörighet med 

andra. En bidragande faktor, som vi kan se, kan vara att alla tre informanterna var unga när de 
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sökte sig till den kriminella världen och upplevde en osäkerhet kring sin identitet. Genom att 

då tillhöra en grupp individer som stärkte känslan av tillhörighet fick man bekräftat för sig 

själv att man var en del av något. Som tidigare nämnts upplevde informanterna ett tomrum 

som kom att fyllas genom den tillhörighet, gemenskap och broderskap som den nya gruppen 

tillförde. Informanterna lyfter fram den starka kärleken och gemenskapen man har till 

varandra inom gruppen och samtliga pratar om en oerhört stark gängdynamik. Man får i 

gängen uppleva en socialisering där man skapar personliga relationer till varandra. Det är inte 

bara ett gäng av individer som begår kriminella handlingar utan det blir som ens familj 

berättar Tony i en intervju. Här kan man finna likheter med Hamréns (2007) teori om 

rotarianer och broderskap då han menar att det inom en grupp av individer skapas ett 

kamratskap och en gemenskap där man får nära relationer och ser upp till varandra.  

Med titeln rotarian följer ett ansvar och en förväntan att tjäna sitt samhälle och vara en del av 

ett större sammanhang. Medlemmarna hamnar i en sorts gemenskap med varandra där dem 

utvecklar vänskap, gruppsolidaritet och samhörighet. Hamrén (2007) lyfter upp en känsla av 

vänskap som medlemmarna upplever i organisationen, denna vänskap kan i sin tur ses som ett 

givande och tagande. Som medlem ger man hela sig själv till gruppen samtidigt som gruppen 

ger medlemmen en känsla av tillhörighet. Genom att tillhöra gruppen menar Hamrén (2007) 

att medlemmarna känner sig accepterade och på så vis är man en del av något. I grund och 

botten handlar det hos samtliga informanter om avsaknaden av kärlek och värme, avsaknaden 

av någonting i livet som skapat en känsla av tomhet. De grundläggande behoven för samtliga 

informanter var att knyta an till andra människor och känna tillhörighet och gemenskap, vilket 

samtliga fann i den kriminella världen. Även Becker (2006) lyfter fram broderskapen som 

formas i gruppen. Han menar att trots att människor delas in i grupper som avvikare och icke 

avvikare finns det en gemensam faktor där avvikaren förenas och bygger ett broderskap med 

liksinnade.  

Cedric beskrev hur han blev tilldelad en tröja som symboliserade lojalitet, broderskap och 

skydd. Detta fenomen kan man återfinna i Hamréns (2007) studie där han åtskiljer två typer 

av grupper, de intellektuella och de kriminella. Han menar på att deras yttre attribut och 

attityder skiljer dem åt samtidigt som den skapar en grupptillhörighet inom vardera grupp. I 

Rotary organisationen är det affärsmannen ”the self made man” som symboliserar en 

grupptillhörighet, genom att vara lika klädda uttrycker affärskostymen en homosocial 

gemenskap. Inom den kriminella världen symboliserar ”tröjan” eller ”västen” 
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grupptillhörighet, gemenskap och en känsla av broderskap. Homosocialiteten som Hamrén 

(2007) beskriver bekräftar den manliga könsidentitet som skapar ett ideal där 

gruppmedlemmarna kan bedöma sig själva men även andra utifrån detta ideal. Med Hamréns 

(2007) beskrivning av fenomenet homosocialitet kan vi i berättelserna också se hur den 

manliga könsidentiteten tar sin plats och bekräftas i den kriminella miljön. Homosocialiteten 

är en könsbunden konstruktion som tillåter männen att vara män, de förenas genom 

manligheten och att de är liksinnade och innehar en viss makt.  

Det råder en kulturell dominans i samhället där en viss grupp upprätthåller ledande positioner 

medan en annan befinner sig längre ner i hierarkin. En rotarian lever efter den borgerliga 

livsstilen där fokus ligger på att tjäna samhället, rotarianen ser sig själv och betraktas av sin 

omgivning som den normala ideala mannen. Denna livsstil avviker informanterna som 

deltagit i studien ifrån då kriminaliteten är en motkultur mot just den borgerliga livsstilen. 

Rotarianer rättrogna förebilder medan kriminella stigmatiseras och ses som dåliga människor 

som utför dåliga handlingar. Rotarianer betraktas som högt etablerade män i samhället medan 

kriminella ses som sociala avvikare som hamnar längst ner i samhällets hierarki. Men i de 

avvikande grupperna existerar en status och karriärvägar precis som i det etablerade 

samhället. En hög placering i den kriminella hierarkin innebär en hög status. Ur samhällets 

vinkel är en kriminell person någon som är onormal, oacceptabel, avvikande och fel men trots 

synen samhället har på kriminella så innebär det en gemenskap och status för den kriminelle 

att befinna sig i den miljön. Utifrån informanterna svar kan vi utläsa att genom att vara 

kriminell skapas det en respektabilitet som en speciell grupp av människor ser upp till men det 

formas också en respektabilitet inom gruppen. Båda rollerna inger en respekt och inom 

respektive miljö och grupp finns det människor som ser upp till dem och vill vara som dem, i 

rotarianers fall dem som lever efter den borgerliga livsstilen och i kriminellas fall ”wannabe 

gangsters”. 

6.3 Att lyckas mot alla odds 

Samtliga informanter menar att livet som före detta kriminell har påverkat hur andra ser på 

dem. Att tillhöra ett kriminellt gäng och genomföra kriminella handlingar har bidragit till att 

samtliga blivit stämplade som avvikare. Beckers (2006) stämplingsteori förklarar vad det är 

som gör att omgivningen reagerar på och pekar på ett beteende som avvikande. Informanterna 

betraktades som avvikande personer eftersom de inte följde samhällets normer och regler utan 

istället valde att motsätta sig dessa och gå sina egna vägar. I detta fall handlar det om att begå 
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kriminella handlingar som enligt samhällets normer och regler är fel. I början av karriären 

klassades inte informanterna som avvikande individer utan de själva skapade en 

stigmatiserande avvikarkarriär då de umgicks i kriminella miljöer och att de började umgås 

med ”fel” personer. Beckers (2006) teoritiserar kring skapandet av en avvikaridentitet, i detta 

fall särskildes informanterna från icke avvikande personer till att senare placeras i en 

stigmatiserad miljö tillsammans med andra stämplade och stigmatiserade personer. I takt med 

förändringen blev informanterna tillskrivna en viss grupptillhörighet av omgivningen, i detta 

fall en grupptillhörighet som avviker från det normala. Genom att tillhöra kriminella grupper 

tilldelades informanterna en avvikande identitet. Man kan exemplifiera den stämpling som de 

kriminella tillskrevs med hjälp av våra informanters berättelser. Alla har stött på motgångar 

och svårigheter på grund av deras bakgrund då det inte funnits någon som trott på att de 

kommer lyckats ta sig ur den kriminella banan. 

Det fanns både likheter och olikheter i informanternas sätt att ta avstånd från det kriminella 

livet men något som var gemensamt för samtliga var att alla nådde botten och stötte på 

betydelsefulla vändpunkter som kom att påverka deras sätt att se på saker och ting. 

Informanterna berättar om en fasad, som man var tvungen att leva upp till inom gruppen men 

att det inte var deras verkliga jag. Samtliga menar att en avgörande faktor till byta livsstil och 

återanpassa sig till samhället är att man får en hjälpande hand på vägen. Av intervjuerna 

framgår det tydligt att informanterna inte hade klarat sig utan stödet från anhöriga och 

omgivningen. Därför är det viktigt att ett projekt som sociala insatsgrupper finns för att 

förebygga och motverka att unga hamnar i kontakt med kriminella nätverk och därmed 

utvecklar ett kriminellt beteende och för att stötta dem till ett laglydigt liv.  

Becker (2006) menar att en individ som tidigare haft ett avvikande beteende och slutar upp 

med detta beteende kommer att stöta på andra svårigheter än stämplingen i sig. I takt med 

förändringen har det för samtliga informanter varit svårt att tvätta bort stämpeln som avvikare. 

Vi har fått bekräftelse om dessa svårigheter vilket kan exemplifieras genom Cedric situation 

då han sökte hjälp men fick ingen utan blev istället utskrattad av den kvinnliga polisen. Att en 

gång ha varit kriminell är något som riskerar att hänga kvar hela livet man är inte längre bara 

den kriminelle utan man tillskrivs egenskaper som inte är accepterade. Resultatet visar att 

omgivningen och högt etablerade grupper fortsätter att döma en före detta kriminell trots att 

han ber om hjälp och är villig att sluta upp med det kriminella livet. Dem ser inte positivt på 

en person som varit med i ett gäng och gjort kriminella handlingar. Som Cedric säger i 
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intervjun, att det är ingen som frågar hur du mår och varför du är här, utan att man blir 

stämplad som att man inte är värd någonting. Man kan från resultatet utläsa att om man en 

gång blivit tillskriven en oacceptabel egenskap är det inte så lätt att komma in i samhället igen 

men resultatet visar att det är möjligt. Trots att ett avvikande beteende upphör är det svårt att 

återanpassa sig till samhället för att omgivningen känner tvivel kring den före detta 

kriminelle.  

Beckers (2006) teorier kring stämpling har våra informanter lyckats motbevisa då de har visat 

att det är möjligt att tvätta bort en stämpel som avviker. Trots svårigheterna att återanpassa sig 

till samhället och tvätta bort stämpeln som en kriminell livsstil medför har alla tre informanter 

lyckats göra det omöjliga. Samtliga informanter har tillskrivits identiteter som sociala 

avvikare som inte kommer att lyckas i samhället. Men varför har de lyckats? Vi menar att 

samtliga informanter kom till en punkt där kriminaliteten inte längre var värd priset utan det 

fanns andra viktigare saker som dök upp i livet. Samtliga bröt med kriminaliteten och skapade 

sig ett nytt liv. Vi tror också att det broderskap och den kärlek som fanns inom gängen gjorde 

det lättare för våra informanter att bryta och välja rätt väg. Den starka relationen och 

gängdynamik man hade till varandra bidrog till att man kunde acceptera varandra och de val 

man gjorde. En annan viktig faktor för att lyckas ta sig ur är samhällets stöd är att det finns 

någon där som tror på en och ställer upp. Tony är ett lysande exempel på att en avvikare kan 

lyckas, då han från att ha varit så långt ner i samhällets hierarki som en människa kan komma 

till att ta sig upp i den hierarkiska trappan och bli en etablerad individ i samhället då han idag 

jobbar som läkare.  
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7 SLUTDISSKUSSION  
 

I det sjunde kapitlet presenteras våra slutsatser kring ämnet. Samt presenteras och diskuteras 

vidare forskningsområden vi finner intressanta. 

 

Nu när vi har kommit till studiens slut har funderingar kring arbetets tillvägagångssätt vuxit 

fram och man kan ställa sig frågan vad som kunde gjorts annorlunda och kanske, till och med 

bättre. Vi måste se till det faktum att vi valt att fokusera på ett mindre antal informanter där 

samtliga har likande bakgrund och varit sysselsatta med grövre kriminalitet. Dessutom har 

samtliga informanter genomgått en liknande återanpassning vilket vi menar inte kan 

generalisera alla personer som befinner sig i samma situation. Detta i sin tur kan ha kommit 

påverka resultatet och teoriernas användbarhet i relation till studien. Man kan här ifrågasätta 

men också se en fördel med Beckers och Goffmans teorier då båda teorierna är lättapplicerade 

på det fenomen som vi studerat. Fördelen är att teorierna är så pass breda och därmed ger en 

djupare förklaring men samtidigt kan detta ses som en nackdel, då bredden i teorierna har ett 

stort spann. Även om teorierna i sig har passat som handen i handsken till studien anser vi att 

vi kunde varit mer riskbenägna och istället valt teorier som inte använts i lika stor 

utsträckning såsom stigma och stämplingsteorin. Dock anser vi att vi lyckats finna en lösning 

till detta då vi använt oss av Hamréns teori om Rotary och broderskap. Teorin gav oss en 

förklaring till varför en före detta kriminell stannar kvar och har svårt att lämna det kriminella 

livet bakom sig. Förutom det, har den öppnat våra ögon för en ny förståelse kring den kärlek, 

omsorg och broderskap som existerar inom denna värld.  

Vi har under studiens utveckling stött på vikten av identitetens betydelse i detta sammanhang. 

Vi har sett att identiteten påverkas, utvecklas och formas negativt i samband med kriminalitet. 

Informanterna har gång på gång lyft fram identiteten och hur den i samband med 

kriminaliteten förändrades och hur dem tvingades att leva upp till en fasad, därför anser vi att 

det vore intressant att studera vidare vad kriminaliteten har för påverkan på identiteten. En 

annan intressant aspekt är att studera klassperspektiv. Finns det någon skillnad på hur man blir 

bemött av omgivningen beroende på vilken socioekonomisk status den individ som begår 

kriminella handlingar har. Vi har under studien sett ett samband mellan etablerade och icke 

etablerade grupper och har funderingar om det är lättare att ”sopa under mattan” om en med 

högre status begår ett brott i jämförelse med en som har låg status i samhället.  Vi har tidigare 

under studien lyft fram hur att det inom den kriminella världen överlag består av fler män än 

kvinnor vilket vi också upplevt när vi haft kontakt med våra informanter. Med detta i 
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bakgrund anser vi att det också skulle vara intressant att forska kring könsperspektivet som 

inom den kriminella världen tycks bestå av enbart den manliga arenan. Blir man annorlunda 

bemött och påverkad utifrån vilket kön en person har.  

 

Vi är tacksamma över att få gjort denna studie då vi kan visa för andra människor hur viktigt 

det är att personer som våra informanter träder fram och föreläser om deras tidigare liv och 

hur mycket det kan påverka deras omgivning. Idag pratar inte samhället om att det finns 

möjligheter till att återanpassa sig och därför är det ännu viktigare att detta problem lyfts 

fram. Genom att samhället inte pratar om möjligheterna till återanpassning försvårar detta 

kriminellas chans att tro på sig själva men också att komma tillbaka och leva ett normalt liv. 

Ur denna tanke växte det ännu en fundering till vidare forskning att närmare studera de 

betydelsefulla vändpunkter som har visat sig vara avgörande för samtliga informanter. Trots 

att resultatet visar på att det går att tvätta bort en stämpel som avviker, kan man undra om den 

verkligen är helt borta? Visst, Cedric, Per och Tony har alla lyckats skapa ett nytt och 

”normalt” liv. Men har omgivningen slutat tänka på informanterna som dem kriminella dem 

en gång var, vi menar att alla har ett förflutet och en bakgrund som finns med som ett bagage. 

Man kan inte sudda ut den man en gång varit eller det man tidigare gjort men omgivningen 

kan lära sig att acceptera och ge människor en andra chans. Det vi kan ta lärdom av studien är 

ordspråket, en gång kriminell alltid kriminell inte alltid stämmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

8 REFERENSER 
 

Böcker:  

Becker, Howard. (2006) Utanför: avvikandets sociologi. Lund. Arkiv.  

Bergström, Gunnar. (2010) Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur AB. 

Bryman, Alan. (2009) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Lund.  

Denscombe, Martyn. (2009) Forskningshandboken – för småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur AB, Lund. 

Goffman, Erving.  (1971) Stigma: den avvikandes roll och identitet. Norstedts 2011 

Hamrén, Robert. (2007) Vi är bara några kompisar som träffas ibland: rotary som manlig 

arena. Akvedukt Bokförlag. 

Hartman, Jan (1998) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Merriam, Sharan B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 

Olsson, Henry & Sörensen, Stefan. (2000) Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Liber. 

Rydén, Birgitta – Lodis. (2008) Lyckas mot alla odds: protektiva faktorer i 

upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet. Stockholm.  

Sjöberg, Katarina & Wästerfors, David. (2008) Uppdrag: forskning konsten att genomföra 

kvalitativa studier. Liber. 

Skeggs, Beverly. (2000) Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg: 

Daidalos. 

Thurén, Torsten. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber: Stockholm. 

 

Internet: 

Efter tio med Malou (2012). Efter tio: Tony Sørensen gick med i ett kriminellt MC-gäng. (TV-

program) Sveriges Television, TV4 16 mars. Tillgänglig: 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=tony_sorensen_gick_med_i_ett_kri

minellt_mc-gang&videoid=2171276 (2012-05-23) 

 

Artiklar: 

Hallandsposten (2009). Det är aldrig försent att förändra sitt liv. Hallandsposten, 9 oktober. 

Tillgänglig: http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.602593--det-ar-aldrig-for-sent-att-forandra-

sitt-liv- (2012-05-23)  

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=tony_sorensen_gick_med_i_ett_kriminellt_mc-gang&videoid=2171276
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=tony_sorensen_gick_med_i_ett_kriminellt_mc-gang&videoid=2171276
http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.602593--det-ar-aldrig-for-sent-att-forandra-sitt-liv-
http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.602593--det-ar-aldrig-for-sent-att-forandra-sitt-liv-


 

37 

 

Hallandsposten (2012). Läckarlegitimationen är nu i hamn för Tony. Hallandsposten, 14 

februari. Tillgänglig: http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.1529072-lakarlegitimationen-ar-nu-

i-hamn-for-tony (2012-05-23)  

 

Hemsida/Blogg: 

Sörensen, Tony. Free2be. 16 April. 2012. Tillgänglig: http://www.free2be.se/ (2012-05-23) 

 

Vetenskapliga rapporter: 

BRÅ Kriminalstatistik (2010) Rapport (2011:11) tillgänglig: 

http://www.bra.se/download/18.656e38431321e85c24d80005741/2011_kriminalstatistik_201

0.pdf (2012-05-17)  

Andersson, Tommy. (2001) Kriminell utveckling – tidiga riskfaktorer och förebyggande 

insatser. BRÅ-rapport (2001:15) Tillgänglig: 

http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018789/2001_15_kriminell_utveckli

ng.pdf (2012-05-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.1529072-lakarlegitimationen-ar-nu-i-hamn-for-tony
http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.1529072-lakarlegitimationen-ar-nu-i-hamn-for-tony
http://www.free2be.se/
http://www.bra.se/download/18.656e38431321e85c24d80005741/2011_kriminalstatistik_2010.pdf
http://www.bra.se/download/18.656e38431321e85c24d80005741/2011_kriminalstatistik_2010.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018789/2001_15_kriminell_utveckling.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018789/2001_15_kriminell_utveckling.pdf


 

38 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Medgivande 

 
Vi är två studenter från Högskola i Halmstad som läser beteendevetenskap med inriktning mot 

sociologi där vi forskar kring ämnet kriminalitet. Syftet med studien är att undersöka hur den 

stämpel som av omgivningen tillskrivs kriminella och hur det i sin tur påverkar deras liv i 
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