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Sammanfattning  
Ungdomsbrottslighet i utsatta områden är vanligt förekommande i dagens samhälle. Mot 
bakgrund av detta är syftet med studien varit att fördjupa kunskaperna om varför ungdomar 
från utsatta områden inleder en kriminell karriär och sedan fortsätter att upprätthålla en sådan 
livsstil. Datainsamlingen bestå av sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med manliga 
ungdomar mellan 18-25 år som lever en kriminell livsstil. Ungdomarna har vuxit upp och 
alltjämt lever kvar i utsatta boendemiljöer i olika mellansvenska kommuner.  
 
Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av Travis Hirschis teori om sociala band,  
Gunnar Bergströms teori om kriminella tankemönster och kriminella faser samt Zygmunt 
Baumans teori om konsumtionsamhälle. Utifrån vad som framgått av den insamlade empirin 
har uppväxtmiljö, bristande familjeförhållanden, bristande skolgång och umgänge med 
brottsaktiva kamrater visat sig vara faktorer som påverkat intervjupersonerna till att utveckla 
en kriminell livsstil. Det främsta motivet till att respondenterna fortsätter att upprätthålla en 
kriminell livsstil är möjligheten att tjäna snabba pengar, känslan av att ha makt/status samt 
rättfärdigandet av sina brottsliga handlingar. 
 
Nyckelord:  Ungdomskriminalitet, unga män, kriminalitet, brott, ungdomsbrottslighet, 
sociala band 
  



Abstract 
Youth crime is ordinarily in socially disadvantaged areas in today's society. In view of this, 
the purpose of the study has been to investigate why young people from vulnerable areas start 
a criminal career and then continue to maintain such a lifestyle. The data collection has 
consisted of six qualitative semi-structuered interviews with young men aged 18-25 who live 
a criminal lifestyle and have grown up and are still living in socially disadvantaged areas in 
some Swedish suburbs.  
 
The collected empirical data is analyzed with help of Travis Hirschi's theory of social bonds, 
Gunnar Bergstrom's theory of criminal thought patterns and phases and Zygmunt Baumans 
theory of consuming life. Based on what has emerged from the collected empirical data, the 
study has come to the conclusion that factors that influenced the respondents to develop a 
criminal lifestyle are, childhood environment, lack of family relationships, lack of school 
education and socializing with peers who are criminal active.  The main reason why the 
respondents continued to maintain a criminal lifestyle is the possibility to earn quick money, 
the feeling of receiving power and status among the peer group and the justification of their 
criminal acts. 
 
Keyword: Youth crime, young men, criminality, crime, juvenile, social bonds.  
  



Förord 
Vi vill framförallt rikta en enorm tacksamhet till våra respondenter som delade med sig av 
sina berättelser, livsöden och verklighet. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna 
uppsats!  
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Christina Hjorth Aronsson som kommit med råd 
och förbättringsmöjligheter under uppsatsskrivandet.  
 
Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som uppmuntrat oss och bidragit med stöd under 
tider som varit ansträngande.  
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1.Inledning  
Skjutningar mot polisers egna hem, mord på offentliga platser och skjutningar mitt på ljusa 
dagen. Under de senaste åren har våldsbrotten bland kriminellas uppgörelser blivit synligare 
än någonsin i svensk medierapportering. Poliser talar om maktlöshet och några politiker vill 
införa militära styrkor i Sveriges utsatta områden (Sverigesradio, 26 januari 2018). 
Brottslighet i sig är ett samhällsfenomen som berör och fångar intresse hos många. Det är 
dock särskilt omtalat när det är ungdomar från socioekonomiskt missgynnade förortsområden 
som begår brotten, vilket ofta leder till en laddad debatt i samhället där diskussionerna blir 
extra intensiva (Liljeholm Hansson, 2014). Varenda gång en ung människa mördas eller blir 
utsatt för våldsbrott till följd av det normaliserade våldet är det en förlust för hela det svenska 
samhället. Majoritetssamhället blundar för våldet och dess smärta som tillkommer när unga 
människor mister sina liv, oftast män. De unga männen avhumaniseras, blir siffror i 
statistiken och till slut avfärdas de som kriminella komponenter. Det var inte en son, en bror 
eller vän som dog, inte för politikern eller tjänstemannen, det var en kriminell som dog i en 
kriminell uppgörelse. Tjänstemännen skjuter ifrån sig sitt ansvar och delar åsikter med 
majoritetssamhället, att det är en polisiär fråga och vikten av det förebyggande välfärdsarbetet 
reduceras (Aftonbladet, 11 december 2016). 
  
Ungdomar över 15 år är den mest brottsaktiva gruppen i samhället i förhållande till sin andel 
av den straffmyndiga befolkningen. Det råder inget tvivel om att brottslighet har stora 
konsekvenser för ungdomar såväl när de utsätts för som när de begår brott själva 
(Socialstyrelsen 2009). Ungdomar som begår brott ska enligt Socialstyrelsen (2009) få stöd så 
tidigt som möjligt för att minska risken för att påbörja en kriminell karriär. Forskare inom 
kriminologi är överens om att de flesta individer i någon grad under ungdomsåren begår brott. 
Majoriteten av de brott som begås är av lindrig karaktär och få är grova. Merparten av 
ungdomarna begår något enstaka brott under en kortare period, för att sedan leva ett 
välanpassat liv som vuxna. Det finns dock en del av ungdomarna som fortsätter begå brott 
och utvecklar en livsstil innefattande av kriminella handlingar (Andersson, 2009). 
  
Ur ett samhällsperspektiv är det av vikt att fördjupa kunskaperna kring ungdomsbrottslighet 
för att finna tidiga och förebyggande insatser. Enligt 2 kap. 2§ Socialtjänstlag (2001:453), har 
kommunerna det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen ska få de stöd- 
och hjälpinsatser som de anses vara i behov av. Socialnämnden ska verka för att barn och 
ungdomar växer upp under trygga förhållanden och ska särskilt uppmärksamma de barn och 
ungdomar som påvisat en ogynnsam utveckling. Författningen ämnar att belysa 
socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar, framförallt de ungdomar som begår brottsliga 
handlingar. Ett viktigt uppdrag för socialtjänsten som arbetar med barn och unga är att tidigt 
uppmärksamma möjliga riskbeteenden. Socialtjänsten ansvarar för alla barn och unga som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt. Genom att sätta in förebyggande insatser hos ungdomar som 
i tidig ålder påvisar ett kriminellt beteende kan det motverka utvecklandet av en kriminell 
karriär (Socialstyrelsen, 2009). Stattin (2001) hävdar att ungdomar föds med olika 
grundförutsättningar som ökar respektive minskar risken för att begå brottsliga handlingar. 
Enligt Molina (1997) har ungdomar som lever i utsatta områden  sämre grundförutsättningar. 
Det är därför viktigt att socialarbetare har kunskap om vilka faktorer som kan påverka 
ungdomar att inleda en kriminell karriär för att på så sätt kunna förhindra det i tidigt skede. 
Vidare menar Bourgios (2002) att utsatta områden kännetecknas av kriminalitet samt att det i 
dessa områden råder en kamp om makt och respekt vilket anses vara en anledning till 
brottslighet är så pass omfattande i utsatta områden. Lalander (2009) menar att genom att 
befinna sig i dessa miljöer och dess kultur skapar delvis segregation från resterande samhälle 
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men även gemenskap och trygghet. Det är därmed också av vikt att socialarbetare har 
kunskap om varför ungdomar fortsätter att begå brottsliga handlingar trots de negativa 
konsekvenser som det kan medföra.  
 
Det är vanligt att forskning som bedrivs på ungdomskriminalitet i Sverige utgår från 
kvantitativ metod och genomförs i flera fall genom registerstudier samt enkäter som därmed 
försöker identifiera riskfaktorer, se exempelvis Andersson (2001), Andersson (2009) och 
Wallin (2017). Det som utmärker denna studie från tidigare forskning är att den genomförs 
genom att samtala och lyssna på ungdomars berättelser och låter de ungdomar som lever en 
kriminell livsstil få komma till tals. Genom att låta dessa ungdomar komma till tals kan det 
förstås att studien är en uppsats i socialt arbete. Det blir av intresse att få ta del av 
ungdomarnas livsberättelser som även till stor sannolikhet påverkat dem till att begå brott 
samt vilka faktorer som gör att de fortsätter upprätthålla de kriminella beteendet. I denna 
studie kommer vi därför genom ett antal kvalitativa intervjuer ställa den kriminella individen 
och hans handlingar i fokus. 
 
1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskaperna om varför ungdomar från utsatta 
områden inleder en kriminell karriär och sedan fortsätter upprätthålla en sådan livsstil. Syftet 
kommer att genomföras genom att låta dessa ungdomar tala om sina livsberättelser. För att 
besvara syftet har följande frågeställningar konstruerats: 
 

• Hur kan vi förstå hur intervjupersonernas livsberättelser påverkat deras kriminella 
livsstil?  

• Varför fortsätter vissa ungdomar att upprätthålla en kriminell livsstil? 
 
1.2 Avgränsning 
Ungdomskriminalitet är ett brett område och kan inkludera både män och kvinnor. På grund 
av denna studies begränsningar har avgränsningar gjorts till att innefatta sex intervjuer med 
unga män mellan 18-25 år som är bosatta i utsatta områden i Mellansverige. Anledningen till 
detta är att 80 % av den svenska brottsligheten begås av unga män (Wallin, 2017). 
 
1.3 Definition av begrepp 
 
1.3.1 Kriminalitet 
I enlighet med en kriminologisk forskning används olika begrepp för att beskriva en 
ungefärlig likvärdig problematik, det vill säga brottsliga handlingar som särskiljer sig 
gällande karaktär. En delad faktor för dessa beskrivningar är kategoriseringar av enskilda 
personer och deras kriminella handlingar oberoende av utomstående sociala omständigheter. 
Faktorer som anses vara centrala i beskrivningar om kriminalitet är den kriminella debuten, 
antal år som individen har varit aktiv inom kriminalitet och deras frekvens av brottsaktivitet 
(Torstensson, 2013).  
 
1.3.2 Brott 
Brottslig handling är en sådan gärning vilken är straffbelagd i enlighet med lag eller 
författning enligt 1 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700). Enligt svensk lagstiftning är det främst 
brottsbalken som avgör straffbestämmelser men det finns likaledes specialstrafflagar, 
exempelvis narkotikastrafflagen (1968:64) och övriga författningar.  
 
1.3.3 Utsatta områden 
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Ett utsatt område är ett geografiskt begränsat område som kännetecknas av en låg 
socioekonomiskt status där kriminella individer har ett inflytande på det lokala samhället. I 
utsatta områden föreligger det flertalet riskfaktorer vilka kan leda till en bristande framtidstro, 
hög arbetslöshet, misslyckad skolgång och övriga hälsoproblem. I dessa områden råder en 
kriminaliserande process där olika åldersskikt influerar varandra och det förkommer interna 
normbildningar med vad som är accepterat respektive inte. Detta kan skapa en ny alternativ 
social ordning (Nationella operativa avdelningen, 2017). 
 
1.3.4 Ungdomar 
Ungdomar beskrivs som en heterogen grupp vars primära gemensamma faktor är ålder. 
Åldersspannet sträcker sig mellan 13-29 år vilket skapar skillnader i deras livsförhållanden. I 
enlighet med svensk ungdomspolitik definieras ungdomar dock som om de personer som är i 
åldersgruppen mellan 13-25 år. Ungdom kan beskrivas som endera en livsfas eller social 
gruppering. Gällande livsfas innebär det att ens ungdomstid är en period mellan barndom och 
vuxenliv. Rådande social gruppering avses att ungdomar är en homogen grupp med förenade 
behov, sysselsättningar och signalement samt att ungdomar möter strukturer av samma slag 
och påverkas av likadana samhälleliga institutioner och bestämmelser (Ungdomsstyrelsen, 
2010). Forskning visar att många ungdomar upp till 25 år inte har ett fulländat 
konsekvenstänkande, vilket kan resultera i att de inte begriper konsekvenserna av vissa 
handlingar som de vill utforska. Detta kan vidare leda till att ungdomar hamnar i situationer 
som kan anses vara farliga och riskabla på grund av outvecklad konsekvensanalys (Tymulaa 
et al., 2012). 
 
1.4 Disposition 
Studiens upplägg har disponerats på följande sätt. Kapitel två redogör för relevant tidigare 
forskning gällande studiens ämnesområde. Kapitel tre skildrar de utvalda teoretiska 
utgångspunkterna och begrepp vilka sedan tillämpas för att analysera den inhämtade empirin. 
Kapitel fyra innehåller studiens metodavsnitt där innehållet grundligt beskriver 
datainsamlingsmetod, urval, intervjuurval, tillvägagångssätt, konstruktion av intervjuguide, 
förförståelse, dataanalys och etiska överväganden. Detta kapitel slutfördes med en 
allomfattande metoddiskussion. I det femte kapitlet redogörs studiens resultat som även 
analyseras med hjälp av de tidigare utvalda teoretiska utgångspunkterna och begrepp samt 
tidigare forskning. Det sjätte och sista kapitlet redogör för studiens övergripande 
slutdiskussion. 

2. Tidigare forskning  
 
2.1  Riskfaktorer 
Enligt Stattin (2001) har ungdomar över hela västvärlden sociala anpassningsproblem och 
introduceras till kriminalitet, alkohol och droger redan vid 13-14 års ålder. För majoriteten av 
ungdomarna är det här något temporärt men för en del är det mer permanent. Ungdomar lever 
med olika grundförutsättningar som påverkar om de kommer att inleda en kriminell livsstil 
eller inte (Nilsson, Estrada 2009; Stattin, 2001). Förutsättningarna är individuella som styrs 
av det biologiska, individens personlighetsdrag samt olika beteendemönster. Det individuella, 
föräldrarnas egenskaper samt den yttre sociala miljön har också en påverkan på ungdomens 
livsstil (Stattin, 2001). Forskning visar att när de tidiga riskfaktorerna studeras för om en 
individ kommer att utveckla ett kriminellt beteende betonas oftast en riskfaktor i taget. 
Faktorerna innefattar i de allra flesta fall markörer som kan visa på en kriminell livsstil, 
exempelvis skilsmässor, dödsfall, hög aggressivitet hos ungdomen och utanförskap. 
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Riskfaktorer studeras vid ett enskilt tillfälle vilka dokumenteras och mäts för att sedan 
analyseras. En ungdom har dock en komplexitet som kännetecknas av en mängd olika 
egenskaper samt yttre omständigheter, som ständigt interagerar i utvecklingsprocesser 
(Andersson, 2001). 
  
Det är i den kontinuerliga utvecklingen mellan psykologiska-, sociala- och biologiska 
livsvillkor som individen utvecklas. Forskning visar även att det ofta finns en bedräglig, men 
mänsklig ambition att söka efter den simpla förklaringen, om en enskild grundförklaring till 
att en individ utvecklas till att bli kriminell. Andersson (2001) menar att en sådan enskild 
grundförklaring emellertid inte kan föreligga. Ett utåtagerande beteendemönster för en individ 
kan utge sig att vara en riskfaktor medan det för en annan individ inte alls behöver resultera i 
en riskfaktor, till exempel i de fall där individen har skyddande faktorer vilka utjämnar för 
den ökning av risk som ett utåtagerande beteende medför. Majoriteten av den forskning kring 
ungdomar och riskfaktorer till att utveckla en kriminell livsstil visar att de ungdomar som har 
en och annan riskfaktor däremot utvecklas på ett gynnsamt vis (Andersson, 2001). 
 
2.1.1 Föräldrapåverkan 
I de fall där ungdomen kommer från en familj med en kriminellt belastad familjemedlem blir 
risken påtagligt högre för den unge att utföra brottsliga handlingar. Sammanhanget eller den 
plats där individen bor har en viss betydelse (Sarnecki, 1981). Forskning lyfter även 
föräldrarnas ansvar för att motverka uppkomsten och fortsatta anpassningsproblem hos 
ungdomar. Av flertal studier framgår det att det är av stor vikt att föräldrarna bygger en god 
relation till ungdomen och dessutom har en fungerande struktur i hemmet för att ungdomen 
ska känna trygghet. Föräldrarna bör ha kunskap om vad deras ungdom gör utanför hemmet, 
hur ungdomen beter sig, var ungdomen håller hus och vilka som ingår i umgängeskretsen 
(Stattin, 2001). När övervakningen från föräldrarnas sida brister kan det leda till att 
ungdomen oftare exponeras för olika problem, umgås med kamrater med dåligt inflytande 
och riskerar att utveckla kriminalitet och drogvanor. För att motverka att ungdomen hamnar i 
en ogynnsam utveckling är det av betydelse att föräldrarna skapar en god och trygg relation 
till sitt barn. Forskning visar att en god och trygg relation mellan barn och förälder är de som 
präglas av öppenhet, medan de relationer som präglas av kontrollbegär har en negativ 
påverkan som kan resultera i att ungdomen begår kriminella handlingar (Stattin, 2001; 
Sarnecki, 1981). Det är främst anhopningen av ett flertal riskfaktorer, en så kallad 
multiproblematisk situation som är varaktig, som kan associeras med en ogynnsam 
utveckling. En frekvent bedömning inom forskning tenderar vara att en allvarlig och varaktig 
kriminell utveckling nästintill alltid föregås av en multiproblematisk barndomssituation. Ett 
flertal av de ungdomar med multiproblematik, nästintill hälften, utvecklas inte till allvarligt 
kriminella (Andersson, 2001). 
  
Risken att begå brott ökar när ungdomen har kyliga eller ytliga relationer till sina föräldrar 
samt lever under familjeförhållanden med bristande föräldratillsyn. Chriss (2007) menar att 
det finns tre faktorer som berör relationen mellan barn och förälder. Den första innefattar om 
ungdomen har en bra kommunikativ relation med sina respektive föräldrar och speglar den 
känslomässiga dimensionen i förhållandet. Den andra innebär om föräldrarna har en 
tillräcklig insyn i ungdomens liv, det vill säga vad den gör utanför hemmet och vilka den 
umgås med. Slutligen analyseras även de ungas uppfattning om hur deras föräldrar ställer sig 
till regel-, norm- och lagbrytande handlingar. Vid fall där ungdomen inte förväntar sig några 
märkbara konsekvenser vid regel-, norm- och lagbrytande handlingar är risken större att den 
begår sådana handlingar (Chriss (2007) 
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Forskning visar att det är av stor vikt att barn uppfostras av båda sina föräldrarna. Under 
1900-talet har det blivit allt vanligare att barn växer upp utan sin fader vilket kan ha negativa 
konsekvenser på barnets uppfostran. Detta eftersom att fadern har en speciell roll i barnets liv 
och deras uppfostran skiljer sig från moderns. En fader i hemmet är ingen garanti för att 
ungdomen inte kommer begå brott men det anses vara ett utmärkt skydd. Fäder är viktiga 
förebilder för sina söner och kan hjälpa barnet med att utveckla självkontroll och empati mot 
andra vilket visat sig vara karaktärsdrag som saknas hos brottsaktiva ungdomar (Popenoe, 
1996). Ytterligare en negativ aspekt med att växa upp med en avsaknad fader i familjen är en 
lägre ekonomiskt status då män generellt sett tjänar bättre än kvinnor samt att det i dessa fall 
också innebär en inkomstkälla mindre i familjen (Bernhardtz 2013). Vidare menar 
Vinnerljung et al. (2007) att barn som lever med en ensamstående förälder löper större risk 
för att utveckla psykosociala problem och tenderar dessutom att hamna efter andra jämnåriga 
i utvecklingen, exempelvis i skolan. 
  
Även föräldratillsynen är en viktig del i ungdomarnas risk att begå brottsliga handlingar (Ring 
et.al., 2013). Splittring och slitningar i familjer har i tidigare granskningar visats ha ett 
samband med kriminalitet (Nilsson, et al., 2013). Sambandet mellan kriminalitet och 
splittrade familjeförhållanden kan tydas på olika sätt. Det kan ses utifrån en frånvarande 
förälder och innebörden av bortfallet avseende exempelvis ekonomi och tidskvalité men även 
självaste familjesplittringen, försvagade sociala relationer samt den emotionella påverkan som 
medförs (Nilsson, et al., 2013).  
 
2.1.2 Umgänge  
Ring (2013) menar att umgängeskretsen har en betydande inverkan på ungdomars inställning 
till brottsliga handlingar. Umgängeskretsen är en av de faktorer som bidrar till att vissa 
ungdomar blir mer brottsbelastade än andra ungdomar. I vissa förhållanden kan brottsliga 
handlingar rättfärdigas av en umgängeskrets, vilket har en stor påverkan på ungdomens 
inställning till att begå och acceptera brottsliga handlingar. Acceptansen skapar motiveringen 
till att begå brottsliga handlingar för de ungdomar som ingår i umgängeskretsen. När flertalet 
personer i umgängeskretsen begår brottsliga handlingar normaliseras dessa och ses inte längre 
som särskilt avskräckande (Ring, 2013). Det är normalt att ungdomar söker sig till personer 
de anser sig vara likasinnade med. Under ungdomsperioden är individens umgängeskrets 
betydande för att bli inkluderad samt accepterad (Fondén, 2013). Ungdomar som omger sig 
med brottsaktiva kamrater kan inta sig kamraternas värderingar och inställningar till brottsliga 
handlingar (Fondén, 2013). 
 
2.1.4 Segregation 

      En annan förklaring till varför kriminella beteenden kan utvecklas i samhället är på grund av 
de rådande riskerna som finns med bostadssegregation. När en bostadssegregering baseras på 
människors förutsättningar kan det resultera i negativa konsekvenser. Segregerade områden i 
Sverige kännetecknas oftast av en åtskillnad av personer som har utländsk härkomst och de 
personer som vanligtvis benämns som “etnisk svenska”. När människor med utländsk 
härkomst invandrar till Sverige har de i de flesta fall en avsaknad av ekonomiska resurser, 
kontakter samt kunskap om det nya landet (Molina, 1997).  Enligt Molina (1997) resulterar 
det att människor med utländsk härkomst i flertalet fall segregeras och blir bosatta i 
miljonprogramsområden. Även Eriksson (2009) menar att familjer med utländsk härkomst i 
flera fall har sämre förutsättningar i form av sämre ekonomi, utbildning men även förbindelse 
till arbetsmarknad. Familjerna bor även ofta i utsatta områden där kriminalitet är påtagligt 
vanligare. I orter eller stadsdelar där det är vanligt med människor med olika sociala problem 
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och avvikande beteenden är risken högre för den unge att utveckla ett kriminellt beteende 
(Sarnecki, 1981; Nilsson, Estrada, 2009). Segregationen och de sämre förutsättningarna i 
form av exempelvis sämre ekonomi för vissa ungdomar är de faktorer som är oroväckande 
inför framtiden, inte den progressiva mångfalden som finns i de utsatta områdena.  
  
Barn och ungdomar som är uppväxta i socioekonomiskt utsatta områden löper större risk att 
utveckla ett kriminellt levnadssätt (Eriksson, 2009; Ring 1999). Ytterligare en studie (Nilsson, 
Estrada, 2009) antyder att brottsliga handlingar är mer frekvent bland de människor som har 
sämre levnadsförhållanden. Vidare menar Nilsson (2013) att människor med utländsk 
härkomst har en genomsnittlig lägre levnadsstandard. Detta kan förstås genom 
differentieringar i mottagandet och bemötandet i Sverige. Olika grupperingar av invandrare 
eller personer med utländsk härkomst tycks bemötas olika vilket i sin tur resulterar i 
utanförskap (Pettersson, 2013). Pettersson (2013) menar att utanförskap i sig är en riskfaktor 
för att utveckla kriminellt beteende. En god levnadsstandard är eftersträvansvärt för samtliga 
människor i samhället samtidigt som människor har olika förutsättningar för att nå dessa. I de 
fall där resurserna är otillräckliga uppkommer frustration som kan leda till kriminalitet. Enligt 
Petterson (2013) har barn oavsett etnicitet likvärdiga uppsättningar av mål men de barn som 
har annan härkomst än svensk har inte samma förutsättningar som de barn vars föräldrar är 
svenskfödda. De ungdomar som har utländsk bakgrund och ett kriminellt beteende kan förstås 
genom de omständigheter de lever i. Forskning påvisar att de människor med en särskild 
etnicitet som utförde brottsliga handlingar ändrades när det skedde en integrering. 
Representation vad gäller brott minskades för dessa människor när de flyttade från ett utsatt 
områden till ett område som inte är utsatt medan överrepresentation i det utsatta området 
kvarstod trots att den etniska “konstruktionen” förändrades. Med detta som grund menas att 
det inte är den etniska härkomsten som avgör huruvida en individ blir kriminell utan de 
levnadsförhållanden som individen lever under som orsakar att människor begår brottsliga 
handlingar (Pettersson, 2013). 
  
En individs socioekonomiska bakgrund kan antas influera en persons livschanser och 
framtida välfärd på olika sätt. Socioekonomisk bakgrund är vanligtvis en faktor som anses 
vara av vikt att ha i åtanke när kriminalitet analyseras. Studier påvisar att socioekonomisk 
bakgrund i flera fall får en central roll för att sociologiskt förklara kriminalitetens uppkomst 
och omfattning. Människor från de lägre sociala lagren förväntas oftast vara mer involverade i 
brott som utförs för att uppnå kulturellt accepterade mål än människor från de högre sociala 
lagren. Föreningarna mellan socioekonomisk tillhörighet, skolprestation och brottslighet 
bland ungdomar indikerar att bakgrunden i arbetarklassen är förknippad med grundskolebetyg 
och att låga betyg är kopplade till graden av engagemang i brott. Generellt visar resultat att 
det finns en betydande men ganska svag relation mellan social klass och brottslighet 
(Flyghed, 2013). Den totala mängden brott minskar i samhället samtidigt som många invånare 
upplever en ökad otrygghet. Den ökade otryggheten måste förklaras genom andra sätt än 
brottsutvecklingen (Sahlin-Lilja, 2018). Vidare menar Sahlin-Lilja (2018) att känslan av 
otrygghet bygger på okunskap men måste tas på största allvar. För att reducera och eliminera 
känslan av otrygghet är det viktigt att samhället är socialt hållbart och inkluderande för 
samtliga individer (Sahlin- Lilja, 2018).  
 
2.1.5 Fortsatt levnadssätt  
Enligt Ronel (2011) beskrivs den kriminella livsstilens upprätthållande likt en "criminal spin", 
vilket presenterar en fenomenologisk beskrivning och tolkning av kriminellt 
beteende.  Processen som inträffar i criminal spin indikerar olika faser av kriminalitet, vilket 
innebär en eskalering av kriminell aktivitet, tänkande och känslor som går utöver individens 
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självkontroll. Teorin om metoden indikerar en växelverkan mellan individ, grupp och 
situation och innefattar även en växande självupptagenhet med två mål som fokus: "jag kan" 
och "jag måste". Den första betecknar en legitimitet och förmågan att utföra kriminella 
handlingar. Den andra återspeglar ett mänskligt hot och en tro på att hotet måste avlägsnas i 
form av någon åtgärd. Dessa motiv kan tänkas fungera i en akut eller kronisk fas, inom 
individer, grupper eller samhällen. 
  
“Criminal spin” är en händelse eller en uppsättning händelser som presenterar en 
eskaleringsprocess i kriminellt beteende tillsammans med en kriminell cykel av tänkande eller 
motsvarande känslor. Processen fungerar som ett nästan oundvikligt händelseförlopp, där en 
process är starkt sammankopplad till nästa, i genereringen av kriminellt beteende, vilket 
ständigt intensifieras. I samband med framstegringen av en kriminell livsstil är det den 
personliga känslan av kontroll endast en distinkt faktor. Därför är det en markant minskning 
av personlig kontroll som gör att processen fortskrider, vilken den berörda personen antingen 
kan neka eller bekräfta (Ronel, 2011). 
  
Forskning påvisar även på hur uppförandekoder är av relevans för en kriminell karriär. Enligt 
Anderson (1999) är uppförandekoder av särskild vikt. Det vill säga regler och normer som 
leder invånare i hur de bör uppföra sig. Anderson (1999) betonar den enskilde invånarens 
potential att anskaffa sig respekt. Anskaffningen av respekt genomförs genom att tillkännage 
till den övriga befolkningen att man, som enskild individ, är skräckinjagande och tuff och 
därav kräver respekt. Anderson (1999) menar att en bakomliggande förklaring till dessa 
handlingar är arbetslöshet, rasdiskriminering, missbruk samt känslor av utanförskap och 
hopplöshet. Samtliga av dessa faktorer menar Anderson (1999) kan leda till en kriminell 
livsstil.  Bourgois (2002) undersöker socioekonomiskt utsatta områden som kännetecknas av 
fattigdom, arbetslöshet, florerande droghandel och övrig kriminalitet (Bourgois, 2002). Likt 
Anderson (1999) undersöker Bourgios (2002) även den kampen om respekt bland 
befolkningen, vilket Bourgios (2002) menar är en anledning till att brottsligheten är så pass 
omfattande i det socioekonomiskt utsatta områden (Bourgios, 2002). Enligt Lalander (2009) 
fungerar gatans kultur som en plats där unga män som befinner sig i kriminalitet har en chans 
att finna respekt och makt. Lalander (2009) menar att genom att befinna sig i gatukultur 
kommer det även uppstå processer som innefattar marginalisering, det vill säga utanförskap 
från resterande samhälle. Samtidigt som det skapas utanförskap menar Lalander att det även 
bildas gemenskap, vilket kan förstås skapa trygghet, mening, förbättrad självkänsla och 
identitetsskapande (Lalander, 2009).  
 
Den befintliga tidigare forskningen om kriminalitet belyser främst riskfaktorer, statistik och 
orsaksförklaringar till varför en individ blir kriminell. Forskning och diskussioner förs ofta 
om individer, den ekonomiska aspekten samt utsatta områden men sällan med de 
människor som är berörda och lever en kriminell livsstil. Det finns brister i 
den tidigare forskningen om ungdomars egna berättelser är det av intresse att 
studera brottsaktiva ungdomars liv genom att låta de själva komma till tals. 
För att få ett helhetsperspektiv över fenomenet ungdomsbrottslighet är det av 
vikt att ungdomarna tillåts berätta varför de tror att de utvecklat en kriminell livsstil samt 
varför de fortsätter att upprätthålla den livsstilen. Ungdomarna besitter en kunskap som är 
svår att nå genom statistik och möjliga riskfaktorer etcetera. 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
Tolkningsramen består av tre teoretiska utgångspunkter . Sociala band innehåller fyra 
komponenter (anknytning, åtaganden, involvering och övertygelser), vilka söker förklara 
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innehållet i och styrkan hos de sociala band en individ utvecklar under barndom och 
uppväxttid som en följd av socialisationen. I den inkluderas både sociala relationer (familj, 
lärare, kamrater och övrigt nätverk) och faktorer i uppväxtmiljön såsom boendeförhållanden 
och materiella tillgångar. Tankemönster söker förklara och försvara hur en individ som 
skaffat sig kriminell erfarenhet och kognitivt utvecklar strategier för att rättfärdiga sina icke-
lagliga handlingar. Detta sker genom tankar om rättfärdigande, att eftersöka makt, att vara 
optimistisk om sina handlingar samt att man försvarar sitt handlande intellektuellt genom 
lättheten att förvärva genom olika tillgrepp snarare än genom ärligt arbete. Hur 
tankemönstren utvecklas beror på den sociala kontext, de sociala band, i vilken individen 
vuxit upp samt vilka sociala krafter som varit dominerande under de socialt formande åren. 
Tankemönstren antas formas under en process som förklarar hur en kriminell identitet 
fördjupas. Gunnar Bergströms två första faser om varför en individ inleder en kriminell 
livsstil kommer att tillämpas. Slutligen tillämpas även Zygmunt Baumans teori om 
konsumtionssamhället som innebär att människor blir värderade utefter förmågan att 
konsumera. I analysen av intervjuerna kommer vi att tillämpa ovanstående teoretiska 
begreppsapparat för att bearbeta våra frågeställningar och härigenom uppfylla syftet med 
denna studie. 
 
3.1 Teorin om sociala band  
Teorin om sociala band formulerades av Travis Hirschi och handlar om människans relation 
till samhället (Durkin, 1999). Durkin (1999) menar att sociala band abstrakt och svårt att 
precisera men även att individer med ett svagt eller icke existerande socialt band till 
samhällets institutionella relationer som finns inom exempelvis familjen, skolan eller arbetet 
löper större risk att utveckla ett kriminellt beteende. Ju starkare sociala band individen har till 
det konventionella samhället desto mindre troligt att personen utvecklar ett avvikande 
beteende i form av kriminalitet (Chui & Chan, 2011; May, 1999). Hirschi fokuserade på 
utveckling av ett destruktivt levnadssätt och hur en sådan livsstil kan skapa förståelse för 
ogynnsamma relationer när han använder sig av föreställningen om sociala band (Durkin, 
1999). 
  
Teorin om sociala band innehåller fyra huvudbegrepp som sammankopplar individen med 
samhället och förutsättningar för att ett laglydigt beteende ska utvecklas. Det första är 
anknytning (attachment) vilket innebär nära och varma relationer till andra personer samt 
känslighet för åsikter. Det andra är åtagande (commitment) som innebär att individen har mål 
i livet, exempelvis utbildning eller arbete, det tredje är involvering (involvement) och innebär 
tidsmässig upptagenhet med konventionella aktiviteter, exempelvis idrottsföreningar. Det 
sista huvudbegreppet är övertygelse (belief) och innebär att individen har en inre övertygelse 
om att det är viktigt att följa samhällets lagar och regler (Chriss, 2007). 
 
Individer som har bra relationer till exempelvis sina föräldrar eller lärare, har som mål att få 
bra betyg och en hög yrkesposition, är involverade i exempelvis en idrottsförening och har en 
uppfattning om att det är fel att begå brott kommer med största sannolikhet inte att begå brott 
trots att tillfälle ges. Alla individer påverkas på ett eller annat sätt av sina sociala band 
oberoende av hur dessa ser ut och om individen är socialt integrerad stärks dessa band till det 
legitima samhället. Personer som har starka sociala band vet om att ett begånget brott 
kommer ha negativa konsekvenser på dennes sociala band och avstår därför från att begå 
brott. Däremot har individer som inte är socialt integrerade och har svaga sociala band eller 
inga alls ett annat konsekvenstänk vad gäller brott, då dem har lite att förlora. Svaga sociala 
band innebär att individen inte berörs av andras reaktioner i lika stor utsträckning, vilket 
underlättar att begå brottsliga handlingar (Chriss, 2007). 



 

 
 

9 

 
3.2 Kriminella tankemönster 
Glenn D. Walters är professor i kriminologi och upprättade en teori om kriminella 
tankemönster vilka ämnade att belysa antisocialt beteende för att erkänna och införliva 
forskning från fler disciplinära perspektiv, inklusive kriminologi, utvecklingspsykologi, 
sociologi och socialt arbete. Dimensionerna i det kriminella tankemönstret spelade en viktig 
roll i fyra av de fem modellerna kring en kriminell livsstilsteori. Dessa behandlade kontroll, 
moral, beslutsfattande och förändring (Walters, 1990). Walters menade dock att detta är ett 
område som kräver ytterligare studie vilket Gunnar Bergström uppkom med. Utifrån Walters 
(1990) har Bergström (2012) utvecklat en förklaringsmodell anpassat till svenska 
förhållanden för målgruppen livsstilskriminella. De kriminella tankemönstren underlättar för 
vissa individer att begå brottsliga handlingar, tystar samvetet och utgör kriminalitetens 
smörjmedel. Genom att identifiera irrationella tankemönster som styr den kriminelles 
världsuppfattning och tolkning av varje situation ökar möjligheterna att förstå varför den 
kriminella handlar som hen gör (Bergström, 2012).  
 
Den första komponenten som presenteras i Bergströms modell är rättfärdigande och är den 
vanligaste förklaringen till att individer begår brott. Den kriminelle rättfärdigar sin handling 
genom att förklara sina olagliga handlingar och uttrycker sig exempelvis på följande sätt “Det 
var ägarens fel att jag tog bilen, han hade ju lämnat nyckeln i låset”. Förutom att skylla på 
brottsoffret är det också vanligt att den kriminelle skyller på att samhället är orättvist eller på 
omständigheter som denne själv inte hade kunnat påverka, såsom dålig barndom eller uppväxt 
(Bergström, 2012). 
  
Superoptimism är också en komponent i det kriminella tankemönstret och handlar om att 
individen begår många brott som vederbörande aldrig åker fast för. Den kriminelle intalar sig 
själv om att han kommer klara “den här gången”, han överskattar sin förmåga och ser inte 
hela verkligheten. Detta förhållningssätt innebär att superomtimismen tänker att det brott han 
ska utföra är det “sista” innan han lägger av. Detta menar Bergström (2012) är ett 
självbedrägeri på två plan, individen intalar sig själv att han inte kommer åka fast denna sista 
gång. Sedan kommer problemet att det runt hörnet finns ett nytt fantastiskt brott som väntar 
på att bli begånget.  
  
Intellektuell lättja är ännu en komponent i Bergström (2012) modell och handlar om att den 
kriminelle väljer den enklaste utvägen. Det gäller att undvika smärta, få snabba belöningar 
och på enklast möjliga sätt ta sig ur situationer trots att det kan ha negativa konsekvenser 
senare. Den intellektuella lättjan som tankemönster handlar även om att den kriminelle ska bli 
rik på så kort tid som möjligt. 
  
Makt är den sista komponenten i Bergströms (2012) modell och handlar om att den kriminelle 
i många fall vill kunna kontrollera sin omgivning vilket ofta grundar sig i en dålig självkänsla. 
När den kriminelle har en dålig självkänsla måste han för att kompensera bristen av inre 
kontroll ha yttre kontroll över andra människor. För att utöva makten kan den kriminelle 
ibland försöka dominera andra genom exempelvis våld, hot om våld, hån eller kränkningar. 
Den kriminelle kan vidare försöka dölja att han har en dålig självkänsla genom att skryta om 
brott han begått eller kalla sig själv för exempelvis kung. Ofta är det så att desto osäkrare den 
kriminelle är på sig själv desto mer försöker han dölja det utåt. Den kriminelle ser också ofta 
brotten som han ska begå som en utmaning för att kunna visa sin omgivning vem han är och 
att han är driftig.  
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3.2.1 Kriminella faser  
Bergström (2012) har även upprättat fyra olika faser som en individ går igenom under 
kriminell karriär. I denna studie kommer endast de två första faserna att användas på grund av 
att dessa endast är av relevans efter studiens målgrupp. Bergström (2012) betonar dock att 
faserna anges i ungefärliga åldersspann men att det finns fall som är av undantag, det vill säga 
att det finns individer som utvecklas i olika takter. En individ som påbörjar sin kriminella 
karriär vid ung ålder beräknas utvecklas snabbare. 
  
Den första fasen benämns som den förkriminella fasen och innebär att det finns en 
umgängeskrets vilka tillsammans är brottsaktiva. Ungdomarna är i denna fas väldigt unga, 
ungefär 15 år och de allra yngsta mellan 8-10 år. Utöver att begå brottsliga handlingar menar 
Bergström (2012) att det i denna fas även finns andra förkriminella beteenden, vilka är 
varningssignaler för om barnet eller ungdomen kommer att inleda en mer utvecklad kriminell 
livsstil. Dessa kan exempelvis innebära skolkning, vandalism, anlagda bränder etcetera. Bland 
samtliga ungdomar som uppvisar dessa varningssignaler kommer endast ett fåtal av dem att 
utveckla en avancerad brottslig livsstil och ett fåtal av dessa kommer att utgöra en större del 
av ungdomsbrottsligheten. Majoriteten av ungdomarna slutar begå brottsliga handlingar i 
denna fas men för de ungdomar som fortsätter att utveckla sin kriminella karriär är 
spänningen att begå brott den största drivkraften (Bergström, 2012). 
  
Den andra av de två faserna som ingår i de kriminella faserna benämns som den tidiga 
kriminella fasen och innebär en utveckling av den förkriminella fasen. Ungdomarna brukar i 
denna fas befinna sig i åldern mellan 18-25 år.  Den tidiga kriminella fasen innefattar dels att 
de brottsliga handlingarna blir allt grövre och individen har i flera fall en förebild som den 
sett upp till och influeras av. I detta stadium är kontakten med andra som begår brottsliga 
handlingar mer införlivad och brotten mer avancerade. Under denna fas begås brott med mål 
att nå en högre position inom den kriminella världen och brotten begås i flera fall på grund av 
att imponera på förebilderna, vilket kan resultera i en högre position i karriären. Ännu en 
drivkraft till att fortsätta karriären i denna fas är att det nu finns höga summor pengar i den 
kriminella livsstilen. Det är under denna fas som ungdomen lär sig de normer och regler som 
förväntas av den kriminelle. Ungdomen lär sig att tänka och bete sig på ett vis och bildar 
därmed den grundläggande identiteten för dennes kriminella karriär (Bergström, 2012). 
 
3.3 Konsumtionssamhälle 
Till skillnad från ovanstående teorier som har ett individ- och kriminologiskt perspektiv 
fokuserar Bauman (2008) på samhälleliga- och ett socialt perspektiv. Bauman formulerade en 
teori som innebär att dagens samhälle är uppbyggt som ett konsumtionssamhälle där 
människor värderas utefter förmåga att konsumera. Människor som inte lever upp 
till dagens konsumtionssamhälle exkluderas och anses vara otillräckliga. Enligt Bauman är de 
människor som är socioekonomiskt utsatta, även benämnda som “underklassen”, utsatta för 
konsekvenserna av ett konsumtionssamhälle. Människor som lever under socioekonomiskt 
utsatta förhållanden har inte möjlighet att bidra i den mån som ett konsumtionssamhälle 
önskar, vilket bidrar till exkludering av det gemensamma samhället (Bauman, 2008). Bauman 
menar att detta skapar klasshierarkier och innefattar bland annat människor som är 
brottslingar, lever i fattigdom eller har missbruksproblematik. Termen, underklass, är vid och 
föränderlig men benämns ofta inkludera människor som lever i utsatta områden, invandrare 
som lever i ett land illegalt samt ungdomar som lever med kriminell livsstil. På grund av 
termens mångsidighet skapas en användning av stigmatisering gentemot människor som lever 
i socioekonomisk utsatthet oavsett hur dem faktiskt beter sig (Bauman, 2008.). 
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De människor som kategoriseras som underklassen anses vara lidande för samhället och 
därmed även odugliga. Detta på grund av att dem inte uppfyller de krav som ingår i 
konsumtionssamhället. Kraven i det moderna konsumtionssamhället anses vara en person 
som kan konsumera i större mängder, vilket skapar en bekräftelse av resterande populationen 
(Bauman, 2008). Bauman menar att samtliga individer i populationen är tvungna att bidra och 
vara inkluderade i ekonomiska fram- och motgångar. Detta är en direkt omöjlighet för de 
människor som är socioekonomiskt utsatta eftersom att de saknar medel för att konsumera i 
den utsträckningen. När inte statliga resurser eller andra samhälleliga resurser kan hjälpa dem 
att uppnå dessa krav finns en risk att brottsliga gärningar kan resultera i en möjlig lösning, en 
lösning som genererar i ekonomiskt kapital, vilket skapar en skyddsfaktor för individerna 
genom att begå brottsliga handlingar (Bauman, 2008). Det är konsumenternas åliggande att 
oupphörligt konsumera för att bli synlig. Samtidigt menar Bauman att det är upp till 
individerna själv hur de vill framställas, de kan därmed göra ett aktivt val att inte konsumera i 
den mån som begärs men måste då även vara beredda att det kan leda till exkludering och 
utanförskap (Bauman, 2008).  

4. Metod  
I metodavsnittet avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas. Inledningsvis 
beskrivs och motiveras valet av datainsamlingsmetod och därefter följer en beskrivning av 
hur urvalet genomförts. Det redogörs vidare för vilken analysmetod som använts i analysen 
av den inhämtade empirin. I följande avsnitt lyfts dessutom frågor som rör reliabilitet, 
validitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden som gjorts i studien och avslutningsvis 
förs en sammanfattande metoddiskussion. 
 
4.1 Urval 
Urvalet som tillämpades var ett icke-sannolikhetsurval med en målstyrd inriktning vilket 
betyder att det skedde ett fastställande om vilka personer som skulle ingå i urvalet utefter 
studiens relevans, därmed tillämpades urvalet genom privata kontakter. Urvalet i denna studie 
består av sex manliga ungdomar mellan 18 och 25 år som lever en kriminell livsstil och har 
vuxit upp och alltjämt lever i utsatta boendemiljöer i olika mellansvenska kommuner. Dessa 
bostadsområden kännetecknas av social problematik och segregation. 
  
I relation till studiens syfte, som är att med hjälp av ett antal kvalitativa intervjuer fördjupa 
kunskaperna om varför ungdomar från utsatta områden inleder och upprätthåller en kriminell 
karriär, valdes ett målstyrt urval. Intervjupersonerna behövde därmed uppfylla vissa kriterier 
för att ingå i studien. Undersökningspersonerna behövde vara i åldersspannet mellan 18-25år, 
vara uppväxta eller leva i ett utsatt område samt leva en livsstil innefattande av brott. Orsaken 
till att vi begränsade oss till ungdomar mellan 18-25år var på grund av att vi erhöll tidsbrist. 
Vid intervjuer med ungdomar under 18år hade det behövts genomföras en etisk prövning 
samt inhämtade samtycken från vårdnadshavare. Studien genomfördes på ungdomar som 
lever en kriminell livsstil och undersökningspersonerna valdes ut för att de ämnade besvara 
studiens syfte och frågeställningar. På grund av att undersökningspersonerna inte kan utgöra 
en representation för samtliga ungdomar som lever en kriminell livsstil, går det därmed inte 
att generalisera resultatet till större population. 
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
Studien är utformad som en kvalitativ undersökning och baseras på semistrukturerade 
intervjuer. Val av metod valdes med anledning av att skapa en mer omfattande och 
djupgående förståelse av varför ungdomar från utsatta områden inleder och upprätthåller en 
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kriminell karriär. Syftet genererade i frågeställningar om vilka faktorer under hem- och 
uppväxtmiljön som påverkat respondenterna till att inleda en kriminell livsstil samt varför de 
fortsätter att upprätthålla en sådan livsstil. För att få dessa frågeställningar besvarade 
sammanställdes en intervjuguide med teman och viss vägledning innan intervjuernas 
genomförande.   
 
Enligt Bryman (2011) ska intervjuaren säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och 
ostörd miljö. Mot bakgrund av detta genomfördes intervjuerna på platser där respondenterna 
kunde känna sig bekväma och val av plats fick de själva bestämma. Intervjuerna skedde 
följaktligen i olika miljöer som var lugna där det kunde föras en konversation utan risker för 
att bli störda. Dessa platser var exempelvis lokaler eller lägenheter som intervjupersonerna 
ansåg vara lämpliga. Intervjupersonerna rekryterades genom privata kontakter som kunde 
föra oss samman med brottsaktiva ungdomar. Privata kontakter innebär i föreliggande studie 
inte närstående personer såsom, släktingar, vänner eller individer som vi haft någon form av 
relation med. Detta underlättade arbetet då det kan förstås vara problematiskt att hitta 
personer med en kriminell livsstil som skulle vara villiga att delta i en sådan intervju. Efter att 
intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga och proceduren av analysering 
initierades. För att generera en kvalitativ forskning med hög grad av förståelse är det av vikt 
att som forskare koppla problematiken till de individer som ämnet verkligen berör, det vill 
säga att inkludera målgruppen som studeras. Detta skapar en verklighetstrogen bild av det 
valda undersökningsområdet (Hennrik; Hutter och Bailey, 2011). Intervjupersonen ska inte 
vara orolig över att utomstående ska höra vad som samtalas om (Bryman, 2011). Vid första 
telefonkontakten med respondenterna klargjordes studiens syfte och frågeställningar.  
 
4.3 Val av intervjurform & tillvägagångssätt  
En studies syfte samt frågeställningar styr vilken form av metod som är mest lämpad. Den 
datainsamlingsmetod som ansågs vara lämplig för denna studie är semi-strukturerade 
intervjuer. En sådan metod innebär att intervjuaren förhåller sig till ett par förberedda frågor. 
Frågorna kan vara mer allmänt uppsatta och innebära exempelvis teman som intervjuaren vill 
fråga om under intervjuerna. Vid en semistrukturerad metod får även intervjuaren möjlighet 
till att ställa följdfrågor till de svar som anses vara av vikt. Flexibiliteten i en semistrukturerad 
metod skapar utrymme för att undersöka områden som kan försvinna om intervjuaren 
förhåller sig till en mer strukturerad metod (Bryman, 2011). 
  
Den semistrukturerade intervjuguide som vi utformade motsvarade studiens frågeställningar 
samt hade några inledande bakgrundsfrågor för att besvara vissa frågor. I den intervjuguide 
som utformades valdes områden ut så som identitet, barndom/familjeförhållanden, umgänge, 
kriminalitet och framtidsutsikter. Genom att utforma och använda en sådan typ av 
intervjuguide resulterade det i att frågorna anpassades utefter intervjuernas särskilda 
sammanhang. Avsikten var att skapa en intervju som är likt ett vanligt samtal. Det var av vikt 
för oss som intervjuare att skapa en trygg miljö och ständigt föra samtalet framåt. Före 
intervjuerna med respondenterna upprättades ett informationsbrev som skickades ut till 
respektive deltagare. Vilket beskrev studiens syfte, studiens metod, vad som krävs av en som 
deltagare i studien samt hur insamlad data bearbetas och hanteras. I informationsbrevet 
(Bilaga 1) informerade vi om det krav som ställdes gällande samtycke och konfidentialitet. 
  
När vi hade sex respondenter som samtyckt till att delta i studien fastställdes tid för när 
intervjuerna skulle äga rum. Tre av intervjuerna genomfördes via Skype och tre genomfördes 
i fysisk intervjuform. Anledningen till att hälften av intervjuerna genomfördes via skype var 
att det var svårt att hitta tid, som passade både respondenterna och oss intervjuare, på grund 
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av att vi befann oss i olika städer och anpassade oss till olika scheman. Samtliga 
intervjupersoner informerades om att samtalen skulle spelas in via skolans inspelningsapparat 
men att inspelningarna skulle förvaras så att utomstående inte skulle kunna komma åt 
materialet samt att materialet kommer att förstöras efter studien blivit godkänd. Vi var extra 
noga med att betona att de som deltagare kommer vara fullständigt avidentifierade, ingen 
utomstående ska kunna förstå vem materialet är inhämtat från. Samtliga respondenter som 
deltog gav sitt godkännande till deltagandet och hantering av material. 
  
Vårt tillvägagångssätt har präglats av en abduktiv ansats, Denzin (2009) beskriver denna 
ansats som en kombination av induktivt och deduktivt tänkande men med ett logiskt 
underbyggande. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att abduktion utgår från empirisk 
fakta precis som vid ett induktivt tänkande men bortser inte från teoretisk förförståelse och är 
därför nära ett deduktivt synsätt. Den abduktiva ansatsen karaktäriseras av att man som 
forskare använder sig av teorier och tidigare forskning som fungerar likt en manual vid 
datainsamling- och analysbearbetningen, parallellt som man gör det genomförbart att finna 
resultat som inte anses vara tidigare forskning eller teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). För 
att utveckla en intervjuguide har vi använt oss av tidigare forskning samt utvalda teorier, 
exempelvis teorin om sociala band och kriminella tankemönster. Teorierna innehöll begrepp 
som kunde användas för utformning av intervjuguiden, exempelvis anknytning, involvering 
och intellektuell lättja. För att efterlikna ett samtal har vi dock anpassat varje intervju utefter 
de svar vi fått från våra respondenter, detta skapade ett överraskande resultat. Det resulterade 
i att våra resultat och analys influerades av en kombination mellan induktivt och deduktivt 
tänkande men med en logisk underbyggnad.  
 
4.4 Dataanalys  
I föreliggande studie har vi använt oss av en tematisk analys med en ansats. Tematisk analys 
handlar om att forskaren inledningsvis gör sig bekant med hela intervjumaterialet som 
framkommit för att därefter dela in texten i olika teman. Sedan inleder forskaren kodning av 
materialet vilket innebär att sätta namn på det som vanligtvis utgör mindre textdelar (Bryman, 
2011). Efter att ha transkriberat intervjuerna tillämpades ovanstående tillvägagångssätt och 
teman med fokus utifrån studiens syfte och frågeställningar identifierades. Texten som 
inhämtades till dessa teman bearbetades och analyserades med hjälp av tidigare forskning och 
utvalda teorier. Vi eftersträvade att snarast koda materialet i förhoppning att finna ett möjligt 
initialläge för kommande analysering. Efter detta granskade vi materialet för att undersöka 
om vi uppfattat informanternas svar på ett likvärdigt sätt. Därefter började vårt analysarbete 
av materialet, där vi kodade materialet. De teman som vi använde i denna analys var; 
uppväxtmiljö, relation till familj, skolgång, umgänge/grupptryck, snabba pengar, 
makt/självkänsla samt rättfärdigande av brottsliga handlingar.  Dessa fann vi när kodningen 
genomfördes, det vill säga när vi strävade efter att hitta teman som besvarade vårt syfte och 
frågeställningar.  
  
Genom de utvalda teman valdes citat ut, vilka ansågs vara av relevans och skapar en 
förståelse för ämnet. Citaten jämfördes och sammankopplades till tidigare forskning samt 
teori. Vid citering av undersökningspersonerna korrigerades talesätt till skriftspråk. Detta på 
grund av att det i flera sammanhang förekom slanguttryck vilka till stor sannolikhet skulle 
vara oförståeliga för läsarna. Exempel på detta är när det uppkommit uttryck som “snabba 
cari” vilket vi översatt till “snabba pengar”.  
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4.5 Konstruktion av intervjuguide 
För att det ska vara möjligt att besvara studiens frågeställningar utformades en intervjuguide 
(se bilaga 2). Bryman (2011) beskriver en intervjuguide som en minneslista över olika 
områden som ska täckas eller beröras i en intervju. Det avgörande är att frågorna som 
formuleras möjliggör för forskaren att inhämta intervjupersonernas subjektiva upplevelser 
och att intervjun rymmer flexibilitet (Bryman, 2011). Det var av vikt att intervjufrågorna 
formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar då frågorna täckte de områden och 
teman som var av intresse att undersökas. Alla intervjupersoner delgavs samma frågor utifrån 
de teman som konstruerats i intervjuguiden. Varje intervju pågick 45-60 min och beroende på 
hur mycket deltagarna valde att dela med sig av sitt liv. Intervjuguiden användes som en mall 
för att inte undgå viktig information men kunde avvikas ifrån i de fall där informanterna 
berättade om andra ämnen som ansågs vara av relevans i samtalen. Efter intervjuerna 
transkriberades den inhämtade datan och sammanställdes genom att identifiera teman. 
 
4.6 Förförståelse 
Enligt Ödman (2007) skapas en förförståelse genom händelser som är vanliga för en individ 
att möta. Det människor hör, iakttar samt upplever skapar ens förförståelse, vilken kan 
förändras och modifieras över tid. Vi som författare av denna studie är uppväxta och/eller har 
vistats mycket i områden som anses vara utsatta, områden där ungdomskriminalitet är 
omfattande och hög. På grund av detta har vi en förförståelse om det undersökta ämnet, det 
vill säga att vi redan innan studien påbörjades hade en förståelse om ämnet. Vår förförståelse 
har varit att individer som kategoriseras som kriminella av samhället inte behöver vara 
exempelvis farliga, otrevliga, inkompetenta eller ha andra negativa egenskaper som ofta 
förknippas med målgruppen. Då vi hade en sådan förförståelse underlättade det mötet med 
respondenterna då vi exempelvis inte kände rädsla inför dessa möten. Genom att förklara våra 
egna förförståelser stärks pålitligheten i studien.  
 
4.7 Etiska överväganden  
Innan intervjun började upprepades studiens syfte och frågeställningar, samtidigt som 
intervjupersonens rättigheter framfördes. Dessa rättigheter innebar att  frågorna i 
intervjuguiden kunde anses vara privata och det därmed förklarades för respondenterna att de 
när som helst kunde avsluta intervjun eller välja att inte svara på frågorna utan att få några 
negativa konsekvenser. Då ingen av intervjupersonerna valde att avvika från intervjuerna eller 
inte besvara någon fråga antog vi att Ingen av respondenterna upplevde frågorna som stötande 
och känsliga, vilket även gjorde att intervjuerna kunde genomföras utan problem. 
 
För att studien och de intervjuer som genomfördes skulle anses vara försvarbart genomförda 
baserades de semistrukturerade intervjuerna på de fyra forskningsetiska kraven, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet syftar till att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om deras 
uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Kravet innebär 
även att informera om frivilligheten att delta i och om rätten att avbryta intervjun om de 
önskar samt om den fria viljan att inte besvara de frågor de inte vill. 
Samtyckeskravet  handlar om att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och 
undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2019). I samband med att 
informationsbrevet skickades ut till respondenterna informerades deltagarna om studiens syfte 
och annan information som var av relevans. Därefter inhämtades respondenternas samtycke 
vilket innebär att samtyckeskravet är uppfyllt och att tagit informationskravet i beaktning.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att alla i en undersökning ska ges största möjliga 
konfidentialitet, det vill säga anonymitet och att alla personuppgifter ska förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2019). Intervjumaterialet har 
delvis framförts genom citat för att öka trovärdigheten. Namnen på intervjupersonerna har 
dock fingerats för att säkerställa fullkomlig anonymitet. Dessutom har annan information 
reviderats, så som namn på vänner eller städer för att inte riskera någon form av koppling till 
undersökningsdeltagarna. Det insamlade datamaterialet förvarades med hög grad av 
säkerhetsåtgärd för att omöjliggöra att utomstående personer kommer åt materialet på något 
vis. Ljudfilerna spelades in med utrustning som tillhandahölls av Örebro universitet. Det 
inspelade materialet och transkriberingen förvarades på ett USB som var skyddat med 
lösenord. Nyttjandekravet handlar om att alla uppgifter som samlats in om enskilda personer 
endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2019). Med hänsyn till detta 
krav kommer den inhämtade empirin endast användas i denna studies ändamål. 
 
Det är visserligen etiskt problematiskt att intervjua människor som är brottsaktiva. Dessa 
människor begår brott som går emot den svenska rättsstaten. Det är ett övervägande som de 
som skall studera detta ämne måste överväga. Vi anser dock att det är ytterst viktigt att låta 
människor som begår brott får komma till tals på grund av att det endast är dessa människor 
som har den avgörande informationen om hur deras verklighet ser ut. Genom att låta de 
människor som lever en kriminell livsstil få komma till tals kommer en mer nyanserad 
helhetsbild skapas om fenomenet ungdomsbrottslighet. Vi anser att genom att låta dessa 
människor få tala och berätta om deras verklighet kommer även en gynnsam utveckling för 
hela samhället att utmynna. Det kan resultera i att forskning bör fokusera på andra aspekter, 
att det förebyggande arbetet får vägledning men även att dessa ungdomar som begår brott får 
inkluderas i det samhället de många gånger känner utanförskap från. 
  
Vid intervjuer med kriminella personer föreligger det en risk att det uppstår etiska dilemman 
kring den information som inhämtas. För att undgå etiska dilemman ombads 
intervjupersonerna att inte tala om brottsliga handlingar som de inte blivit dömda för. Detta 
beaktades dessutom i utformningen av intervjuguiden då frågor som handlade om vilka brott 
intervjupersonerna begår i dagsläget valdes bort. Trots att vi inte hade varit skyldiga att 
anmäla om intervjupersonerna berättat om vilka brottsliga handlingar de begått hade det blivit 
etisk problematisk för oss att hantera informationen som fåtts. I intervjuguiden hade vi dock 
några enstaka frågor som berörde brottsliga handlingar som intervjupersonerna begått, 
frågorna som ställdes var när intervjupersonerna begick sitt första brott och vad det var för 
typ av brott. Samtliga intervjupersoner hade begått sitt första brott i tidig ålder och brotten var 
inte av allvarlig karaktär, exempelvis snatteri eller skadegörelse och informationen blev 
därmed inte etisk problematisk för oss. 
  
I övrigt har vi som författare ansett att det är viktigt att uppnå en så trygg miljö som möjligt 
under intervjusituationerna. Vi har dessutom strävat efter att skapa ett synsätt som skiljer en 
människas handlingar från vem den är. I forskningsetiska sammanhang måste forskaren ta 
hänsyn till det möjliga intrånget som deltagande i en forskningsstudie innebär. En av dessa 
berör om individen tar skada för själva deltagandet i studien. I denna studie har vi konstaterat 
att det inte förelegat en direkt risk att undersökningspersonerna skulle komma till skada på 
grund av sitt deltagande, under förutsättning att de undersökta personerna är och förblir 
fullkomligt avidentifierade genom hela arbetet men även efter avslutad uppsats. Det går dock 
inte att förneka att undersökningspersonerna utsätts för integritetsintrång på grund av att vi 
som är  utomstående personer, undersöker deras privatliv.  
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4.8 Metoddiskussion  
En begränsning i föreliggande studie var att vi endast haft manliga brottsaktiva respondenter. Hade vi 
beaktat andra perspektiv, såsom exempelvis det kvinnliga könet eller brottsaktiva ungdomar som inte 
är från utsatta områden hade vi fått en helhetssyn över problemområdet. Anledningen till att vi endast 
valde att utgå från brottsaktiva unga män är för att de enligt Brottsförebyggande rådet (2010) utgör 
80% av den svenska brottsligheten. Orsaken till att vi  endast valde att ha brottsaktiva ungdomar från 
utsatta områden var delvis på grund av intresse  för oss som skribenter men även för att 
ungdomsbrottslighet i utsatta områden, begångna av unga män, ofta framställs i svensk media. 
Eftersom att författarna i föreliggande studie är oerfarna intervjuare ansågs semistrukturerade 
intervjuer vara det lämpligaste valet. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren förhåller sig 
till ett par förberedda frågor eller teman som ämnas besvaras (Bryman, 2011). Fördelen med att 
använda denna metod är att det skapas utrymme för att undersöka områden som skulle kunna 
försvinna om vi skulle förhålla oss till en mer strukturerad metod. Vidare är en annan fördel att 
använda sig av denna metod att vi som intervjuare inte behöver vara lika kreativa som vid en 
ostrukturerad intervju.  
  
Det hade varit intressant att också ha med yngre ungdomar i studien. Detta hade dock krävt mer tid då 
det hade behövts inhämtas samtycken från vårdnadshavare samt genomföras en etisk prövning. Vidare 
hade tillförlitligheten i studien ökats om antalet intervjupersoner hade varit flera men även detta 
omöjliggjordes på grund tidsbrist. Det fördes diskussioner om respondenternas trovärdighet i deras 
berättelser, det vill säga om det respondenterna berättade verkligen var sant. Det föreligger en risk att 
respondenterna kan ha överdrivit särskilda fragment i deras intervjuer men på grund av att vi, som 
författare, inte ställde djupgående frågor om deras brottsliga handlingar fann vi den risken som 
minimal. Vi fann heller inga osammanhängande berättelser och därmed togs slutsatsen om att 
respondenternas berättelser var trovärdiga. Berättelserna var gripande och intressanta att ta del av och 
detta skapade starka känslor hos oss som skribenter. Vi fick ta del av en sida av dessa ungdomars liv 
men fick även en djupare inblick av att deras brottsliga handlingar endast handlar om en liten del av 
deras identitet. Ungdomarna begår brottsliga handlingar men beskriver även andra sidor hos sig, sidor 
som visar att de är söner och syskon som hjälper deras familjer, vänner som ställer upp i nöd och 
övriga sidor som ofta inte förknippas med kriminella. 
 
5.0 Resultatredovisning och analys  
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Intervjumaterialet 
analyseras med hjälp av de teoretiska begrepp som vi redovisat i vår tolkningsram. 
Tolkningsramen bygger på teorin om sociala band, teorin om konsumtionssamhälle och 
kriminella tankemönster samt faser. Med utgångspunkt i våra frågeställningar genomför vi 
analysen varefter vi redovisar materialet i olika teman. De teman som kommer presenteras är 
följande: uppväxtmiljö, relation till familj, skolgång, umgänge, förebilder, snabba pengar, 
makt, status och självkänsla samt rättfärdigande av brottsliga handlingar. Dessa teman anser 
vi är av betydelse för att förstå helheten i intervjupersonernas upplevelser.  
 
Samtliga intervjupersoner är mellan 18-25 år och uppvuxna i städer belägna i mellansverige. 
Dessa städer som respondenterna vuxit upp i och fortfarande lever kvar i klassificeras som 
utsatta områden. 
  
Adam: Adam har fyra syskon, tre bröder och en syster och han befinner sig i mitten av 
syskonskaran. Han har vuxit upp med båda sina föräldrar men beskriver sin relation med sin 
pappa som sämre i jämförelse med sin mamma. Han uttalar sig om att båda hans föräldrar 
varit närvarande samtidigt som han beskriver att hans pappa även varit frånvarande på 
grund av att han varit bortrest och arbetat väldigt mycket. Adam har genomgående i sitt liv 
skött skolan och studerar i dagsläget på en högskola och försörjer sig genom att sälja droger. 
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Elias: Elias har fyra syskon, tre systrar och en bror. Elias beskriver att hans uppväxt präglats 
av stränga familjeförhållande, där föräldrarna agerat med stränga regler. Trots stränga regler 
beskriver han sin uppväxt som otroligt bra med föräldrar som varit närvarande. Han har 
genomfört grundskolan men saknar en gymnasieexamen. Elias försörjer sig genom att sälja 
droger 
  
Kevin: Kevin har tre syskon, en yngre bror och två äldre systrar. Kevin har vuxit upp med 
båda sina föräldrar men berättar att hans pappa bodde i deras hemland under cirka 3-4 år när 
han var tonåring. Kevin berättar att han gått i skolan men att hans mål i livet aldrig varit 
förenade med skolan. Han berättar att han delvis försörjer sig genom kriminella handlingar, 
vilka framstår som våldsbrott där han bland annat berättat om utpressningar och misshandel. 
  
Jakob: Jakob har fem syskon, varav två av dessa är hans halvsyskon. Jakobs föräldrar är 
skilda och hans pappa har en ny familj, bestående av en fru och barn. Hans relation med hans 
pappa har inte varit alls bra sedan hans föräldrar skilde sig. Relationen mellan Jakob och hans 
pappa beskrivs sedan skilsmässan som nästan obefintlig. Jakob har ingen fullgjord 
gymnasieexamen och försörjer sig genom att begå brottsliga handlingar, mestadels 
narkotikaförsäljning. 
  
Alexander: Alexander har tre syskon och är yngst i syskonskaran. Han har haft två äldre 
bröder men har i nuläget en äldre bror på grund av att den andra blev mördad. Alexander 
beskriver att han under hans uppväxt haft närvarande föräldrar men att hans relation med sina 
föräldrar försämrades främst efter hans brors bortgång. Alexander berättar att han sedan 
högstadiet började missköta skolan och har ingen fullständig gymnasieexamen. Alexander 
försörjer sig genom att sälja olagliga medel och begår även våldsbrott. 
  
Josef: Josef har tre syskon och är näst äldst i syskonskaran. Enligt Josef har han haft en 
destruktiv och misärfylld uppväxt med en ensamstående mamma som även var sjuk under 
hela hans uppväxt. Josef beskriver att han till mestadels upplevt känslor av utanförskap i 
skolan och övriga samhället. Josef har även alltid känt en press att bidra till familjen 
ekonomiskt på grund av hans far varit frånvarande och övriga familjesituation. Han berättar 
även att han aldrig tyckt att skolan varit något för honom samt att han suttit i fängelse sex år 
av sitt liv. Josef berättar att han försörjer sig mestadels genom narkotikaförsäljning och 
stölder. 
 
5.1 Uppväxtmiljö 
Samtliga intervjupersoner har växt upp och lever kvar i utsatta områden. I utsatta områden 
finns  flertalet riskfaktorer vilka kan leda till en bristande framtidstro, hög arbetslöshet, 
misslyckad skolgång och övriga hälsoproblem. Områdena som undersökningsdeltagarna vuxit 
upp i betraktas även som segregerade miljonprogramsområden. På förfrågan om 
respondenterna tror att de hade levt en kriminell livsstil om de hade vuxit upp i ett område 
med en annan, högre samhällsklass berättade två av intervjupersonerna att de tror att 
sannolikheten hade varit lägre om de inte vuxit upp i ett utsatt område. Tre av respondenterna 
svarade att de tror att risken att begå brott hade varit obefintlig om de vuxit upp i en högre 
samhällsklass. En respondent berättade om en tro om ett yrke som tandläkare och ett liv som 
inte bestod av att begå brottsliga handlingar om han vuxit upp i ett område med högre 
samhällsklass. Kevin beskriver hur han ser på sitt uppväxtområde och hur det kan ha haft en 
påverkan på hans kriminella livsstil.    
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Kevin: Nej det tror jag absolut inte utan då tror jag att man fått anpassa sig till dom grejerna som 
finns i det området men här där jag växte upp fanns det andra som tyckte och tänkte som jag och 
då vart det lättare att göra de kriminella handlingarna än att vara upptagen med skola och 
träningar.  I dom mer utsatta områden bor det tyvärr sånt folk som håller på med kriminalitet och 
där man bor har en väldigt stor betydelse för hur det ska sluta senare i livet,  det behöver inte vara 
just på grund av området som man blir kriminell men det är en bidragande faktor vart man bor till 
att hamna i kriminalitet kontra till att inte hamna där.  

 
Utifrån citatet ovan är områdena som respondenterna vuxit upp en bidragande roll för hur 
deras livsstil utvecklats. Kevin talar om att han under sin uppväxt sett och upplevt kriminalitet 
på nära håll. Han talar om att området han vuxit upp i präglas av kriminalitet vilket han även 
menar underlättar för en individ att hamna i en kriminell livsstil. Samtidigt som han talar om 
att detta, att vara uppvuxen i ett område där kriminalitet är desto påtagligare talar han även 
om att det endast är en bidragande faktor. Utsatta områden, där kriminalitet är synligt 
påtagligt behöver inte vara den avgörande faktorn till om en individ kommer att utveckla en 
kriminell livsstil. I segregerade orter eller stadsdelar där det bor människor med olika sociala 
problem och avvikande beteenden är risken enligt Sarnecki (1981) högre för den unge att 
utveckla ett kriminellt beteende. Kriminologisk forskning visar att barn och ungdomar som är 
uppvuxna i socioekonomiskt utsatta områden löper större risk för att utveckla ett kriminellt 
levnadssätt än de barn och ungdomar som lever i en högre samhällsklass (Eriksson, 2009; 
Ring 1999). 
 
Intervjupersonernas svar att risken att utföra brottsliga handlingar hade varit lägre om de hade 
haft bättre socioekonomiska förutsättningar kan enligt Bergström (2012) förstås som ett sätt 
att rättfärdiga kriminella handlingar genom att peka på samhällets orättvisa eller 
omständigheter som denne inte kan påverka. Enligt Baumans (2008) teori om 
konsumtionssamhälle är de människor som lever i socioekonomisk utsatthet exkluderade från 
det resterande samhälle. Bauman använder sig av begreppet underklass som bland annat 
innefattar kriminella, vilka på grund av deras oförmåga till att bidra till det moderna 
konsumtionssamhället blir segregerade. Vidare menar Bauman att för att bli inkluderade i 
samhällsordningen kan vissa människor begå brottsliga handlingar som resulterar i 
ekonomiskt kapital och även inkludering (Bauman, 2008). Bauman talar om orsaker till 
utanförskap och om effekterna av utanförskap. Kriminalitet kan förstås som ett resultat av 
segregation och att begå brottsliga handlingar kan förstås som ett sätt att hantera segregation 
och utanförskap.  
 
5.2 Relation till familj 
För att förhindra utvecklandet av en kriminell livsstil är det viktigt att föräldrar under 
uppväxten är närvarande, engagerade, bryr sig om barnet, lyssnar till barnet och är förstående. 
Våra resultat visar att fyra av våra totalt sex undersökningsdeltagare haft en frånvarande fader 
under sin uppväxt. Relationen till fadern beskrivs av respondenterna som icke-existerande, 
svag eller destruktiv. Två av respondenterna talar om fäder som inte bor i Sverige delar eller 
hela deras liv. En av respondenterna talar om en far som försvinner efter en skilsmässa och en 
annan respondent om relationen mellan honom och hans far som aldrig riktigt fungerat. Josef 
beskriver hur hans frånvarande fader haft en inverkan på utvecklandet av hans livsstil. 
 

Josef: Min pappa har aldrig funnits här för mig, han har aldrig bott i Sverige, så det har varit lite 
hat mot honom, min mamma har bott här, hon har gjort sitt bästa men som sagt det är svårt för en 
ensamstående förälder med fyra barn, men det är så det ligger till […]  Att vara ensamstående 
förälder med fyra barn plus att mamma var sjuk så ofta gjorde att jag fick sälja droger, sälja sprit, 
sno grejer med andra grabbar […]  första gången jag snatta måste varit när jag var 8-9 år, sen efter 
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det blev det bara grövre och grövre.[…] det är  sjukt hur mycket saker man har gjort när man 
tänker tillbaka för att få mat på bordet.  

   
Josef beskriver delvis ett hat gentemot sin far för att han aldrig funnits där för honom men 
även ett ansvar om att han måste lägga mat på bordet, det vill säga försörja familjen 
ekonomiskt. Josef och hans familj levde utan en far vilket kan förstås ha försämrat deras 
ekonomiska situation. Han växte upp i socioekonomisk utsatthet med en ensamstående 
mamma och tre syskon. Han beskriver under intervjun att hans mamma varit sjuk under hela 
hans liv vilket kan ha begränsat hennes förmåga att arbeta vilket förstärker familjens 
ekonomiska utsatthet ytterligare. Josef berättar att han började begå brott när han var 8-9år, en 
ålder som omöjliggjorde att han då skulle kunna arbeta med ett lagligt arbete. Mot bakgrund 
av detta har faderns frånvaro haft en bidragande roll till att Josef började begå brott.  
 
De negativa relationer som respondenterna beskriver till sina fäder under uppväxten kan 
tolkas i termer av svag anknytning. En av de fyra huvudbegrepp som innefattas i teorin om 
sociala band är anknytning och handlar om att individer som har nära och varma relationer till 
sina föräldrar utvecklar starkare sociala band och löper därför mindre risk för att utveckla ett 
normbrytande beteende i form av brottsliga aktiviteter (Chriss, 2007). Enligt tidigare 
forskning kan barn som växer upp utan en fader resultera i negativa konsekvenser. Fadern kan 
exempelvis hjälpa barnet med att stärka sin självkontroll och disciplin vilket visat sig vara 
karaktärsdrag som saknas hos brottsaktiva ungdomar (Popenoe, 1996). Det kan tänkas att den 
saknade fadersfiguren och förebilden i familjen inneburit bristande självkontroll och disciplin 
för intervjupersonerna som bidragit till att de i redan vid tidig ålder börjat begå brottsliga 
handlingar. 
  
Detta är dock inte deterministiskt för samtliga av intervjudeltagarna, det vill säga att ha ett 
svagt socialt band till föräldrar. Två av våra intervjudeltagare beskrev djupa och goda sociala 
band till sina föräldrar. Dessa intervjudeltagare beskrev dock även andra orsaksförhållanden 
som kan tänkas ha påverkat och försvagat de sociala banden. Dessa orsaksförhållanden kunde 
exempelvis vara avslutade fritidsaktiviteter eller byte av umgänge som ledde till utveckling 
mot en mera destruktiv livsstil innefattande av brottsliga handlingar, vilket 
undersökningspersonerna också menar har haft en negativ påverkan på relationen till 
föräldrarna. Elias berättar om en otroligt bra uppväxt med två närvarande föräldrar men även 
om två olika umgängeskretsar. En av dessa umgängeskretsar bestod av brottsaktiva 
ungdomar. Vad gäller uttalandet från Elias kan det förstås att de sociala banden till hans 
föräldrar förändrades till det sämre i samband med en ny umgängeskrets som hade ett negativt 
inflytande på honom. Elias började umgås med en vänskapskrets utanför skolan som begick 
brottsliga handlingar vilket hans föräldrar var negativt inställda till och han menar att detta 
försämrade hans relation med hans föräldrar. Genom det Elias berättar kan det förstås att han 
hade starka sociala band till sina föräldrar fram tills att hans umgängeskrets förändrades. 
Detta stärks även av vad som framgår av tidigare forskning vad gäller sambandet mellan 
sociala band och kriminalitet. Risken att begå brott ökar när ungdomen har svaga sociala band 
eller ytliga relationer till sina föräldrar samt lever under familjeförhållanden med bristande 
föräldratillsyn (Ring, et al., 2013). 
 
Ytterligare en respondent, Alexander berättar om hur avslutandet av hans fritidsaktivitet, att 
spela fotboll ledde honom in i den kriminella livsstilen. Han berättar att när han spelade i en 
fotbollsklubb skötte han sig och utförde inte brottsliga handlingar. Alexander inledde sin 
kriminella karriär efter att han slutade spela fotboll vilket han uttrycker i följande citat “Det 
var efter att jag sluta med fotbollen som allting gick som det gick“.  
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Ovanstående resultat gällande Alexander kan förstås utifrån begreppet involvering. Chriss 
(2007) beskriver begreppet involvering som tidsmässig engagemang i sociala aktiviteter, 
exempelvis idrottsföreningar. Det innebär att individer som är involverade i exempelvis 
idrottsföreningar delvis får mindre tid för kriminella aktiviteter samt att föreningsaktiviteter 
bidrar till positiva socialiseringar in i konstruktiva intressen (Chriss, 2007). När en individ är 
involverad i en idrottsförening medför det även kontakt med andra ungdomar med ömsesidiga 
intressen som för de samman, vilket medför en positiv anknytning och olika åtaganden som är 
både givande och tagande. Enligt Chriss (2007) innebär avbrott från konventionella 
aktiviteter, som aktivitet i idrottsförening en ökad risk för andra umgängeskretsar och 
aktiviteter som kan vara destruktiva för ungdomen. Det blir särskilt uppenbart att det var 
fotbollen som fungerade som en skyddsfaktor mot brottsliga- och övrigt avvikande handlingar 
för Alexander.  
 
5.3 Skolgång 
Våra intervjuer visar att majoriteten av undersökningsdeltagarna inte varit engagerade i 
skolan eller haft som mål att gå ut skolan med fullständiga resultat. Tre av våra sex 
respondenter har studerat på gymnasienivå men har inte en fullständig gymnasieexamen, två 
respondenter har inte studerat på en gymnasial nivå. Dessa fem respondenter är tydliga med 
att vägen till deras mål i livet inte är förenade med skolan. Kevin förklarar att han hade andra 
planer än de skolan kunde erbjuda. Han talar om att skolan upplevdes som något jobbigt och 
att hans mål inte kunde nås genom att studera.  
   

Kevin: Jag kanske gav skolan 50% chans medan dom jag umgicks med då kanske gav 20-10% till 
skolan […]  vi hade andra planer än skolan. Skolan var bara något utdraget skit som var segt, som 
aldrig tog slut. Vi var upptagna med massa andra grejer. Vi ville ha mycket grejer och det som vi 
ville ha kunde vi inte få genom skolan.  

 
Skolan kan fungera som en skyddsfaktor och socialiseringfaktor i form av rutiner och 
åtaganden som måste fullföljas exempelvis examineringar och en gynnande social miljö. För 
Kevin fungerade skolan inte på detta sätt, han berättar att han inte gav skolan en 
hundraprocentig chans då han hade planer som inte var förenade med skolan. Han uttrycker 
att han och hans umgängeskrets hade andra planer vilket kan tolkas som att den tid som 
egentligen skulle avsättas till skolan istället spenderades med andra ungdomar som hade 
likvärdig syn på skolan. Begreppet åtagande inom teorin om sociala band går att tillämpa i 
analysen av respondenternas syn på skolan. Åtagande innebär att individen har mål i livet, 
exempelvis utbildning eller arbete. En individ som har mål att få bra betyg och en hög 
yrkesposition löper mindre risk att begå brottsliga handlingar (Chriss, 2007). Dessa fem 
respondenter hade inte mål i livet som inkluderade utbildning eller lagligt arbete vilket 
innebär att de löper en högre risk för att begå brott.  
 
5.3.1 Att leva i två världar 
Vi hade dock en respondent, Adam, som påvisade det motsatta, han har mål i livet som 
inkluderar en hög akademisk utbildning men trots detta begår han brottsliga handlingar. 
Adam studerar i dagsläget på en högskola samtidigt som han begår brott. Detta visar att trots 
att en individ har mål i livet och skyddsfaktorer i form av rutiner och andra åligganden 
betyder inte det per automatik att personen kommer leva ett liv utan att begå brottsliga 
handlingar. Adam förklarar att han studerar på en högskola och begår brott samtidigt och 
uttrycker sig på följande vis:  
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Adam: Jag vet inte om man kan kalla det för yrke eller sysselsättning men asså jag tjänar pengar 
på olika sätt och samtidigt som jag studerar på högskolan också […] det som genererar pengar 
snabbast, enklast och ger minst huvudvärk det är att sälja narkotika men det beror på vilken 
kundkrets jag har, som nu när jag pluggar så har jag en kundkrets bland studenterna. […]  om 10 
år så tror jag att jag lämnat all den här skiten, jag är färdigutbildad, jobbar lagligt och tjänar vita 
pengar.  

 
Till skillnad från övriga respondenter har Adam en stabilitet i form av en framtida hög 
utbildning. Han uttrycker dessutom att han i framtiden ska försörja sig med lagliga pengar 
utan att begå brott. Han har därmed mål i livet som är förenade med åtaganden vilket enligt 
Chriss (2007) minskar risken för att begå brottsliga handlingar. Vidare kan delbegreppet 
superoptimism i Bergströms (2012) teori om kriminella tankemönster tillämpas i ovanstående 
citat. Adams framtidsplaner innehåller inga tankar om att bli gripen för de brott han begår 
trots att risken föreligger. Istället framgår det att han kommer fortsätta begå brott fram tills 
dess att han är färdigutbildad och därefter arbeta och tjäna lagliga pengar. I dagsläget 
överskattar han alltså sin förmåga och ser inga risker med att begå brottsliga handlingar. 
 
5.4 Umgänge  
Samtliga intervjupersoner har haft och har fortfarande en brottsaktiv umgängeskrets. Det vi 
undersökt är om individen är ensam eller i gemenskap med sina kamrater vid första tillfället 
de begick ett brott. Samtliga respondenter i vår studie begick sitt första brott i gemenskap med 
en eller flera kamrater och de menar att grupptrycket och umgänget haft en bidragande faktor 
till att de började att begå brottsliga handlingar. Josef berättar om hur han alltid känt sig 
utanför i samhället och bland vänner men att han till slut hittat en umgängeskrets, vilka var 
brottsaktiva som inkluderade honom. Han uttrycker sig på följande vis:  

 
Josef: Jag kände mig utanför, sen hittade jag samma umgänge som hade samma problematik som 
mig och accepterade mig för den jag är. Det blev en gemenskap och sen därifrån byggde vi det 
vidare till kriminalitet. […]  jag växte upp med ett umgänge där alla var kriminella, där vi börja 
med att snatta sen gick vi över till grövre brottslighet, man var ute sena nätter och man gjorde allt 
möjligt tillsammans.  

  
Josef berättade i intervjun att han har en diagnos som påverkar hans förmåga att kontrollera 
sitt beteende, detta menar han fick honom att känna sig utanför. Han fann sedan en 
umgängeskrets med samma problematik som accepterade honom för den han är. Han 
beskriver att den nya umgängeskretsen blev en gemenskap och det kan tydas att 
inkluderingen i gruppen blev en trygghet för Josef. Han beskriver vidare att gemenskapen 
byggdes vidare till kriminalitet och att brotten begicks tillsammans med kamraterna. 
Ovanstående kan förstås utifrån begreppet anknytning i teorin om sociala band. Anknytning 
innebär att ha nära och varma relationer till andra personer samt känslighet för åsikter (Chriss, 
2007). Enligt Fondén (2013) är det vanligt att ungdomar söker sig till personer som de anser 
sig vara likasinnade med. Josef beskriver att han upplevde utanförskap men när han fann en 
umgängeskrets som han hade något gemensamt med kan han ha utvecklat nära och varma 
relationer till vänner som resulterade i starka sociala band inom kamratgruppen. I det här 
avseendet kan dock de starka sociala banden anses vara destruktiva då kamratgruppen började 
begå brottsliga handlingar tillsammans. Fondén (2013) menar att umgänge har en negativ 
påverkan på ungdomsbrottsligheten. Många ungdomar tror själva inte att de hade begått brott 
i samma utsträckning om de inte hade umgåtts med brottsaktiva kamrater. För många 
ungdomar har vägen in den kriminella karriären berott på att de vill bli accepterade och 
respekterade av umgängeskretsen. När brottsaktiva individer umgås i grupp kan de uppmuntra 
varandra till att begå brottsliga handlingar och för många är umgängeskretsen vägen in i den 
kriminella karriären (Fondén, 2013).   
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Det går inte att påstå att umgängeskretsen är en avgörande faktor för om en individ kommer 
att begå brottsliga handlingar men det går att se att umgängeskretsen kan influera en individs 
förhållningssätt gentemot beteenden och handlingar. Enligt Sarnecki (1981) kan grupptrycket 
vara en bidragande faktor till att brottsliga handlingar begås. Som det beskrivits ovan har 
ingen av våra undersökningsdeltagare begått sin första brottsliga handling ensam, varför 
vikten av acceptans och inkludering i umgängeskretsen förstärks. Om dessa ungdomar skulle 
vägra att begå brottsliga handlingar i en grupp där samtliga kamrater begår brottsliga 
handlingar föreligger det en risk att bli exkluderad från gemenskapen. Samtliga respondenter i 
vår studie har en umgängeskrets som består av människor som begår brott. Eftersom 
umgängeskretsen har en betydande påverkan på individers förhållningssätt gällande brottsliga 
handlingar anser vi det som en bidragande faktorer till varför våra respondenter utvecklat en 
kriminell livsstil.  

5.5 Förebilder 
Samtliga respondenter menar att de haft kriminella individer som förebilder. Respondenterna 
berättar bland annat om förebilder som varit äldre syskon, släktingar medan andra berättar om 
äldre personer som bor i området de är uppvuxna i. Dessa förebilder menar respondenterna 
har varit kriminella med hög position. Förebilderna har exempelvis haft, exklusiva bilar, 
kläder och klockor vilket har varit materiella ting som intervjupersonerna strävat efter att ha. 
Adams förebilder har varit äldre personer från området han är uppvuxen i och han uttrycker 
sig på följande sätt:  
 

Adam: Det var alltid när man var yngre att man såg upp till de äldre som stod i centrum som 
gjorde dom här grejerna som man såg upp till, man tänkte “shit den där snubben är respekterad,” 
han har en aura kring honom, han har en fet bil, smycken, pengar och han kan säga till folk vad 
dom ska göra. Man tänkte liksom “en vacker dag ska jag bli som dig eller ta över din plats.” 

 
Adam beskriver sina förebilder som personer med höga positioner och han imponeras av det 
som dessa personer har åstadkommit. Han beundrar både deras sätt att vara på men även 
materiella saker de har. Adams mål är att en dag bli som hans förebilder eller att ersätta deras 
position. Förebilderna är personer som begår brottsliga handlingar och de har nått sin position 
genom att leva en kriminell livsstil. Det kan därmed tänkas att vägen till Adams mål, att bli 
som hans förebilder, förutsätter att han behöver utveckla en kriminell livsstil. Mot bakgrund 
av ovanstående kan den tidiga kriminella fasen som Bergström (2012) lyfter tillämpas. Fasen 
innefattar ofta en förebild som individen sett upp till och influeras av. Under denna fas begås 
brott med mål att nå en högre position inom den kriminella världen och brotten begås i flera 
fall för att imponera på deras förebilder, vilket ämnas att resultera i en högre position i 
karriären (Bergström, 2012). Det är diskuterbart om människor med en kriminell 
livsstil  blivit upplärda av sina förebilder som lever med en kriminell livsstil. 
Respondenternas beskrivningar av deras förebilder och hur deras livsstil ser ut i dagsläget 
antyder dock att dessa förebilder har fungerat som en bidragande faktor till utvecklandet av 
deras kriminella livsstil. 
 
5.6 Snabba pengar  
Det tydligaste motivet till varför våra respondenter fortsätter upprätthålla en kriminell livsstil 
är tillgången till “snabba pengar”. Samtliga av våra respondenter menar att de genom att begå 
brott kan skaffa mycket pengar på kort tid. Vissa av respondenterna menar att de omöjligen 
hade kunnat få ett lagligt arbete på grund av sitt förflutna. Medan vissa respondenter anser att 
det inte är värt att arbete lagligt då det inte kommer generera lika mycket pengar på så kort 
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tid. Elias är en av de respondenter som anser att det inte är värt att arbeta lagligt och uttrycker 
följande:  
  

Elias: Det är framförallt pengarna och girigheten som får mig att fortsätta leva den här livsstilen 
[…] man kan inte få de här pengarna genom att jobba som en Svensson 8-17, aldrig  […] Det är 
för lite pengar och för mycket jobb […] Hellre att vara kriminell än att plugga, du pluggar i 
Sverige tills du är 25-26 år minst och sen ska du jobba fram tills du är 65 och sen kommer din 
pensionslön ligga på 14 000 efter skatt i månaden, fattar du, du jobbar tills du är 65 och sen ska du 
leva på 14 000 i månaden.  

 
Elias beskriver att det framförallt är pengarna som kan genereras genom att begå brott som får 
honom att fortsätta leva en kriminell livsstil. Han menar att en laglydig livsstil innebär för 
mycket arbete och för lite pengar. Det finns inget som antyder på att Elias livsstil är något 
negativt för honom. Han har inte blivit ertappad för de brott han begått och uttrycker inte att 
han anser att hans livsstil är felaktig. Han tjänar dessutom höga summor pengar som han 
menar att han inte skulle gjort om han hade haft en laglydig livsstil. Därmed kan det förstås 
vara oförståeligt varför Elias skulle vilja förändra denna livsstil. Ovanstående kan förstås 
utifrån Bergströms (2012) tankemönster om intellektuell lättja. Den intellektuella lättjan 
handlar om att den kriminelle väljer den enklaste utvägen för att undvika smärta, få snabba 
belöningar och ta sig ur situationer på enklast möjliga vis trots att det kan innebära negativa 
konsekvenser i längden. Intellektuell lättja som tankemönster handlar även om att den 
kriminelle ska bli rik på så kort tid som möjligt (Bergström, 2012). Detta går i linje med vad 
Fondén (2013) beskriver är avgörande för ungdomar i deras brottsliga beteende, alltså 
möjligheten att införskaffa snabba pengar trots deras unga ålder. Utifrån intervjumaterialet 
har vi konstaterat att den främsta anledningen till att intervjupersonerna fortsätter att 
upprätthålla den kriminella livsstilen är på grund av de snabba pengarna som finns att 
införskaffa genom att begå brottsliga handlingar. När de vänjer sig vid att införskaffa mycket 
pengar på kort tid blir det problematiskt att anpassa sig till samhället, att ha ett lagligt 
heltidsarbete och få ut betydligt mindre pengar. 
 
Bauman (2008) menar vidare att individer kan begå brottsliga handlingar när de inte uppfyller 
de krav som konsumtionssamhället ställer. När statliga resurser och övriga samhälleliga 
resurser sviktar kan kriminella gärningar skapa en ekonomisk trygghet. Som ovan beskrivet 
berättar respondenterna om pengar som den främsta drivkraften till att de började begå 
brottsliga handlingar. Intervjupersonerna uttrycker även att de har haft brottsaktiva förebilder 
som fungerat som en vägledning till deras målsättningar i den kriminella karriären. 
Förebilderna beskrivs som personer med hög ekonomiskt status vilka har dyra materiella 
saker, såsom klockor, bilar, kläder etcetera. Genom att begå brott får ungdomarna en högre 
inkomst vilket resulterat i att de kan konsumera mer och därmed köpa de dyra materiella 
sakerna som de eftersträvade. Enligt Bauman (2008) gör detta dem till värdiga medlemmar i 
konsumtionssamhället. Teorin förklarar även det inre tvånget av att inkluderas i 
konsumtionssamhället som även medför att det inte är tillräckligt med den grundläggande 
ekonomiska tryggheten som välfärdssamhället ger och gör diskursen om relativ fattigdom 
relevant.  
 
5.7 Makt och självkänsla  
Utöver de snabba pengarna som kan införskaffas genom att begå brottsliga handlingar, är 
makt och status bland det främsta motiven till att våra respondenter fortsätter upprätthålla en 
kriminell livsstil. Samtliga av våra respondenter menar att de genom att begå brott får makt 
och flera av dem verkar trivas med känslan och befogenheten att använda makt. Strävan efter 
makt är sammankopplad med status. När intervjupersonerna utövar makt genom att begå 
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brott, i flera fall våldsbrott, uppger de även att dessa handlingar även ger dem status. En 
respondent, Alexander uttrycker “när man begår brott så får man status, människor ser dig 
med helt andra ögon, jag får makt jag kan göra lite vad jag vill mot vissa människor och jag 
ska inte ljuga, jag gillar det”. Många respondenter talar om synen andra människor får på 
dem när de begår brott. Det går att tydas ur samtliga intervjuer om hur makt och status är 
förenade. Vissa respondenter som Alexander sade i klartext hur makt och status är förenade 
medan det i andra intervjuer kan tydas hur deras maktpositioner ger de status i den kriminella 
världen. Kevin berättar om hur han ser sig själv som en ledargestalt som utövar våldsbrott.  

 
Kevin: Jag har aldrig hamnat i situationer där någon har lett mig jag har oftast lett folk och varit 
hur ska man säga det kanske låter töntigt men lite av en boss så folk har gjort saker så som jag har 
velat att dom ska göras […] helt ärlig så kan det handla om att pressa folk, misshandla folk, ibland 
kan man ta ut folk i skogen och sådär skrämma dom till max. 

 
Kevin ser på sig själv som en person med hög hierarkisk position. Han beskriver sig själv som 
en ledargestalt som alltid får människor att göra det han vill och hans maktutövningar utövas 
genom våldsbrott. Det går inte att undgå att hierarkiska positioner innehåller maktaspekter 
och Kevin beskriver att han besitter en hög maktposition. Denna maktposition tycks försvaras 
genom att han begår våldsbrott som är handlingar som ger honom status bland andra 
människor med samma livsstil. Bergström (2012) menar att den kriminelle ofta vill kunna 
kontrollera sin omgivning och att det oftast grundar sig i en dålig självkänsla. För att 
kompensera bristen av inre kontroll hävdar sig den kriminelle mot människor i sin omgivning 
och får därmed yttre kontroll.  
 
Vid frågan om vad våra respondenter har för självkänsla, det vill säga uppfattningen de har 
om sig själva svarade samtliga våra respondenter att de har en bra självkänsla och menar att 
deras brottsliga handlingar inte definierar vilka de är som personer. Jakob beskriver tydligt att 
han har en bra självkänsla genom att uttrycka följande  “Jag ser inte mig själv som en dålig 
person […] Jag tycker inte att alla mina val definierar vem jag är och så, utan som person 
skulle jag säga att jag har en bra självkänsla”. Bergströms (2012) syn på sambandet mellan 
viljan att ha makt och en dålig självkänsla fallerar delvis vad gäller vårt resultat. Bergström 
(2012) menar att ungdomarna har en bristande inre kontroll och för att kompensera detta 
hävdar sig den kriminelle genom att utöva makt på sin omgivning. Vårt intervjumaterial visar 
dock det motsatta då alla våra respondenter visar på viljan att nå en hög maktposition som ger 
dem status samtidigt som de beskriver att de har en bra självkänsla. Detta kan förstås vara en 
anledning till varför våra respondenter upprätthåller en kriminell livsstil. Det vill säga när de 
både upplever att de har makt och har en bra självkänsla går det inte att återfinna större 
anledningar till varför de skulle vilja lämna en sådan livsstil.  
 
5.8 Rättfärdigande av brottsliga handlingar  
Flertalet av våra respondenter förklarar sina brottsliga handlingar genom att ange anledningar 
till varför just han, som enskild individ begått brottsliga handlingar. Många av dem talar om 
en samhällsstruktur, exempelvis segregerade områden, vilka hade sett likadana ut oavsett om 
han begått dessa brottsliga handlingar eller inte medan någon annan menar att det finns en 
skälig anledning till att han begått ett brott. Adam är en av våra respondenter som rättfärdigar 
sina brott genom att uttrycka sig på följande sätt:  
 

Adam: Jag ser det inte som jag gör en dålig grej för om inte jag gör det så kommer någon annan 
göra det så varför ska Pelle tjäna pengar när jag kan ta pengarna själv, det är på det sättet jag gör 
mina pengar […] grejen är om jag ska va helt ärlig så kallar jag inte mig själv kriminell. Ja, jag 
gör kriminella handlingar men jag är inte kriminell jag kallar mig själv för en opportunist. Jag tar 



 

 
 

25 

det som är mitt. Jag tar det som är rätt för jag pluggar ändå i skolan […] Det är en kriminell 
handling men jag måste också äta. 

 
Adam menar att oavsett om han begår brott eller inte så kommer kriminalitet alltid finnas. 
Han menar att det är på detta sätt han tjänar pengar på och intar ett oförstående 
ställningstagande till varför någon annan person istället för honom skulle tjäna dessa pengar. 
Adam identifierar inte sig själv som kriminell trots att han begår brott, han menar istället att 
han begår brotten för att han också måste äta, det vill säga försörja sig. Han menar dessutom 
att han har rätt till detta då han studerar. Det kan tänkas att han väger upp sina brottsliga 
handlingar med de handlingar som anses vara accepterade i samhället, exempelvis att studera.  
 
Ovanstående kan förstås med begreppet rättfärdigande ur Bergström (2012) modell. Enligt 
Bergström (2012) är detta den vanligaste förklaringen till varför individer begår brottsliga 
handlingar. Den kriminelle rättfärdigar ett brott genom att utge förklaringar till sina olagliga 
handlingar. Det är vanligt att den kriminelle skyller på att samhället är orättvist eller på 
omständigheter som denne själv inte hade kunnat påverka (Bergström, 2012). Respondenterna 
rättfärdigar sina brottsliga handlingar vilket gör det möjligt för de att fortsätta upprätthålla en 
kriminell livsstil. Ronel (2011) beskriver att en kriminell livsstil upprätthålls genom en 
“criminal spin” som innebär en växelverkan mellan individ, grupp och situation med en 
växande självcentrering där individens handlingar legitimeras och därmed blir rättfärdigade. 
Studier visar även att socioekonomisk bakgrund är en central faktor till att inleda och 
upprätthålla en kriminell livsstil. Människor som lever i socioekonomisk utsatthet förväntas 
begå brottsliga handlingar i större utsträckning än människor en högre ekonomisk klass 
(Ring, 2007). Forskning påvisar även hur den yttre sociala miljön påverkar ungdomars livsstil 
(Stattin, 2001). Våra respondenter förklarar sina brottsliga handlingar dels genom att de anser 
att deras handlingar är rättfärdigade och dels genom att tala om omständigheter de inte kan 
påverka som, sociala strukturer och uppväxtförhållanden. Denna typ av tankemönster, att 
rättfärdiga sina brottsliga handlingar resulterar i att respondenterna fortsätter upprätthålla en 
kriminell livsstil.  
 
6. Slutdiskussion  
Genom att ta del av ungdomarnas livsberättelser syftar denna studie till att med hjälp av ett 
antal kvalitativa intervjuer fördjupa kunskaperna om varför ungdomar från utsatta områden 
inleder en kriminell karriär och sedan fortsätter upprätthålla en sådan livsstil. Följande 
diskussioner och vårt resultat är endast förklaringar och möjliga orsaker till att vissa 
ungdomar inleder och upprätthåller en kriminell livsstil. Det är av vikt att ha i beaktandet att 
detta inte är representativt för samtliga ungdomar som vuxit upp och lever i en 
socioekonomiskt svår och utsatt miljö.  Studien har kommit fram till att det finns flera 
faktorer under hem- och uppväxtmiljön som påverkat intervjupersonerna till att utveckla en 
kriminell livsstil. Det finns dessutom flera motiv till att våra respondenter fortsätter att 
upprätthålla den kriminella livsstilen. De faktorer som påverkat intervjupersonerna till att 
utveckla en kriminell livsstil är, uppväxtmiljö, bristande familjeförhållanden, bristande 
skolgång och brottsaktiva kamrater. De främsta motivet till att ungdomarna fortsätter 
upprätthålla den kriminella livsstilen är kriminella förebilder, snabba pengar, makt, och 
rättfärdigandet av sina brottsliga handlingar. 
 
En av de mest utmärkande faktorerna som vi sett påverkat intervjupersonerna under hem- och 
uppväxtmiljön till att utveckla en kriminell livsstil är en svag anknytning till sina fäder. 
Ungdomar som lever i en socioekonomisk utsatthet och växer upp utan en fader kan innebära 
en ytterligare lägre ekonomisk status på grund av att män statistiskt tjänar mer än kvinnor, 
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vilket per definition innebär en lägre inkomstkälla för familjen i helhet (Bernhardtz 2013). 
Detta kan förstås som att ungdomarna begår brottsliga handlingar för att bidra till att höja 
familjens ekonomiska status men även på grund av att de lever i miljöer som präglas av att 
använda våld inför sitt umgänge för att uppnå maskulin status. En norm som präglar 
brottslighet är aggressivitet vilket påvisas tydligt bland dessa ungdomar. Givetvis är inte en 
fader det avgörande för om dessa ungdomar kommer att uppträda aggressivt men eftersom att 
de påverkas av utomstående negativa maskulinitetskonstruktioner kan en far balansera upp 
dessa och prägla dessa ungdomar med andra normer om vad maskulinitet är.  
 
Vårt resultat visar att samtliga respondenters umgängeskretsar består av brottsaktiva kamrater 
vilka delvis har utgjort en väg in i den kriminella livsstilen, men även spelat roll för att 
upprätthålla en sådan livsstil. När föräldrartillsynen brister kan det leda till att ungdomen 
oftare exponeras för olika problem, umgås med kamrater med dåligt inflytande och riskerar 
att utveckla en kriminell livsstil (Stattin, 2001; Sarnecki, 1981). Bristande föräldratillsyn 
innebär inte per automatik att ungdomen söker sig till brottsaktiva kamrater och blir kriminell. 
Den bristande föräldrartillsynen kan dock utgöra en riskfaktor då ungdomsperioden enligt 
Estrada och Flyghed (2013) är en period där ungdomen frigör sig från sin familj och utformar 
en gemenskap med andra jämnåriga. En del ungdomar ser denna frigörelse som ett uppror och 
kan därför hamna i kriminella umgängen (Sarnecki, 1981). Vänner under ungdomsperioden 
har ett stort inflytande på ungdomen och bättre övervakning eller engagemang från 
föräldrarnas sida hade möjligtvis kunnat minska risken för att ungdomen söker sig till sådana 
umgängeskretsar. 
 
Det är även intressant att inkludera diskussionen om att samhällets diskurser skapar ett inre 
tvång som i längden medför att människor kan kontrolleras utan institutioner genom 
internalisering av tillskrivna roller. Bauman talar om produktionssamhället som en fas efter 
konsumtionssamhället. Produktionssamhället gör oss själva till produkter där vi har svårt att 
finna egenvärde utan att skapa ett materiellt mervärde. Produktionssamhället förutsättning är 
ett konsumtionssamhälle som sänker människans egenvärde och reducerar det enbart till det 
materiella värdet där den enskilde kan producera och belöna snabba pengar samtidigt som 
intellektuellt arbete undervärderas. Teorierna grundar sig i marxismens analys av att 
samhällen består av mänskliga interaktioner och positioneringar som resulterar i olika 
utövningar av makt. I den sammanslutningen som samhället består av finns det sedan en 
överbyggnad av makt som är den normativa diskursen. Dessa ungdomar som lever i 
socioekonomisk utsatthet blir utsatta för den normativa diskursen om hur det är att vara en 
ung man från förorten.  
  
Socioekonomisk utsatthet innebär inte per automatik att en individ kommer att inleda en 
kriminell livsstil. Det vill säga att alla som lever med sämre ekonomiska förutsättningar blir 
inte kriminella men det kan vara en bidragande faktor och risk till att begå brottsliga 
handlingar. Vi anser att det sociala arbetet behöver nå en förändring vad gäller förebyggande 
arbete, för att unga män inte ska riskera att inleda en kriminell karriär. Ingripanden mot 
ungdomar som begår brott behöver ske i tidig ålder och bör innefatta både polisiära och 
sociala insatser. Visserligen är det förebyggande arbetet uppbyggt på detta sätt men 
förändringen vi vill förespråka att nå en djupare förståelse hur det är att leva i utsatthet genom 
att ta vara på dessa människors röster. Det är viktigt att satsa på goda uppväxtvillkor för 
ungdomar genom att exempelvis ge mer stöd till familjer med svaga sociala och ekonomiska 
resurser. Samtidigt som det sociala arbetet är av absolut nödvändighet anser vi att det är 
betydande att inkludera invånarna i dessa utsatta områden. Dessa människor har en enorm 
kunskap som är nödvändig att fånga upp, inte minst om hur det är att bo i ett sådant område. 
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Synen behöver förändras, det är inte människorna som besitter en resurssvaghet utan 
samhället som inte tar tillvara på invånarnas styrkor och förmågor. Ett jämställdhetsarbete är 
av vikt med insatser för att stärka fäder i föräldraskap och stöd i jämnare arbetsfördelning 
inom hushållen för att avlasta mödrar, vilket kan bidra till att kvalitativ tid frigörs för barnen 
åt båda föräldrar. Det behövs även inkluderas en diskussion om barns tillgång till 
dagverksamhet såsom dagis och fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning i förhållande till 
arbetsmarknaden. Samtidigt kan det tålas att diskuteras om tillträde till skola och övriga 
sociala institutioner är tillräckligt om inte förutsättningar att tillgodogöra sig det 
institutionerna kan erbjuda finns, exempelvis när skolor erbjuder olika kunskapskapital 
innebär det även olika förutsättningar för ungdomarna att förvalta kunskapen. 
  
Av det som framgår i våra resultat är det svårt, om inte nästintill omöjligt, att avsluta en 
kriminell livsstil. Om en individ har en väl integrerad kriminell karriär kan det i flera fall 
innebära skulder gentemot staten och att avsluta en sådan livsstil tycks innebära mer hinder än 
så. Av det som framgått i intervjumaterialet verkar avslutandet av denna livsstil även innebära 
möjliga skulder till andra människor i den kriminella världen och övriga uppgörelser som kan 
innefatta våldshandlingar. Avslutandet av en kriminell livsstil innebär också en förlorad 
inkomstkälla vilket kan resultera i att individen inte kan försörja sig själv och möjliga 
familjemedlemmar. Allt som oftast förlorar dem de lilla de har och måste påbörja att bygga 
upp sitt liv från start, genom att återuppta studier eller försöka finna ett arbete som tar emot 
dem trots deras kriminella bakgrund. Hindren är många och problematiska men inte 
fullkomligt omöjliga, en av våra respondenter, Josef, beskrev det som, “Det är lätt att komma 
in i den kriminella banan men tiotusen gånger svårare att ta sig ur”. 
  
Den normativa diskursen om rehabilitering för maximal nytta har brutits ner genom att skapa 
så dåliga förhållanden för rehabilitering att det inte är värt att försvara. Istället görs det mer 
och mer anspråk på hårdare straff i motsats till rationella nyttoprincipen med stöd av 
forskning med hänvisning till moral.  Medan det i Danmark införs en annan lagstiftning för de 
som bor i marginaliserade områden (Arbetarbladet, 9 augusti 2018). Inom EU diskuteras 
Sverigedemokraternas förslag om att förvara kriminella på geografiska otillgängliga områden 
utanför EU. Sverigedemokraterna har även uttalat sig positivt till att lägga ut fängelser på 
entreprenad. Vad detta medför för följder för hela samhället till följd av reproduktion av 
riskfaktorer för ökad kriminalitet medför för privilegierade tillgång till oerhört stora kapital. 
Vi måste försvara mänskliga rättigheter och människans egenvärde i förhållande till 
konsumtion, produktion och avkastning för tillväxt av kapital. 
  
Slutligen vill vi påpeka att denna studies forskningsmetod, att tala med de personer som är 
direkt berörda av undersökningsämnet, det vill säga ungdomar som begår brottsliga 
handlingar har särskiljt oss från majoritet av den forskning som i dagsläget bedrivs gällande 
ungdomskriminalitet. Vi vill med detta belysa att vi anser att detta skapar en vidare bild om 
fenomenet och forskare med erfarenhet kan ta nytta av denna metod. För att verkligen få en 
nyanserad helhetsbild om hur kriminalitet bör bekämpas och hur det sociala arbetet bör arbeta 
förebyggande och i konkreta situationer räcker det inte med kartläggningar och statistisk. Vi 
föreslår därmed att det bedrivs vidare forskning genom att samtala med ungdomar som begår 
brottsliga handlingar.  
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Bilaga 1  
Information om deltagande i examensarbete 
 
Som en del i vår [socionomexamen/kandidatexamen] ingår att genomföra ett självständigt 
examensarbete. Syftet med denna studie är att med hjälp av ett antal kvalitativa intervjuer 
fördjupa kunskaperna om varför ungdomar från utsatta områden inleder en kriminell karriär 
och sedan upprätthåller en sådan livsstil. 
 
I examensarbetet genomförs intervjuer med personer om deras upplevelse av deras uppväxt 
och deras kriminella karriär. Intervjuerna spelas in med audio utrustning som tillhandahålls 
av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess 
att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de 
raderas. 
 
Det är frivilligt att delta i studien. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke 
i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-
post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 
göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 
arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 
samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 
Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 
person, och platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 
 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
 
Kontaktuppgifter 
Student: Karim Bodair           Student: Felicia Fagerström Uribe        
Kariim_b@Hotmail.com       Felicia.fagerstrom.uribe@gmail.com   
Handledare: Christina.hjorth-aronsson@telia.com 
 
  



 

 
 

Bilaga 2  
Intervjuguide  
 
Identitet  
1. Berätta om dig själv?  
2. Vart är du född? uppväxtplats och land  
3. Hur gammal är du? 
4. Yrke/sysselsättning? (om vanligt arbete, var det svårt att få?) 
5. Syskon? 
6. Civilstatus (partner/gift/singel?)  
 
Barndom 
1. Berätta om din uppväxt/barndom? 
2. Grundskolan/ vidareutbildning? 
3. Vänner? berätta om din umgängeskrets  
4. Situation i skolan? stökig? hur blev du behandlad? fick du hjälp om behov fanns? 
5. Hierarki bland syskon?  
6. Hur blev du uppfostrad?  
7. Finns det något under din barndom som påverkat dig väldigt negativt  
    (skilsmässa, dödsfall, förälder som lämnat?)  
 
Familjeförhållanden 
1. Hur ser din relation med dina föräldrar ut?  
2. Skulle du vilja ha en förbättrad relation med dina föräldrar? 
3. Är dina föräldrar gifta/skilda? 
4. Var båda dina föräldrar närvarande under din barndom? 
5. Jobbar dina föräldrar?  
6. Om ja, vad jobbar de med?  
7. Om inte, hur försörjer ni er? 
 
Vägen in i kriminalitet  
1. Vad är kriminell för dig?  
2. Ser du på dig själv som kriminell? Om ja, när började du se dig som kriminell? 
3. Varför tror du att man får en kriminell livsstil? 
4. Berätta vad du tror fick dig in i kriminalitet? (pengar, omgivning, överlevnad etc) 
5. Hur tänkte du att ditt liv skulle se ut som kriminell? är det som du förväntat dig? 
6. Tror du att du skulle arbeta med detta om du kom från en annan samhällsklass? 
7. Tror du att du skulle arbeta med detta om du hade andra familjeförhållanden? 
8. Hur gammal var du när du begick ditt första brott?  
- Vad var det för typ av brott?  
- Vad fick dig att begå brottet?  
- Var du påverkad av någon slags drog?  
- Var du ensam?  
- Hur upplevde du det?  
 9. Vad fick/får dig att fortsätta begå brott? 
 
 
Självbild/ identitet 
1. Kan du berätta om din självkänsla om dig själv? Hur ser du på dig själv?  
2. Har du någon förebild? om ja, vem? 



 

 
 

 
Aktiv kriminell  
1. Finns det något du inte klarar dig utan som kriminell? 
2. Finns det någon person du inte klarar dig utan som kriminell 
3. Kan du berätta hur du mår när du är aktivt kriminell? 
4. Kan du berätta om hur din relation med familj ser ut  
5. Vad tror du får dig att stanna i den kriminella livsstilen?  
 
Framtidsutsikter  
1. Är du nöjd med det liv du lever nu? 
2. Vad skulle få dig att förändra din livsstil?  
3. Tror du att du har tillräckligt med resurser för att lämna? om inte vad skulle du behöva? 
4. Vad tror du är den största utmaningen att lämna en kriminell livsstil?  
5. Vad tror du att du gör om 10 år?  
 
  
 


