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Sammanfattning 

I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt 

livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov 

kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar 

begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. I forskningen på området finns inget 

entydigt svar på varför individer börjar begå brott men Bergström (2012) har presen-

terat drivkrafter till kriminalitet och Becker presenterar (1991) en modell som visar 

utvecklingen av en ”avvikande” karriär. Jag har i uppsatsen kategoriserat dessa till driv-

krafter som bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade. Som underlag 

vid tolkningen har jag använt mig före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser. 

Uppsatsens metod är kvalitativ och jag har intervjuat före detta kriminella som är med 

i Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS. Fyra intervjuer genomfördes med informan-

ter som var under 35 år. I uppsatsens resultat kom jag fram till att det sociala arvet med 

främst familjeförhållanden och kriminella i respondenternas närmiljö, där familj och 

bostadsområden utmärker sig som de drivkrafter som drivit dem till kriminalitet. Alla 

anser sig själva vara skyldiga till att de började begå brott och för att dem inte valde en 

annan väg i livet. Deras skolgång har dock varit problematisk och de har antingen inte 

fått eller kunnat ta emot det stöd dem behövt. Trygga familjeförhållanden och funge-

rande skolgång är två av de tungt vägande skyddsfaktorer som kan motverka krimina-

litet. På anstalter har gemenskapen de haft med andra kriminella, spänningen i att begå 

och brott och ekonomiska förtjänster, istället för skyddsfaktorer, skapat dem förutsätt-

ningar samt motiverat dem till att förbli kriminella. Utöver detta har samtliga haft ett 

drog/alkoholmissbruk som bidragit till att de stannat kvar i kriminalitet, samtidigt som 

de upplevt det som svårt att få arbete.   

 

Nyckelord: Socialt arbete, Kriminalitet, Drivkrafter, Före detta kriminella, KRIS.  

 

  

  

  

  

  

 



The motivations of criminality - A qualitative study on notions and experiences of ex. 
criminals on the motivations of criminality  

 

Adem Ajan   

  

Abstract  

In this C-thesis I have studied criminality in regard of motivations behind, conserving and 

relating to a criminal lifestyle. Youngsters are increasingly getting involved in brutal crimi-

nality and I reckoned it important to study why youngsters begins to commit crimes and 

gets engaged in criminality. There is no specific answer to why individuals begin to commit 

crimes in the research on the field, but Bergström (2012) has presented motivations to 

criminality and Becker (1991) presents a model of the development of “deviant” carers. In 

the thesis I have categorized the motivations regarding those behind, conserving and relat-

ing to a criminal lifestyle, and interpreted them with the notions and experiences of ex. 

criminals. The method of the thesis is qualitative, and I have interviewed ex. criminals which 

are members of the association KRIS, Criminals Revanche in Society. Four interviews were 

conducted with respondents who were below the age of 35. I concluded the social heritage 

primary regarding family circumstances, having criminals in the close environment in the 

family and neighbourhood are the motivations which drove them to criminality. All of them 

regards themselves as responsible for starting to commit to crimes instead of choosing a 

different path in life. The schooling has been problematic for all of them and they have all 

either not received or have not been able to receive the support they have needed in school. 

Safe family circumstances and stable schooling are 2 of the most important protective fac-

tors which can discourage criminality. All of them have positive experiences regarding sup-

port of social services and through institutions. Yet the fellowship with other criminals, the 

excitement in committing crimes and financial gains instead of growing up in the realm of 

protective factors, have given them pre-conditions to stay criminal. Furthermore, all of 

them had drug or alcohol addictions that has contributed to their criminality and they have 

felt it hard to get in to work. 

 

Keywords: Social work, Criminality, Motivations, Ex. criminals, KRIS 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Kriminalitet är ett socialt problem som syns i politiska debatter och i media. De senaste 

åren har frågan om väpnade konflikter bland unga kriminella som lett till ett uppmärksam-

mat antal dödsfall varit ytterst aktuell. Det har gjorts en del forskning om kriminalitet men 

det finns fortfarande många frågor som är obesvarade. Det finns också svar som behöver 

uppdateras parallellt med samhällsutvecklingen. Av alla personer i Sverige som misstänktes 

för brott år 2017 var 47% 29 år eller yngre 1 . Ungdomar är ofta inblandade i grov brotts-

lighet, vilket väcker frågor om hur ungdomarna uppfattar kriminalitet och varför de ham-

nar i kriminalitet. Det talas ofta om förebyggande arbete och utifrån socialt arbete anser 

jag att det är väldigt viktigt att förstå orsakerna till att individer begår brott. Detta är också 

vad som krävs till grund för, planerandet och genomförande av förebyggande arbete. Av 

denna anledning anser jag att före detta kriminella är vetenskapligt relevanta källor i min 

forskning som är att studera anledningarna till att de som unga valde kriminaliteten och 

levde som kriminella, oavsett deras ålder vid tiden för undersökningen.  

 

1.2 Problemområde  

Kriminalitet betraktas som ett socialt problem i och med att kriminella handlingar såsom 

hot, våld, stöld, misshandel utgör en fara både mot enskilda individer och mot samhället. 

Brottsliga handlingar ökar ständigt i Sverige och exempelvis har grov misshandel ökat med 

4% mellan åren 2016 – 2017 2. Effekten av kriminaliteten bidrar dessutom till andra sociala 

problem i samhället. Statistik finns kring bakgrundsfaktorer så som kön, ålder, utbildning, 

socialekonomi och etnicitet men färre studier finns angående varför brott begås och hur 

det kan motverkas. En studie som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har gjort visar flertalet 

riskfaktorer som ses som faktorer till att ungdomar väljer den kriminella banan, dock pe-

                                                      

1 https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-14-slutlig-brottsstatistik-2017.html 

2 https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/konstaterade-fall-av-dodligt-vald.html 
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kade forskningen på att goda sociala färdigheter och prosociala attityder har varit de fak-

torer som fungerat som ett skydd 3. Därför anser jag att det behövs mer forskning till att 

undersöka de skyddsfaktorer som håller ungdomarna borta från kriminalitet. Av den an-

ledningen anser jag att det är vetenskapligt relevant och utifrån perspektivet av socialt ar-

bete kunna förklara vad som driver individer till att börja begå brott och leva som krimi-

nella. 

 

Kriminalitet är enligt forskningen relativt och förändras över tid och enligt lagstiftning. I 

den tidigare forskningen på området framgår det att kriminalitet i den sociala bakgrunden 

och närmiljön är riskfaktorer som leder till kriminalitet. I socialt arbete är också förebyg-

gande arbete viktigt och i det fallet visar forskningen att misslyckad skolgång är en starkt 

bidragande faktor, till att personer hamnar i kriminalitet. Det är därför viktigt att identifiera 

de som är i riskzonen för att falla i kriminalitet orsakat av t.ex. otrygghet i hemmet och 

bostadsområdet, och inte minst p.g.a. svårigheter i skolan. På så sätt betraktas också en 

misslyckad skolgång försvåra försörjningsmöjligheter i framtiden, vilket också ökar risken 

till kriminalitet (Vainik & Kassmans: 2018, Kardell & Bergqvist: 2009). De nämnda slut-

satserna är egentligen inte några nyheter utan är vanligtvis ur det perspektiv som samhället 

ser och känner av kriminaliteten och det som från början antas vara den bakomliggande 

orsaken. Det finns också en allmän bild av vad en kriminell gör och sysslar med, och som 

anses ha karaktärsdrag som relaterar till att t.ex. vara ”ansvarslös” och ständigt bryta mot 

lagar och regler. Det är vidare också något som gärna relateras till att vara utbrett hos vissa 

samhällsgrupper som t.ex. invandragrupper i förorterna. I sin tur är det vad stämplingste-

orin säger, att den stigmatisering man kan komma att födas in i och behandlas utefter, och 

då är man helt enkelt ”kriminell” (Bergström: 2012, Dahlstedt & Eliassi: 2018, Becker: 

1997). Det går dock inte att generaliserar stigmatisering d.v.s. en stämpling av att vara kri-

minell som något man föds in i, då livet kan ta en vändning för alla. Frågan lutar då emot 

vad som konkret och specifikt gör att man väljer att begå brott istället för annat, vilket det 

dock inte finns något tydligt svar på (Svedin: 2015, Bergström: 2012).  

                                                      

3 https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018789/2001_15_kriminell_utveckl-
ing.pdf 
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Bergström (2012) presenterar däremot drivkrafter som faktorer till kriminalitet. De kan 

beskriva hur individer faller i kriminalitet och hur de kan utveckla en kriminell livsstil. Jag 

har därför också valt drivkrafterna till kriminalitet som vetenskapligt problem i denna upp-

sats. Jag har undersökt det vetenskapliga problemet som ett fall, genom före detta krimi-

nella individers upplevelser och uppfattningar om sitt liv som kriminella. Kriminellas Re-

vansch i Samhället. KRIS är en förening för före detta kriminella och i uppsatsen har jag 

intervjuat medlemmar i just den föreningen. Det har jag gjort utifrån deras sociala bak-

grund, förutsättningar i samhället och livsstil som kriminella. Ur det sociala arbetets per-

spektiv är detta intressant då det utifrån före detta kriminellas upplevelser och uppfatt-

ningar besvarar frågor om hur det går att förebygga att ungdomar faller i kriminalitet. Den 

amerikanska sociologen Beckers (1991) stämplingsteori har också varit relevant och an-

vänts i uppsatsens analys. Detta angående hur de utvecklat en kriminell karriär utifrån om 

de levt upp till en bild de fått om sig själva p.g.a. sin omgivning, sina handlingar och hur 

andra betraktat dem. I perspektiv av socialt arbete är kriminalitetens drivkrafter och faktu-

met att vara en ”outsider” främst intressant utifrån den inlärning och utformning vi män-

niskor genomgår, i kontakt och även brist på kontakt med vår omgivning. Både Freuds 

driftteorin och Erikssons utvecklingspsykologi visar på den inlärning vi människor genom-

går och hur det bemötande vi får i livet formar oss och vilka konsekvenser våra handlingar 

resulterar (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler 2012: 260ff, 178-215). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva de bakomliggande, bevarande och kriminellt 

livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet utifrån före detta kriminellas egna upplevel-

ser och uppfattningar. I uppsatsen besvaras följande frågor:  

 Vilka drivkrafter drev dem till kriminalitet?   

 Vad hade kunnat motverka att de började begå brott enligt dem? 

 Vilka förutsättningar hade de för att ta sig ur kriminalitet?  

 Vilka drivkrafter höll dem kvar i kriminalitet?  
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1.4 Förförståelse 

Min förförståelse till forskningen är utbildningsbaserad men den innehar även ett inslag av 

mina upplevelser i media. Jag har kommit i kontakt material i tidigare kurser där jag läst 

många artiklar och ett fåtal böcker i hopp om att nå fram till en kunskapslucka för att sedan 

bestämma mig på vilket vis jag kan bidra till det sociala arbetet genom att bedriva min 

forskning. Kriminalitet överlag är ett väldigt brett ämne och jag är medveten om att min 

förförståelse är färgad av media som propagerar väldigt mycket i ämnet i dagsläget.            

Utöver detta har jag ingen erfarenhetsbaserad förförståelse i ämnet eftersom jag inte har 

arbetat med eller haft kontakt med personer i kriminella kretsar.   Jag har även tidigare läst 

på om organisationen KRIS, vilken jag ser som ett självklart val till studien då jag genom 

att besöka deras hemsida upplevde dem som en lämplig organisation att besöka. Det är 

även värt att nämna att jag inte kände någon i organisationen eftersom det hade kunnat 

påverka intervjuerna.                                   

1.5 Disposition 

Avslutningsvis i detta kapitel framgår en presentation av KRIS. I nästa kapitel har jag pre-

senterat tidigare forskning och därefter följer ett kapitel med en presentation och diskuss-

ion av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I kapitel 4 har jag presenterat och diskuterat 

uppsatsens metod och i kapitlet efter det kommer uppsatsens analys. I det 6:e kapitlet 

diskuteras uppsatsens resultat och svaren på uppsatsens frågeställningar. Sist kommer re-

ferenser och bilagor.  

 

1.6 KRIS – Kriminellas revansch i samhället  

Kamratföreningen, Kriminellas revansch i samhället, grundades 1997 av före detta krimi-

nella och missbrukare och föreningen verkar för att hjälpa tillbaka kriminella och missbru-

kare i samhället. De har ca 5000 medlemmar varav ett stort antal är stödmedlemmar, även 

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. De är organiserade i form av lokalföreningar 

och finns även i andra länder, både inom och utanför Norden. De anser själva att kamrat-

stödet, så långt föreningens ekonomi tillåter, är viktigt för att komma tillbaka till samhället 

vid frigivningar från anstalter, då man inte har mer än en ”kasse” när man blir frisläppt. 

Det är inte heller ovanligt enligt dem att kriminella i sambandet med frisläppandet söker 
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sig tillbaka och till och med firar frigivningen med droger och alkohol med tidigare vänner, 

vilket leder tillbaka till ens gamla bana.  

 

Ett viktigt inslag i deras verksamhet är muckhämtning där frigivna hämtas och lotsas in i 

deras verksamhet. Kravet är att man ska gått med i KRIS 3 månader innan frigivning, då 

man också arbetar ute på häkten och anstalter genom t.ex. enskilda samtal i ”Visionrum” 

på anstalter där interner ska se de goda resurserna i samhället. Upp till detta har man bo-

endeverksamhet för bostadslösa och då görs också regelbundna drogkontroller. Därutöver 

anordnar de kurser och utbildningar i samarbete med andra föreningar, fadder/madder-

personer till före detta kriminella och missbrukare och kultur- och fritidsaktiviteter4 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 https://kris.a.se/info/ 
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2. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskningen som uppsatsens vetenskapliga problem baseras 

på. Den tidigare forskningen är bred och därför är de tidigare studier som valts inriktade 

på kriminalitet som socialt problem, missbruksproblematik och inriktas på det förebyg-

gande arbetet, utifrån det sociala arbetets perspektiv. 

 

2.1. Kriminalitet som socialt problem  

De kriminellas karaktärsdrag är intressant i fråga om förståelsen för kriminalitet som be-

grepp. Bergström (2012) definierar ordet livsstilskriminella som "de kriminella som åker in 

och ut på våra fängelser och de som lever likadant som kåkfararna men som inte åker fast". 

En livsstilskriminell kan uppvisa 4 karaktärsdrag vilka är allmän ansvarslöshet, njutnings-

lystnad, kränkande hållning gentemot människor, upprepade brott mot lagar, normer och 

moral (Bergström, 2012: 23, 76). Förutom den individuella utvecklingen av kriminellt be-

teende är därför även den kollektiva uppfattningen om vad som är kriminellt, intressant. 

 

Kriminalitet som socialt problem berör gärningsman, offer och omgivning. De bakomlig-

gande orsakerna till kriminalitetens framväxt har bl.a. med samhällsutvecklingen att göra. 

Enligt Svedin (2015) är det t.ex. orsakat av samhällsförändringarna i samband med indust-

rialiseringen. Detta har resulterat i olika klassindelningar i samhället med social problematik 

som följd vilket i sin tur har bidragit till ett socialt arv av kriminalitet inom vissa samhälls-

klasser. Det kan även relateras till dagens samhälle där den sociala klassindelningen lever 

vidare med utbredd kriminalitet i vissa samhällsklasser. Kopplingar mellan klassindelning-

arna som Svedin (2015) nämner gör att det går att dra paralleller mellan segregeringen i 

dagens samhälle, där blåljuspersonal vid upprepade tillfällen har haft svårt för att utföra 

sina arbetsuppgifter i segregerade bostadsområden. Politikerna i Sverige uttalade sig 2016 

om problematiken som blåljuspersonal upplever i förorterna runtom i landet. Integration 

och utanförskap ses enligt dem som de främsta huvudorsaker till förorternas problematik 

med kriminalitet och utanförskap i form av social exkludering. Enligt Dahlstedt & Eliassi 

(2018) finns det 53 svårt utsatta områden i Sverige som utmärker sig som förorter och i 15 

av dem upplever blåljuspersonal svårigheter i att utföra sina uppdrag.  
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Genom föregående exempel kan även slutsatser dras kring att det via medias rapportering 

införlivats en kollektiv syn om existensen av ”stökiga och kriminella bostadsområden”. 

Lindgren (2008) menar att där det förekommer en viss typ av handlingar som inte är ac-

cepterade enligt samhällets värderingar är risken även stor att de områden och invånare 

blir kollektivt utpekade för de handlingarna. Medierapporteringen kan vara objektiv i fråga 

om de händelser som utspelas i dessa områden men förstärks också av ren anti-propaganda 

mot vissa samhällsgrupper. Det leder till ”moralpanik” i samhället vilket i sin tur medför 

att personer tillhörande en viss samhällsgrupp blir utpekade som ett hot mot ordningen i 

samhället. I Sverige rör detta uteslutande de invandrartäta förorterna. Om kulturella vari-

ationer i samhället och stigmatisering i fråga om lagbrott menar Becker (1991) att synen på 

lagar och regler varierar utifrån t.ex. etnicitet, religion och klasstillhörighet. De italienska 

invandrarna i USA bryggde vin helt i enlighet med sina traditioner under alkoholförbudet 

i USA, men bröt då också mot det nya landets lagar (Becker 1991: 15f).  Även Carmen 

m.fl. (2009) pekar utifrån en studie i USA på att omgivning och miljö är viktiga faktorer. 

Den starkaste orsaken till att individer går med i kriminella gäng, är deras omgivning. Vän-

ner eller familjemedlemmar som är med i eller vill gå med i gäng, påverkar varandra till att 

gå med i kriminella gäng, vilket kan tolkas som en drivande faktor till att bli kriminell. 

 

Vidare menar Kardell & Bergqvist (2009) att människor med lägre utbildning, sämre eko-

nomiska resurser och annan etnisk bakgrund riskerar att vid en eventuell brottsutredning 

utsättas för fler åtgärder än t.ex. en inrikes född person som är högutbildad. Frågan om 

över- och underordnade egenskaper exemplifierar Becker (1991) med Huges analys. Han 

säger att en svart läkare kommer att behandlas som andra svarta behandlas av samhället.  

Alltså att ens hudfärg väger mer än ens utbildning och titel. ” Membership in the Negro race, 

as socially defined, will override most other status considerations in most other situations; the fact that one 

is a physician or middle-class or female will not protect one from being treated as a Negro first and any of 

these other things second ” (Becker 1991: 33). Kuosmanen & Starke (2015) presenterar i sin 

studie flera nya prostitutionsrelaterade brott i Sverige, där brottsoffren var kvinnor med 

funktionshinder. Anledningen till att dessa kvinnor blivit utnyttjade i denna kriminella 

bransch var deras funktionshinder. Detta har också gjort dem sårbara i en brottsutredning, 

då det vanligtvis är svårt att få hållbara vittnesutlåtanden från offren. Studien efterlyser 

kompetens och metoder i området som fungerar för att säkerställa målgruppens rättssä-

kerhet och rättigheter. 



8 

 

2.2 Missbruksproblematiken  

Något som lyfts i forskningsfältet är det vanligt förekommande narkotika- och alkohol-

missbruket i de miljöer de kriminella kommer ifrån, hos de själva eller i deras allra närmsta 

krets som i t.ex. familjen eller umgänget. Ekberg m.fl. (2016) visar i sin studie att 6 % av 

de ungdomar som missbrukar narkotika eller alkohol klandrar missbruket på deras skol-

gång. På sikt blir det problematiskt för de som går miste om de fördelar som längre utbild-

ning medför, d.v.s. en skyddsfaktor som reducerar hälsorisker och ekonomisk utsatthet 

som kan leda till kriminalitet. I Vainik & Kassmans (2018) forskning dras en liknande slut-

sats om att föräldrars alkoholmissbruk och kriminella livsstil har en tydlig koppling till 

ungdomars skolproblematik. Detta är också en gynnsam miljö för psykosocial problematik 

i familjen. Sambandet mellan brottslighet, drogmissbruk och problem relaterat till social 

integration i vuxenlivet för både män och kvinnor. Dock visar Nilsson, Estrada & Bäck-

man (2014) i sin studie att kriminaliteten ligger på en lägre nivå hos de kvinnliga drogmiss-

brukarna jämfört med de manliga.  

 

2.3 Förebyggande arbete  

Det förebyggande arbetet i socialt arbete rörande kriminalitet är en väldigt svårdefinierad 

insats då kriminalitet i sig är väldigt brett och det berör samhället på både individ- och 

samhällsnivå. Det är inte heller lätt att få samhällsresurser och organisationer att samspela 

när det behövs som mest. Det förebyggande arbetet menar Lindgren (2008) ska ske genom 

att identifiera personer i riskzonen för att falla i kriminalitet och ge dem och deras familjer 

stöd för att se till att de får en positiv utveckling. För övrigt pekar studien på de brister 

som finns mellan skola, psykiatrin, socialtjänsten och polisen. En bättre kommunikation 

och ett bättre samarbete krävs för att polisen tidigt ska kunna identifiera de personer som 

börjat intressera sig för kriminalitet för att störa dem och de miljöer de vistas i för att 

förhindra att de tjänar pengar på att begå brott. Vidare menar Korsell (2018) att det före-

byggande arbetet ska ske genom lagstiftning eftersom det är lagstiftningen som skapar 

möjligheter för kriminella att tjäna pengar, t.ex. gör tobaksskatten det möjligt för smugglare 

att bedriva olagliga affärer. Det är därför viktigt att inom skolan se till att personalen upp-

rätthåller goda pedagogiska kvaliteter, eftersom det enligt Vainik & Kassman (2018) är 

avgörande i bemötandet av den problematik som sker på skolorna. Personal som har sämre 
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pedagogiska meriter gör fler polisanmälningar jämfört med lärare som har bättre pedago-

giska meriter.  

 

I de presenterade problemområden som den tidigare forskningen lyfter fram är det viktigt 

att framföra de hinder som socialtjänst och polis har för att motverka kriminalitet. Studier 

visar att socialtjänsten har fått ta på sig ett större ansvar än polisen när det kommer till att 

utreda och verkställa de påföljder som vidtagits för att motverka de unga kriminellas hand-

lingar. Socialtjänsten riskerar på så vis att prioritera sina insatser utifrån straffvärden istället 

för ungdomars individuella behov. I Edvall (2012) framgår att samarbetet mellan polisen 

och socialtjänsten inte alltid är möjlig eftersom majoriteten av ungdomarna inte är aktuella 

ifråga om utredning och insatser hos både polis och socialtjänst. Det gör att det blir svårt 

för parterna att uppnå ett samarbete kring enskilda ungdomar under en längre tid, där 

uppföljning kan göras. De gånger som det har funnits ett bra samarbete har en avgörande 

faktor varit att polisen via remisser till socialtjänsten underlättat för ett fortsatt samarbete.  

 

I det breda forskningsfältet om kriminalitet, effekterna av kriminaliteten på samhällsnivå 

och om sociala grupper i riskzonen. I kriminalitet finns en hel del förkunskap för socialt 

arbete. Det är ur det sociala arbetets perspektiv också viktigt att identifiera de drivkrafter 

som kan ligga till grund för, bevara och utveckla en kriminell livsstil och tillika så stigmati-

seringens effekt i fråga om kriminalitet. Detta är uppsatsens teoretiska utgångspunkter ba-

serade i och det redovisas i nästa kapitel.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Jag har i uppsatsen med hjälp av den tidigare forskningen valt mina nyckelfrågor i inter-

vjuerna och analyserat resultatet med de drivkrafter som Bergström (2012) bedömer att 

leda till att en individ blir och förblir kriminell. Jag har även använt mig av Beckers (1991) 

stämplingsteori. Här nedan presenteras drivarkrafterna i de kategorier jag skapat och struk-

turerat min intervjuguide och analys utefter. Målen med intervjufrågorna presenteras i me-

todkapitlet. 

 

3.1 Kriminalitetens drivkrafter och stämplingsteorin  

Bergström (2012) har utefter den amerikanska forskaren Walters utarbetat en livsstilsteori 

om kriminalitet. Detta utgår från grundantaganden om kriminalitet som livsstil består av 

drivkrafter till kriminalitet. Bergström (2012) skriver att den kriminella livsstilen utvecklas 

gradvis med början i tidig ålder och majoriteten tenderar till att fortsätta begå brott som 

vuxna. Den slutsats som teorin drar om de som inte utvecklar en kriminell livsstil, utan 

istället lämnar den kriminella banan kopplas till det stöd dem fått via olika skyddande fak-

torer. I Bergström (2012) framgår vidare att anledningen till att kriminaliteten väljs framför 

andra handlingar har Sutherland som stiftare av inlärningsteorin inte riktigt kunnat besva-

ras. På samma linje av denna teori har däremot forskaren Akers påvisat att missbruksbett-

ende, till hälften kan besvaras av att missbruket upplevs som något positivt. Vetenskapen 

bedöms av Bergström (2012) däremot att inte tydligt besvara frågan om vad som orsakar 

kriminalitet, däremot har riskfaktorer som kan driva en individ till kriminalitet tydliggjorts. 

De högsta riskfaktorerna är umgänge, missbruk, skolproblem, dåliga familjeförhållanden 

inklusive dåliga ekonomiska villkor under uppväxten, personliga faktorer såsom tempera-

ment, impulsivitet och antisocialt beteende. Dessa faktorer är dock bara att betrakta som 

bidragande, eftersom vi människor enligt Bergström inte är förprogrammerade i livet. Två 

individer med exakt likadana förutsättningar gör "det existentiella valet" individuellt, uti-

från det faktum att vi alla gör alldeles egna val i livet (Bergström 2012: 23ff, 54, 76f).  

 

Det är en intressant fråga i sig om varför en individ väljer kriminaliteten och till och med 

utvecklar en kriminell livsstil när det som Bergström (2012) skriver skulle kunna finnas 
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alternativa sätt att hantera t.ex. sin sorg eller känslan av misslyckanden på. På samma sätt 

är det därför intressant om hur någon som direkt inte omges av riskfaktorer ändå börjar 

begå brott. I synnerhet eftersom det kan finnas olika motiv bakom det som t.ex. psykisk 

sjukdom eller till och med politiska motiv. Av den anledningen tyckte jag att det var an-

vändbart att kategorisera drivkrafterna för att kunna förklara de bakomliggande faktorerna 

till att individen börjat begå brott där t.ex. missbruk inkluderas, vilket även resulterar ett 

mönster av brottsliga handlingar som sedan fullt utgör en kriminell livsstil. Dessa drivkraf-

ter har Bergström (2012) byggt på Walters teori och jag har därför bedömt dem vara till-

förlitliga för uppsatsen syfte. Jag vill då understryka att jag inte betraktar kategorierna som 

en linjär ”idealbild” av den kriminella livsstilen, vilket somliga kan tänkas göra om den 

kriminella banan tagit form redan i barnaåldern och utifrån ens sociala miljö. Det är i det 

skedet fortfarande intressant vilka drivkrafter som varit avgörande, inte minst de personer 

som har upplevt större trygghet i barndomen men haft andra drivkrafter som senare i livet 

gjort att de börjat begå brott. Med detta vill jag säga att kriminaliteten inte måste vara ett 

socialt ärvt livslångt mönster man föds med, det kan även vara en konsekvens av ens hand-

lingar där vissa faktorer varit drivande. Därför har jag teoretiserat drivkrafterna i uppsatsen 

och i teorierna om kriminaliteten som framgått i Bergström (2012) och även delvis i den 

tidigare forskning jag lyft fram. Jag finner stämplingsteorin som en intressant teori och 

relevant relaterat till ämnet och mina frågeställningar. Stämplingsteorin bedömer jag som 

viktig ifråga om delvis i frågan kring varför individer överhuvudtaget börjar begå brott och 

inte minst i fråga om individer blir låsta i den kriminella banan för att de blir stämplade 

som kriminella och därför får det svårt att bli accepterade av samhället.  

 

Den amerikanska forskaren Howard Becker är välkänd i sociologin där han betonar det 

”avvikande”. I ”Outsiders” (Becker: 1997) som först trycktes 1963 problematiserar han 

teorierna inom området och förklarar den ”avvikande karriären” utifrån en egen modell 

och forskning. Becker (1991) utgår från att även om samhället styrs av en överordnad 

grupp kan det ändå bestå av flera undergrupper varav alla kan leva utefter egna lagar och 

regler. Av den anledningen menar han att avvikande beteende är ett annat namn för stämp-

landet av individer som ”outsiders”. Sociala grupper skapar det avvikande genom att till-

skriva andra regler och anse olydnad som avvikande. Med detta menar han att det avvi-

kande beteende inte kommer från individers personliga drag utan andras villighet att se 

andra som förbrytare (Becker 1997: 7ff). Jag har i kategorierna för drivkrafterna lagt till de 
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steg som framgår i Becker (1991) om stegen till utvecklandet av en avvikande karriär, till-

sammans med de liknande teorierna som framgår i Bergström (2012) för att teoretiskt 

också kunna förklara kriminaliteten utifrån stämplingsteorin.  

 

Både Becker och Bergström problematiserar och utvecklar sina teorier utifrån andra teorier 

inom området, vilket är användbart i förståelsen av mönstret bakom och till kriminalitet. 

Beckers teser är dock tidsmässigt föråldrade och baserade på efterkrigstidens USA och han 

använder sig bland annat av termer som idag betraktas som rasistiska skällsord. Det har 

varit intressant att läsa de kontexter där han beskriver avvikelser i där t.ex. sexuell läggning, 

vilket i dagens Sverige absolut inte betraktas som olagligt och myndigheter samt civila ak-

törer aktivt arbetar mot sådan diskriminering. Det är ett av flera skäl till att Beckers stämp-

lingsteori är användbar i fråga om ”outsiders” och även som i den här uppsatsen, de som 

väljer kriminaliteten som karriär. Med det menar jag att Beckers studier är utförda i en tid 

då det amerikanska samhället var i förändring och där det som Becker (1991) beskriver 

inte var förväntat att t.ex. italienare eller svarta var akademiker eller att vara öppet homo-

sexuell. Intressant att nämna är även att narkotika missbruket växte under den tidspe-

rioden. Det jag här vill poängtera rörande stämplingsteorin är att det kan vara avgörande 

hur andra betraktar någon efter ett brott kan avgöras av brottets allvar, d.v.s. hur tungt det 

väger på straffskalan. Dock anser jag inte att detta påverkar betydelsen av någon enskild 

drivkraft, eftersom det kan vara individuellt och beroende av hur individen i fråga upplevt 

sin situation. För att ge ett exempel är kanske att bli av med körkortet p.g.a. fortkörning 

inte att förvänta att bli hårt dömt av omgivningen i jämförelse med om man kört påverkad. 

Däremot kan det faktum att man blivit av med körkortet leda till att man blir av med 

jobbet, får svårt att få jobb och följt av ekonomiska svårigheter finns det inget i teorin som 

motsäger att det kan leda till individen begår fler brott.  

 

Jag finner det även intressant att i slutet i uppsatsen diskutera analysresultatet utifrån hur 

de som stämplas som avvikare p.g.a. kriminalitet själva kan förväntas att betrakta stämp-

lingen, vilket Becker (1991) lånat från Sykes och Matza. Detta utgår då från att avvikarna 

ändå kan känna sig manade till att bli betraktade som laglydiga och med ett antal identifie-

rade motiveringar sträva för att neutralisera sina handlingar. 1: Genom att inte anse sig 

själv som direkt ansvarig för sina handlingar och se sig som en ”biljardboll” som i sin 



13 

 

utsatthet förskjutits mot situationer där deras handlingar varit oundvikliga. 2: Neutralisera 

skadan av handlingen genom att t.ex. kalla en bilstöld för ett ”lån”. 3: Genom att moraliskt 

motivera handlingen, t.ex.  att det var en orättvis lärares egendom man vandaliserade. 4: 

Genom att fördöma de som fördömer, och anse att de hycklar även om de själva är med-

ansvariga för t.ex. kriminaliteten 5: Att begått brottet för att något som betyder mycket 

eller för någon närstående (Becker 1997: 28ff).  

 

I nästkommande avsnitt presenterar jag kategorierna av drivkrafterna.  

 

3.2 Drivkrafter 

 

Bakomliggande drivkrafter 

De drivkrafter jag kategoriserat som bakomliggande rör uppväxten och omgivningen. 

Rädslan som drivkraft kan enligt Bergström (2012) kopplas till den sorg som individen fått 

uppleva i form av att känna sig misslyckad, övergiven, och inte kunnat eller fått hjälp för 

att hantera det. Kriminaliteten är på så sätt något individen väljer för att fly sorgen vilket 

även kan vara för att kunna ersätta sorgen med känslan av att ha makt och kontroll via 

kriminella handlingar. Kriminella kan också komma att känna drivkraften att hämnas för 

att ha mått dåligt under sin uppväxt eller för något de blivit utsatta för. Detta kan t.ex. vara 

för att de känner sig besvikna på samhället för att de flyttats runt mellan olika fosterhem 

(Bergström 2012: 105f, 108). En oundviklig drivkraft enligt Bergström (2012) är individens 

omgivning. En människa har störst benägenhet att falla för grupptryck under tonåren. 

Grupptryck är vanligt i utsatta bostadsområden där ungdomar ser upp till kriminella, att 

ha prylar och pengar ses som överordnat vilket i sin tur kan vara avgörande till att en 

person blir kriminell. Destruktiva förhållanden där exempelvis föräldrar missbrukar eller 

sysslar med kriminalitet kan också leda till att barnet blir medberoende respektive kriminell 

(Ibid: 108f).  
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Stämplingsteoretiskt sett menar Becker (1991) att svaret om varför man medvetet väljer 

avvikande handlingar, finns hos de som väljer bort avvikande handlingar. De ”vanliga” 

människorna har förpliktelser de inte bortser från. Dessa förpliktelser har grund i socialt 

arv, klasstillhörighet och umgängeskrets och man avstår från begär som av omgivningen 

inte är socialt accepterade, vilka även kan komma att skada ens framtid. De ”vanliga” har 

på så sätt förmågan att avväga handlingar mot konsekvenser och andras förväntningar. I 

motsats kan därför avsiktlig missanpassning anses vara kopplat till att kunna avstå från 

konventionella förpliktelser. En som avstår från det har inte kommit att förbinda sig med 

det konventionella samhället och känner sig därmed fri att följa sina impulser. Det finns 

inga vinster med att agera enligt lagar och regler om man t.ex. inte har ett rykte eller ett 

jobb som kan komma att riskeras (Becker 1997: 26ff).  

 

Bevarande drivkrafter  

Drivkrafterna har jag kategoriserat till frågor om faktorer som bidrar till att individer stan-

nar kvar i den kriminella banan och utvecklar en kriminell livsstil. Detta är mest förknippat 

med upplevelsen av spänning, njutning och lust. Något som kan driva individen till att 

begå brott. Själva spänningsmomentet är något som många kriminella påpekat, att exem-

pelvis känna spänningen i samband med att man gör något olagligt och sedan njuta av 

belöningen som kommer efter att brottet begåtts. Denna drivkraft liknar mest drogbero-

ende och är sammankopplad med upplevelsen av makt eller dominans (Bergström 

2012:106f). Här är också frågan om de val individer gör intressant, utifrån om det funnits 

förutsättningar till att lämna den kriminella banan. I Bergström (2012) framgår Moffitts 

studier som tyder på att de individer som tidigt haft beteendestörningar också har en avvi-

kande livsväg d.v.s. den kriminella vägen. I motsats framgår att de ungdomar som har gjort 

allvarliga brott men inte utvecklat en kriminell livsstil tycks ha haft skyddande faktorer som 

har fått dem att lämna kriminaliteten bakom sig. Bergström (2012) menar att för varje 

drivkraft som kan leda till kriminalitet finns ett motsvarande alternativ som inte leder till 

kriminalitet, att det utifrån människans förmåga handlar om att göra val. En spänningssö-

kare kan få adrenalinkickar genom t.ex. idrott, det är då viktig att veta att förmågan till att 

göra egna val utvecklar människan med åren (Bergström 2012: 76f, 120ff).  
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Orsaken till att enstaka handlingar övergår till sammanhängande beteendemönster av av-

vikande handlingar, är enligt Becker (1991) utvecklandet av avvikande motiv och intressen. 

Avvikande motiv tar oftast form genom erfarenheten av att bli avslöjad och därmed stämp-

lad som avvikande. Att ha stämplats som avvikande har konsekvenser för ens sociala re-

lationer, personens självbild och framförallt av andra betraktas som t.ex. ”dum” eller 

”knäppgök” men att även behandlas som en sådan därefter. Att behandla en person utifrån 

att vara allmänt avvikande istället för bara att bara gjort fel vid ett enstaka tillfälle blir till 

en självuppfyllande profetia då det sätter igång mekanismer som gör att man antar den bild 

andra har av en själv. Det börjar med att man får svårt att delta i samhället genom att t.ex. 

få svårt med jobb eller förlora jobbet. På så sätt öppnas också vägen till en avvikande 

karriär i form av kriminalitet (Becker 1997: 30ff).  

 

Kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafter  

Drivkrafterna som jag valt att kategorisera i kriminalitet som livsstil handlar om det bete-

endemönster som gör att individer stannar kvar i den kriminella banan. Här är det att ha 

prylar, pengar, status och att ha det snabbt som lockar. Medan spänning kan vara den första 

drivkraften för den kriminella är habegäret något som växer fram med åren. Många krimi-

nella lever dock inte det flotta livet de eftersträvar eftersom de misslyckas med sina brott, 

missbrukar eller slösar bort pengar snabbt. Habegäret driver dem vidare i drömmen om 

att bli ekonomiskt oberoende för resten av livet. Detta är också kopplat till beroenden av 

droger och alkohol. I början av drog och alkoholintaget är det spänningen som lockar, men 

det övergår det till ett beroende och något som tvångsmässigt måste tas för att kunna stå 

ut med livet (Bergström 2012:107ff).  

 

I fråga om kriminalitet som livsstil är kriminalitetens införlivande i personligheten, utifrån 

identitet också relevant. I Bergström (2012) framgår ett tankeschema, som är baserat på 

Kellys om självuppfattning, enligt det exemplet är identitet baserat på hur en individ be-

skriver och definierar sig själv i relation till andra. Ur exempel av kriminalitet har de som 

lever i kriminella miljöer, med främst familj och umgängeskrets, en bild av sig själva som 

kriminella. Detta styr dem och deras handlingar och de lever med sina handlingar upp till 

rollen av att vara kriminell (Bergström 2012: 153f). Becker (1991) skriver också att avvikare 
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alltid kan välja att lämna den kriminella banan då man t.ex. står inför konsekvenserna och 

innebörden av ett kriminellt liv. Utifrån forskaren Rays slutsatser menar han också att det 

är svårt att för t.ex. missbrukare att bryta den onda cirkeln av missbruk. Vidare riskerar 

man att trots alla sina prestationer att för alltid av andra betraktas som en missbrukare. Ett 

fullbordande steg in i det avvikande är att slutligen ingå i organiserade avvikande grupper. 

Becker (1991) återger exemplet med en tjej som missbrukade och hon kände sig fast i detta, 

då hon insåg att hon bara hade vänner som var beroende av droger. I detta stadie har den 

kriminella livsstilen befästs och man kan då kanske inte ha något annat alternativ än att 

avancera på denna bana. ”Tjuven” kan t.ex. av andra lära sig hur man bär sig åt för att stjäla 

och tjäna på detta ekonomiskt, på ett mer effektivt vis utan att åka fast (Becker 1997: 37ff).  
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4. Metod  

I detta kapitel redovisas uppsatsens metod och avslutningsvis följer en metoddiskussion.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt   

Det som styrt mitt val av forskningsstrategi för uppsatsen har varit syftet och frågeställ-

ningarna. Med uppsatsen vill jag kunna bidra till ämnesområdet för socialt arbete genom 

att beskriva före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser om deras kriminella histo-

rik och jämföra det med teorin. Det är på det viset jag lyfter fram de faktorer som kan ses 

som förebyggande mot kriminalitet. Av den anledningen är mina frågeställningar till upp-

satsen beskrivande och därför är uppsatsens metod kvalitativ. För att uppnå uppsatsens 

syfte har det varit avgörande att kunna uppnå en inlevelse av hur individer själva upplever 

sitt liv i kriminalitet. Genom det viset har analysen haft en tolkande inriktning och det är 

av den anledningen den kvalitativa metoden valts (Lundahl & Skärvad 1999: 101f). I den 

tidigare forskning som presenterats i uppsatsen beskrivs begreppet kriminalitet som relativt 

ifråga om vad som kriminellt och inte. Det finns inte heller något entydigt svar på vad som 

orsakar kriminalitet. Av den anledningen har jag bedömt det som vetenskapligt intressant 

att tolka kriminalitetens drivkrafter som framgår i Bergström (2012) och Beckers (1991) 

modell för avvikande karriärer, med verkliga fall. Det hermeneutiska tolkande perspektivet 

har därför varit viktigt för analysen. Först och främst har jag haft den tidigare forskningen 

och de teoretiska utgångspunkter som min egen förförståelse för uppsatsen. Därefter har 

jag ställt resultatet för uppsatsens empiriska undersökning mot de teoretiska utgångspunk-

terna, i syfte om att skapa förståelse för de före detta kriminellas uppfattningar och upple-

velser. Uppsatsens angreppssätt är därför induktiv då jag utifrån det tolkande perspektivet 

fokuserat på att bidra med nya sätt att förstå det perspektiv som redan finns i teoretiska 

utgångspunkterna och den tidigare forskningen (Bryman 2018: 47ff). 

 

4.2 Intervjuer och urval  

Intervjuer valde jag som tillvägagångssätt för att samla det empiriska materialet, eftersom 

det används till att beskriva de intervjuades livsvärld. Det passade mitt syfte om att nå 
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informanternas uppfattningar och upplevelser som kriminella. Utifrån uppsatsens veten-

skapsteoretiska utgångspunkt har jag tillämpat halvstrukturerade intervjufrågor med speci-

fika mål att tolka svaren med (Kvale 1997: 91ff). Den halvstrukturerade utformningen av 

nyckelfrågor innebär att frågorna är formulerade utefter kategorierna jag strukturerat i de 

drivkrafter till kriminalitet som framgår i Bergström (2012) och Beckers (1991) modell om 

avvikande karriärer. För uppsatsens syfte har det varit viktigt att hålla informanterna (re-

spondenterna) till uppsatsens tema och jag valde därför bort öppna frågor. Om tillförlit-

ligheten (reliabiliteten) i genomförandet av intervjuer skriver Kvale (1997: 213) att ledande 

formuleringar och beteenden hos intervjuaren kan leda till att informanten svarar på ett 

sätt som anses vara förväntat. Intervjuguiden har varit samma för alla intervjuer men det 

har också varit viktigt att hålla intervjuerna som ett levande samtal, så att informanterna 

ska vara trygga i att berätta om sina uppfattningar och upplevelser. För att jag på något sätt 

ändå ska kunna styra intervjun strukturerade jag nyckelfrågor till intervjuguiden till varje 

kategori av drivkrafter som jag redovisat i kapitlet av teoretiska utgångspunkter. Den 

största fördelen med denna utformning av intervjuerna har varit att jag inte behövt ställa 

många följdfrågorna, och de jag ställt har varit uppföljande av de svar informanterna gett 

där syftet har varit att få mer utvecklade svar. Utöver detta finns det inga svar som är 

korrekta eller felaktiga, i synnerhet inte eftersom jag haft den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkterna som förförståelse och som stöd vid tolkningen av intervju-

erna, men de är lika viktiga som informanternas svar. Jag har under intervjuernas gång varit 

noggrann med att inte avbryta informanterna i deras svar och strävat för att ha ett neutralt 

kroppsspråk för att inte signalera om önskade eller oönskade svar.  

 

Urvalet av informanter har varit stratifierat utifrån de egenskaper jag eftersökt hos de som 

före detta kriminella (Teorell & Svensson 2007: 85). Anledningen till att de skulle vara före 

detta kriminella är främst för att undersökningen skulle kunna bidra med en helhetsbild 

över deras liv som kriminella. Jag såg den egenskapen som mer lämplig för min undersök-

ning än de som fortfarande är i kriminalitet. Tankesättet grundar sig i att en kriminell fort-

farande är kriminell inte kan berätta om vad som fick den personen att lämna kriminali-

teten. Som tidigare beskrivet deltar medlemmar i KRIS, eller har deltagit, i någon form av 

rehabilitering. De har därför både kunnat lyfta fram vad det har betytt för i nutid samt 

spekulera kring vad det kunde ha gett dem om det skett i ett tidigare skede i deras kriminella 

liv. Bara en av respondenterna har varit över 30 år men under 40 år, övriga var yngre. 
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Urvalet har förutom den tid som funnits till att skriva en C-uppsats begränsats av ett antal 

orsaker, som t.ex. att jag inte kunnat röra mig för långt ut i landet till olika KRIS-föreningar. 

Det är självklart frivilligt att delta i sådana här undersökning och av den anledningen har 

jag bara tacksamt kunnat genomföra intervjuer med de personer som ställt upp. Samtliga 

informanter är inrikes svenska män, ingen kvinna fanns med i organisationen som passade 

in på mitt önskemål av åldersbegränsningen. Sammantaget har detta också resulterat i inte 

fler än fyra intervjuer. Jag vill dock betona att detta är en kvalitativ undersökning och även 

om nyckelfrågorna varit halvstrukturerade har intervjuerna varit djupgående och har som 

tidigare beskrivet innehållit flera nyckelfrågor till samtliga kategorier. Tre intervjuer har 

transkriberat varit mellan 6 000 – 10 000 ord och en uppemot 3000 ord. Jag bedömde de 

också som tillräckliga i antal då de mönster till jämförelse som jag fick fram i resultatet av 

intervjuerna var tillräckligt brett. 

 

Jag har också varit med öppen med mitt syfte för informanterna för att de ska känna sig 

trygga i intervjusituationen. Det hela med började med att jag besökte en KRIS-förening 

och presenterade mig och mitt syfte för funktionärerna och lämnade mitt missivbrev. Jag 

fick sedan hjälp med informanterna som ville ställa upp på intervjun som senare genom-

fördes i KRIS-föreningen. Valet av plats var självklar då syftet var att ge informanterna en 

trygghetskänsla. Innan alla intervjuer har informanterna fått skriva på ett samtycke om hur 

intervjuerna ska komma att användas i uppsatsen. Missivbrevet och samtyckesblanketten 

finns bifogad i bilagorna till uppsatsen. Alla informanter är anonyma i analysredovisningen 

och känslig information som t.ex. hemkommuner eller bostadsort har plockats bort ur 

citat. Intervjuerna ljudinspelade jag med hjälp av min smartphone, vilket fungerat bra och 

jag har kunnat koncentrera mig på intervjuerna och informanterna tack vare inspelningen 

eftersom jag inte behövde sitta och anteckna under intervjun. Därefter transkriberade jag 

alla inspelningar till skrift på min dator. 

 

4.3 Analysens genomförande  

Till en början ska jag här redogöra för de kategorier jag format av kriminalitetens drivkraf-

ter med grund i Bergström (2012) och Becker (1991). Jag har i den här uppsatsen utgått 
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från ett tomrum i det vetenskapliga problemområdet om att det i forskningen saknas en-

tydiga svar på vad som specifikt leder till att man börjar begå brott (Bergström: 2012, Sve-

din: 2009). Det finns däremot riskfaktorer som visat sig leda in i kriminalitet, vilka utifrån 

förebyggande arbete är viktiga i perspektivet ur socialt arbete. Bergström (2012) har även 

utökat med fler drivkrafter, däribland skam, ilska/uppror, makt/kontroll, spänning, habe-

gär/lättja, kemiskt beroende, sorg och grupptryck och destruktiva relationer till de driv-

krafter som Walters kommit fram till (Bergström 2012: 104). Dessa är också kopplade till 

de riskfaktorer som framgår i Bergström (2012). Jag har därför bedömt det värdefullt att i 

uppsatsen skapa förståelse som ska försöka ge svar på varför individer börjat och fortsatt 

begå och utvecklat en kriminell livsstil. Jag har även sett vikten i att se om det går att dra 

paralleller mellan främst de drivkrafter Bergström (2012) tillagt och de riskfaktorer han 

kommit fram till. Som exempel ilska/uppror av familjeförhållandet, spänningen man får 

utlopp för genom kriminella handlingar av umgänget, samt habegäret i relation till avsak-

naden trygghet under uppväxten. Det viktigaste jag haft i åtanke när jag formade kategori-

erna om bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafter var det ex-

istentiella valet som Bergström (2012) menar att vi gör i livet. Det jag syftar på är att jag 

genom kategorierna kunnat skapa en förståelse för när, hur och varför informanterna bör-

jat, fortsatt och utvecklat en kriminell livsstil. Därutöver utgår Bergström (2012) från att 

varje drivkraft som leder till kriminalitet finns det även drivkrafter, i samma skede, som 

inte leder till det. Med hjälp av kategorierna har jag kunnat identifiera vad som istället 

kunde varit skyddande faktorer mot att de började begå brott och ställa det mot vad som 

finns om förebyggande arbete i den tidigare forskningen. Av dessa anledningar har det 

också varit intressant att skapa förståelse för hur informanterna utifrån Beckers (1991) 

modell för avvikande karriärer, antingen har fötts in i och/eller utvecklat en kriminell livs-

stil.   

 

Den största förtjänsten med urvalet av informanterna har av intervjuernas resultat visat sig 

att, förutom att finna mönster av drivkrafter och deras betydelse, vara skillnaden mellan 

att ha kriminaliteten som socialt arv eller att senare av andra drivkrafter falla i kriminalitet. 

Jag har därför inom temat för varje kategori kunnat jämföra skillnaden mellan detta möns-

ter. Det har jag steg för steg utfört för varje kategori för att slutligen identifiera det sam-

manhängande mönstret. Jag har samtidigt som jag tittat på konsekvensen av att ha krimi-

nalitet och missbruk i familjen gentemot att inte ha det, varit noggrann med att följa de 
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drivkrafter som inträtt för var och en av informanterna och vad för konsekvenser de orsa-

kat dem. Jag har slutligen fått göra en sammanställning av intervjuernas resultat för att 

kunna analysera dem. Det har därför varit viktigt att jag inte dragit kategoriserade slutsatser 

som inte speglar resultatet av en enskilds informants berättelse. Tekniskt sett har jag kodat 

det stora materialet av transkriberingarna med färger utefter direkta svar, följande berättel-

ser och andra intressanta avsnitt kopplat till svaren. Här nedan presenteras nyckelfrågorna 

i intervjuguiden med målen med frågorna som jag baserat kategorierna i de teoretiska ut-

gångspunkterna på och även i sin tur kodningen. I redovisningen för analysresultatet har 

representativa citat för respondenternas svar och analysens resonemang skrivits i löpande 

text (Bryman 2018: 702ff, Kvale 1997: 186f).   

 

Har du under din uppväxt haft kriminella personer i din omgivning?                                   

Berätta mer.. 

Hur gammal var du när du begick ditt första brott? 

-Vad fick dig att göra det?  

Målet med de här nyckelfrågorna om bakomliggande drivkrafter är att kunna beskriva om infor-
manterna relaterar kriminaliteten de hamnade i till sin sociala bakgrund, eftersom detta kan kopplas 
till bostadsområde, umgängeskrets och familjeförhållande. Därför är åldern för när de började begå 
brott och anledningen till det också intressant ifråga om traumatiska händelser i deras liv eller svå-
righeter under uppväxten gjort att de känt sig utanför samhället. En person som väljer kriminella 
handlingar har då, tillskillnad från de som inte gör det, ingen anledning till att känna förpliktelser 
gentemot samhället. Man känner sig fri till att följa sina impulser och begå avvikande handlingar.  

 

Anser du att du själv har valt att bli kriminell? 

-Kan du berätta mer om det?  

Vilka faktorer har drivit dig till att välja den vägen?  

-Har du några fler exempel?    

Anser du att det hade kunnat förebyggas?  

-Hur då och av vem? 

I de bevarande drivkrafterna till att individer stannar kvar i den kriminella banan är spänningen och 
förtjänsterna med att begå brott avgörande. Av den anledningen är det intressant att kunna beskriva 
om förutsättningar funnits till att lämna kriminaliteten eller om det istället funnits förutsättningar 
som direkt bidragit till att de stannade kvar i kriminalitet. Vägen till den kriminella karriären börjar 
oftast med att man blir avslöjad för någon kriminell handling och därefter blir betraktad och be-
handlad som kriminell och själv har den bilden om sig själv också. Det är dessa aspekter som är 
målet genom att kunna beskriva med dessa nyckelfrågor. 
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Hur har din familjesituation sett ut under din uppväxt? 

Hur ser din familjesituation ut idag? 

Vilken inställning hade/har du till skolan? 

Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar? 

Vilken utbildningsnivå har du? 

Dessa nyckelfrågor är kopplade till de bakomliggande drivkrafterna och målet med frågorna är att 
klargöra på vilket sätt de var i riskzonen för att hamna i kriminalitet.  

 

Arbetar dina föräldrar? Om ja, med vad? 

Har du någon gång haft problem med någon form av missbruk? (Om JA, anser du att det hade kunnat 
förebyggas? Av vem?) 

Vilken inställning hade/har du till arbetslivet?  

De kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna är generellt sett ett beteendemönster som relateras till 
att kriminella lever på att begå brott som en livsstil. Det har sin grund i beroenden av att äga till-
gångar som de annars inte ser som möjliga att kunna ha och/eller att vara i drog/alkoholmissbruk. 
I det senare steget, då den kriminella livsstilen befästs i ens liv, har man inte accepterats/stämplats 
på annat vis än som kriminell och missbrukare av samhället och alla ens vänner tenderar då att vara 
kriminella eller missbrukare. Målet med nyckelfrågorna är att få svar på om och hur informanterna 
upplevt sig att ha fastnat i det kriminella. 

  

4.4 Etiska överväganden  

Jag har i undersökningen till uppsatsen följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Informationskravet innebär att informanten ska informeras om forskningens syfte, vilken roll 

informanten har samt de villkor som gäller. Informanterna ska vara upplysta om vad deras 

uppgift som deltagare är samt vilka villkor det är som gäller. Jag redogjorde för detta vid 

min första kontakt med KRIS där jag också lämnade skriftlig information i form av ett 

missivbrev. Detta fick informanterna ta del av inför intervjun och jag upprepade även detta 

för dem muntligt och skriftligt innan intervjuerna. De hade inga invändningar och 

missivbrevet finns bifogat i bilagorna. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt 

att välja att vara med eller att avstå, då jag som forskare är i behov av ett samtycke för att 

genomföra intervjun. Informanten får när som helst välja att avbryta intervjun. Informan-

terna fick skriftligen skriva på en samtyckesblankett vid intervjuerna och de besvarade alla 

frågor. Samtyckesblanketten finns bifogad i bilagorna. Konfidentialitetskravet innebär att 

samtliga uppgifter som berör informanten som samlas in både under intervjun och perso-

nens identitet ska behandlas konfidentiellt. Efter intervjun ska materialet förvaras på ett 
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säkert sätt så att inte obehöriga har tillträde till materialet. Detta är alltid känsligt men i det 

här fallet har det varit särskilt känsligt eftersom jag intervjuat före detta kriminella som 

berättat att de haft personliga problem och har därför varit tvungna att flytta till annan ort. 

Jag uppger därför inte i uppsatsen vilka KRIS-föreningar jag varit i kontakt med och på 

vilken förening jag intervjuat informanterna. Jag har redan under avsnittet för urval re-

dogjort för att jag inte kommer uppge personlig information om informanternas eller när-

ståendes namn, exakt ålder, hemkommun och nuvarande bostadsort. Nyttjandekravet inne-

bär att allt material som jag kommer att få in under forskningens gång som berör infor-

manterna kommer endast användas till det presenterade syftet och inte till något annat. 

Efter att forskningen är avklarad kommer materialet förstöras. Jag har i missivbrevet lovat 

informanterna att när uppsatsen är godkänd för uppladdning kommer inspelningarna av 

intervjuerna att raderas och transkriberingarna av intervjuerna att förstöras (Vetenskapsrå-

det: 2002).  

 

4.5 Metoddiskussion  

Jag vill inledningsvis diskutera syftets omfattning och vad jag uppnår med min avgränsning. 

Uppsatsens analys har fokuserats enbart på informanternas upplevelser och uppfattningar. 

Av den anledningen har deras berättelser inte validerats med t.ex. situationerna på deras 

skolor eller läget i bostadsområden de växt upp i eller det faktiska stöd som funnits för 

dem av samhället. Det finns självklart en teknisk del i detta av den tid och den kompetens 

jag haft för att skriva denna C-uppsats. Förutom detta har jag haft en teoretisk förförståelse 

genom den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Det har varit av värde 

att ställa det mot vad verkligheten säger. I uppsatsens fall kan valet av före detta kriminella 

som empiriska källor främst motiveras av trovärdigheten, av att det i slutändan är de själva 

som bäst vet vad som fått dem att bli kriminella (Bryman 2018: 467). Frågan är då om jag 

som forskare besitter en viss risk för att utifrån min teoretiska förförståelse, i analysen måla 

upp en social verklighet som inte speglar informanternas berättelse?  

 

Det finns säkerligen flera teoretiska alternativ som skulle passat mitt syfte, men som jag 

tidigare redogjort har både Bergström (2012) och Becker (1991) problematiserat och ut-

vecklat sina teser utifrån andra forskares slutsatser. Den största faran jag beaktat är risken 
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för att bara replikera ”självklarheter”, t.ex. om att sannolikheten i slutändan är stor för att 

en kriminell skulle ha upplevt sorg eller levt upp till en bild av sig själv och sin omgivning 

som kriminell. Det skulle inte bidra med mycket till vetenskapen eller socialt arbete. Det 

är av den anledningen jag valt en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt angreppssätt 

vilket innebär att det tolkande perspektivet har varit mitt fokus i analysen. Med detta menar 

jag att jag inte har försökt pröva om teorierna stämmer utifrån intervjuernas resultat. Jag 

har istället fokuserat på hur väl jag kan skapa förståelse för drivkrafterna, utifrån den verk-

lighet jag kan beskriva med hjälp av informanternas berättelser. Med det menar jag att det 

är djupet genom intervjuerna och min analytiska inriktning där fokus låg i att söka efter 

mönster i deras berättelser, och jämföra det mot teorin som jag uppnått trovärdiga svar till 

uppsatsens beskrivande frågeställningar (Esaiasson m.fl. 2012: 137ff). Någonstans har jag 

fått göra de teoretiska utgångspunkterna tekniskt användbara för min analys genom att 

kategorisera dem, men jag har inte ansett att analysen måste ge ett kronologiskt resultat. 

Med det menar jag som att vissa informanter tex. redan i familjen haft kriminalitet och det 

behöver därför inte antas att de som i Becker (1991) varit ett fullbordande steg de själva 

fått ta. Det har jag istället jämfört med de informanter som inte haft kriminalitet i familjen. 

Hade jag då kommit fram till mer utförligare svar och kanske helt andra svar om jag hade 

ställt problematiserande frågor i intervjuerna? Där t.ex. utifrån det ”existentiella” valet om 

hur informanternas utveckling hade sett ut om de hade valt att hantera problem an-

norlunda och fått annan hjälp vid specifika situationer i livet? Jag menar att det är fullt 

möjligt men det hade varit hypotetiska svar. Jag tror vidare att det kräver en längre erfa-

renhet av att genomföra intervjuer, i synnerhet för att risken finns att jag hade fått svar 

som informanterna tror var önskade.   

 

Överförbarheten av resultatet är något som kan anses som en svaghet i kvalitativ forskning, 

som i t.ex. denna uppsats där bara fyra intervjuer genomförts. Det gör själva kontexten av 

ämnet och resultatbeskrivningen viktigare (Bryman 2018: 467f). Jag har med urvalet av 

intervjuerna av unga före detta kriminella svenska män fått två typiska resultat, d.v.s. de 

som haft kriminalitet i familjen och inte haft det. Jag har alltså som resultat två kontexter 

som kan bedömas som typiska för andra liknande fall. Jag har specifikt i slutdiskussionen 

diskuterat analysresultatet utifrån Sykes och Matzas identifierade uppfattningar till att be-

trakta och motivera ens kriminalitet.  
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Pålitligheten i mitt genomförande och skrivande av uppsatsen och vidare möjligheten att 

styrka och konfirmera mitt arbete har jag varit mycket noggrann med. Som jag visat i av-

snittet för analysens genomförande har jag följt vissa steg i analysen och kopplat nyckel-

frågor till kategorierna av drivkrafterna och haft mål för frågorna. Jag har också varit nog-

grann med referenser i analysresultatet samt hur jag styrkt det med citat från intervjuerna 

(Bryman 2018: 468ff).   
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5. Analysresultat 

I detta kapitel redovisas uppsatsens analys utifrån kategorierna till drivkrafterna som jag 

presenterat i kapitlet för de teoretiska utgångspunkterna.  

 

5.1 Inledande presentation  

Inledningsvis har jag här redogjort vad begreppet kriminalitet innebär för informanterna 

och vad de har haft att säga om uppsatsens tema om varför ungdomar blir kriminella. De 

är alla överens om att kriminalitet omfattar det som helt enkelt är olagligt och de har alla 

kommit med liknande exempel. En av de säger också att en kriminell är mer en person 

som livnärar sig på kriminalitet. Det är en informant som däremot säger sig att aldrig ha 

sett sig som kriminell även om han utfört kriminella handlingar.  

 

Att jag inte ser mig som kriminell är för att det är ingenting jag har velat. Det är bara att jag har varit i 

dåliga umgängen och inte tänkt mig för, varit för impulsiv och verkligen struntat i konsekvenserna som 

har lett till att jag har fått sitta och allt sådant…  Men jag är inte den personen egentligen, jag är mer för 

arbetslivet (Informant 1).  

 

I fråga om varför ungdomar blir kriminella och hur det kan förebyggas har alla mer eller 

mindre uttryckt en åsikt som stämmer överens med egna erfarenheter och livssituationer. 

Där framgår att det är viktigt att möta äldre ungdomars behov på fritiden, då det t.ex. är få 

fritidsgårdar som är öppna för vuxna ungdomar, och bättre stöd för de som har svårt i 

skolan. En av informanterna förmedlar där också att det är viktigt att socialtjänsten skyndar 

på med sina utredningar så att de inte drar ut på tiden, vilket är viktigt för att rätt stöd och 

hjälp ska finnas. Han menar också att behandlingshemmen måste vara finnas lugna miljöer, 

helst utanför städerna så att ungdomar inte lockas till annat. I fråga om behandlingsinsatser 

lyfter en annan informant utifrån sin livssituation betydelsen av att känna trygghet.  

 

Min placering här går ut (datum). Jag är fortfarande placerad på boendet, med tillsyn bara, men jag är 

också anställd här… Nu förlängde de det i 2 månader till så de har inte snålat med pengar, men det är 
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bara för att det har gått så bra för mig. Det har varit en bra uppföljning hela tiden och det är en bra 

sekreterare som är här på besök rätt ofta och ja allting fungerar. Men jag tror att det är en väg ut, trygghet 

och liksom att nu är jag här och går allting bra så löser sig allting. Det är inte så mycket tvivel på hur det 

ska gå till, utan det ska lösas på något sätt. Ta bort osäkerheten för den har man hört tillräckligt om i 

sitt liv (Informant 3).  

 

5.2 Bakomliggande drivkrafter 

I de bakomliggande drivkrafterna till att en individ börjar begå brott är den sociala bak-

grunden med familjeförhållanden, omgivning med bostadsområde i betonande grad avgö-

rande. Det är dessa livsomständigheter som leder till drivkrafter om känslomässiga reakt-

ioner utifrån rädsla och sorg, och som vidare leder till hämndbegär och hat. Det är av den 

anledningen som man kan komma att distansera sig från samhället och agera emot istället 

för med lagar och regler, just eftersom man inte byggt upp någon känsla för förpliktelser 

gentemot samhället (Bergström 2012: 99ff, Becker 1991: 26ff). Alla informanter uppger 

sig vara från kriminellt belastade och utsatta områden och de har haft kriminella personer 

i sin omgivning. En av informanterna började inte begå brott förrän sena tonåren medan 

övriga började runt 10 års åldern och brotten har blivit grövre desto äldre de blivit. Jag vill 

här tydliggöra att det inte utifrån familjeförhållandena går att göra någon koppling till ål-

dern för deras debut. Informant 4 upplever inte att någon i hans familj eller uppväxtför-

hållande som bidragande faktorer, även om hans föräldrar skiljde sig. Enligt honom var 

det kul och delvis begick han brott med vänner genom att snatta. De övriga 3 informan-

terna kopplar sina familjeförhållanden som direkt bidragande faktorer till att de däremot 

slutligen hamnade i kriminalitet. Informant 1 uppger att hans föräldrars skilsmässa drab-

bade honom hårt, eftersom han kom att sakna kontakten med sin pappa. De andra 2 anser 

att bättre familjeförhållanden och en tryggare uppväxt skulle ha gett dem mycket bättre 

förutsättningar i livet.  

 

Drivkraften om att motiveras av sin omgivning är den mest tydligt gemensamma i fråga 

om de drivkrafter informanterna haft till att börja begå brott. Det har existerat i deras 

närmiljö och det är på det viset risken för att dras med förstärkts. Detta är något Bergström 

(2012) menar på är en oundviklig drivkraft där man dras till det som finns i ens omgivning, 
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och runt tonåren har man störst benägenhet att falla för grupptryck. Det finns i den tidigare 

forskningen också belägg för att via påverkan av ens familj och umgängeskrets börja begå 

brott, vilket Carmen m.fl. (2009) kom fram till i sin studie. Den är gjord i USA men i svensk 

kontext finns också i den tidigare forskningen, baserat på statistik, belägg för utvecklingen 

av kriminalitet som kopplat till bostadsområden med denna problematik (Svedin: 2015, 

Lindgren: 2009). Drivkrafterna till kriminalitet av grupptryck och ens närmiljö är på så sätt 

specifikt bidragande till att man själv leds till brottslighet. Den faktiska skillnaden mellan 

informanterna om vilka drivkrafter de haft för att börja begå brott, har enligt mönstret 

som jag kommit fram till, varit ytterst intressant hur länge deras brottsliga bana pågått. Det 

är informant 2 och 3 som är de äldsta bland informanterna som visar på att de ärvt krimi-

naliteten och missbruket av sina föräldrar (Bergström 2012: 108f). De var på så sätt aldrig 

en del av sociala förhållanden som bidrog med förväntningar om att de skulle bli annat än 

kriminella eller missbrukare. Detta är enligt Becker (1991) skillnaden mot de som av sin 

sociala grupptillhörighet har andra förväntningar på sig.  

 

Bland de intervjuade är det också de 2 som haft en stor otrygghet i uppväxten och var i 

riskzonen för att hamna i kriminalitet. Detta i och med att föräldrarna var kriminella, som 

tex informant 2 som har haft en lång och krånglig period med socialtjänstens insatser. Han 

berättar också att han haft en saknad och sug efter att ha saker som andra har, vilket triggat 

han till stölder och detta är ett sug han fortfarande kämpar med. Det är här viktigt att se 

skillnaden gentemot Informant 1 och 4. Även om de också upplevt sorg i familjen har de 

inte fötts in i den familjerelaterade problematik Informant 3 och 4 upplever. Så långt är 

mönstret tydligt om att de nämnda bakomliggande drivkrafterna lett informanterna mot 

kriminalitet, dock är skillnaden också tydlig gällande hur de identifierat sig på med krimi-

nalitet. Detta är tydligast med Informant 1 som trots de brott han begått aldrig sett sig själv 

som kriminell. Informant 4 uppger också att han började begå brott för att det var skoj 

och han gjorde det tillsammans med vänner. Han verkar till en början inte ens varit med-

veten om konsekvenserna av sina handlingar. Att kunna göra val och på så sätt stå emot 

grupptryck är något Bergström (2012) menar på att vi lär oss med åren. I fråga om valet 

att välja bort kriminaliteten, vilket samtliga nu gjort, tycks det underlättas av och ske långt 

tidigare om man inte identifierar sig med att vara kriminell. Stämplingsteoretiskt sett har 

den avsiktliga missanpassningen som framgår i Becker (1991) varit inlärt för Informant 2 

och 3, eftersom det är vad de upplevt i sina familjen.  
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Jag vet inte hur gammal jag var då, kan ha varit runt 5 - 6 år. Jag bodde i familjehemmet och de började 

bli gamla och de orkade inte med mig för jag var sprallig och rastlös. Jag fick flytta till ett annat familjehem 

och så höll det på och flyttats runt hela tiden… Jag trodde att familjehemmet som jag var på var min 

riktiga familj. Så när jag ser min mamma knacka på dörren och jag får reda på att det är min mamma 

och där kom allting liksom, där nästan rasade mitt liv kan jag säga. Fick upplevelsen av att är det min 

mamma som är kriminell liksom. Då hamnade jag i fel bana och i fel ungdomsgäng. Började dricka, festa 

och ja, röka på litegrann och så (Informant 2).  

 

Min pappa var ju missbrukare och kriminell och han var en stämplingskund på alla anstalter. Han sitter 

inne nu också men sedan så blev det ju allt eftersom som jag började med kriminalitet, började ju alla 

vänner runt en bli kriminella (Informant 3).  

 

I en av intervjuerna har det visat sig att försämringar i familjesituationen givetvis kan för-

värra riskfaktorer som t.ex. umgängeskrets eller om man faktiskt redan börjat begå brott.  

 

När min pappa dog för drygt 3 år sedan tappade jag livslusten och började strunta i allt. Satte mig i 

skulder, började med grövre kriminalitet och tog delvis droger… Jag började med bedrägerier och folk som 

var ute efter mig misshandlade mamma. Syrran vart mer och mer rädd så hon sa upp kontakten med mig 

och jag har näst intill gjort det med mamma nu också med tanke på situationen som den ser ut just nu. 

Jag är nu borta från (hemstad) men min syrra är fortfarande rädd och hon känner sig inte trygg för att jag 

fortfarande har folk ute efter mig. Därför kan jag inte vistas i (hemstad) längre (Respondent 1).  

 

Skolgången har inte varit lätt för någon av informanterna, och informant 2 berättar att sitta 

vid skolbänken var omöjligt med hans ADHD. Skolgång och utbildningsnivå kan utifrån 

alla informanter betraktas som ett märkbart utanförskap med upplevelsen av misslyckan-

den, vilket är en drivkraft som leder till kriminalitet (Bergström 2012: 105f). Vad gäller 

informanterna som inte har haft kriminalitet och missbruk i familjen är de bakomliggande 

drivkrafterna till att de föll i kriminalitet påtagliga i deras skolgång. De har upplevt stora 
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koncentrationssvårigheter och Informant 1 upplever inte att han fick de rätta verktygen 

för att klara grundskolan. Den andra informanten säger att han inte klarade av den teore-

tiska delen i skolan och hoppade därför av ett praktiskt program på gymnasiet. Informan-

ten upplevde även sömnsvårigheter under sin skolgång som han inte fick hjälp med. Han 

sticker på det viset ut bland informanterna, eftersom han gått längst i skolan. De har båda 

däremot föräldrar som jobbade och kunde försörja sig, även om de var skilda under upp-

växten, och en förälder är högskoleutbildad.  

 

Det finns inget i teorin eller utifrån intervjuernas resultat något som säger att denna driv-

kraft skulle vara starkare på något sätt. Det är däremot viktigt att betrakta vägen till krimi-

nalitet som en konsekvens av att misslyckas med skolan, utifrån att det inte heller motiverar 

en till att kämpa för att vara en del av samhället. Stämplingsteoretiskt sett lever vi upp till 

vad som förväntas av oss och vad som gynnar vår framtid. Om vi däremot inte hör till 

kategorin ”vanliga” har vi heller inte en framtid och inte ens ett rykte att vara rädd om. I 

synnerhet inte ifråga om skolan som ses som en förutsättning för att få ett jobb, då alla 

förutom en informant inte ens haft förutsättningarna till att klara grundskolan (Becker 

1997: 26ff). Det är av den anledningen också utifrån intervjuernas resultat viktigt att påpeka 

skolans centrala roll vad gäller det förebyggande arbetet. Det är i skolan kontakten med 

samhället etableras. I Sverige har vi skolplikt och skolgången är väsentlig för arbetslivet 

och för att överhuvudtaget kunna lära sig om hur man ska klara sig i livet efter skolan. 

Förutom de pedagogiska insatserna för att kunna hantera särskilda behov finns en förtjänst 

med att betrakta en fungerande skolgång som en skyddsfaktor mot kriminalitet. I motsats 

till en känsla av misslyckanden och att inte tillhöra de som kan få ett vanligt jobb, kan en 

fungerande skolgång bygga upp ens förhoppning om en framtid inom lagens ramar (Vainik 

& Kassman: 2018, Svedin: 2015). Jag anser det viktigt att tänka på att brottslighet bara är 

en möjlig konsekvens, för även om det inte är uppsatsens tema kan psykisk ohälsa och 

hemlöshet också vara tänkbara konsekvenser. Jag vill även poängtera att informanterna 

inte framfört något hämndbegär som drivkraft, genom sin kriminalitet, gentemot samhället 

eller familjen. Informant 2 berättar att socialtjänsten i hans fall gått med på att betala för 

en dyr terapeut som han upplevt fungerade och som han fick en bra kontakt med. 
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Sammanfattningsvis har informanterna gemensamt att någon gång i livet har brottsliga 

handlingar normaliserats för dem, vare sig de fått det direkt av föräldrarna eller via um-

gänget. Det är av den anledningen skolan är viktig som skyddsfaktor. Det är via skolan 

man kan komma på banan för att i sin tur kunna försörja sig på laglig väg, fångas upp om 

man lider av någon typ av ohälsa och inte minst lära sig att förstå konsekvenserna av 

brottsliga handlingarna. Detta står emot det faktiska problem man kan få, och den risk 

man står inför, om kriminaliteten ändå finns utbrett i exempelvis bostadsområdet. I nästa 

avsnitt om de bevarande drivkrafterna framgår analysresultatet av frågorna om hur och 

varför informanterna byggde upp ett kriminellt beteende.  

 

5.3 Bevarande drivkrafter  

Det är spänningen och förtjänsterna med att begå brott som är centrala vad gäller de be-

varande drivkrafterna till att individer stannar kvar på den kriminella banan. Detta kan 

jämföras alternativt likställas med ett drogberoende då man utvecklar ett ihållande mönster 

av kriminella handlingar, där man även på det viset kan utöva en makt som man annars 

inte har (Bergström 2012: 106f).  Alla informanter anser att det varit deras egna val att begå 

brott. Det gör de utifrån att de på ett eller annat sätt lyfter fram att de kunde ha gjort ett 

annat val. Vägen dit har sett olika ut för samtliga informanter och grupptrycket och för-

tjänsterna har varit pådrivande.  

 

Först triggade folk igång mig på att vara med på det och sedan blev det frestelse och spänning och adre-

nalinkicken som kickar igång… Liksom att folk jagar en, att snuten jagar en, man bara wow vad fett 

liksom… Ja, det blev ju snabba pengar och istället för att vänta på sina veckopengar på fredag liksom 

när man var liten, utan jag tänkte att en 50-lapp räcker bara till lite godis (Informant 2).  

Nej det känns ju skönt att ha pengar hela tiden…  Jag bodde ju i egen lägenhet och grejer så jag hade 

ingen inkomst och jag behövde pengar till hyra, mat och sådana grejer (Informant 4).  
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Bergström (2012) menar att det för varje drivkraft som kan leda till kriminalitet finns ett 

motsvarande alternativ som inte leder till kriminalitet. Förmågan att göra dessa val utveck-

las med åren (Bergström 2012: 76f, 120ff). Först och främst är det här viktigt att tänka på 

att informanterna lämnat kriminaliteten bakom sig och får stöd för att komma tillbaka i 

samhället. Det kan anses att vara betydligt lättare att rannsaka sig själv om man ser vad 

alternativet kunde varit, precis som informanterna nu gör. Det är de rätta förutsättningarna 

som snarare är viktiga i fråga om att i tid kunna gå en annan väg. Att enstaka handlingar 

övergår i sammanhängande mönster av kriminella handlingar är också kopplat till de motiv 

och intressen man har. Är man stämplad till att kunna bära på avvikande motiv och intres-

sen, utifrån t.ex. ens familjeförhållanden, är risken stor för att det blir självuppfyllande 

(Becker 1997: 30ff). Informant 2 och 3 är de som löpt denna risk p.g.a. sina familjeförhål-

landen och tillskillnad från informant 1 och 4, anser de det vara svårt att få myndigheters 

stöd, vilket de har dålig erfarenhet av. 

 

…det är inte bara att knäppa med fingrarna och få det att lösa sig. Jag berättade ju inte för någon om 

vad som föregick hemma för det var en skam för mig… Du ska få förtroendet av personen i fråga så han 

kan öppna upp sig för dig. Du kan inte komma som en främling och fråga och stå med ett papper och 

läsa. Det måste vara äkta för att få ett förtroende.. Ja, det största felet är att jag blev omflyttad. Jag har 

säkert flyttat 20 gånger, hem och institutioner och bara skickats runt och det är ingen trygghet (Informant 

3).  

 

Informant 2 upplevde inte att det fanns någon hjälp att få för en väg ut ur kriminaliteten 

på anstalterna. I likhet med det Informant 3 uttryckte om förtroende menar han på att 

bryggan inte fanns mellan intagna och personal och att det vidare inte var socialt accepterat 

bland de intagna att prata med personalen. Han anser själv att det var i skolan som han 

behövde mötas upp med mer stöd p.g.a. hans ADHD för att han då kanske hade fokuserat 

mer på skolan än att göra ”skitsaker”.  Informant 1 har kunnat se en positiv utveckling hos 

sig själv under sitt fängelsestraff. Han berättar att det gjordes en utredning om ADHD och 

han fick sina grundskolebetyg godkända på anstalten och vidare kunde han fundera på vad 

han vill göra i livet. Han berättar däremot också att han suttit i fängelse utomlands och på 

så sätt upplevt skillnaden gentemot svenska anstalter. Informant 4 uttrycker också att ett 

bättre stöd i skolan hade hindrat honom från att hoppa av så sent som under andra året på 
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gymnasiet. I det senare skedet lägger han skulden på sig själv för att han inte mötte upp 

socialtjänsten när de försökte hjälpa honom. 

 

Sammanfattningsvis finns här en viktig aspekt att belysa i skillnaden mellan att födas in i 

kriminalitet och att senare i livet hamna i kriminalitet. Den gäller inte minst utifrån socialt 

arbete. Myndighetskontakten tycks upplevas negativ från första början och ingen tillit 

byggs upp om ens familj är föremål för myndigheters insatser. Det är viktigt att tänka på 

att det kan vara skillnad på att hos socialtjänsten ha en historia som börjat med att föräld-

rarna skiljde sig eller om man haft problem med skolgången, än att om man haft föräldrar 

som varit kriminella och/eller missbrukat. Det är dock värt att ställa det mot det faktum 

att informant 1 och 4 ändå haft en ekonomisk trygghet i familjehemmet. Det finns däremot 

inget som säger att man ändå inte kan känna brist på saker och i sin tur drivas av att känna 

njutningen av få saker genom att t.ex. stjäla. Det är av den anledningen som drivkraften av 

spänning och njutning varit ledande i att fortsätta begå brott, av den belöning som de 

kriminella handlingarna bidragit informanterna med. Det som också är tydligt är frågan om 

skolgången och problemen i skolan som gjorde att informanterna inte hade skolgången 

som prioritering i livet. Det är en fungerande skolgång som de anser kunde ha hållit dem 

borta från kriminaliteten.  

 

I Bergström (2012) framgår att enligt Moffits tenderar de som tidigt haft beteendestör-

ningar att också ha en avvikande livsväg d.v.s. det kriminella livet. Det kan vara viktigt att 

också här beakta Beckers (1991) definition om det avvikande, utifrån att det är det kon-

ventionella samhället som i sådana fall bestämmer vad som är en beteendestörning. Oav-

sett detta är det utifrån socialt arbete viktigt att, som i det förra avsnittet om de bakomlig-

gande drivkrafterna se skolan som en skyddande faktor. Om man som informanterna har 

koncentrationssvårigheter eller psykisk ohälsa som kanske grundas i otrygghet i familjen 

och hemmet är det viktigt att detta kan bemötas av skolan. Jag vill återigen utifrån resultatet 

av intervjuerna poängtera det faktum att vi har skolplikt och att generellt sett fostras in i 

det konventionella samhället via skolan. Av den anledningen är det viktigt att som det 

framgår i Lindgren (2008) att de brister som finns mellan skolan, psykiatrin, socialtjänsten 

och polisen fylls med ett bättre samarbete.  
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5.4 Kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafter 

Dessa drivkrafter är som ett beteendemönster av en kriminell livsstil. Beroenden av att äga 

saker och drog/alkoholberoenden är centrala. Det är på så sätt den kriminella livsstilen 

fäster sig hos individen men spänningen resulterar enkelt i en ond cirkel, då livet som levs 

är olagligt och baserat på beroenden. ”Habegäret” är i teorin förknippat med att äga saker 

och ting som individen inte på laglig väg har råd med (Bergström 2012: 108). Detta är 

något som framkommit i alla intervjuer. Av de som haft föräldrar som jobbade under upp-

växten har jag inte frågat om de fick saker dem önskade som barn, men alla har tagit upp 

känslomässiga behov som de levt ut via kriminaliteten. Det är att vara del av en gemenskap, 

att ha kul och kunna få göra något när skolan inte var ett alternativ. På så sätt växer också 

missbruket fram bland kriminella. Det går att likställa detta med de bevarande drivkrafter 

om spänning och njutning utifrån att de upplevt en tillfredsställelse av att ha någon mening 

med livet. Att vara kriminell eller kunnat vistas bland kriminella har varit en självuppfatt-

ning informanterna antagit för att vara i den gemenskap de fann sig i (Bergström: 153f). 

Detta kan ses i det kommande citatet av informanten som säger sig ha tagit hela 10 överdo-

ser.  

 

Missbruket började när jag satt på ett ungdomshem. Vi började röka lite hasch och sådant och det tyckte 

jag var skönt. När vi blev släppta därifrån började vi festa och vi rökte och sedan blev det kokain och alla 

sorters droger. Till slut fastnade jag för det (Informant 2).  

 

Det fullbordande steget in i det avvikande är när personen ingår i organiserade avvikande 

grupper. Då är alla omkring en kriminella eller missbrukare, följden av det riskerar att bli 

att man avancerar med kriminalitet och missbruk (Becker 1997: 37ff). I det fallet tycker 

Informant 3 att det är viktigt att skilja på insatserna utifrån behov. Han menar på att det 

många gånger psykisk ohälsa som ligger bakom missbruk och att t.ex. dömas till fängelse 

inte hjälper. I fallet med Informant 4 förvärrades hans koncentrationssvårigheter i skolan 

av att han började lida av sömnbesvär. Alla informanter har haft missbruksproblem med 

droger och alkohol. Informant 1 berättar också att alkoholen förvärrade hans situationen 
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när han som berusad kom i kläm med andra. I fråga om vad som kunde förebyggt miss-

bruket varierar svaren, där vissa tycker att insatserna måste förbättras eller socialtjänsten 

vara mer tillgängliga. Informant 1 som varit tydlig med att han inte identifierar sig med 

kriminaliteten och hellre vill jobba, lyfter också fram arbete som viktigt i att ha en syssel-

sättning och få ut sin energi på.  

 

…jag ser inte att man ska lägga så stor energi på just skolan utan istället på vad man verkligen vill göra. 

Jag älskar att arbeta och jag tycker att det är kul när man gör någonting och att jag får ut min energi på 

någonting (Respondent 1).  

 

Motsatsen till den ”avvikande karriären” är det arbetet som kan utföras och de pengar man 

kan tjäna på laglig väg. Under intervjuerna har därför informanterna också frågats om deras 

föräldrar arbetar och vad de själva har haft och har för inställning till arbete. Det går inte 

att göra någon koppling med om föräldrarna arbetar och deras inställning till arbete men 

alla informanter vill arbeta. Den yngsta av de som är 23 år gammal har bara haft ett som-

marjobb tidigare. Informant 2 poängterar också svårigheterna i att få arbete i synnerhet för 

att före detta kriminella oftast måste gå via arbetsförmedlingen.  

 

Jag vill arbeta, det vill jag ju. Innan ville jag bara tjäna svarta pengar och i arbetslivet tappade jag gnistan 

lite från att man ska gå på arbetsförmedlingen och så måste man sitta där och snacka… Det var mycket 

pappersarbete och många möten som man ska sitta och lyssna på. Tänkte vad händer, jag ville ha prak-

tikplats liksom och så det blev både ja och nej liksom. Hellre bara jobba svart istället för då behöver man 

ingen arbetsförmedling eller något sådant, utan det är bara att jobba (Respondent 2).  

Det är igenom alla intervjuer tydligt att informanterna drabbats av att myndigheterna inte 

varit rustade för att hjälpa dem ur kriminaliteten och/eller att de själva inte kunnat möta 

kraven. Därför är den långa och påfrestande processen, till arbete eller i alla fall praktik-

plats, via arbetsförmedlingen ett konkret exempel på behov av extra stöd via sociala insat-

ser. Förutsättningar till komma tillbaka till samhället, via t.ex. arbete är givetvis också kopp-

lat till hur samhället bemöter personen i fråga. I Becker (1991) framgår Rays slutsatser 

utifrån exemplet av missbrukare och att det kan vara kämpigt att bryta den onda cirkeln av 
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missbruk. Man riskerar att trots alla sina prestationer att för alltid av andra betraktas som 

missbrukare. I före detta kriminellas och missbrukares fall är det svårt att få jobb p.g.a. det 

förflutna och de är tvungna att förlita sig myndigheternas hjälp. Utifrån intervjuernas re-

sultat är det uppenbarligen så att myndigheterna som t.ex. arbetsförmedlingen inte riktigt 

kan bistå i vägen tillbaka till arbete.  

 

Enligt mönstret som framkommit i analysen finn det en skillnad på att födas in i krimina-

litet och missbruk än att falla i det senare i livet, då man tenderar att identifiera sig med 

omgivningen. Alla i ens omgivning är liksom redan kriminella eller missbrukare. Det får 

konsekvenser för tilliten man har till myndigheter och av den anledningen kan ens krimi-

nella bana och missbruk att fördjupas fort och försvåra vägen ut, i bristen på tillit för 

myndigheterna. Alternativet är att de inom det konventionella samhället hade kunnat få 

försörja sig på laglig väg. Anledningen till att var och en av informanterna ändå valde kri-

minaliteten och missbruket är dock kopplat att det ändå på något sätt och någon gång 

fanns i deras närmiljö. Det har fyllt ett tomrum i deras liv, vilket kan förklaras med de 

kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna. Drogerna och alkoholen har fått dem att för 

stunden, enligt dem, må bättre och det har det lett till en gemenskap, en gemenskap med 

andra människor med liknande problematik.  

 

I nästa kapitel besvaras och diskuteras de sammanfattat utifrån den tidigare forskningen 

och uppsatsens teoretiska utgångspunkter.    

 

 

6. Diskussion   

I detta avslutande kapitel har jag besvarat uppsatsens frågeställningar och jag redogör för 

en fördjupad diskussion kring analysresultatet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning i området.  
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6.1 Slutdiskussion  

Den viktigaste utgångpunkten för uppsatsens problemområde var att det i forskningen 

saknades entydiga svar på vad som specifikt leder till kriminalitet. Det var därför jag valde 

att använda drivkrafterna till kriminalitet och stämplingsteorin för att med stöd av den 

tidigare forskningen kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Det är på det sättet jag har 

kunnat förklara varför informanterna började och fortsatte att begå brott samt att de ut-

vecklat en kriminell livsstil. I motsats till det har jag även kunnat beskriva vilka skyddsfak-

torer mot kriminalitet och missbruk kan vara. Uppsatsen begränsning vad gäller analysre-

sultatet och den diskussion jag här presentera rör urvalet av informanter. Det begränsas av 

att samtliga varit män och enligt dem etniska svenskar, och dessutom före detta kriminella.  

  

 Vilka drivkrafter drev dem till kriminalitet?   

Enligt Becker (1991) är det slutliga steget i att en kriminell karriär fullbordas att man per-

sonligen identifierar sig med kriminaliteten och missbruket, i ens omgivning. I de bakom-

liggande drivkrafterna till kriminaliteten har det i analysens resultat varit påtagligt att risken 

för att själv falla i det är stor om det finns i ens närmiljö. Ur det perspektivet är drivkraften 

om grupptryck eller påverkan av omgivningen starkt avgörande. Detta står dock mot den 

skillnad jag fann mellan de som haft kriminalitet i familjen respektive de som inte haft 

kriminalitet i familjen. De som haft det i familjen vittnar om en problematik de tog efter, 

alternativt blev påverkade av i hemmet. De hade lärt sig att agera efter sina impulser till 

följd av den känslomässiga frustration de upplevt och inte utefter förpliktelser gentemot 

samhället eftersom det inte var vad som normaliserats via föräldrarna (Bergström 2012: 

99ff, Becker 1997: 26ff). Frågan är om det är fel att anta att informant 1 och på sätt och 

vis 4 neutraliserar sina tidigare handlingar för att det helt enkelt var t.ex. livsomständig-

heter, psykisk ohälsa eller umgänge som gjorde att de började begå brott? På det viset att 

de förskjutits mot att handla på ett visst sätt, vilket är ett av sätten för att neutralisera sina 

handlingar på som Sykes och Matza kommit fram till (Becker 1997: 28ff). Förutom grupp-

trycket och påverkan av närmiljön har samtliga, även informant 4 som hade skilda föräld-

rar, ändå upplevt otrygghet och sorg av familjeförhållandena. Informant 4 har också vidare 

haft svårigheter i skolan och lidit av psykisk ohälsa. Jag anser att det inte går att bortse från 

dessa drivkrafter bara för att det kan antas att variera i grad mellan informanterna och 

inträtt vid olika tidpunkter i deras liv. Svaret har jag funnit i de beskyddande faktorerna. 
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Att någon gång i livet haft trygga familjeförhållanden som för informant 1, alternativt fun-

gerande skolgång som för informant 4. Till skillnad från informant 3 och 4 som haft kri-

minalitet och missbruk i familjen och slungats runt i olika myndighetsåtgärder kan de andra 

antas att ha förpliktelser mot samhället och kännedom om konsekvenserna av kriminalitet 

och missbruk i sitt sociala arv.  

 

Hämndbegär för vad de upplevt och känt är däremot inget som någon av informanterna 

säger sig att ha motiverats av. Detta kan bero på att de faktiskt är före detta kriminella och 

försöker hitta en väg tillbaka i samhället. Fallet med informant 1 som fått uppleva de kon-

sekvenser hans handlingar haft för sina närstående är ett exempel på det. Vidare är det 

däremot ingen av dem som vill rättfärdiga brott, generellt eller specifikt mot någon eller 

försöker förminska innebörden av brotten. Detta är också enligt Sykes och Matza två sätt 

till att neutralisera kriminella handlingar på (Becker 1991: 28ff). Drivkrafter om hämndbe-

gär med t.ex. neutraliserande uppfattning skulle antagligen vara tydliga om det var aktivt 

kriminella informanter jag intervjuat. Informanterna tar snarare avstånd från sina hand-

lingar genom att anse sig själva som skyldiga till att de valde kriminalitet och missbruk.  

 

 Vad hade kunnat motverka att de började begå brott enligt dem? 

En tryggare tillvaro i hemmet och bättre familjeförhållanden är enligt tre av informanterna 

de faktorer som kunde hindrat dem från att börja begå brott. Enligt samtliga hade ett fun-

gerande stöd också kunnat vara avgörande för att de inte skulle hamna i utanförskap och i 

sin tur ledas ut i kriminalitet. I utanförskapen är deras skolgång av uppsatsens resultat en 

viktig fråga, där alla lidit av problem. Jag vill här säga att trygga familjeförhållanden där 

föräldrarna inte missbrukar eller är kriminella och en fungerande skolgång vilka utifrån 

uppsatsens resultat är betydande skyddsfaktorer. Precis som det framgår i den tidigare 

forskningen är det vad som kommer att motverka hälsorisker och ekonomisk utsatthet i 

framtiden (Ekberg m.fl.: 2016, Vainik & Kassman: 2018). Vidare är det utifrån perspektivet 

av socialt arbete viktigt att som Lindgren (2008) skriver att lösa bristerna i samarbetet mel-

lan olika myndigheter. Jag vill säga att detta framförallt är viktigt att belysa utifrån berättel-

serna av de två informanter som flyttats runt hela tiden och aldrig fått känslan av anknyt-

ning och trygghet.  
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 Vilka förutsättningar hade de för att ta sig ur kriminalitet?  

Anknytningen till en gemenskap, spänningen, behovet av att rikta sin energi mot något, 

samt de ekonomiska förtjänsterna är de drivkrafter de haft till att stanna i kriminalitet. Det 

som är värt att diskutera är pengarna de tjänade genom brottsligheten. Informant 4 berättar 

att det var till för att t.ex. kunna betala hyran. Det skulle kunna antas att som Sykes och 

Matza kommit fram till att vara till för att motivera handlingarna för ett högre syfte (Becker 

1997: 28ff). Informanterna har inte haft någon sådan antydan och i vilket fall som helst 

skulle det inte motivera deras handlingar. Detta kan diskuteras utifrån det Bergström 

(2012) skriver om att för varje drivkraft som leder till kriminalitet kan det antas finnas en 

motsvarande drivkraft som inte gör det. Vad skulle det i sådana fall vara? Jag vill här också 

påpeka att det är samma betydande skyddsfaktorer som jag framfört till föregående fråga. 

Utöver det är det viktigt att komma ihåg att man gärna gör det som, även om inte socialt 

accepterat, i alla fall är socialt utbrett i ens närmiljö. Börjar man spela fotboll eller röka? 

Sommarjobbar man eller bränner man bilar? Allt är kontextbundet precis som Becker 

(1991) skriver i fråga om avsiktlig missanpassning.  Jag vill här också poängtera att det kan 

vara en moralisk fråga om man överhuvudtaget kan betrakta något ett barn gör för avsiktlig 

missanpassning eller inte och det är ingen fråga som jag behandlat i denna uppsats. Den 

slutsats jag här drar är att detta typ av beteende förstärks och försvåras om man har anled-

ning till att identifiera sig med det. Det är helt skilda saker att börja begå brott och miss-

bruka om det finns i familjen än om man gör det för att man t.ex. mått dåligt eller för att 

man tyckte det var roligt att busa. 

 

 Vilka drivkrafter höll dem kvar i kriminalitet?  

Narkotika- och alkoholmissbruket och även de ekonomiska förtjänsterna som är en del av 

den kriminella livsstilen och som var en viktig del av den anknytning och trygghet som 

informanterna hade förbundit sig med i kriminalitet (Bergström 2012: 108, Becker 1997: 

37ff, Vainik & Kassman: 2018). Även här tycker jag att det är värt att utifrån sociala arbe-

tets perspektiv att belysa hur viktigt samarbetet mellan myndigheter är. Informant 3 tyckte 

det var viktigt att tänka på att missbruk orsakas av psykisk ohälsa och att det blir fel att 

döma missbrukare till fängelse. Detta kan antas vara en värderingsfråga men i ungdomars 
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fall är det viktigt att socialtjänst och polis samarbetar, t.ex. via remisser från polisen som 

varit det som fungerat (Edvall: 2012). Det är här dock viktigt att lyfta fram att de svårig-

heter som kan finnas när individer vill söka sig från kriminalitet och/eller missbruk till 

arbete. Bland informanterna finns de som upplevt det som svårt att möta myndigheternas 

krav och att som informant 2 påpekat är det svårt att komma in i arbetslivet via arbetsför-

medlingen. Det är informant 2 och 3 som har mer negativ syn på myndighetskontakten 

och stödet som skulle komma därifrån. Rent teoretiskt och hypotetiskt är det viktigt att vi 

i perspektiv av socialt arbete beaktar att detta bara inte behöver gälla före detta kriminella 

eller missbrukare som målgrupp. En långtidssjukskriven person kan också komma att för 

alltid betraktas som en ”sjukskrivare” på arbetsmarknaden. Svedin (2015) skriver att utan-

förskap och segregering som bevaras över tid kan resultera i att personen kan bli kriminell 

och få missbruksproblematik. Det är då också viktigt att tänka på att det är olagligt att 

jobba svart. Här vill jag understryka att inte kunna komma tillbaka till samhället via arbete 

bidrar informanterna med en riskfaktor om återfall i kriminalitet och missbruk. Jag har i 

analysresultatet belyst skolans funktion som beskyddande faktor. Med tanke på informan-

ternas ålder, tiden i kriminalitet och missbruk samt svårigheterna i skolan är inte mer ut-

bildning till hjälp. De behöver snarare kunna uppleva att de kan försörja sig själva och ha 

en egen bostad, finansierad genom ett lagligt jobb. Det är viktigt att de ska se någon vinst 

med att fortsätta vägen tillbaka till samhället, som de i det här fallet påbörjat via KRIS. 

 

Slutligen kan det förklaras utifrån det Sykes och Matza kommit fram till om att neutralisera 

sina handlingar genom att fördöma de som fördömer (Becker 1997: 28ff). Skulle de ha en 

så pass låg tillit till samhället att de enbart anser att myndigheterna försvårat för dem sedan 

de var små? Mitt svar är nej. För det första finns det inget rätt eller fel, då det är deras 

upplevelse och dessutom har jag i uppsatsen inte validerat deras historier med de faktiska 

omständigheterna i uppsatsen. För det andra och viktigast av allt har de också positiva 

erfarenheter i sitt möte myndigheter som exempelvis socialtjänsten och de är idag på väg 

tillbaka till samhället. Det är däremot viktigt att tänka på att detta till hög grad skett via 

KRIS som är en ideell förening och inte en myndighet. Avslutningsvis vill jag återigen 

poängtera betydelsen av det socialt accepterade, som informant 2 berättade, var det inte 

accepterat att ha kontakt med personalen på anstalten.  

 



41 

 

6.2 Förslag för vidare forskning  

Till kommande forskning vore det intressant om uppsatsens problem och teoretiska ut-

gångspunkter inriktade sig på kvinnor som målgrupp. Det som gör det intressant att forska 

om kvinnor i kriminalitet är att det finns väldigt lite forskning i området. Jag anser att det 

är viktigt att vara medveten om att det inte betyder att något inte existerar i vårt samhälle, 

enbart för att det inte uppmärksammas tillräckligt ofta. 

 

Ett ytterligare intressant förslag för vidare forskning är att jämföra personer som har sitt 

ursprung i ett annat land än Sverige och som befinner sig i samma livssituation som infor-

manterna i den här uppsatsen, alltså före detta kriminella. Jag anser att det finns ett värde 

i en sådan forskning och att det hade varit intressant att jämföra likheter och olikheter vad 

gäller det sociala arvet och förutsättningarna till att ta sig ur kriminalitet. En ytterligare 

faktor till det senare förslaget är att det ofta skrivs och uppmärksammas i media att krimi-

nella förknippas med personer som är av annan etnicitet än svenskar, vilket enligt mig 

bidrar till min uppfattning att det är rätt i tiden att göra en sådan undersökning. Resultatet 

av en sådan forskning hade kunnat antingen hjälpa de personerna via rätt insatser, eller helt 

enkelt motbevisa media teori. 

 

Jag anser att det även hade varit intressant att bedriva forskning kring vad socialtjänsten 

anser om samarbetet med en förening som KRIS och även polisen, samt hur ett sådant 

samarbete hade kunnat stärkas och förbättras på både kort- och lång sikt.  
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Bilagor  

(Missivbrev) 

Hej! 

Jag studerar programmet Organisering och ledning, inriktning socialt arbete på Halmstad högskola och 

jag är nu inne i min sista termin. Jag ska bedriva en forskning vars syfte är att få reda på vilka faktorer 

och omständigheter som leder ungdomar till kriminalitet samt vilka faktorer som motverkar att ungdo-

mar hamnar i kriminalitet. 

Jag har läst på om ämnet men vill främst få höra vad du har för tankar och kommentarer då jag tror att 

just du kan bidra till forskningen pga. din kunskap och erfarenhet inom området.  

För att få svar på mina frågor vill jag därför intervjua dig. Intervjun uppskattar ta ca 45 min och ca 10 

frågor. Min förhoppning är att vi kommer ha en intressant diskussion där du får prata om det som du 

känner är viktigt att förmedla i ämnet. 

Forskningen är frivillig vilket innebär att du när som helst får avbryta intervjun om du skulle känna för 

det. Då jag tar hänsyn till de forskningsetiska principerna kan du känna dig trygg med att din identitet 

inte kommer att avslöjas och att forskningen kommer enbart användas till det uppsatta forskningsända-

målet. 

Under intervjun kommer jag att spela in vårt samtal för att säkerställa att inget annat än just det du sagt 

kommer med i uppsatsen. Inspelningen kommer att förstöras så fort uppsatsen är färdig och kommer 

endast användas till det angivna ändamålet. 

Om du känner att något är oklart eller om du har några andra frågor som du vill få svar på får du gärna 

kontakta mig för mer information.  

Med vänlig hälsning Adem Ajan 

Mailadress  adeaja16@student.hh.se 

 

Telefonnummer  076 575 0282 
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Samtyckesblankett  
   

Samtycke till att delta i studien:  

 

Varför blir ungdomar kriminella?  

  

Jag har skriftligen informerats om studien via missivbrev där information om syftet med studien samt 

hur forskningen kommer bearbeta och behandla information som jag bidrar med.   

  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i stu-

dien utan att ange något skäl. Jag har även fått information om att jag får begära att få se den insamlade 

informationen och att det finns möjlighet att vända sig till dataskyddsombudet eller datainspektionen 

med klagomål. Jag har blivit informerad om att röstinspelningen som görs under intervjun kommer att 

raderas när uppsatsen blivit klar och att uppsatsen kommer att vara publicerad där mina svar från inter-

vjun kan ingå, dock kommer inte mitt namn publiceras och hänsyn till de forskningsetiska principerna 

kommer att vidtas. 

     

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Halmstad Högskola 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad informat-

ion under intervjun.    

  

  

…………………………………………    

 

Underskrift  

  

  

…………………………………………         ……………………………………………  

Namnförtydligande                    Ort och datum   

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

  

Student:         

Handledare: Niklas.Westberg@hh.se 
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Intervjuguide 

Kriminalitet – Varför blir ungdomar kriminella? 

 

Kan du berätta lite om dig själv? ( ålder, ursprung, kön, uppväxtort ) 

Hur definierar du en kriminell person? 

Anser du att du är kriminell eller har varit kriminell? (Om svar: VARIT kriminell, vad fick dig att    

sluta med kriminalitet?) 

 

Har du under din uppväxt haft kriminella personer i din omgivning? 

Berätta mer.. 

Hur gammal var du när du begick ditt första brott? 

-Vad fick dig att göra det?  

 

Anser du att du själv har valt att bli kriminell? 

-Kan du berätta mer om det?  

Vilka faktorer har drivit dig till att välja den vägen?  

-Har du några fler exempel?    

Anser du att det hade kunnat förebyggas?  

-Hur då och av vem? 

 

Hur har din familjesituation sett ut under din uppväxt? 

Hur ser din familjesituation ut idag? 

Vilken inställning hade/har du till skolan? 

Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar? 

Vilken utbildningsnivå har du? 

 

Arbetar dina föräldrar? Om ja, med vad? 

Har du någon gång haft problem med någon form av missbruk? (Om JA, anser du att det hade 

kunnat förebyggas? Av vem?) 

Vilken inställning hade/har du till arbetslivet?  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Telefon: 035-16 71 00
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Adem Ajan


