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Kamraters inflytande på kriminellt beteende 

Sammanfattning 

Kamraters inflytande är en av de mest undersökta riskfaktorer för 

kriminellt beteende. Trots detta har lite uppmärksamhet ägnats till att 

undersöka på vilket sätt, samt varför, prokriminella kamrater påverkar 

andra. Den föreliggande studien syftar till att fylla denna 

kunskapslucka. I denna studie undersöktes kamraters inflytande på 

kriminellt beteende utifrån före detta kriminellas egna erfarenheter. 

Studien använder sig av en kvalitativ forskningsdesign där 

djupintervjuer genomfördes med åtta före detta kriminella. Tre 

huvudteman framträdde från den tematiska analysen som genomfördes; 

strategier för inflytande, sårbarhetsfaktorer och underlättande faktorer. 

Resultatet visade att prokriminella kamrater påverkar sina kamraters 

kriminella beteende genom olika strategier såsom erbjudanden av 

materiella ting och vänskap, övertalande samtal, överföring av tekniker 

att begå brott, tvångsmetoder och hot samt rättfärdigande av en 

kriminell livsstil. Ytterligare visade resultaten att individens personliga 

egenskaper och bakgrund kan underlätta kamraters inflytande. 

Individer verkar associera sig med personer som har samma 

inställningar till kriminalitet, och kamraters inflytande förstärker och 

underhåller individens kontinuitet i kriminalitet.  

Nyckelord: kamraters inflytande, kriminalitet, före detta kriminella 



 

Peer Influence on Criminal Behavior 

Abstract 

Peer influence is one of the most researched risk factors for criminal 

behavior. However, little attention has been paid to how and why pro-

criminal friends influence others. This study aims to fill this research 

gap. The effect of peer influence on criminal behavior was explored in 

the present study from the perspective of former criminals. The study 

used a qualitative research design with in-depth interviews with eight 

former criminals. Three main themes emerged from the thematic 

analysis: strategies for peer influence, vulnerability factors, and 

facilitating factors. Results showed that pro-criminal peers influence 

their friends’ criminal behavior through different strategies which 

include offers of material goods, criminal lifestyle and friendship, 

persuasive conversations, sharing crime techniques, coercion methods 

and threats, as well as justifying criminal behavior. The results further 

indicated that individual characteristics, as well as a person’s 

background, can facilitate peer influence. In general, it seems that 

individuals tend to associate with persons who exhibit similar attitudes 

towards criminality, but at the same time peer influence reinforces 

criminal behavior and continuity in crime.  

Keywords: peer influence, criminality, former criminals.  
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Kamraters inflytande på kriminellt beteende 

Det är välkänt att individer i åldrarna 15 till 24 år, utgör den gruppen som är mest aktiv i 

kriminalitet i samhället (Farrington, 1990; Loeber & Farrington, 2012). I Sverige uppgav 

hälften av alla elever i årskurs nio att de begått minst ett brott under det senaste året 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2016). Ungdomskriminalitet är ett problematiskt fenomen 

och ett återkommande tema i samhällsdebatten, inte minst eftersom en betydande del av 

ungdomarna som tidigt börjar med kriminalitet riskerar att fortsätta (Brå, 2016; 

Socialstyrelsen, 2009). Det finns studier som kommit fram till att det är främst kamraters 

inflytande som ökar risken för att en individ engagerar sig i kriminellt beteende i 

ungdomsåren (Costello & Hope, 2016; Fergusson, Swain-Campbell & Horwood, 2002; 

Gifford-Smith, Dodge, Dishion & McCord, 2005; Haynie, 2002; Haynie & Osgood, 2005; 

Matsueda & Anderson, 1998; McGloin & Shermer, 2009; Megens & Weerman, 2012; 

Monahan m. fl., 2009; Reed & Rose, 1998; Warr & Stafford, 1991). Flera studier har visat att 

associationer med kamrater som accepterar samt uppmuntrar till kriminalitet ökar individens 

egna risk för initiering i kriminellt beteende (Andrews & Bonta, 2017; Dishion, Spracklen, 

Andrews & Patterson, 1996; Monahan, Steinberg & Cauffman, 2009), samt dennes 

kontinuitet i kriminalitet (Farrington & Welsh, 2007; Stevenson, 2017). Risken för kamraters 

inflytande på kriminellt beteende är särskilt hög när det gäller unga män (Piquero, Gover, 

Macdonald & Piquero, 2005). Detta förklarar troligen varför forskning om kamraters 

inflytande har fokuserat specifikt på just unga män (Dishion, Spracklen, Andrews & 

Patterson, 1996; Dishion, Haas & Spracklen, 1997; Vitaro, Brendgen & Tremblay, 1999). 

Trots det överväldigande stödet för att påverkan genom kamraters inflytande är vanligt 

förekommande, så finns det lite forskning om på vilket sätt kamrater kan utöva sitt inflytande 

på sina kamraters kriminella beteende (Stevenson, 2017; Warr, 2002). Dessutom är 

forskningsresultaten oeniga gällande hur kamrater utövar sitt inflytande på andras beteende 

(Costello & Hope, 2016). Den föreliggande studien syftar till att fylla denna kunskapslucka i 

forskningen genom att undersöka uppfattningar om kamraters inflytande på individens 

kriminellt beteende utifrån före detta kriminellas egna erfarenheter.  

Definitioner och avgränsningar 

Med kamraters inflytande menas att en individ deltar i vissa handlingar, eller accepterar vissa 

attityder, övertygelser och värderingar genom påverkan av andra i samma åldersgrupp (Esiri, 

2016). Kriminellt beteende definieras som beteende som bryter mot samhällets normer samt 

sanktioneras eller straffas (Esiri, 2016). Med prokriminella menas personer som accepterar 

och uppmuntrar till kriminellt beteende (Andrews & Bonta, 2017). I den föreliggande studien 
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läggs fokus på män, dels eftersom tidigare forskning visar att kamraters inflytande är 

vanligare hos män än kvinnor (Galbavy, 2008; Gifford-Smith m. fl., 2005; Jensen, 2003, 

Piquero m. fl., 2005), och dels eftersom män generellt är överrepresenterade inom kriminalitet 

(Brå, 2014). Till exempel visade en studie om könsskillnader gällande kamraters inflytande 

att manliga intervjupersoner var mer benägna att bli påverkade av kamraters inflytande 

angående kriminellt beteende samt alkohol- och droganvändning, i jämförelse med kvinnliga 

intervjupersoner (Galbavy, 2008). Med hänsyn till detta är det lämpligt att fenomenet i denna 

studie utforskas bland män då de troligen har mer erfarenheter av kamraters inflytande och 

kriminalitet än kvinnor.  

Tidigare forskning – socialisering och selektion 

Kamraters inflytande förklaras vanligen genom två olika perspektiv; socialisering och 

selektion (Costello & Hope, 2016; Kyle, 2015; Prinstein & Dodge, 2008; Thornberry, Lizotte, 

Krohn, Farnworth & Jang, 1994). Socialiseringsperspektiv hänvisar till en process i vilken 

ungdomars beteenden kan påverkas av association med deras kamrater (Prinstein & Dodge, 

2008). Socialisering grundar sig i inlärningsteorin, som menar att kriminellt beteende lärs in 

från andra genom samspelet inom grupper, i synnerhet kamratgrupper (Akers, 1999; 

Nicholson & Higgins, 2017). Teorin menar att inlärning utgör förvärvande av kriminella 

koder och vanor. Om fler kriminella än icke-kriminella koder lärs in, är personer mer benägna 

att avvika från samhällets godkända sociala normer och lagar. Då kommer kriminellt beteende 

så småningom ses som det normativa beteendet. Vidare, genom association med prokriminella 

kamrater, lärs definitioner som är gynnsamma för kriminellt beteende in. Sådana associationer 

skapar förståelse för normer, värderingar och övertygelser om kriminalitet, som i de flesta fall 

är i strid med värderingar och förväntningar hos det konventionella samhället. Även de 

konsekvenser som beteendet för med sig, det vill säga potentiella straff eller belöningar, 

påverkar huruvida en individ engagerar sig i ett visst beteende eller inte. Ytterligare kan en 

individ lära sig ett kriminellt beteende genom att imitera ett observerat beteende. Imitering i 

sin tur kan vara en produkt av direkta observationer, men även resultera från indirekta 

observationer, exempelvis via media. Merparten av imitering resulterar dock från direkta 

observationer av personer (Akers, 1999). De forskare som stödjer socialiseringsperspektivet 

menar således att individens eget beteende påverkas av associationer med prokriminella 

kamrater (Dishion m. fl., 1996; Haynie, 2002; Megens & Weerman, 2012). I ett experiment 

framkom att kamraters inflytande uppstår genom att individen exponeras för förstärkningar 

som är gynnsamma för kriminellt beteende (Dishion m. fl., 1996). De fann att konversationer 

som rör kriminella beteenden tenderar få hög förstärkning. Vidare framkom att associationer 
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med prokriminella kamrater predicerade en ökning av kriminalitet under de följande två åren. 

Därutöver fann de att medlemmar i prokriminella grupper engagerade sig mindre i normativa 

samtal än medlemmar i grupper som bestod av icke-kriminella ungdomar. Det har även visats 

att ungdomar kan imitera sina kamraters kriminella beteende vilket överensstämmer med 

socialiseringsperspektivets förklaringar (Haynie, 2002). En annan studie genomfördes för att 

undersöka tre potentiella mekanismer genom vilka kamraters inflytande påverkar 

fortsättningen i kriminalitet bland dömda ungdomar i ungdomshem (Stevenson, 2017). 

Mekanismerna bestod av överföring av färdigheter och kompetens att begå kriminella 

handlingar, bildandet av beständiga kriminella nätverk samt förvärv av prokriminella attityder 

och beteenden. I enlighet med socialiseringsperspektiv framkom i resultatet att associationer 

med kamrater som uppvisar höga nivåer av aggression samt antisociala attityder leder till en 

ökad prokriminell inställning och senare även återfall i kriminalitet. Vidare visades att 

associationer med kamrater som har kriminella erfarenheter leder till en ökning av 

kriminalitet. Resultat visar dock inget stöd för överföring av färdigheter i att begå kriminella 

handlingar. Socialiseringsperspektivet kan bäst förstås utifrån uttrycket dåligt sällskap 

fördärvar goda seder (översatt från engelska, ”bad company corrupts good character” ;1 

Korinthierbrevet 15:33, 2000). Centralt i detta perspektiv är att kriminellt beteende är inlärt 

och att inlärningen sker genom associationer med personer som accepterar samt uppmuntrar 

till kriminalitet.  

Selektionsperspektivet å andra sidan menar att ungdomar tenderar leta efter kamrater 

som uppvisar liknande attityder eller beteenden som de själva har (Prinstein & Dodge, 2008). 

Detta innebär att ungdomar som är mer benägna till kriminellt beteende letar efter jämlikar 

och ansluter sig till dem. Kopplingen mellan kamrater och kriminalitet anses därför 

tvivelaktig, då det är ett resultat av en tredje förklaringsmekanism, nämligen selektion, som 

förklarar både kriminalitet och vänskap. Selektionsperspektivet förknippas främst med 

Hirschis (1969) teori om social kontroll. Teorin menar att det är prosociala anknytningar till 

konventionella personer, vänner, familjemedlemmar, institutioner, aktiviteter och övertygelser 

som gör att människor följer samhällets normer. Samtidigt förklarar teorin att det är frånvaro 

av sådana anknytningar som gör att människor förvärvar kriminellt beteende. I en senare 

version av samma kontrollteori menar Gottfredson och Hirschi (1990) att kriminellt beteende 

är ett resultat av låg självkontroll och förnekar att sådan låg självkontroll är ett resultat av en 

inlärningsprocess eller inflytande från andra. De forskare som stödjer selektionsperspektivet 

motsätter sig socialiseringsperspektivet, och menar att kriminellt beteende inte behöver läras 

in. Istället resonerar de att prokriminella ungdomar söker och ansluter sig till varandra på 
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grund av gemensamma beteenden och inställningar (Knecht, Snijders, Baerveldt & Steglich, 

2010; Matsueda & Anderson, 1998). Det har exempelvis visats att engagemang i kriminella 

grupper är en selektiv process där ungdomar med missgynnade uppväxtförhållanden är mer 

benägna att associera med kriminella kamrater (Fergusson, Swain-Campbell & Horwood, 

2001). I en longitudinell studie framkom att kriminella ungdomar är mer benägna att ha 

vänner som uppvisar högre grad av kriminellt beteende (Knecht m. fl., 2010). Vidare fann de 

inget stöd för hypotesen att ungdomar anpassar sitt kriminella beteende för att likna sina 

vänner. Ytterligare fann en studie att ens egen inställning till kriminellt beteende har en 

starkare påverkan på individens kriminella beteende än kriminella kamraters (Matsueda & 

Anderson, 1998). Selektionsperspektiv begripliggörs ofta genom det engelska uttrycket “birds 

of a feather flock together” (Glueck, & Glueck, 1950: 164), eller den svenska motsvarigheten 

lika barn leka bäst. Kärnan i perspektivet är selektionsprocessen, då individer själva väljer att 

ansluta sig till andra som redan är engagerade i kriminalitet.  

Det finns även studier som har visat att dessa två perspektiv, det vill säga 

socialiseringsperspektivets och selektionsperspektivet, kompletterar varandra och att de båda 

behövs för att förstå kamraters inflytande (Burk, Steglich & Snijders, 2007; Fergusson m. fl., 

2002; Haynie, 2001; Kyle, 2015; Monahan m. fl., 2009; Thornberry m. fl., 1994). I en 

longitudinell svensk studie, som undersökte selektion samt processer bakom kamraters 

inflytande, framkom att de båda perspektiven spelar en viktig roll i att förklara individens 

kriminella beteende (Burk m. fl., 2007). Dock menar de att socialisering spelar en starkare roll 

än selektion, i synnerhet där inflytandet är ömsesidigt. En annan studie visade att antisociala 

personer väljer att ansluta sig till liknande kamrater, och att anknytningen till prokriminella 

kamrater är förknippad med individens eget kriminella beteende (Monahan m. fl., 2009). I 

resultatet framkom att både selektion och socialisering är viktiga angående individens eget 

kriminella beteende, men att mellan 16 och 20 års ålder har socialisering större betydelse. En 

annan studie fann liknande resultat, som stödjer både socialiserings- och selektionsperspektiv 

(Kyle, 2015). Resultatet visade att individens association med kamrater som specialiserar sig i 

en viss typ av kriminellt beteende ledde till att individen själv uppvisade samma 

specialisering. Studien ger stöd till tanken att kamrater kan påverka och ändra dimensioner av 

kriminalitet hos en individ. Som visats ovan så är socialisering och selektion 

väldokumenterade i den kriminologiska forskningslitteraturen om kamraters inflytande 

(Walters, 2016). Trots de omfattande perspektiv på kamraters inflytande, så finns det ingen 

entydig förklaring för mekanismerna bakom kamraters inflytande på kriminellt beteende 

(Knecht m. fl., 2010). Utöver detta har få studier genomförts på de processer som är 
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inblandade i kamraters inflytande (Ellis & Zarbatany, 2017). Allt detta talar för behovet av 

mer forskning om fenomenet.  

Tidigare forskning – kvantitativa och kvalitativa angreppsätt 

Forskningen om kamraters inflytande bygger till stor del på kvantitativa studier som fokuserat 

på förekomsten och frekvensen av fenomenet (Haynie, 2002; Knecht m. fl., 2010; Megens & 

Weerman, 2012; Reed & Rose, 1998). I ett försök att komma åt de processer genom vilka 

kamraters inflytande sker, har kvantitativ forskning undersökt faktorer som förmedlar, 

förstärker eller mildrar förekomsten och påverkan av kamraters inflytande. Dessa studier har 

visat blandade resultat (Agnew, 1991; Dishion, Eddy, Haas, Li & Spracklen, 1997; Snyder m. 

fl., 2010; Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2000). Det har visat sig att individens inställning till 

brottslighet påverkar kopplingen mellan en kamrats kriminella beteende och individens eget 

beteende (Vitaro m. fl., 2000). Vidare fann de att det finns ett samspel mellan prokriminella 

kamraters inflytande och individens antisociala beteende i barndomen när det gäller 

engagemang i kriminalitet bland ungdomar. För ungdomar som inte var antisociala i 

barndomen var inflytande av kamrater mindre än för ungdomar som demonstrerade antisocialt 

beteende i barndomen. Även anknytning till föräldrar har visat sig vara av betydelse gällande 

kamraters inflytande (Vitaro m. fl., 2000). För ungdomar som hade positiv anknytning till sina 

föräldrar var kamraternas inflytande mindre betydelsefullt, medan ungdomar som inte hade en 

sådan anknytning till sina föräldrar var mer benägna att påverkas av prokriminella kamrater. 

Dock visade en annan studie att associationer med prokriminella kamrater predicerade 

våldsamt beteende oavsett föräldrarnas uppfostringsstrategier eller antisocialt beteende i 

barndomen (Dishion m. fl., 1997). I denna studie visades att pojkar som engagerade sig i 

normbrytande samtal med särskilt våldsamt innehåll tenderade att bete sig mer våldsamt. 

Även aspekter såsom anknytning till prokriminella kamrater samt associationens intensitet har 

visat sig ha betydelse när det gäller kamraters inflytande (Agnew, 1991; Nijhof, Scholte, 

Overbeek & Engels, 2010). Resultatet i denna studie visade att associationer med kamrater 

som är engagerade i allvarlig kriminalitet leder till kriminellt beteende om kamraterna 

tillbringar mycket tid med varandra, men endast om de prokriminella kamrater explicit 

manifesterar kriminella attityder och uppmuntrar till kriminellt beteende. Dock beskrivs i en 

annan studie att en stark anknytning mellan kamrater inte är en förutsättning för kamraters 

inflytande att uppstå (Ellis & Zarbatany, 2017).  

Ett vanligt sätt att studera kamraters inflytande är att använda ett frågeformulär där 

ungdomar frågas om både sitt eget och sina vänners kriminella beteenden (Haynie, 2002; 

Rokven, de Boer, Tolsma & Ruiter, 2017). Detta tillvägagångssätt har kritiserats bland annat 
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för att det kan leda till överrepresentation av kamraters kriminella beteende, då 

intervjupersonerna utgår från sitt eget kriminella beteende för att utforma uppfattningar om 

sina kamraters kriminella beteenden (Gifford-Smith m. fl., 2005; Haynie, 2002; Knecht m. fl., 

2010). Vidare beskriver få studier hur och varför kamrater påverkar andras beteenden, då en 

korrelation mellan individens egen kriminalitet och kamraters kriminalitet inte belyser de 

mekanismer som gav upphov till kamraters inflytande (Costello & Hope; 2016; Haynie, 2002; 

Reed & Rose, 1998; Warr, 2002). Kvalitativa studier är mer lämpade för att studera de 

processer genom vilka kamrater utövar sitt inflytande, och för att få en mer djupgående samt 

tydligare bild av kamraters inflytande behöver fenomenet utforskas från det kvalitativa 

perspektivet (Warr, 2002).  

Även de få kvalitativa studier som har gjorts visar på kunskapsluckor och motstridiga 

resultat. I en kvalitativ studie baserad på en innehållsanalys av domar om inbrott och 

djupintervjuer med 19 manliga förövare framkom att kamraters inflytande på en individs 

kriminella beteende uppstår genom olika mekanismer (Jalilian m. fl., 2014). Enligt studien 

förekommer kamraters inflytande först och främst genom att kamrater pratar om inbrott eller 

att kriminella kamrater föreslår potentiella möjligheter för inbrott. Vidare visar studiens 

resultat att kontakt med andra kamrater, som är yrkeskriminella, underlättade inblandning i 

inbrott. Vissa intervjupersoner berättar hur första gången de medverkade vid ett inbrott 

handlade det inte om pengar utan snarare att de bara följde andra som hade bestämt sig för att 

göra inbrott. Studien fokuserade dock inte endast på kamraters inflytande, utan generellt på 

argument och motiv till att begå inbrott baserat på erfarenheter från personer som blivit 

dömda för inbrott. Detta får till följd att intervjupersonernas berättelser om kamraters 

inflytande inte är tillräckligt detaljerade, och att analysen om kamraters inflytandes 

mekanismer inte är uttömmande. I en annan studie skildras att ungdomar använder sig av både 

positiva och negativa handlingar för att utöva sitt inflytande och säkerhetsställa att beteenden 

förvaras och upprätthållas av andra (Ellis & Zarbatany, 2017). Till de positiva hör exempelvis 

uppmuntran att delta i vissa handlingar, och till de negativa olika tvångsmekanismer såsom 

kritik samt hot om uteslutning. I denna studie visades även att kamraters inflytande kan ske 

genom social förstärkning. Denna sociala förstärkningen i sin tur uppstår genom att individen 

får respekt eller att hen får en känsla av säkerhet eller trygghet, resurser och uppmärksamhet 

från kamrater. En annan studie fann att internalisering av normer från kamrater, och acceptans 

av beteende från andra var avgörande för huruvida en ungdom började dricka alkohol eller 

bruka cannabis (MacArthur, Jacob, Pound, Hickman & Campbell, 2017). I resultatet framgår 

att kamraternas inställningar påverkade om en individ njöt av att dricka alkohol i sällskapet. 
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Det framkom även att internalisering av accepterade inställningar till att dricka normaliserade 

beteendet genom att bruk av alkohol blev sedvänja, det vill säga accepterat och centralt i ens 

sociala värld. Det finns dock andra studier som inte fann stöd för överföring av normer och 

attityder (Costello & Hope, 2016, Warr, 2002). I sin bok Companions in Crime konstaterar 

Warr (2002) att kamraters påverkan uppstår främst genom processer såsom grupptryck eller 

imitation, snarare än genom överföring av normer.  

I en kvalitativ intervjustudie undersöktes på vilket sätt kamrater påverkar varandras 

beteende gällande kriminalitet. Universitetsstudenter ombads att berätta om en situation där 

de kände att de haft ett negativt inflytande på någon annan om något olagligt, riskabelt eller 

avvikande (Costello & Hope, 2016). Resultaten visade att kamrater använder sig av vissa 

tvångsmetoder och manipulationer för att påverka sina kamraters beteende. 

Intervjupersonernas berättelser tydde på att tendenser att genom tvång få någon att engagera 

sig i avvikande eller riskabelt beteende var vanliga. Vissa rapporterade att de inte engagerade 

sig i avvikande beteenden på grund av att de kände sig tvingade att delta, utan på grund av att 

andra ungdomar gjorde så. Även om studien fann att intervjupersonernas förväntningar eller 

uppfattningar om andras normer eller värderingar motiverade deras engagemang i avvikande 

beteenden i vissa fall, så fann den inget empiriskt stöd för att individen gjorde något mer än 

att efterlikna kamraters beteende. En annan vanlig mekanism inom kamraternas negativa 

inflytande var att försöka övertyga personen att engagera sig i avvikande beteende genom att 

hävda att potentiella konsekvenser av beteendet var försumbara eller godartade. När det gällde 

motiven bakom kamraters inflytande visade studien att sökandet efter sällskap och social 

status var två av kärnmotiven. Dock innebär den relativt höga konformiteten bland studenter 

att denna studie inte är tillräckligt lämpad för att få förståelse för kamraters inflytande på en 

individs kriminellt beteende (Costello & Hope, 2016). Ytterligare en brist är att studien 

fokuserade på situationella omständigheter och händelser, vilket gör det svårt att fånga 

potentiella processer av kamraters inflytande över tid (Costello & Hope, 2016).  

Syfte och frågeställningar  

Vad forskning saknar är en rik, detaljerad kunskapsbas om kamraters inflytande på kriminellt 

beteende utifrån kriminellas perspektiv. Nuvarande forskning består mestadels av kvantitativa 

studier, som lägger fokus på förekomsten av kamraters inflytande men som inte fångar 

processer genom vilka kamraters inflytande sker. Kvalitativa studier kan bidra med kunskap 

som kan leda till att adekvata och relevanta brottspreventiva insatser kan utformas, då insatser 

kan inriktas mot de specifika processer som ligger till grund för förhållandet mellan kamraters 

inflytande och kriminellt beteende. Som beskrivits ovan har tidigare forskning undersökt 
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kamraters inflytande på kriminellt beteende hos unga samt studenter som inte har tillräckligt 

erfarenhet av kriminalitet. Detta kan göra det svårt för forskare att djupare förstå hur kamrater 

påverkar varandras pågående kriminella beteenden. Denna studie har därför valt att studera 

före detta kriminella som redan levt en kriminell livsstil, och kan reflektera över kamraters 

inflytande på kriminellt beteende utifrån sina egna erfarenheter. Den föreliggande studien är 

lik den som genomfördes av Costello & Hope (2016), då båda syftar bland annat till att 

undersöka på vilket sätt kamrater påverkar kriminellt beteende. Dock skiljer sig de två 

studierna åt gällande urval och metod. Den föreliggande studien har före detta kriminella som 

intervjupersoner istället för studenter och använder djupintervjuer för att samla in empiri. 

Vidare fokuserade Costello och Hope (2016) endast på specifika situationer, medan den 

föreliggande studien har möjlighet att undersöka kamraters inflytande på kriminellt beteende 

över en längre period.   

Syftet med studien är således att undersöka hur manliga före detta kriminella uppfattar 

sina kamraters inflytande gällande initiering till samt kontinuitet i kriminellt beteende. För att 

få en djupare förståelse av fenomenet, genomfördes djupintervjuer med före detta kriminella 

om kamraters inflytande utifrån deras erfarenheter och uppfattningar. Frågeställningar är 

således: 

På vilket sätt uppfattar före detta kriminella att kamrater utövar inflytande på 

kriminellt beteende? 

Vilka uppfattningar har före detta kriminella om kamraters inflytande på 

initiering och kontinuitet av kriminellt beteende? 

Vilka faktorer uppfattar före detta kriminella vara av betydelse gällande 

kamraters inflytande på kriminellt beteende? 

Metod 

Då syftet med studien är att få en djupare förståelse för kamraters inflytande på individens 

kriminellt beteende, anses en kvalitativ design vara lämplig. Den kvalitativa metoden ger 

störst möjlighet att fånga individuella uppfattningar och erfarenheter (Silverman, 2014; Yin, 

2011). Det är viktigt att notera att syftet med studien är att öka förståelsen för kamraters 

inflytande på kriminellt beteende, och inte att kunna generalisera resultatet (Bryman, 2011). 

Studien använde sig av en induktiv ansats, det vill säga att empiriinsamlingen och analysen 

inte styrdes av förutbestämda teorier och teman, utan utgick från den insamlade empirin för 

att komma fram till en förklaring (Ahrne & Svensson, 2015; Yin, 2011). Detta innebär att 

materialet som analyserades härletts från den insamlade empiri (Braun & Clarke, 2006). Den 

induktiva ansatsen föredras eftersom den förser möjligheten att vara mer öppen för varierande 
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idéer (Yin, 2011). Öppenhet för varierande idéer anses vara nödvändigt för att inte vara 

begränsad till förutbestämda teorier, utan så objektivt som möjligt undersöka kamraters 

inflytande på kriminellt beteende från olika perspektiv. Fokus ligger på intervjupersonernas 

upplevda erfarenheter, uppfattningar och perspektiv, som ett sätt att förstå fenomenet. Genom 

kvalitativa intervjuer fick intervjupersonerna möjlighet att reflektera över sina erfarenheter, 

och författarna fick möjlighet att fånga intervjupersonernas reflektioner och uppfattningar om 

kamraters inflytande på kriminellt beteende. 

Urval  

Urvalet av intervjupersoner gjordes strategiskt, vilket innebär att intervjupersoner som 

bedömdes vara relevanta för studiens syfte valdes ut (Silverman, 2014). Urvalet består av före 

detta kriminella, då de har erfarenheter av fenomenet som studeras. För att hitta 

intervjupersoner kontaktades olika föreningar som består av före detta kriminella. 

Medlemmarna i dessa föreningar tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att delta i studien. 

Först skickades e-mejl till flera föreningar i Sverige, men svar mottogs endast från en 

förening. Denna förening besöktes efter telefonsamtal med föreningens ordförande. Ett första 

besök gjordes för att bekanta oss med medlemmarna och deras verksamhet, men också för att 

förklara studiens övergripande syfte. Efter fem intervjuer med medlemmar från den första 

föreningen kontaktades en andra förening direkt via telefon. Därefter besöktes denna förening 

för ytterligare intervjuer. Även om just före detta kriminella valdes strategiskt med hänsyn till 

studiens syfte, så gjordes intervjuer med alla före detta kriminella som visade intresse att vara 

med i studien samt tackade ja till att bli intervjuade. På det sättet blev urvalet av 

intervjupersonerna även ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  

Intervjupersoner. Inledningsvis intervjuades fem personer, dock lades fler 

intervjupersoner till då en mättnad eftersöktes (Ahrne & Svensson, 2015). Med mättnad 

menas att intervjuer genomförs tills ett svarsmönster upptäcks och ingen ny information 

uppkommer. Totalt intervjuades åtta före detta kriminella från två olika föreningar som ligger 

i olika regioner i Sverige. Föreningarnas namn eller annan specifik information anges inte för 

att skydda intervjupersonernas identitet. Intervjupersonerna är mellan 24 och 57 år, och den 

genomsnittliga åldern är 35 år. De har varit engagerade i olika typer av kriminalitet från 

snatteri till vapenbrott, och de vanligaste brotten som intervjupersonerna berättade att de har 

deltagit i är rån, inbrott och narkotikabrott. Alla, förutom en, hade dömts för ett brott, samt 

suttit i fängelse under varierande tidsperioder. De flesta av intervjupersonerna uppvisade ett 

kriminellt beteende redan i barndomen och fortsatte sedan i vuxenålder. För att öka 

anonymiteten har intervjupersonernas namn fingerats. Då intervjupersoner kommer från 
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samma föreningar och känner till varandra, kommer ingen specifik information kunna kopplas 

med det påhittade namn. Detta så att intervjupersoner inte kan urskilja eller identifiera 

varandras svar i studiens resultat. De följande namnen har valts, och kommer hädanefter att 

användas: Petter, Oscar, Lukas, Mikael, Johan, Anders, Lars och Nils. 

Material 

Empiri samlades in genom djupintervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuer valdes då 

syftet är att försöka fånga före detta kriminellas perspektiv på kamraters inflytande på 

kriminellt beteende. Intervju är en lämplig metod för att undersöka personers uppfattningar, 

erfarenheter, samt sådant som inte går att observera (Silverman, 2014). Fokus ligger på att få 

fram individernas berättelser av sina erfarenheter samt att utforska individuella uppfattningar 

för att förstå deras sätt att resonera kring fenomenet. För att göra detta var det viktigt att 

komma så nära intervjupersonernas uttalanden som möjligt. Djupintervjuer valdes även 

eftersom de ger möjligheter att intervjua en person i taget samt att alternera mellan 

empiriinsamling och analys. Att alternera mellan empiriinsamling och analys innebär 

exempelvis att efter initial analys och identifiering av framväxande mönster kan efterföljande 

intervjuer genomföras för att fördjupa sig i ett visst tema (Bryman, 2011). Detta behövdes 

dock inte göras i denna studie. Att intervjua en person i taget bidrar även till 

intervjupersonernas anonymitet, vilket föredras med hänsyn till ämnet. Dessutom ger 

djupintervjuer möjligheten för en öppen diskussion mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna, vilket möjliggör mer nyanserade svar kring det valda ämnet (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

Djupintervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 1) med exempel 

på frågorna som skulle ställas för att få fram intervjupersonernas uppfattningar och 

erfarenheter kring ämnet. En semistrukturerad intervjuguide ger utrymme för 

intervjupersonerna att själva utforma och fördjupa sina svar (Yin, 2011). Frågorna 

konstruerades utifrån studiens syfte, och är inte kopplade till någon teori eller tidigare 

forskning. Teorier och tidigare forskning användes endast senare i tolkningen av vad som 

framkom i materialet efter analys. Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor om 

ålder och fritidsintressen för att minska möjlig nervositet hos intervjupersonerna. Efter 

inledande bakgrundsfrågor påbörjades intervjun med frågor om intervjupersonernas uppväxt, 

vilket ansågs vara av betydelse för att förstå hur detta har påverkat intervjupersonerna och 

deras kriminella beteende. Därefter ställdes frågor om hur de först kom i kontakt med 

kriminalitet samt hur deras kamrater var innan och efter de hade börjat med kriminalitet. Detta 

för att se vilken roll kamrater spelar gällande kriminellt beteende. Exempel på frågorna är 
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”Kan du berätta hur du kom i kontakt med kriminalitet?” och ”Hur var dina kompisar under 

den tiden du kom i kontakt med kriminalitet?”. Intervjupersonerna frågades också om 

specifika situationer och hur de uppfattar kamraters inflytande influerar kriminellt beteende. 

Avslutningsvis frågades intervjupersonerna allmänt om kamrater och vilket inflytande de har 

på kriminellt beteende. Frågorna ställdes i stort sett så som de var skrivna i intervjuguiden, 

men följdfrågorna som ställdes varierade från intervju till intervju då de anpassades efter 

intervjupersonernas berättelser (Yin, 2011). De som intervjuar hade i sin tur möjlighet att be 

intervjupersoner att utveckla eller resonera mer kring deras svar, exempelvis genom att fråga 

”Varför?”, ”På vilket sätt?” och ”Kan du berätta mer?”. Frågorna i intervjuguiden skrevs på 

ett enkelt och begripligt språk för att undvika missförstånd. Ifall intervjupersonerna inte 

förstod frågan, omformulerades den och intervjuaren förklarade innebörden tydligare. 

Procedur 

En pilotintervju genomfördes med en före detta kriminell, som inte ingick i studien, för att 

kontrollera intervjuguidens kvalitet, frågornas relevans och begriplighet samt för att 

säkerhetsställa att frågorna gav de svar som förväntades. Detta gjordes i enlighet med 

rekommendationer av Yin (2011). Intervjuerna genomfördes på svenska och tog mellan 40 

och 50 minuter. De två författarna till uppsatsen var båda närvarande vid alla 

intervjutillfällena. En intervjuade medan den andra författaren antecknade, och båda fick 

möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjupersonerna, och även intervjuarna kan påverkas av vart 

intervjun sker (Ahrne & Svensson, 2015). Således var det viktigt att intervjuerna hölls på en 

lugn plats där ljudupptagningen inte stördes. Alla intervjuer genomfördes på föreningarnas 

lokaler för att intervjupersonerna skulle vara så bekväma som möjligt. De intervjuades även 

var för sig, för att undvika att intervjupersonerna skulle påverka varandras svar. Inför varje 

intervju gavs intervjupersonerna ett informationsbrev (se Bilaga 2) där det fanns detaljerad 

information om studien och hur intervjun skulle gå till. Intervjupersonerna ombads att ge sitt 

samtycke till intervjun men även till anteckning och inspelning av intervjun, genom att fylla i 

en samtyckesblankett (se Bilaga 3). 

Intervjuerna spelades in, och även antecknades, för att få fram så mycket material som 

möjligt, samt för att underlätta den kommande transkriberingen. För inspelning användes 

författarnas lösenordskyddade mobiltelefoner. Två telefoner användes för att undvika förlust 

av materialet ifall en telefon inte skulle fungera. Inspelning av intervjuer kan dock vara 

problematiskt (Ahrne & Svensson, 2015). Även om intervjupersonerna ger sitt samtycke så 

kan de vara nervösa på grund av inspelningen, och således bli distraherade och ha svårigheter 

att svara tydligt och ärligt. Trots detta ansågs inspelning av intervjuerna vara nödvändigt för 
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att få fram så autentiskt material som möjligt. Anteckningarna gav i sin tur intervjuaren 

möjlighet att notera punkter som skulle kunna användas till att ställa följdfrågor, eller be 

intervjupersonen att utveckla sitt resonemang om en viss fråga (Ahrne & Svensson, 2015). 

Intervjupersonerna i denna studie verkade vara vana vid att bli intervjuade då de har 

intervjuats flertal gånger. De verkade även vara bekväma under intervjun, och uttryckte inte 

någon typ av obehag under intervjuer. Om intervjupersonerna inte ville att intervjun, eller 

vissa delar av intervjun, spelades in så hade de rätt att be om det. En intervjuperson, Petter, 

ville inte bli inspelad, och således blev hans intervju bara antecknad. Denna intervju renskrevs 

så snabbt som möjligt efter avslutad intervju för att intervjuarna skulle komma ihåg så många 

detaljer som möjligt. Under intervjuer strävade intervjuarna efter ett objektivt samt neutralt 

förhållningssätt gentemot intervjupersonerna, för att inte avsiktligt påverka deras svar (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

Etik 

En kvalitativ studie kräver särskild hänsyn till etiska aspekter eftersom intervjupersoner blir 

ofta tillfrågat om personlig, och även känslig information (Sanjari, Bahramnezhad, Fomani, 

Shoghi & Cheraghi, 2014). Då denna studies intervjupersoner är före detta kriminella och 

intervjuerna handlar om deras egna erfarenheter, togs hänsyn till att ord och uttryck kan väcka 

negativa känslor eller obehag. Exempelvis inleddes frågan ”Kan du berätta lite om vilka 

sorters brott du har begått?” med ”Är det okej om jag frågar…” eller liknande, så att 

intervjupersonerna visste att de inte behöver svara på det om de inte vill. Även 

uppväxtförhållandena kan anses vara ett känsligt ämne, och därför tillfrågades 

intervjupersonerna inte djupt eller omfattande om detta. En intervjuperson pratade om 

”olaglighet” istället för kriminalitet, och då anpassade intervjuaren sig till situation och 

använde samma ord. En annan intervjuperson var inte bekväm med ordet ”avvikande”, utan 

skulle preferera uttryck ”utanför samhället”. Intervjupersoner informerades redan från början 

om att intervjuerna är frivilliga och att de inte är tvungna att svara, samt att de får säga till om 

de inte känner sig bekväma med vissa ord. Dock, som påpekat ovan, så var intervjupersonerna 

vana vid att bli intervjuade.  

Under studiens gång beaktades de fyra etiska huvudkraven; informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (se Vetenskapsrådet, 2002). I 

enlighet med informationskravet informerades intervjupersonerna om studiens övergripande 

syfte och intervjuns detaljer med hjälp av ett informationsbrev. Informationsbrevet följde 

förslag från Etikprövningsnämnderna (Etikprövningsnämnderna, 2018). Utöver deltagandets 

frivillighet så informerades intervjupersonerna, i enlighet med nyttjandekravet, om att deras 
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svar samt studiens resultat kommer att användas i en kandidatuppsats. I enlighet med 

konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna även om att deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, att resultaten presenteras på en gruppnivå och att varken deras 

riktiga namn eller detaljerade uppgifter, såsom ålder, kommer att publiceras. I enlighet med 

samtyckeskrav informerades intervjupersonerna att de kan avbryta sitt deltagande när som 

helst, och innan intervjuerna fyllde de i en samtyckesblankett där de gav sitt samtycke till att 

delta i studien. Samtyckesblankett skrevs också enligt förslag från Etikprövningsnämnderna 

(Etikprövningsnämnderna, 2018). Intervjupersonerna gav även sitt samtycke till att deras svar 

ska behandlas och skyddas såsom de har blivit informerade och till att intervjun spelades in, 

samt att de kan kontaktas efteråt ifall det förekommer kompletterande frågor. De hade rätt att 

inte ge samtycke till inspelning, eller att ge samtycke till att endast vissa svar spelas in. Efter 

intervjuerna och under transkriberingen var det viktigt att tillse att inga obehöriga fick tillgång 

till intervjupersonernas berättelser.  

Analys 

Utgångspunkten för denna analys är en tematisk analys som syftar till att urskilja olika 

genomgående teman eller mönster i en text eller intervju (Yin, 2011). Yin (2011) föreslår en 

stegvis process med fem faser; sammanställning, demontering, remontering, uppställning och 

tolkning. Stegen i denna process överensstämmer i stort med de sex steg som beskrivs av 

Braun och Clarke (2006); bekanta sig med empiri, generera initiala koder, söka efter teman, 

granska teman, definiera samt namnge teman och sammanställning av resultat. Som påpekats 

tidigare så använder denna studie sig av en induktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2015; Yin, 

2011). Författarna utgår således från det empiriska materialet för att finna återkommande 

teman. Denna ansats valdes eftersom den inte är teoristyrd, utan ger uppsatsens författare 

frihet att vara öppna för nya idéer under analysens gång. Med utgångspunkt i detta byggdes 

studiens analys upp på enligt följande process:  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de ordagrant. Även upprepningar, 

överlappande tal och tystnader transkriberades för att behålla intervjupersonernas originella 

beskrivningar. Uppsatsens författare delade de inspelade intervjuerna mellan sig och 

transkriberade separat. Efter detta gick författarna genom varandras transkriberingar för att 

säkerställa att det transkriberade materialet överensstämmer med inspelningen. Det empiriska 

materialet organiserades och sorteras noggrant för att skapa en användbar databas, vilket 

innebär att ett dokument skapades där allt material arrangerades till en enhetlig form (Yin, 

2011). Analysen inleddes med upprepad och aktiv närläsning av materialet främst för att 

författarna skulle göra sig förtrogna med empirin. För att underlätta kodningen noterades 
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intressanta delar av materialet redan under materialets genomgång. De enheter i texten som 

ansågs relevanta i förhållande till syftet, det vill säga meningsbärande enheter, identifierades 

och noterades. Fokus under analysen lades på det manifesta innehållet, det vill säga det 

synliga i materialet, men även på att försöka fånga den underliggande meningen i det som 

intervjupersonerna pratar om, vad som anses viktigt för intervjupersonerna, och strukturera 

detta för att svara på studiens syfte. För att tillse att analysen var systematisk, identifierades de 

meningsbärande enheterna inte selektivt, utan utifrån det hela sammanställda materialet 

(Braun och Clarke, 2006). Enheterna sammanfattades till kortare meningar eller till några ord 

för att göra de lätthanterliga. De utdragna enheterna som identifierades användes sedan för att 

generera initiala koder genom att klassificera och namnge enheterna med etiketter som 

beskriver meningsenheternas innehåll. För att tillse att analysen blev konsekvent och 

systematisk genomfördes kodningen manuellt med anteckningar på papper, men även med 

hjälp av markeringar i materialet. Detta för att öka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 

2003; Yin, 2011). Delar av empirin som ansågs relevanta för specifika koder plockades ut och 

sammanställdes. Koderna relaterades sedan till varandra för att leta efter återkommande 

mönster i texten. Uppsatsens författare läste texten, hittade meningsbärande enheter och 

kodade oberoende av varandra. Det som eftersöks i intervjumaterialet är mönster som 

gemensamt framträtt mellan intervjupersonernas uppfattningar om hur kamraters inflytande 

uppstår, samt faktorer som uppfattas vara av betydelse gällande kamraters inflytande. De 

meningsbärande enheter och koder som författarna var för sig fick fram jämfördes för att få en 

överenskommelse mellan författarna. De identifierade mönster som hade gemensamma drag 

eller kunde kopplas ihop kategoriserades, och på det sättet organiserades materialet under de 

olika temana. Författarna letade även efter preliminära teman oberoende av varandra. De 

identifierade i stort sätt samma teman, men diskuterade mycket kring vad de menade med 

vissa koder och hur de slutliga temana borde formuleras och presenteras. Temana baserades 

på vad som framkom i datamaterialet och identifierades under analysens gång. Dessa teman 

utgjorde analysenheterna. Temana granskades därefter för att kontrollera att de förhåller sig 

till de identifierade koderna och även till hela materialet genom att ta ett tema i taget, och gå 

igenom hela texten och plocka ut allt som hör till just det valda temat. Detta för att styrka 

analysens trovärdighet (Braun & Clarke, 2006). Det är värt att notera att under analysens gång 

upprepades den beskrivna processen både kronologiskt och icke-kronologiskt vid behov 

(Braun & Clarke, 2006). 

Därefter tolkades temana och relevanta underteman skapades där det ansågs vara 

lämpligt. För att göra identifieringen och benämningen av temana mer överblickbar 
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utformades en tematisk karta med hjälp av tabeller (se Tabell 1). Tolkning gjordes med hjälp 

av relevanta teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Materialet sammanfattades under de 

valda temana för att underlätta presentation av resultat. Där det var möjligt har ett eller flera 

belysande citat i förhållande till ett visst tema inkluderas för att stärka resultatets innehåll.  

 

Tabell 1 

Ett exempel om hur kodningsprocessen och identifiering av temana utfördes. 

Meningsbärande enhet Kondenserade enhet Kod Tema 

 

”Man kanske vill inte 

göra brott, men, de liksom 

tvingar på liksom, bli sura 

så att man ska få dåligt 

samvete liksom, och det 

kan man få.” 

 

”När jag kom i 

kriminalitet kände jag att 

det är de som är utanför, 

dem är lite svagare i 

psyket, liksom. Dom är 

lättare.” 

 

 

 

 

Tvinga på så att man får 

dåligt samvete  

 

 

 

 

De som är utanför och 

psykiskt svagare är 

lättare. 

 

 

 

 

Tvång 

 

 

 

 

 

 

Utanförskap 

 

 

 

Strategier för 

inflytande 

 

 

 

 

 

Sårbarhetsfaktorer 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

När det gäller kvalitativa studier handlar trovärdighet om resultatets giltighet, medan 

tillförlitlighet handlar om pålitlighet samt överförbarheten av resultatet till andra kontext och 

situationer än de som studeras (Bryman, 2011; Silverman, 2014). För att stärka trovärdigheten 

är det exempelvis viktigt att kategorisering och kodning av empiri görs på ett konsekvent sätt 

samt att de meningsbärande enheterna som väljs är relevanta (Graneheim & Lundman, 2003). 

Med tanke på detta togs hänsyn till studiens syfte kontinuerligt under studiens genomförande. 

Detta gjordes genom att kritiskt granska hur de eventuella förekommande temana förhåller sig 

till studiens syfte. För att öka resultatets trovärdighet var de valda temana, som utgör 
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analysenheterna, relevanta för studiens syfte och styrktes med tydliga påståenden. Temana var 

även uteslutande av varandra, vilket innebär att inget material föll under mer är en kategori. 

För att uppnå detta kategoriserades koderna under endast ett tema, men inget material 

exkluderas på grund av att det saknade lämplig kategori. Studiens intervjupersoner erbjöds 

möjlighet att läsa igenom en sammanställning av deras egna transkriberade intervjuer för att 

säkerhetsställa att de känner att de har uppfattats rätt. Detta för att tillse att studiens resultat 

och slutsatser avspeglar verkligheten av intervjupersonernas berättelser, alltså att de är giltiga 

och tillförlitliga (Graneheim & Lundman, 2003; Silverman, 2014; Yin, 2011). Ifall en 

transkribering eller tolkning inte skulle ha överensstämt med intervjupersonens berättelser, 

hade en korrigering gjorts. Dock uttryckte intervjupersonerna inte att de skulle ha velat läsa 

genom sina transkriberade intervjuer. Ytterligare ett sätt att stärka trovärdighet var att i 

samband med analys och tolkning försöka leta efter skiljaktiga och negativa fall, det vill säga 

identifiera och pröva alternativa förklaringar (Yin, 2011).  

För att öka resultatets tillförlitlighet testades interbedömarreliabiliteten genom 

forskartriangulering (Silverman, 2014) som har redogjorts för i analysdelen. Resultatets 

tillförlitlighet styrktes även genom att temana diskuterades tillsammans med författarnas 

handledare för att bedöma tolkningens tillförlitlighet. Uppsatsens författare granskade sedan 

sina egna tolkningar med handledarens synpunkter i åtanke för att säkerställa tolkningarnas 

rimlighet (Graneheim & Lundman, 2003). Då analysen bygger på författarnas subjektiva 

tolkningar fanns det risk att analysen och resultatet kunde påverkas av deras förutfattade 

åsikter då de redan var pålästa om ämnet. Det var således viktigt att vara medveten om dessa 

aktuella förutfattade meningar, för att kritiskt kunna kontrollera att de inte ger en oönskad bias 

i analysen (Yin, 2011). Med detta i åtanke bestämdes redan från början författarna till 

uppsatsens egna åsikter och förutfattade meningar skulle diskuteras och skrivas ner. Dessa 

kunde sedan jämföras med framväxande resultat för att kontrollera att de genererade temana 

inte valdes för att passa författarnas förutfattade meningar eller någon teori. Tillförlitligheten 

styrktes genom en systematisk och konsekvent kodning av datamaterialet i samband med 

analysering (Yin, 2011). Resultatet, analysen och processen för insamling av empiri 

presenteras på ett tydligt och utförligt sätt. Detta för att underlätta läsarens egen bedömning av 

studiens överförbarhet till andra situationer (Graneheim & Lundman, 2003; Yin, 2011).  

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka före detta kriminellas uppfattningar om kamraters 

inflytande på individens kriminellt beteende, för att få en fördjupad förståelse för kamraters 

inflytande. Resultatet av analysen, det vill säga temana och eventuella undertemana, samt hur 
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dessa svarar på syftet, presenteras med hjälp av citat från intervjupersonerna. Resultatet 

innehåller före detta kriminellas uppfattningar och beskrivningar av kamraters inflytande och 

hur det uppstår, samt faktorer som uppfattades av intervjupersonerna som betydelsefulla 

gällande kamraters inflytande. Beskrivningarna och uppfattningarna relateras till händelser 

och erfarenheter som kan vara intervjupersonernas egna, samt deras kamraters och bekantas. 

Alla åtta intervjupersoner, Petter, Oscar, Lukas, Mikael, Johan, Anders, Lars och Nils, 

har levt en kriminell livsstil innan de slutade och gick med i föreningar som består av före 

detta kriminella medlemmar. Merparten av de intervjuade berättade att de hade varit 

engagerade i olagliga handlingar samt kommit i kontakt med myndigheter såsom polis och 

socialtjänst redan tidigt i barndomen. Fem av intervjupersonerna började uppvisa kriminellt 

beteende mellan sex och åtta års ålder. Tre av dem kom i kontakt med kriminalitet först 

mellan 14 och 16 års ålder. Sex personer hade på något sätt ogynnsamma familjeförhållanden, 

i form av kriminalitet, missbruk eller dysfunktionalitet inom familjen. De flesta har vuxit upp 

i dessa miljöer, och den prokriminella livsstilen har funnits runtomkring dem. En person 

beskriver att han hade fått den positiva och glorifierade bilden om kriminalitet genom filmer. 

Endast två intervjupersoner berättar att de hade bra uppväxtförhållande. Oberoende av om 

intervjupersonerna hade vuxit upp runt kriminalitet eller inte, så berättade alla att det funnits 

kriminalitet i deras närområde eller i den miljön de levde i. Det var vanligt att komma i 

kontakt med kriminalitet i skolan, där man kunde socialisera med personer som hade liknande 

erfarenheter och bakgrund. Alla intervjupersonerna beskriver att de kände sig utanför 

samhället. 

Förutom det upplevda utanförskapet berättade alla intervjupersonerna att de hade en 

positiv inställning till kriminalitet. Fem av intervjupersonerna hade vuxit upp tillsammans 

med de kamrater som de började begå kriminella handlingar tillsammans med. Det var också 

vanligt förekommande att de hittat personer med samma uppväxtförhållanden, inställning till 

kriminalitet eller känslor av utanförskap i skolan, exempelvis när de båda skolkade. För de 

flesta var kriminalitet en stegvis process, som ofta började med snatteri och så småningom 

övergick till allvarligare brott såsom inbrott och misshandel. De intervjuade är eniga om att 

deras engagemang i kriminalitet började bli allvarligt vid ungefär 15 års ålder. 

Intervjupersoner som begick brott med sina barndomskamrater berättade att de även hade 

tillbringat tid med sina kamrater i icke-kriminella sammanhang, exempelvis genom att spela 

fotboll eller videospel. De som hittade kriminella kamrater senare i livet berättade att 

sammanhanget alltid handlade om kriminalitet, att de inte hade något annat gemensamt. Trots 

att intervjupersonerna hade hittat sina kamrater på olika sätt, så berättade alla förutom en 
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person, att de inte hade några kamrater som var icke-kriminella. Samtidigt pratar de om hur 

deras kriminella liv blev mer etablerat och utvecklades när de började umgås med andra som 

var mer erfarna gällande kriminalitet. Dessa beskrivs av intervjupersonerna bland annat som 

respektingivande personer med högre status. Intervjupersoner är överens om att de letade efter 

personer i liknande situationer som de själva, och som var likasinnade när det gällde 

kriminalitet, detta för att få den gemenskap de ansåg de saknade. De berättar även om på 

vilket sätt kamraterna bidrog till att de höll fast vid och fördjupade sin kriminalitet. 

Utifrån de åtta intervjuer som genomfördes, renskrevs och analyserades identifierades 

tre olika teman: Strategier för inflytande, underlättande faktorer och sårbarhetsfaktorer (se 

Tabell 2). Strategier för inflytande har fem underteman. Temana och undertemana presenteras 

i följande avsnitt. 

 

Tabell 2 

En översikt av de identifierade temana och undertemana. 

Temana Strategier för att påverka 

andras beteende 

Sårbarhetsfaktorer Underlättande faktorer 

Undertemana 

 

 

 

 

Erbjudanden 

Samtal 

Tekniker att begå brott 

Tvångsmetoder och hot 

Rättfärdigande 

 

Strategier för att påverka andras beteende  

Det första temat som kom fram under analysen handlar om före detta kriminellas strategier 

som används för att påverka andras kriminella beteende. Temat bygger på fem underteman 

som alla verkar beskriva strategier som prokriminella individer använder sig av för att 

påverka andra att antingen börja eller fortsätta i kriminalitet. Vissa strategier är direkta och 

verkar användas avsiktligt av prokriminella för att påverka andra. I andra fall verkar båda 

parter vara omedvetna om inflytandet.  

Erbjudanden. Ett återkommande ämne i intervjupersonernas berättelser är hur 

prokriminella kamrater erbjuder olika saker för att influera andras beteende gällande 

kriminalitet. Intervjupersonerna beskriver hur de själva har lurat eller blivit lurade till att 
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engagera sig i kriminalitet genom erbjudanden om olika saker såsom pengar, alkohol, 

festande och narkotika. En av de intervjuade berättar: 

Vad de gjorde att få mig att göra saker? Jo, kanske lite med pengar, lite med smycken 

och det här high-life som man vill leva, och se och närvara i den gemenskapen, bara 

vara en del av spänningen mycket pengar, mycket festande, mycket knarkande, den här 

high-life som man vill leva liksom, ja, det är det som lockar mest. Snabbar bilar, snabba 

cash, guld, klockar, märkeskläder, respekt, allt det, high-life liksom. – Oscar 

Förutom erbjudanden om “high-life”, pengar och droger så lockades personer in i kriminalitet 

genom löften om att få vänskap och ett liv. De erbjuds gemenskap genom kriminaliteten, som 

Mikael beskriver: “Det finns inte så mycket annat. Du erbjuder pengar, ett liv och 

kamratskap.” Erbjudanden handlade således inte bara om materiella saker såsom pengar utan 

även om löften om att få vänner, respekten och att vara kriminell, att leva i den kriminella 

världen. Användning av dylika erbjudanden påträffas hos alla intervjupersonerna. Lukas 

förklarar att det handlar om att lyfta och ”sälja” det positiva med kriminalitet. När han 

frågades om vad som är positiva med kriminalitet svarade han spontant: “Snabba pengar, det 

är det, snabba pengar och gemenskap.” Vissa intervjupersoner beskriver att processen för att 

få in personer i kriminalitet sker gradvis. De berättar att det börjar med prat om kriminalitet 

och fortsätter genom olika steg, genom vilka en individ dras in i kriminalitet. Personer kan 

exempelvis till en början erbjudas droger gratis för att få dem beroende. Anders beskriver 

processen:  

Asså, det går ju steg per steg liksom. Det börjar med att man sitter i skolan och pratar 

lite, sen det bli antal fester efteråt, så att, sen bjuder man på narkotika, i slutet händer 

det. Han är med varje dag, och då börjar hans bild på samhället ändras, asså, det går, 

det funkar om man vill. Men, det var inget vi gjorde medvetet, utan det var så. – Anders 

Utifrån ovanstående citat synliggörs att kamraters inflytande bygger på en process som följer 

de olika stegen; först generellt umgänge och sedan erbjudanden som drar in personen i den 

kriminella livsstilen. Det är emellertid inte enbart erbjudanden som gör att individens 

beteende blir påverkade. Undertonen i beskrivningen visar på att när en individ spenderar 

mycket tid med kamraterna som erbjuder sådant som narkotika blir strategin effektiv, något 

som även konstaterats i tidigare forskning (Agnew, 1991; Gottfredson & Hirchi, 1990; Moffit, 

1993). Denna strategi, utifrån intervjupersonernas berättelser, används både för att få personer 

att börja med kriminalitet, men också för att få dem som redan är engagerade i kriminalitet att 
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fortsätta. Det är värt att nämna att denna strategi framkom även i andra studier, som fastslår 

att kamrater påverkar andras kriminella beteenden genom att skapa möjligheter för 

kriminalitet (Costello & Hope, 2016; Jalilian m. fl., 2014). 

Samtal. Ett annat återkommande ämne i intervjupersonernas berättelser, och även 

uppfattningar, är effekten av konversationer om kriminalitet. Det är också något som påvisats 

i andra studier (Costello & Hope, 2016; Dishion m. fl., 1997; Jalilian m. fl., 2014). Nästan alla 

intervjuade berättar om hur utvecklingen av deras kriminella beteende underlättades genom 

att de umgicks med mer drivna kriminella. Flera intervjupersoner påpekar att de engagerade 

sig djupare i kriminalitet till följd av uppmuntring från sina kamrater. En person uttrycker 

samtal med andra kriminella: 

Det var ju inte så att vi gick och fika och tog kaffe och sånt där. Vi kanske gick på nån 

restaurang och käkade någonting. Och planerade vad vi skulle göra för kriminella 

handlingar och sen gick vi och jagade droger, och träffade vi nån som var skyldig oss 

pengar man kunde gå ut och smälla på den här killen. – Lars 

Även om intervjupersonerna i vissa fall inte kan detaljerat beskriva innehållet i deras samtal, 

så kan vissa återkommande ämnen urskiljas från intervjupersonernas svar där de själva 

beskriver hur de påverkade varandra genom samtal. Mikael säger: “Vi påverkade varandra. 

Negativt också för vi sa inte till varandra om att skaffa ett jobb, köpa ett hus, det var inte så”. 

Även Lukas berättar: “Jag lärde mig koder, gatukoder, exempelvis prata inte med polisen, 

stjäla inte från en vän, det var den erfarenhet, man kan säga, man lär sig saker”. Utifrån före 

detta kriminellas berättelser kan det konstateras att konversationer och samtal med andra 

prokriminella kamrater förstärker en individens kontinuitet och utveckling i kriminalitet. 

Intervjupersonerna beskrev hur uppmuntranden från kamrater gjorde att man utvecklade och 

fördjupade sin kriminalitet på ett snabbare sätt än om man hade inte haft sådana samtal. 

Kamraters inflytande uppstår således bland annat genom övertalande samtal mellan 

kamraterna. Det verkar som att en person förvärvar regler och mallar för kriminellt beteende 

genom samtal och i förstärkningen som äger rum i associationer med de prokriminella 

förebilderna. Denna iakttagelse överensstämmer med deviancy training som beskrivs av 

Dishion m. fl. (1996). Enligt detta perspektiv tenderar konversationer som rör kriminella 

beteenden att få hög förstärkning från andra. Deviancy training som en mekanism för att 

förstå hur kamrater påverkar individens kriminellt beteende har fått stöd från andra forskare 

(Dishion m. fl., 1997; Gifford-Smith m. fl., 2005). Gemensamt mellan intervjupersonernas 

berättelser och uppfattningar är att kriminalitet är huvudtemat i konversationer bland 
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prokriminella kamraterna. Dessa regelbundna konversationer gör att individens kriminellt 

beteende utvecklas, underhålls och eskalerar, även hos kamrater som annars inte skulle 

fortsätta med kriminalitet (Dishion m. fl., 1997; Stevenson, 2017). 

Konversationer om kriminalitet anses även vara en källa för inspiration och lärande. 

Exempelvis berättar en intervjuperson om hur han fick inspiration genom samtal med en av 

gärningsmännen som var involverade i helikopterrånet i Stockholm. Vissa intervjupersoner 

har dock svårt att förklara hur dessa samtal påverkade deras beteende. En intervjuperson 

menade att ”det bli per automatisk”. En annan säger att kamrater pushar varandra ”som på en 

fotbollsplan”. Samtal används också som ett sätt att manipulera människor. En person berättar 

att han aldrig lurade sina vänner, att det inte fungerade så i deras grupp. Dock verkar det som 

att olika grupper har olika koder, då en annan person beskriver att hans hela kriminella 

umgänge var ett spel. Ytterligare säger en person att han har blivit lurad av andra kriminella:  

Och då har jag lyssnat på tuffa människor som är tunga, väldigt tuffa människor som 

har sagt det till mig […] de kanske gjorde tio tusen kronor, men när de säger till mig, 

sa de att det var hundra tusen, så att det är falskt. – Mikael 

Manipulering används således för att lura personer så att man själv skulle kunna dra nytta av 

det på något sätt. Beroende på associationerna i grupperna så manipulerades främmande 

människor, men även bekanta och kompisar. Liknande beskrivningar uppges av 

intervjupersonerna i en annan studie (Costello & Hope, 2016), där de lyfter fram att vissa 

personer är duktiga på att få andra göra saker. De beskriver även att sådana personer lurar 

människor för att uppnå vad de själva vill.   

Lära ut tekniker för kriminalitet. Förutom samtal om kriminalitet bidrar kamrater 

även med instruktioner om hur man kan begå kriminella handlingar. Utifrån 

intervjupersonernas synvinkel är instruktioner om hur man kan gå tillväga ett effektivt sätt att 

dra in andra i kriminalitet. De menar att när man får kunskap om hur man kan göra, blir det 

lättare att vilja göra det. Att lära ut tekniker för kriminalitet som en strategi beskrivs även av 

Stevenson (2017). Denna studie visade att placering i ett ungdomshem ökar individens 

kriminella beteende efter att individen kommit ut, och att detta beror på en överföring av 

kriminella färdigheter som sker i associationer mellan ungdomar under vistelse på sådana 

institutioner. I den föreliggande studie berättar en intervjuperson att han fick instruktioner från 

olika människor om hur man “knäcker ett kassaskåp” eller “hur man ska stjäla en bil”. Även 

Lukas berättar hur kamrater praktiskt underlättade hans kriminalitet:  
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Men, till exempel, om vi ska sno en bil, då hoppar jag i och de visar mig hur man gör, 

liksom man får ta med och vissa, men, asså, det är samma sak om du ska göra ett inbrott, 

så kanske han visar hur man bryter en dörr, eller ett larm, man får se hur det går till, så 

lärde jag mig i alla fall. Men folk kan lära sig på olika sätt. – Lukas 

Inlärningen av sådana tekniker sker även genom direkta observationer, det vill säga imitation, 

där en individ ser upp till prokriminella som förebilder och gör som de gör. De beskriver hur 

även personer som hade det bra hemma med trygga föräldrar drogs in i kriminalitet eftersom 

de tyckte att det var häftigt. De intervjuade beskriver till exempel att vissa ungdomar lockades 

av hur prokriminella kamrater framstod som tuffa personer som andra var rädda för. En av 

intervjupersonerna beskrev hur han påverkades av att se hur prokriminella kamrater fick 

snabba pengar i jämförelse med människor som jobbade för “en timlön på 71 kronor”. 

Prokriminella kamraters livsstil verkar på det sättet som en förebild som andra ungdomar kan 

se upp till.  

Och dom ser hur det är och dom vill också lära känna det och sånt där, för att det är ju 

viktigt. Och folk ser upp till dig, folk fruktar dig, att dom är rädda för dig. Och dom 

ville vara en del av det liksom. – Lars 

Dom var ju äldre, dom vet hur det går till. Dom har varit med och gjorde saker, dom 

har en högre status, det är det man vill ha liksom. Det är klart att man ville avancera 

och blir större och större och blir en mer respektgivande man som dom liksom. – Oscar 

De intervjuade beskriver även hur ibland de gjorde saker för att inte framstå som svaga inför 

kompisar, eller bara eftersom andra ungdomar med högre status gjorde det. Aspekter såsom 

respekt, bekräftelse och status beskrivs av intervjupersonerna som viktiga i detta 

sammanhang. Vissa förklarar att de inte kände något tvång, men av ren nyfikenhet gjorde 

vissa saker som de kanske egentligen inte ville göra.  

Ibland säger de att vi har ingen nytta av dig liksom, sen, ja, sen man vill inte känna sig 

som en sviken eller en fegis. – Anders 

Nej, tryck kände jag inte. Det vara bara att jag börjar bli nyfiken också. Så att, ja. Så är 

det. Skulle jag sagt nej, skulle det ha varit problem, men, ja. – Lukas 

Intervjupersonernas uttalanden belyser hur individen observerar prokriminella kamrater och 

vill göra likadant som personerna de anser vara förebilder. Det finns också inslag av 

grupptryck, exempelvis att man gör saker för att inte svika kamrater eller visa sig svag. Warr 
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(2002) påpekar att kamraters inflytande sker genom grupptryck och imitation snarare än 

normöverföring. Sättet på vilket ungdomar imiterar sina kamrater har också beskrivits i annan 

forskning (Moffitt, 1993; Rokven m. fl., 2017). De menar att prokriminella kamrater utövar 

socialt inflytande över ungdomar som beundrar och vill efterlikna deras beteende i tonåren. 

Tvångsmetoder och hot. Både denna studie och tidigare forskning (Costello & Hope, 

2016; Ellis & Zarbatany, 2017) tyder på att prokriminella i vissa fall använder sig av 

tvångsmetoder och hot för att påverka andras kriminella beteende. En återkommande strategi i 

denna studie är att hota en individ, främst med uteslutning från “kompisgänget”. De 

intervjuade beskriver på olika sätt att vissa blir hotade till att göra saker, eller riskera att 

förlora allt från gemenskapen till den position man har i kamratgruppen. En av de intervjuade 

berättar om hur han hotats med uteslutning efter att ha vägrat att delta i ett planerat inbrott:  

Det var en tobaksaffär, men, vi tömde den på natten, men, det var asså, dom vill göra 

det, och jag vill inte eftersom jag kände dom som ägde det stället då, och sen sa dom 

såhär; men, du behöver inte, då kan vi utesluta dig från gänget. Det var mycket sånt 

liksom. Men, då det blir ingen nytta, sen när man gjorde det var ju ingenting, så jag 

ändrade mig. – Anders 

En annan typ av hot som är återkommande i intervjupersonernas berättelser är användning av 

tvång särskilt genom hot att utsättas för våld, för att påverka deras kamrater och förstärka 

deras kriminella beteende. Mikael uttrycker detta på följande sätt: “Bara samtal. Sen, finns ett 

annat alternativ också, men, det är brottsligt. Det är att tvinga vänner under hot”. Detta 

bekräftas av en annan intervjuperson som berättar att kamrater gjorde som han ville då de 

annars riskerade att bli slagna. Hot användes då för att få kamrater att göra något. 

Intervjupersonerna beskriver även hur prokriminella använder sig av tvångsmetoder för att 

påverka en persons kriminella beteende. I de flesta fall, enligt de intervjuade, är 

tvångsmetoder indirekta men målmedvetna. Lukas beskriver en sådan tvångsstrategi: “Man 

kanske vill inte göra brott, men, de liksom tvingar på liksom, bli sura så att man ska få dåligt 

samvete liksom, och det kan man få”. 

Rättfärdigande av kriminalitet. Intervjupersonerna ger även liknande beskrivningar 

när de pratar om vad som kan tolkas som rättfärdigande tekniker. Prokriminella använder sig 

av dessa tekniker för att övertala sina kamrater att fortsätta i kriminalitet. Ett sätt är 

exempelvis att försöka övertyga kamrater att det inte är deras fel att de gör kriminella 

handlingar. Ansvaret läggs istället på offret och även vad intervjupersonerna kallar 

”systemet”. Lars framhåller det på följande sätt: ”[…] allt det här, att det är dom som har gjort 
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fel och allt det här liksom. Att man måste hämnas”. Allt detta belyser hur en person övertygas 

om att det är person som dras in i kriminaliteten som är det riktiga offret som måste hämnas 

genom kriminella handlingar. Genom att övertyga kamrater att skjuta ifrån sig ansvaret för 

kriminella handlingar och lägga ansvaret på någon annan rättfärdigas kriminaliteten. Den 

andra typen av rättfärdigande handlar om rationalisering av kriminellt beteende, där kamrater 

försöker gestalta kriminalitet som något som inte är klandervärt. Detta för att få andra att 

känna sig bekväma med att utföra kriminella handlingar. En intervjuperson berättar om hur 

några ungdomar övertygade andra att de inte behövde respektera regler då andra i samhället 

inte gjorde det. Senare berättar han om hur kamrater övertalades av andra att tro att 

kriminalitet utgjorde det enda alternativet för att få ett meningsfullt liv. Intervjupersonerna 

beskriver hur kamraterna övertygades om att de inte hade något annat alternativ än att följa 

sina kamrater och göra som dem. En intervjuperson berättade om hur kriminalitet framställs 

som det bästa alternativet i jämförelse med den anpassning samt långa och ansträngande 

process som myndigheter föreslår. Ytterligare ett sätt är att tona ner potentiella 

konsekvenserna av kriminalitet. Minimering av konsekvenser beskrivs även av Costello och 

Hope (2016). Anders uttrycker detta: ”Men, det är ju så länge sen, men det var liksom små 

busarna, liksom, i affären, liksom att det inte är så farligt, det händer ingenting”. Förutom att 

legitimera handlingen stärker det individens vilja att engagera sig i kriminalitet. På det sättet, 

menar intervjupersonerna, lyckas de i att få kamraterna att fortsätta i kriminalitet. 

Sårbarhetsfaktorer  

Intervjupersonerna uppfattar att vissa ungdomar är mer sårbara inför det inflytande som 

kamrater utövar. De är även överens om att individuella egenskaper spelar en viktig roll för 

att en ska påverkas av kamrater och dras in i ett kriminellt beteende. En återkommande 

uppfattning bland före detta kriminella är att olika individuella egenskaper gör att vissa 

personer är mer sårbara än andra för inflytande av prokriminella kamrater, och därmed dras in 

i kriminellt beteende. De mest återkommande egenskaperna som intervjupersonerna anser 

utgöra sårbarhetsfaktorer är lågt självförtroende, låg självkänsla och personer som generellt 

beskrivs som att vara “svagare i psyket”. Det finns olika anledningar till detta, varav den mest 

förekommande i intervjupersonernas svar är att de vanligtvis inte har många vänner och är i 

stort behov av gemenskap, vilket gör dem sårbara. En intervjuperson menar även att 

prokriminella är duktiga på att ”läsa av folk” och identifiera de som är svaga och således lätta 

att påverka.  
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För att de fick vara vänner, de var ju, vad ska man säga, de var svagare i psyket, de 

hade inte så mycket vänner eller så. När jag ber dem att vara med oss, och sen att vi gör 

grejer, så självklart gjorde de det och då fick de vara med och fick de vänner. Då fick 

de en gemenskap liksom. – Anders 

Det kan konstateras utifrån intervjupersonernas uttalanden att individer som anses vara 

psykiskt svaga på grund av vissa personliga egenskaper är mer sårbara för kamraters 

inflytande. En annan sårbarhetsfaktor är individens behov av social acceptans och 

godkännande. De intervjuade betonar betydelsen av att kunna förvärva en gemenskap samt 

vara accepterade av andra likasinnade kamrater. Sökandet efter gemenskap och acceptans är 

två aspekter som återkommer i intervjupersonernas berättelser. För många intervjupersoner 

anses det angeläget att ansluta sig till personer med samma livsförhållanden, attityder och 

bakgrund för att kunna få den behövliga gemenskapen. Detta kan i sin tur utnyttjas av 

prokriminella kamrater för att dra dem in i kriminalitet. Intervjupersonerna beskriver hur 

ungdomar alltid är rädda att lämnas ensamma, att förlora den vänskap och gemenskap som de 

upplever sig ha med sina prokriminella kamrater. Vidare beskriver de hur denna rädsla 

utnyttjas av kriminella för att hålla kvar deras kamrater i kriminalitet och även för att få dem 

att begå flera kriminella handlingar. Johan beskriver hur längtan efter vänskap utnyttjas av 

prokriminella kamrater för att påverka deras beteende gällande kriminalitet: ”Dom var ju 

mina vänner och om dom ville ha min vänskap så behövde dom bevisa för mig”. Det framstår 

som att ungdomar accepterar och engagerar sig i kriminalitet för att verka tilltalande till 

prokriminella kamrater, vilket även visats i tidigare forskning (Costello & Hope, 2016; Ellis 

& Zarbatany, 2017; MacArthur m. fl., 2017). I en studie om kamraters inflytande beskriver 

intervjupersonerna hur de motvilligt engagerade sig i vissa handlingar för att undvika att göra 

sina kamrater arga eller att förlora gemenskapen (Costello & Hope, 2016). Det som 

underlättar inflytandet här verkar vara individens rädsla att lämnas ensam. Som påpekats ovan 

beskriver intervjupersonerna hur kamrater lever med rädslan att utestängas från 

kompisgänget, från det nätverk de tillhör. Samtliga intervjupersoner förklarar att denna rädsla 

gör att man gör det man förväntas göra av andra kamrater, för att undvika uteslutning. Mikael 

berättar hur han fick följa med en vän för att driva in pengar från en annan kamrat trots att han 

inte ville, men gjorde det eftersom han var rädd att förlora en vän:  

Det var inte så att vi planerat nånting ihop, utan han kommer med bil och vi åker direkt 

och på vägen till honom, så säger man, så att jag blir pressad, jag känner mig tyvärr 
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utnyttjad, på väggen ditt. Men, jag blir lovade pengar som jag aldrig fått, jag var lite 

rädd för att förlora honom, för jag gillar honom som person mycket. – Mikael 

Även om de flesta talar om vänskap så finns det motstridiga resultat angående betydelsen av 

vänskap gällande kamraters inflytande både i den föreliggande studie och tidigare forskning. 

Å ena sidan menar Warr (2002) att inflytande mellan kamrater är större om de är nära vänner, 

vilket stöds av flera intervjupersoner i denna studie. Exempelvis uppfattar Johan att närheten 

har betydelse: “Ju bättre ni känner varandra, desto mer lätt det är att få dig göra som jag vill”. 

Vissa av de intervjuade beskriver även att kamrater var som “bröder” och att de alltid 

“backade upp varandra”. En annan studie har också funnit att intensiteten och styrkan av 

anknytningen har betydelse gällande kamraters inflytande (Agnew, 1991). Å andra sidan 

beskriver resten av intervjupersoner att vänskapen var “falsk” samt att de inte var “riktiga 

vänner”, utan det var bara kriminaliteten som förenade dem. Vissa forskare har också visats 

att stark anknytning mellan kamrater inte är nödvändigt för att kamraters inflytande ska kunna 

uppstå (Ellis & Zarbatany, 2017; Moffitt, 1993).  

För andra är det rädsla att förlora sin status som gör att de blir utnyttjade av andra och 

påverkade till att fortsätta med kriminalitet. En av de intervjuade i föreliggande studie berättar 

hur han begick fler kriminella handlingar än han egentligen behövde, för att han ville behålla 

och upprätthålla den statusen han hade. Detta beskrivs även av Warr (2002), som menar att 

rädslan att förlora status, särskilt bland män, kan skapa provokationer som medför kriminellt 

beteende. De intervjuade uppfattar även att behov av acceptans gör att man blir beroende av 

kamrater. Detta kan exempelvis leda till att en individ fortsätter i kriminalitet trots att denne 

vill sluta, vilket beskrivs i följande citat: 

Man är inte kriminell själv. Aldrig någonsin. Jag lovar att varje kriminell i hela landet, 

hela världen, när de är själva, då kommer samvetet ikapp, då får man lite ångest, och 

man vill inte fortsätta, men när man är i grupperingen igen och vänner pratar brott, 

bjuder på narkotika, det är dåligt inflytande och där du känner att du blivit accepterat 

det är dit du drar dig. – Mikael 

Även om personen hade bestämt sig att sluta med kriminalitet, så var behovet av 

acceptans, kombinerat med gemenskap och frestande erbjudanden, något som 

hindrade honom. Att vara beroende av kamrater och deras acceptans gör personer 

sårbara inför kamraters inflytande. 
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Underlättade faktorer 

Det tredje temat handlar om att vissa faktorer anses underlätta kamraters inflytande. De 

återkommande underlättande faktorer hos intervjupersonerna är uppväxtförhållanden, 

utanförskap och egen inställning. Samtliga intervjupersoner uppfattar att individer med 

missgynnade uppväxtförhållanden är mer benägna att påverkas av kamraters inflytande. Detta 

är något som även framkommer i andra studier (Stevenson, 2015; Vitaro m. fl., 2000; 

McQuoid, 1996). Faktorer såsom kriminalitet och missbruk i hemmet, samt dysfunktionella 

familjer underlättar för kamraters inflytande gällande kriminellt beteende. Intervjupersonerna 

uppfattar att kriminalitet blev normaliserat för dem då de såg hur personer i deras närhet 

gjorde och betedde sig, samt hur kriminaliteten tog sig uttryck. I och med detta sökte de sig 

även till personer i liknande situationer.  

En annan social faktor som beskrivs som betydelsefull av intervjupersonerna när det 

gäller kamraters inflytande är utanförskap. Med utanförskap menar intervjupersonerna att de, 

och även andra, kände sig uteslutna från en viss gemenskap eller ett samhälle, och låg utanför 

det sociala sammanhanget. Sådana personer är i stort behov av den gemenskap och vänskap 

som även kriminella kamrater kan erbjuda. En intervjuperson berättade att han kände sig 

utanför och sen drogs in i kriminalitet av andra eftersom han ville bli accepterad och sedd. De 

intervjuade är överens om att de individer som kände sig utanför samhället var lätta att 

övertala och dra in i kriminalitet. 

När jag kom i kriminalitet kände jag att det är de som är utanför, dom är lite svagare i 

psyket, liksom. Du känner på det på något sätt, för att dom är lättare att ta åt dig alltså 

dom vill ju komma in och få gemenskap, få vänner. Dom är lättare. – Anders 

Ytterligare en underlättande faktor är individens egen inställning till kriminalitet. 

Intervjupersonerna har fått en positiv inställning till kriminalitet, dels på grund av 

uppväxtförhållanden, och dels på grund av filmer eller liknande. En förklaring till detta kan 

vara att en person som har en positiv inställning till kriminalitet dras in lättare då den 

personen inte ser något fel med kriminalitet. Intervjupersonerna berättade att de hade blivit 

vana vid kriminalitet och missbruk då de levde i sådana förhållanden, och på grund av detta 

fortsatte med likadant beteende när de blev äldre. Kriminalitet blev ett ändamål, något dessa 

personer ville uppnå, och på så sätt var de lättpåverkade. En person beskriver hur han ville få 

snabba pengar men inte jobba, och då valdes kriminalitet som en bra alternativ för att uppnå 

dessa mål. En annan person beskriver hur han lärde sig saker om kriminalitet från andra, men 

betonar att han gjorde det på grund av sin egen vilja:  
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Nej, asså, till exempel, när jag var sex år, där sju år, och då börjar jag umgås med några 

och fick lära det här de gjorde liksom, och då börjar jag slås, håller på samma lag, det 

blev så att jag också gick på väg, men jag ville själv, jag stal en bil för att komma in 

liksom. – Mikael  

Denna person hade redan en positiv inställning till kriminalitet, och då han själv ville vara en 

del av den kriminella gemenskapen så var det lätt för honom att bevisa sin vilja. Han stal en 

bil för att bevisa att han kunde leva upp till den kriminella livsstilens krav. Personens egen 

vilja att komma in i kriminalitet, oavsett om den är medveten eller omedveten, gör att 

kamraters inflytande blir starkare vilket även visats i tidigare studier (Vitaro m. fl., 2000; 

Walters, 2016). 

Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka kamraters inflytande på initiering och kontinuitet av 

kriminellt beteende utifrån före detta kriminellas erfarenheter och uppfattningar. 

Prokriminella kamrater verkar använda sig av olika strategier, både medvetet och omedvetet, 

för att influera kamrater och deras kriminella beteende. Överlag verkar samma strategier 

användas gällande både initiering och kontinuitet i kriminalitet. Dock, utifrån denna studiens 

resultat, handlar strategier mest om att influera individens kontinuitet i kriminalitet. Resultatet 

visar att prokriminella kamrater influerar andras kriminella beteende genom att erbjuda dem 

kriminella möjligheter men även spänning och materiella saker. Vidare verkar kamrater 

förstärka andras beteenden främst genom övertalande samtal, tvångsmetoder och hot samt 

genom att lära ut tekniker för kriminalitet. Ytterligare en vanlig strategi för inflytandet är 

rättfärdigande av kriminalitet. Dessutom visar resultatet att vissa individuella egenskaper 

såsom lågt självförtroende gör en person mer mottaglig än andra för påverkan av kamrater. 

Kamraters inflytande verkar även underlättas av faktorer såsom uppväxtförhållanden, 

individens egna attityder samt upplevt utanförskap. Enligt studiens resultat är det vanligt att 

individer letar efter och associerar sig med personer som har liknande bakgrund samt 

inställning till kriminalitet. Genom de beskrivna strategierna för inflytande blir individer 

påverkade till att börja eller att fortsätta i kriminalitet. 

De olika strategierna för inflytande som beskrivits ovan kan förstås på olika sätt. Å ena 

sidan ger vissa strategier, som övertalande samtal samt att lära ut tekniker och imitation, stöd 

till sociala inlärningsteorin som menar att en individ lär sig kriminellt beteende från andra, 

bland annat genom förstärkningsmekanismer och imitation (Akers, 1999). Å andra sidan är 

det också uppenbart att kamraters inflytande även sker genom att individer erbjuder sina 

kamrater möjligheter för att begå kriminella handlingar. Detta överensstämmer med 
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antagandet i kontrollteorin som menar att kamrater skapar möjligheter för kriminalitet genom 

att erbjuda spänning eller materiella vinster (Gottfredson & Hirschi, 1990). Tvångsmetoder 

och hot som strategier för inflytande har synliggjorts mindre i tidigare forskning och är 

svårförståeligt. Det kan dock förklaras genom negativ förstärkning, som är en komponent i 

sociala inlärningsteorin, då individer tvingas in i kriminalitet på grund av rädsla att råka ut för 

negativa konsekvenser.  

En upplysande strategi som den föreliggande studien fann är rättfärdigande samt 

rationalisering av kriminaliteten. Denna strategi kan också förstås utifrån det sociala 

inlärningsperspektivet som menar att kriminellt beteende lärs in genom att individer förvärvar 

bland annat rationaliseringar av kriminalitet, samt specifika motiv och drivkrafter, då de 

associerar med prokriminella kamrater (Akers, 1999). Dessutom har det konstaterats tidigare 

att människor använder sig av olika former av motiveringar för att förklara och legitimera sitt 

kriminella beteende (Sykes & Matza, 1957). I deras teoretiska perspektiv, 

neutralisationstekniker, menar de att personer som engagerar sig i kriminalitet måste 

neutralisera de rådande sociala värderingarna för att känna sig fria att begå kriminella 

handlingar. Fyra inslag i denna teorin som framhållits är förnekande av ansvar, förnekande av 

offer, fördömande av de som fördömer kriminalitet och åberopandet av en högre lojalitet. 

Medan dessa forskare ansåg att individer använder sådana tekniker för att motivera sitt eget 

beteende, visar resultat i denna föreliggande studie att neutralisering på ett liknande sätt är en 

vanlig strategi för att dra andra in i kriminellt beteende.  

Utöver strategier för inflytande visar studiens resultat att vissa faktorer underlättar 

påverkan av kamrater. Dit hör uppväxtförhållande, attityder till kriminalitet och upplevt 

utanförskap. Dessa uppfattas som viktiga av intervjupersonerna, dels för vem en individ 

associerar med, och dels för hur en individ kommer att reagera inför kamraters eventuella 

inflytande. Gottfredson och Hirschi (1990) har resonerat att individer som kommer från 

dysfunktionella familjer tenderar att spendera mycket tid med sina kamrater, vilket även 

beskrivs av den föreliggande studiens intervjupersoner. Ett alternativt sätt att förstå betydelsen 

av dylika faktorer på är genom den så kallade sociala interaktionsmodellen (Vitaro m. fl., 

2000). Modellen menar att faktorer såsom antisocial benägenhet och svaga familjerelationer 

förstärker inflytandet av kamrater på kriminellt beteende. I den föreliggande studien var det 

främst utanförskap och uppväxtförhållanden som ansågs vara av betydelse. 

Som tidigare antytts så förklaras kamraters inflytande vanligen genom socialiserings- 

och selektionsperspektiv (Costello & Hope, 2016; Kyle, 2015; Prinstein & Dodge, 2008; 

Thornberry m. fl., 1994). Dock påvisar resultatet i denna studie att dessa två perspektiv var för 
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sig inte är tillräckliga för att förstå och tolka hur kamraters inflytande uppstår. 

Selektionsperspektivet, som bygger på kontrollteorin, prioriterar individuella egenskaper och 

förnekar förekomsten av inlärning av kriminellt beteende (Gottfredson & Hirschi, 1990). Men 

som visats i denna studie så använder kamrater olika strategier för att påverka och förstärka 

sina kamraters kriminellt beteende. Å andra sidan bygger socialiseringsperspektivet på 

inlärningsteorin, vilket bortser från individuella egenskaper och istället betonar betydelsen av 

associationer med prokriminella kamrater och överföring av attityder mellan dem (Akers, 

1999). Enligt denna studiens intervjupersoner har kamrater inte influerat deras inställningar 

till kriminalitet, vilket är en viktig komponent i den sociala inlärningsteorin. Även om vissa 

intervjupersoner berättade att de lärde sig vissa koder som främjar kriminalitet, så hade de 

redan en positiv inställning till kriminalitet, och överlag finns det litet stöd för överföring av 

attityder som gynnar kriminalitet i enlighet med inlärningsteorin. Istället, i enlighet med 

selektionsperspektivet, är det vanligt att individer med en positiv inställning till kriminalitet 

letar efter likasinnade personer. Detta innebär att kamraters inflytande inte spelar en så viktig 

roll angående initiering till kriminalitet. Dock visade resultat att kamraters inflytande har en 

stor effekt på kontinuitet i kriminalitet.  

Mot denna bakgrund överensstämmer denna studiens resultat med tidigare forskning 

som understryker att både selektion och socialisering är av betydelse gällande kamraters 

inflytande på individens kriminellt beteende (Monahan m. fl., 2009; Burk m. fl., 2007; 

Fergusson m. fl., 2002; Haynie, 2001; Kyle, 2015; Monahan m. fl., 2009; Thornberry m. fl., 

1994). Selektion verkar förklara initiering till kriminalitet medan kontinuitet i kriminalitet 

huvudsakligen beror på socialisering. Detta är i motsats till tidigare forskning som har 

konstaterat att kamraters inflytande spelar en stor roll när det gäller initiering till kriminalitet 

för individer som tidigt börjar med kriminalitet (Vitaro m. fl., 2000). Det är dock viktigt att 

notera att avsaknad av stöd för kamraters inflytande på initiering i kriminalitet kan bero på att 

intervjupersonerna i denna studien började med kriminalitet relativt tidigt i livet. Enligt 

Moffitt (1993) är kamraters inflytande mer betydelsefullt för personer som börjar med 

kriminalitet i ungdomsåren, varav de flesta inte fortsätter utan slutar efter några år. För de som 

börjar med kriminalitet tidigt i livet, som studiens intervjupersoner, gör kamraters inflytande 

endast att nivån av kriminalitet ökar. Då nästan alla intervjupersoner i denna studie började 

med kriminalitet i barndomen kan det förklara varför de uppfattar att deras kamrater enbart 

bidrog till kontinuitet i kriminalitet. 
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Styrkor och svagheter 

Denna studie har flera styrkor. Den främsta styrkan är att kamraters inflytande på kriminellt 

beteende undersöks hos individer som har en stor erfarenhet av kriminalitet. Som påpekats 

tidigare har intervjupersonerna i denna studie levt i kriminalitet i många år, och många har 

varit medlemmar i olika gäng. Tidigare studier har fokuserat på individer, till exempel 

studenter, som inte hade haft mycket kontakt med kriminalitet och som troligen har en hög 

grad av konformitet till samhällets normer (Costello & Hope, 2016; Dishion m. fl., 1996; 

Knecht m. fl., 2010; Megens & Weerman, 2012). Costello och Hope (2016) rekommenderade 

även att fenomenet borde undersökas hos bland annat kriminella och gängmedlemmar, en 

kunskapslucka som den föreliggande studien fyller. Ytterligare en styrka, som är logiskt 

förknippad med den första, är att intervjupersonernas erfarenheter gjorde det möjligt att 

undersöka kamraters potentiella inflytande i specifika situationer men även över tid. 

Intervjupersonerna ombads att reflektera över vad som hade inverkan på deras beteende, inte 

bara under specifika situationer men även över ett längre tidsspann. 

Dock måste även denna studies svagheter beaktas. Den första svaghet är att flera av 

intervjupersonerna lämnat sin kriminella karriär bakom sig för flera år sedan. Kamraters 

inflytande är vanligt i barndomen och under ungdomsåren, och det var intervjupersonernas 

erfarenheter i ungdomsåren som eftersträvades i den här studien. Detta medför en risk att 

intervjupersonerna inte kom ihåg allt, vilket märktes då vissa intervjupersoner hade 

svårigheter att minnas detaljer kring vissa händelser. Att utforska kamraters inflytande utifrån 

före detta kriminellas erfarenhet hade dock en fördel då de har möjlighet och förmåga att 

reflektera över sina egna erfarenheter. Ytterligare en svaghet är studiens urval, som endast 

består av åtta deltagare och som inte kan anses vara representativa för alla före detta 

kriminella. Dock eftersöktes inte representativitet i denna studie då det inte är syftet med 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). Målet var istället att erhålla omfattande beskrivningar och 

uppfattningar om inverkan av kamraters inflytande på kriminellt beteende och göra ingående 

analyser. Att en av intervjuerna inte spelades in medför också en svaghet. Även om intervjun 

skrevs rent så snabbt som möjligt, så kan det inte säkerställas att allt som intervjupersonen 

sagt återfinns ordagrant. Därför innefattar studien inga citat från denna intervju. 

Intervjupersonens uppfattningar och erfarenheter har dock inkluderats i studien då de 

överensstämmer med vad andra intervjupersoner har sagt. Man bör också ta i beaktning att 

även om intervjuaren försökt undvika att påverka intervjupersonerna, kan de troligen ha 

påverkat intervjupersonernas svar. Författarna försökte tillse att deras förutfattade meningar 

inte påverkade hur intervjupersonernas svar tolkades, men författarnas val av frågor och 
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eventuella följdfrågor kan tänkas ha påverkat hur detaljerat eller uppriktigt en intervjuperson 

svarade. Det är även viktigt att ta hänsyn till att intervjupersonernas svar bygger på deras 

uppfattningar om situationer som de själva inte har upplevt, utan snarare observerat hos sina 

kamrater. Detta för med sig risken att intervjupersonerna kan ha misstolkat sina kamraters 

beteende. 

Trots dessa svagheter utgör studiens resultat ett ansenligt bidrag till förståelsen av 

kamraters inflytande. Det kanske främsta bidrag denna studie för med sig är de detaljerade 

beskrivningar av strategier genom vilka prokriminella kamrater påverkar andra, från personer 

som själva varit engagerade i allvarlig kriminalitet. De konkreta beskrivningarna i form av 

före detta kriminellas erfarenheter och uppfattningar om hur kamraters inflytande på en 

individs kriminella beteende sker, underlättar bedömningen av hur olika teoretiska perspektiv 

förhåller sig till samt kan tänkas förklara och bidra till en ökad förståelse av fenomenet. Den 

valda induktiva ansatsen gör att studiens resultat och tolkningen av dessa fungerar som en 

viktig obegränsad länk mellan fenomenet och den underliggande logiken i olika teoretiska 

förklaringar. Den forskning som har undersökt kamraters inflytande har främst 

uppmärksammat kamraters inflytande på individers initiering till kriminalitet (Andrews & 

Bonta, 2017; Dishion m. fl., 1996; Monahan m. fl., 2009), men den föreliggande studien 

bidrar med kunskap som visar hur kamraters inflytande är av stor betydelse gällande 

kontinuitet i kriminalitet.  

Framtida forskning och implikationer 

Ett antal rekommendationer för framtida forskning härrör från denna studie. Som antyds av 

både denna studie och tidigare forskning (Gifford-Smith m. fl., 2005; Moffitt, 1993; Vitaro m. 

fl., 2000) så har kamraters inflytande olika betydelse beroende på personens skede i livet. 

Således bör framtida forskning bygga på den föreliggande studien, men även inkludera 

personer som började med kriminalitet senare i ungdomsåren, exempelvis mellan 17 och 19 

år, för att få kunskap om hur kamraters inflytande influerar deras kriminella beteende. Med 

hänsyn till detta kan framtida forskning om kamraters inflytande även gynnas av 

longitudinella studier som kan undersöka kamraters inflytande över tid. Dylika studier kan 

exempelvis klargöra huruvida kamraters inflytande är mer betydelsefullt gällande initiering 

till kriminalitet eller kontinuitet i kriminalitet. Det skulle också vara värdefullt för framtida 

forskning att undersöka på vilket sätt kamrater influerar andra i förhållande till typ av brott. 

Även om intervjupersonerna i denna studie tillfrågades om vilka kriminella handlingar de 

varit engagerade i, så analyserades inte kamraters inflytande i förhållande till detta, eftersom 

studiens syfte var avgränsad till att undersöka kamraters inflytande på initiering och 
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kontinuitet i kriminellt beteende. Vissa forskare har dock resonerat att kamraters inflytande 

kan vara beroende av typen av brott (Rokven m. fl., 2017). Att undersöka detta kan ge en 

inblick i hur förebyggande insatser kan skräddarsys till specifika situationer, vilket även 

konstaterats av Nijhof m. fl., (2010). Det föreslås även att framtida kvantitativa studier kan 

undersöka hur vanligt förekommande de identifierade strategierna för att påverka andras 

kriminella beteende är, särskilt tvångsmetoder och hot samt rättfärdigande, vilka inte 

synliggjorts mycket i tidigare forskning. Den föreliggande studien visar främst hur kamrater 

influerar andra att begå kriminella handlingar, men även hur de själva har blivit influerade av 

andra. Då det är samma personer som beskriver båda situationerna, så finns det möjlighet att 

de som har blivit influerade upplever inflytandet annorlunda. Merparten av tidigare studier har 

utgått från endast en synvinkel, vilket utgör en begränsning gällande tillförlitlighet (Nijhof m. 

fl., 2010). Därför föreslås att framtida forskning undersöker fenomenet utifrån olika 

synvinklar, det vill säga från de som influerar och de som influeras, för att kunna jämföra 

dem. Detta för att öka förståelsen och få mer tillförlitliga resultat. Ytterligare en 

rekommendation handlar om kamraters inflytande på kriminellt beteende hos kvinnor. I den 

föreliggande studie berörs manliga före detta kriminellas uppfattningar om kamraters 

inflytande på kriminellt beteende. Detta eftersom tidigare forskning har visat att kamraters 

inflytande på kriminellt beteende är vanligare bland män (Galbavy, 2008; Gifford-Smith m. 

fl., 2005; Jensen, 2003, Piquero m. fl., 2005). Det är dock viktigt att notera att vissa studier 

har visat att kamraters inflytande förekommer även gällande kvinnor (Haynie, Dogan & 

Soller, 2014; O'Donnell, Richards, Pearce & Romero, 2011). Därför föreslås att framtida 

forskning undersöker kamraters inflytande på kriminellt beteende bland kvinnor, specifikt på 

vilket sätt de influerar varandra för att se om de använder samma strategier som män.     

Denna studie har också ett antal implikationer. Studiens resultat visar att insatser riktade 

mot kamraters inflytande kan minska återfall i brott. Detta eftersom att fortsatt association 

med prokriminella kamrater kan vara avgörande gällande huruvida en ungdom fortsätter med 

kriminalitet i vuxen ålder eller slutar tidigt. Med hänsyn till intervjupersonernas uppfattningar 

rekommenderas professionella som har i uppdrag att förebygga återfall i brott, samt andra 

berörda aktörer, att rikta särskilt fokus på att hindra förstagångsbrytare i ungdomsåren från 

fortsatt association med prokriminella kamrater, men samtidigt uppmuntra och öka 

möjligheter till associationer med prosociala kamrater. En svensk studie har redan funnit att 

polis och socialtjänst skulle kunna hjälpa unga i riskzonen, men att de saknar kunskapen för 

att göra det (Kassman, Wollter & Oscarsson, 2016). Tidiga insatser riktade mot unga kan även 

förebygga inflytandet från prokriminella kamrater och således även kriminalitet. Ett sätt kan 
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vara att tillhandahålla unga människor med stödjande mentorer som kan fungera som 

prosociala förebilder. Omfattande utvärderingar har redan visat att samhälls-baserade 

mentorprogram är en effektiv insats när det gäller att förhindra sårbara unga människor from 

riskfyllda associationer med antisocialt och prokriminellt beteende (Farrington & Welsh, 

2005). Dessa mentorprogram bygger på tanken att stödjande mentorer kan forma starka band 

med unga människor som löper risk att dras in i kriminalitet, och fungera som prosociala 

förebilder (Farrington & Welsh, 2005).  

Vidare visar resultatet att brottspreventiva åtgärder riktade mot kamraters påverkan kan 

vara mer effektiva om tidiga insatser riktas mot ungdomar som har vissa individuella 

riskfaktorer, såsom låg självkontroll och bristande självförtroende. Detta då de är mer 

benägna att bli påverkade av kamrater och andra prokriminella personer som kan utnyttja 

dem. För unga människor med de identifierade sårbarhetsfaktorerna, kan individinriktade 

insatser, som syftar till att påverka individens självkontroll och annan social kompetens, 

tänkas kunna motverka kamraters negativa inflytande betydligt. Det finns stöd för att 

individfokuserade insatser som syftar till att öka individens självkontroll och sociala 

kompetens genom kognitiva beteendemetoder är bland de mest effektiva åtgärderna för att 

motverka kamraters inflytande på kriminellt beteende (Farrington & Welsh, 2005). Även 

insatser som säkerställer att vuxna tillbringar mycket tid med unga människor som har dessa 

sårbarhetsfaktorer och andra sociala problem kan vara effektiva i att förhindra kamraters 

negativa inflytande och därigenom förebygga individens kriminella beteende. En sådan 

åtgärd, som också visats ge önskvärda effekter, är att förhindra associationer med 

prokriminella kamrater med hjälp av konventionella kamrater som anses ha hög status 

(Farrington & Welsh, 2007). Dessa kan guida och överföra kunskap till unga människor 

angående strategier för att motstå negativa kamraters inflytande samt skapa medvetenhet om 

negativt social inflytande. Detta för att utöka unga människors förmåga att både identifiera 

och på ett lämpligt sätt reagera på riskfyllt inflytande av kamrater. 

I resultatet anses även utanförskap och ogynnsamma uppväxtförhållanden vara 

betydelsefulla faktorer som underlättar kamraters inflytande. Detta är inte förvånande, med 

tanke på att sådana faktorer har visats vara riskfaktorer för kriminalitet i tidigare forskning 

(Farrington & Welsh, 2007; Loeber & Farrington, 2000). Med hänsyn till detta kan insatser 

som riktas mot kamraters inflytande vara effektiva om de riktas mot unga som känner sig 

utanför samhället och kommer från ogynnsamma uppväxtförhållanden. En insats som har 

visat sig fungera när det gäller individer som känner sig utanför samhället är prosociala 

fritidsaktiviteter (Farrington & Welsh, 2007). Dock är det också viktigt att även sådana 
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fritidsaktiviteter övervakas av vuxna för att motverka förekomsten av negativ socialisering 

(Gifford-Smith, 2005). 

Konklusion 

Avslutningsvis visar studiens resultat att kamraters inflytande på individens kriminella 

beteende sker genom olika strategier både medvetet och omedvetet. Vissa personer är mer 

sårbara för kamraters inflytande, beroende på individuella egenskaper och sociala faktorer 

som gör dem mer lättpåverkade av prokriminella kamrater än andra. Därutöver visar resultat 

att individer, specifikt unga, som redan har en positiv inställning till att begå kriminella 

handlingar letar efter likasinnade personer, ansluter sig till dem och därigenom får fler 

möjligheter för kriminalitet. Denna studie visar dock också att associationer med 

prokriminella kamrater kan ha en stark inverkan på kontinuitet i kriminalitet och ökad 

kriminalitet bortom vad som hade förväntats vid avsaknad av sådant inflytande. Genom 

socialisering blir individer påverkade till att fortsätta i kriminalitet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Berätta om dig själv (innan intervju) 

− Hur gammal är du? 

− Vad är din sysselsättning?  

− Vad gör du på fritiden/vad har du för fritidsintressen?  

 

Bandspelare på 

 

Kan du berätta, vad som hade inflytande på dig under din uppväxt? 

− Från vem? 

− Hur var det betydelsefull? 

 

Kan du berätta vad lärde du dig om samhällets regler? 

− Från vem? 

− Om kriminalitet? 

− Finns det personer som uppmuntrade dig att inte respektera samhällets regler? 

− Finns det personer som uppmuntrade dig att respektera samhällets regler, att vara en 

laglydig person osv under din uppväxt?  

 

Kan du berätta om hur du kom i kontakt med kriminalitet?  

− Hur gammal var du?  

− Hur såg dina familjeförhållanden ut?  

− Bra kontakt med föräldrar? Syskon? 

− Hur såg din skolgång ut?  

− Hade du några bekanta som var engagerade i kriminalitet?  

− Kan du berätta lite om vilka sorters brott du har begått?  

 

Hur var dina kompisar under den tiden du kom i kontakt med kriminalitet?  

− Hur var ditt umgänge med dem?  

− Hade du olika kompisar innan och efter din första kontakt med kriminalitet?  

− Hade du kompisar som valde en annan väg?  

− JA: Hade de något inflytande på dig? 

 

Berätta om en specifik situation där du uppfattar att du har blivit påverkat av dina 

kriminella kompisar. 

− Varför / På vilket sätt? 

− Kan du tänka på hur du hade agerat om du inte varit påverkade av dina kompisar? 

 

Vilka andra erfarenheter av negativ påverkan av dina kompisar har du? 

 

Uppfattar du att dina kompisar hade någon påverkan på hur du tänkte om 

kriminalitet?  

− Varför? På vilket sätt? 

− Varför inte?  

 

Uppfattar du att dina kompisar hade någon påverkan på att du började begå brott? 

− På vilket sätt? 

 



 

Under tiden du begick brott, var ni en specifik grupp som höll ihop? 

− Hur hittade ni varandra? 

− Hur ofta träffades ni?  

− Vad gjorde ni vanligtvis? 

 

Uppfattar du att ni i gruppen påverkades av varandra?  

− På vilket sätt?  

 

Har det hänt att du gjort något kriminellt på grund av att dina kompisar gjorde det?  

 

I vilka situationer uppfattar du att risken för att bli påverkad av kriminella kamrater är 

som störst? 

− Specifika brott? Omständigheter?  

− Vilka löper större risk att påverkas? 

 

Uppfattar du att dina kompisar påverkade att du fortsatte med kriminalitet? 

− På vilket sätt? 

 

Vad anser du att ens kamrater har för betydelse för kriminalitet? 

− Kan du motivera? 

 

Stäng av bandspelaren.  



Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie. I det här dokumentet får du information om 

studien och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta? 

Syftet med studien är att undersöka hur före detta kriminella uppfattar kamraters inflytande på 

kriminellt beteende. Detta görs genom att utforska före detta kriminellas uppfattningar på 

kamraters inflytande utifrån deras egna erfarenheter.   

Du har tillfrågats att delta i studien på grund av dina erfarenheter. Tillgång till dina uppgifter 

har vi fått genom föreningen.  

Forskningshuvudman för projektet är Örebro universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Som intervjupersoner i studien ska du intervjuas en gång, och intervjun beräknas ta ungefär en 

timme. Under intervjun blir du frågad om dina erfarenheter med kriminella kamrater samt om 

deras inflytande på ditt kriminella beteende. Med ditt samtycke ska intervjun spelas in.  

Ifall det behövs ställas övriga frågor efter intervjun ska du bli kontaktad om du har samtyckt 

till det.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Under intervjun kan det finnas en risk att du uppfattar frågorna som känsliga eller anstötliga.  

För att undvika alla typer av skador för intervjupersonerna har vi gått igenom frågorna utifrån 

ett etiskt perspektiv.  

Du får som intervjuperson avbryta intervjun när som helst ifall du känner obehag, inte vill 

svara på vissa frågor eller inte längre vill delta. Du behöver inte ange varför du vill avbryta 

intervjun.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du ska inte tvingas att prata.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Studien kommer att samla in och registrera information om dig såsom ditt namn, din ålder och 

dina intervjusvar.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt, så att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Detta sker genom att materialet från intervjun kommer att vara skyddad. Inspelat 

material ska finnas i studieansvarigas lösenordskyddade mobiler, och transkriberat material 

ska sparas på en dator som också är lösenordskyddad. När resultatet presenteras kommer inte 

ditt äkta namn presenteras utan ett fingerat namn kommer att ersätta detta.  

Ansvariga för studien samt handledaren för uppsatsen har tillgång till dina uppgifter.



 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Du som intervjuperson kan ta del av dina individuella svar respektive resultatet av hela 

studien genom att kontakta studieansvariga. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av 

informationsbrevet.  

Försäkring och ersättning 

Studien har inget försäkringsskydd. Ingen ersättning finns att tillgå för deltagande i studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och all information bör läsas igenom för att sedan ge 

samtycke till deltagande. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange varför.  

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta en ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvariga för studien är Fanni Huttunen och Charles Kabonero.  

 

  



Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft 

möjligheten att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien om kamraters inflytande på före detta 

kriminellas kriminellt beteende.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

deltagarinformationen. 

☐ Jag samtycker till att min intervju spelas in.  

☐ Jag samtycker till att jag kontaktas efter intervjun ifall kompletterande frågor 

förekommer.  

☐ Jag samtycker till att mina data sparas i studieansvarigas lösenordskyddade 

mobiler samt i en lösenordskyddad dator.  

 

 

______________________________ ___________________________ 

Plats och datum                                    Underskrift 

 

Samtycket har mottagits av Fanni Huttunen och Charles Kabonero som är 

ansvariga för studien.  

 

 

 


