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Förord 

 

Denna studie har varit väldigt intressant att genomföra även om det varit en tid med mycket 

stress på grund av den korta tiden vi haft för att utföra undersökningen. Det var mycket 

funderingar om hur vi skulle hitta ungdomar med en kriminell livsstil som kunde delta i 

undersökningen från början. Detta blev dock inget större problem. Vi vill därför tacka 

Mohammed, Ahmed, Abbas, Samuel, Mike och Ali som deltagit i undersökningen. Utan våra 

respondenter skulle vi inte kunna genomföra undersökningen. Vi vill även tacka vår 

handledare Daniel Sjödin som varit till stor hjälp under studiens gång.  

 

TACK! 

 

Evin Bider och Dilan- Esin Cicek 

Örebro onsdagen den 9 maj 2012 
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Abstract 

The study is a qualitative research that aims to investigate the underlying factors and motives 

why some young men fall into a criminal behavior pattern. The factors and motives that this 

study examines is the social factors, including the family and friends. To achieve the purpose 

of this study, 6 young men aged 15-25 years old with a criminal lifestyle were interviewed. 

The result and analysis section in the study presents the collected material from the 

interviews, linked to the theories that are used in this study. The theories that are used in the 

study include Howard S. Becker’s theory of deviants and labeling theory and Zygmunt 

Bauman’s theory of the consumer society. With the help of our participants statements we can 

conclude that there are social factors that influence young people to fall into a criminal 

behavior pattern. It is mainly the subject of money, the sense of alienation from society and 

class differences that contributes to the criminal behavior patterns that the studied participants 

have. Labeling, broken family relationships and peer pressure are other factors that 

contributes to the criminal behavior pattern. Money is the main motive for maintaining a 

criminal behavior, for the participants of this study.  
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Sammanfattning 

Studien är en kvalitativ forskning där syftet är att undersöka bakomliggande faktorer och 

motiv till varför vissa unga män faller in i ett kriminellt beteendemönster och upprätthåller 

detta beteende. De faktorer denna studie undersökt är de sociala faktorer som bland annat är 

familj och vänner. För att uppnå undersökningens syfte och svara på dess frågeställningar 

intervjuades 6 unga män i åldrarna 15-25 år som har en kriminell livsstil. I resultat- och 

analysdelen presenteras det material vi samlat in  och som även kopplas till de teorier som 

använts i denna studie. De teorier som använts är Howard S. Beckers teori om avvikare och 

stämplingsteori samt Zygmunt Baumans teori om konsumtions samhälle. Med hjälp av 

deltagarnas utsagor kan vi konstatera att det finns sociala faktorer och motiv som påverkar 

ungdomar att hamna i ett kriminellt beteendemönster. Det som bidragit till att 

undersökningens deltagare fallit in i ett kriminellt beteendemönster är främst motivet pengar, 

känslan av utanförskap i samhället och klasskillnader, men även etikettering, brustna 

familjeförhållanden och grupptryck. Pengar är det främsta motivet som fått studiens deltagare 

att fortsätta upprätthålla det kriminella beteendet.  

 

Nyckelord: Ungdom, kriminalitet, kriminell, brott, sociala faktorer, avvikare. 
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1. Inledning 

Ungdomskriminaliteten är ett stort problem i dagens samhälle och just därför kommer detta 

område att problematiseras i studien. År 2009 misstänktes 31 800 personer i åldrarna 15-20 år 

för brott i Sverige
1
. Det pågår regelbundna diskussioner om ungdomkriminalitet och hur 

ungdomskriminaliteten ska åtgärdas. För att åtgärda eller förebygga ett problem är det av stor 

vikt att känna till orsakerna till att problemet uppstår.  

Kriminalitet ses som avvikande då brottsliga handlingar står i motsättning till regler och 

normer som finns i samhället
2
. Ungdomskriminalitet är ett samhällsproblem och det är svårt 

att säga vad kriminalitet beror på då det finns flera faktorer som påverkar utvecklingen av en 

kriminell livsstil. Föreliggande studie kommer att undersöka de bakomliggande sociala 

faktorerna som bidrar till att ungdomar faller in i kriminalitet. Detta för att i tidigt skede 

kunna förebygga utvecklingen av en kriminell livsstil hos unga för att kunna förhindra att 

problemet uppstår i största möjliga utsträckning.  

1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka bakomliggande faktorer och motiv till varför somliga 

ungdomar faller in i kriminalitet.  

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1) Vilka sociala faktorer och motiv bidrar till att våra respondenter utvecklar ett kriminellt 

beteende? 

2) Vilka faktorer gör att de fortsätter upprätthålla det kriminella beteendet? 

 

1.2. Definition av centrala begrepp  

I detta avsnitt kommer studiens centrala begrepp att definieras. De begrepp som ligger till 

grund för studien  kommer att användas för ett antal olika definitioner. Mot bakgrund av detta 

är det således av vikt att presentera de definitioner av begreppen som kommer ligga till grund 

för denna studie.  

Ett av dessa begrepp är begreppet kriminell. Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet 

som brottslig, olaglig eller straffbar
3
. I studien kommer begreppet kriminell avse de personer 

som upprepade gånger utför olagliga handlingar och kommer att benämnas som den 

kriminelle eller den kriminella personen. Vi kommer även att använda ordet brottsling när vi 

talar om en person som begår kriminella handlingar.  

Ett annat begrepp som kommer att återkomma ett flertal gånger är brott. Enligt 

nationalencyklopedin definieras begreppet på följande sätt: ”en handling som i brottsbalken 

                                                           
1
 Brottsförebyggande rådet: hämtat från http://www.bra.se/bra/brott--statistik/ungdomsbrottslighet.html   2012-

05-03 
2
 Estrada, Felipe & Flyghed, Janne (red), (2001) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur,  

s.16 
3
 Nationalencyklopedin: hämtat från http://www.ne.se/lang/kriminell  2012-04-03 

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/ungdomsbrottslighet.html
http://www.ne.se/lang/kriminell
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eller i lag eller annan författning är straffbelagd”
4
. I studien kommer brott användas i samma 

mening som olagliga handlingar.  

Ungdom är ytterligare ett begrepp som kommer att tas upp i texten. Vi kommer att använda 

begreppet ungdom för att förklara fasen mellan barndom och vuxenlivet. Ungdomsperioden är 

en period då individen gör sig fri från familjen och det är under ungdomsåren som individen 

utvecklar sin identitet och skapar sig en självbild
5
. Vanligtvis brukar ungdomsåren avgränsas 

mellan åldrarna 15-25
6
.  

1.3.  Disposition 

Studien omfattar ett inledande kapitel där syftet med studien presenteras. Vidare kommer 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att presenteras så att läsaren får en förståelse 

för vilka teorier som används och vad dessa innebär. Därefter kommer metodavsnittet att 

redovisas som bland annat innefattar vilken metod som valts i studien, vilka etiska aspekter 

som tagits hänsyn till och genomförandet. Vidare presenteras ett resultat- och analyskapitel 

där resultatet av våra intervjuer analyseras och kopplas till tidigare forskning och de teorier 

som valts. Avslutningsvis redovisas en slutdiskussion av studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nationalencyklopedin: hämtat från http://www.ne.se/kort/brott/1181165  2012-04-03 

5
 Felipe m.fl.(2001) s.13-14 

6
 Felipe m.fl.(2001) s.15 

http://www.ne.se/kort/brott/1181165
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2. Tidigare forskning  

2.1 Sociala faktorer 

Då en individ har svaga sociala band till sin omgivning berörs individen inte i lika stor 

utsträckning av omgivningens reaktioner, vilket kan underlätta för individen att bryta mot 

normer
7
. Sannolikheten att en individ begår brott är dock mindre om individen känner att 

denne har mycket att förlora om han bryter mot lagar
8
. 

Föräldrar och ogynnsamma hemförhållanden 

Jonas Rings undersökning visar att svaga sociala band till föräldrar är sammankopplad med 

ökad risk för brott bland ungdomar. Föräldratillsynen har en central roll i ungdomens 

utveckling av det brottsliga beteendet
9
. Ungdomar med starka sociala band till föräldrarna, där 

föräldrarna har insyn i deras umgängeskrets och kamratskap, löper inte lika stor risk för att 

falla in i ett brottsligt umgänge. Ungdomar med svaga sociala band till sina föräldrar tenderar 

dock att hamna i sådant umgänge där brott utövas
10

. Undersökningen visar att en majoritet av 

intervjupersonerna i studien har växt upp under ”ogynnsamma hemförhållanden
11

. Splittrade 

familjer, ekonomiska svårigheter och slitningar i familjen är det Ring benämner som 

ogynsamma hemförhållanden. Då tidigare undersökningar visat att dessa indikatorer har ett 

samband med brottslighet kan dessa betraktas som riskfaktorer
12

. 

Umgänge och vänner 

Kamrater har en stor påverkan på ungdomens inställning till brott. Ett umgänge med kamrater 

som begår brott är en av förklaringarna till varför vissa ungdomar blir mer belastade än andra 

ungdomar.  Brott rättfärdigas i vissa situationer efter yttre påverkan från ungdomens kamrater, 

vilket påverkar ungdomens inställningen till brott
13

. Detta kan medföra att ungdomar 

uppmuntrar varandra till ett brottsligt beteende
14

. Ungdomen blir således påverkad av sina 

kamrater
15

. Då kamrater begår olika brottsliga handlingar upplever ungdomen sådana 

beteenden som mindre farliga och mindre förbjudna
16

.  

 

Det är mycket vanligt att ungdomar i tonåren söker sig till umgängen som är likasinnade.  

Umgänget och kamraterna har en mycket stor betydelse för den unge under tonårsperioden 

och det blir därför viktigt att duga och bli accepterad inom gruppen
17

. Undersökningen som 

                                                           
7
 Ring, Jonas. (2001) ” Sambanden mellan riskfaktorer och brott” s.89- 124 i Estrada, Felipe och Flyghed, Janne 

(red), Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur  
8
 Ring (2001) s. 90 

9
 Ring (2001) s. 113 

10
 Ring (2001) s. 114 

11
 Nilsson, Anders. (2001) ”Begränsade möjligheter eller bristande kontroll?” s. 125-143 i Estrada, Felipe och 

Flyghed, Janne (red), Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur 
12

 Nilsson (2001) s. 128 
13

 Ring (2001) s. 91 
14

 Johnson 1979:61; Box 1983:78; Elliot m.fl. 1985:38f, 65 rev. av Ring, Jonas s. 92 
15

 Ring (2001) s. 93 
16

 Ring (2001) s. 114 
17

 Fondén, Charlotta. (2001) ”Gola aldrig ner någon” s.222-259 i Estrada, Felipe och Flyghed, Janne (red), Den 

svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur  
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gjorts visade att samtliga intervjupersoner framfört att deras umgängeskrets består av en 

grupp ungdomar som begår brott tillsammans. Umgänget var väldigt viktigt för dessa 

ungdomar då gruppen kunde beskrivas som deras egen familj
18

.  Ungdomar som umgås med 

kamrater med brottsliga beteende kan ta till sig kamraternas värderingar
19

. 

Flera undersökningar har visat att det finns ett samband mellan ungdomars egna brottsaktivitet 

och umgänge med brottsaktiva kamrater  […]. […] att kamrater generellt har stor betydelse för 

om tonåringar begår brott. De menade att unga personer färgas av sitt umgänge både vad gäller 

värderingar och agerande
20

.  

En annan faktor till varför ungdomar begår brott är spänningen. Spänningssökandet ökar 

risken för att den unge ska begå ett brott och umgås med kamrater som begår brott. Det ökar 

även risken för att individens sociala band försvagas
21

. Brottet i umgänget blir alltså ett 

spännande inslag
22

. 

Ring menar att det går att ge en lista på möjliga orsaker till varför vissa ungdomar tenderar att 

begå fler brott än andra: 

Social eller ekonomisk utsatthet hos föräldrar, svaga sociala band som bristande föräldra- eller 

skolanknytning eller bristande ”övertygelse”, antilegalt inflytande från kamrater, samt slutligen 

en läggning som karaktäriseras av risktagande, rastlöshet och impulsivitet
23

. 

Pengar och värderingar 

Jämfört med de yngre ungdomarna som begår brott för att imponera på sina vänner, tycker de 

äldre ungdomarna att brotten begås för spänningen och för att skaffa snabba pengar
24

. Att 

begå brott var alltså lockande för ungdomarna då de kunde tjäna så mycket pengar fastän de 

var så pass unga. Det som varit avgörande för de ungas brottslighet har alltså varit tillgången 

till snabba pengar och spänningen som upplevs under brottets gång
25

 . 

Ungdomarna som intervjuats har lyft fram deras värderingar om brott. Detta var allt från att 

det var spännande att begå brott, att det var ”ballt”, att man fick en kick och att det gav 

respekt
26

. Respekt innebär att omgivningen inte ifrågasätter eller säger emot personens 

handlingar och att individen är farlig
27

. 

2.2 Jerzy Sarnecki 

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har studerat orsakerna till ungdomars brottsliga 

beteende. Han menar att det inte finns ett svar på denna fråga som kan förklara varför 

                                                           
18

 Fondén (2001) s. 237-239 
19

 Fondén (2001) s. 254 
20

 Ibid.  
21

 Ring (2001) s. 103 och 107 
22

 Ring (2001) s. 114 
23

 Ring (2001) s. 93 
24

 Sundell m.fl. 1996:21 ref. av Fondén, Charlotta s. 226 
25

 Fondén (2001) s. 242 
26

 Fondén (2001) s. 241 
27

 Fondén (2001) s. 248 
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ungdomar begår brott, men att det finns en rad olika delsvar
28

. Sarnecki förklarar att det finns 

två avgörande faktorer för att få en person att begå en brottslig handling. Det första är att det 

finns ett tillfälle att begå brott, och det andra är att det finns en individ som är kapabel till att 

begå brottet när han ser ett tillfälle
29

. 

Sarnecki påvisar att det inte finns en orsak som gör att människor blir kriminella utan att det 

är ett samspel mellan olika faktorer som miljö, individens benägenhet etc. Sarnecki hävdar att 

pojkar löper en större risk än flickor att bli kriminella. Detta beror dels på biologiska 

skillnader som muskelstyrka och hormonutsöndring, män är generellt starkare än kvinnor 

fysiskt
30

.  

En annan orsak till att människor blir kriminella kan ligga i den tidiga barndomen.  För ett 

barn som inte får tillräckligt med omsorg, kärlek och stimulans kan det vara avgörande för 

den framtida personligheten, dvs. om en person blir kapabel till att begå brott
31

. En viss 

benägenhet att begå brott ses som mer eller mindre naturlig under ungdomen, men en hög 

brottsbenägenhet bör ses som ett tecken på att personen kan utveckla en kriminell karriär
32

. 

Det är därför viktigt att det finns ett samspel mellan föräldrar och barn redan i tidig ålder, där 

det förekommer omsorg, kärlek och stimulans.  

Sarnecki nämner ungdomsåren som en tid för individen att frigöra sig från sina föräldrar och 

som den mest aktiva perioden när det gäller brottslighet. Under denna period kan tendenser 

hos en individ som är benägen att begå brottsliga handlingar vara synliga, men det har som 

tidigare nämnts, ofta sin grund i barndomen. Det är under denna period som de flesta 

brottslingar begår sina första brott
33

.  

Relationen till föräldrarna är oftast inte lika bra under ungdomsåren då många ungdomar ser 

frigörelsen från föräldrarna som ett tillfälle att göra revolt mot både föräldrar och andra 

auktoriteter i samhället. De flesta pojkarna i ungdomsåren begår vid något tillfälle någon typ 

av brott. Vilken typ av relationer ungdomen har till sin familj och skola kan vara avgörande 

för vilken typ av brottslighet denne kommer att begå. Konflikten mellan ungdomen och 

omgivningen kan göra att ungdomen endast ser det avvikande beteendet som en utväg för att 

bli accepterad och uppskattad, vilket kan vara anledningen till att denne ansluter sig till en 

avvikande grupp
34

. 

Det finns forskare som hävdar att personer från lägre sociala grupper i samhället löper större 

risk att begå brott. Även personer med invandrarbakgrund tillhör den gruppen som löper 

större risk att bli kriminella, särskilt andra generationens invandrare
35

. Personer som växer 

upp i områden där brottsligheten är högre än i exempelvis andra statsdelar löper större risk för 

                                                           
28

 Sarnecki, Jerzy (1981) Ungdomsbrottslighet: omfattning, karaktär, orsaker och samhällsreaktion, Uddevalla: 

Liberförlag, s. 261 
29

 Sarnecki (1981) s. 262 
30

 Ibid. 
31

 Sarnecki (1981) s. 264 
32

 Sarnecki (1981) s. 273 
33

 Sarnecki (1981) s. 268 
34

 Sarnecki (1981) s. 269 
35

 Sarnecki (1981) s. 266 
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att falla in i ett brottsligt beteende. Givetvis styrs detta inte enbart av detta utan även av vilka 

intressen individen har. De flesta brott som begås av ungdomar, begås på fritiden och ses för 

dessa ungdomar som ett sätt att umgås på
36

.  Även personer med brottsbelastade fäder och 

personer från splittrade familjer löper allmänt större risk att hamna i kriminalitet
37

. 

Sarnecki lyfter fram att flera forskare är överens om att kriminalitet i ungdomen är en 

företeelse som vanligtvis sker i grupp. Att ungdomar begår brott när de är ensamma är 

sällsynt
38

. De flesta ungdomar som begår brott har ofta en umgängeskrets som består 

mestadels av lagöverträdare. Sarnecki menar att ungdomar förmodligen främst lär in det 

kriminella beteendet av kamrater, men att en person som är mycket brottsaktiv ofta söker sig 

till personer som är brottsaktiva. För att se om brottsligheten påverkas av kamraterna kan man 

försöka se ifall personen begått sitt första brott själv eller tillsammans med andra kamrater
39

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Sarnecki (1981) 269-270 
37

 Sarnecki (1981) s. 271 
38

 Sarnecki (1981) s. 154 
39

 Sarnecki (1981) s. 158 



7 
 

3. Teoretiska utgångspunkter och kunskapsläge 

Med anledning av att studien omfattar sociala faktorer i samhället och motiv som kan leda till 

en kriminell livsstil, har vi valt tre teorietiker som vi tycker har relevanta teorier för studiens 

problemområde. De teorier vi har avsett att använda oss av i vår uppsats är Randall Collins 

teorier om sociala ritualer och gemenskap inom en särskild grupp, Howard S. Beckers 

stämplingsteori, Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället och Gunnar Bergströms 

teorier om tankemönster. Teorierna är relevanta för studien då dessa kan förklara det 

empiriska materialet. Det empiriska materialet ska med hjälp av de valda teorierna kunna 

analyseras ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Vi kommer även att använda 

oss av Jonas Ring  i analysdelen som beskriver det sociala bandet till omgivningen som 

tidigare framförts i föregående kapitel. 

3.1. Howard S. Becker 

I samhället finns det både skrivna regler i form av lagar och oskrivna regler i form av normer. 

Becker använder begreppet avvikare eller utanförstående för att förklata en person bryter mot 

dessa regler genom att utföra en handling, som betraktas som fel av omgivningen. Att 

betraktas som en avvikare av omgivningen kan även ses som en informell sanktion 
40

.  

Huruvida en handling klassas som avvikande beror dels på vilken reaktion handlingen får av 

personer runt omkring, och dels på vad för typ av handling det är 
41

. 

Becker använder begreppet konformt beteende för att förklara ett beteendemönster hos en 

person som följer reglerna i samhället
42

. Ett beteende som utav det resterande samhället 

betraktas som avvikande behöver dock inte betraktas som avvikande för personen som utför 

handlingen 
43

. 

En person som utfört en handling, som av det resterande samhället betraktas som avvikande, 

får inte etiketten avvikare för att denne endast utfört en avvikande handling. Becker beskriver 

ett avvikande beteende som ett mönster av en rad avvikande handlingar, dvs. en person som 

under en längre tid följt ett avvikelsemönster och som bygger sin självidentitet på detta 

beteendemönster.  Det är oftast i interaktion med andra erfarna avvikare som en person skapar 

sig en avvikarkarriär
44

. 

Även personer som har ett konformt beteendemönster kan utföra en handling som betraktas 

som avvikande. Skillnaden mellan denne persons handling och den kriminelles handling är 

motivet bakom handlingen. En person med ett konformt beteende kan lättare hejda impulsiva 

handlingart genom att tänka och överväga konsekvenserna handlingen kan medföra
45

.  
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Att en individ som har ett icke-konformt beteendemönster blir avslöjad för sin brottsliga 

verksamhet kan skada personens självbild. När andra betraktar denne som avvikare förändras 

individens självbild och identitet då han etiketteras som en avvikare
46

. Människor betraktar 

den kriminelle som en person som är kapabel till att begå brott. Detta medför att den 

kriminella personen etiketteras som en avvikare och dessutom bygger sin identitet på detta
47

.  

Becker skriver att ”Beteendet är en följd av den offentliga reaktionen på avvikelse snarare än 

den avvikande handlingens inneboende egenskaper.”
48

. Med detta menar han att för en person 

som följer ett icke-konformt beteendemönster, blir detta beteende en konsekvens av 

omgivningens etikettering av den kriminella personen. Den kriminella personens avvikande 

beteende kan vara en reaktion på att han känner en oförmåga att uppfylla andras krav på hur 

han ska bete sig.
49

 

Det är dock viktigt förstå att alla personer som blir upptäckta för en avvikande handling inte 

bygger upp en avvikaridentitet.  

3.2. Randall Collins  

Liberala förklaringar till brottslighet 

Collins framställer liberala förklaringar om vad det innebär att vara brottsling. Brottslingar är 

individer som hamnat i fel umgänge dvs. kriminella gäng där de tar till sig gängets 

värderingar. För att ta sig längre in i den kriminella kulturen utför de små brott som att 

exempelvis snatta. För att bli ”riktig” brottsling måste brotten som utförs bli grövre och 

allvarligare
50

.  

Collins lyfter fram en annan förklaring till brottslighet där han menar att brottslingar kommer 

från mindre resursrika bostadsområden och från splittrade familjer. Människor som lever i 

sådana förhållanden blir otrygga och fientligt inställda vilket förorsakar att människorna dras 

till brottets bana. Ungdomar som växer upp och lever i fattiga områden ser ingen mening med 

att identifiera sig med ett samhälle med ständiga besvikelser. Känslan av att samhället inte har 

någon användning av dessa individer ger dem skäl till att ta revansch. Individernas bakgrund 

är inte den enda orsaken till varför de begår brott och blir brottslingar. Collins menar att dessa 

individer inte har en möjlighet att förändra sina sociala villkor där  utvecklingsmöjligheter 

inte är tillräckliga
51

. ”Om barn från fattiga familjer eller från etniska minoriteter fick chansen 

att komma någonvart här i världen, skulle de bli vanliga strävsamma samhällsmedborgare
52

”. 

Det som tvingar ungdomarna in i den kriminella karriären är alltså de ogynnsamma sociala 

villkoren
53

.  
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Det är viktigt att påpeka att alla människor som växer upp i fattiga områden eller i splittrade 

familjer inte blir brottslingar utan det måste existera andra faktorer
54

.  

Ritualer inom gruppen 

Collins framför interaktionsritualernas betydelse där han menar att ritualiserade handlingar 

inom gruppen är väldigt viktiga. Grupperna har oftast bestämda beteenden som upprepas av 

gruppmedlemmarna. Detta är alltså det Collins kallar för ritualer. För att individen ska känna 

sig som en i gruppen utförs olika gemensamma ritualiserade handlingar som är speciella för 

just denna grupp
55

. Moraliska känslor är det som skapas av de sociala ritualerna som utförs av 

gruppmedlemmarna inom gruppen vilket i sin tur binder samman gruppen
56

. Inom gruppen 

delar man även värderingar om vad som är rätt och fel. Gruppmedlemmarna tar automatiskt 

till sig gruppens värderingar och moral. Denna tillhörighet till gruppen skapar en emotionell 

energi hos individen. Den emotionella energin som skapas inom gruppen får individen att 

känna sig stark och kan  leda till att individen utför handlingar som denne aldrig skulle gjort 

ensam. Denna energi hos den samlade gruppen kan alltså bli mycket farlig
57

. 

3.3. Gunnar Bergström  

 

Tankemönster 

Gunnar Bergström förklarar några kriminella tankemönster som ska tysta samvetet och 

underlätta kriminaliteten.
58

 

Det första är rättfärdigande som syftar till att individen, genom att förklara sina olagliga 

handlingar, rättfärdigar sitt brott
59

. Oftast skyller den kriminelle på att samhället är orättvist 

men även på sin svåra uppväxt/barndom, andra omständigheter och eventuellt på offret. Detta, 

menar Bergström, handlar om att undvika att ta på sig ansvaret för det den kriminelle har 

gjort.
60

  

Bergström tar upp vad han kallar sentimentalitet, vilket innebär att  den kriminelles 

tankemönster är en spegelbild av rättfärdigande. Den kriminelle resonerar med sig själv om 

att han får utföra brottsliga handlingar, eftersom han även har gjort goda gärningar. En individ 

med detta tankemönster menar därmed att han har rätt att begå brott eftersom han också har 

positiva sidor. Ett exempel på detta kan vara att den  kriminelle bortförklarar sina brott med 

att han inte stjäl från kvinnor och barn. På detta sätt visar han att han inte enbart är ond utan 

att han även har goda sidor, vilket ger honom rätten att exempelvis stjäla från män. 
61

 

Intellektuell lättja som tankemönster handlar om att den kriminella har flera olika tankebanor 

om att välja den lättaste utvägen i olika situationer för att undvika smärta samt för att få 

snabba belöningar. Detta kan exempelvis vara planer på att bli så rik som möjligt på så kort 
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tid som möjligt. Den kriminelle undviker oftast tydlig kommunikation som exempelvis att 

lova något eller att berätta vad man har gjort för att inte behöva vara ansvarig för sina 

handlingar. 
62

 

4 faser i den kriminella karriären 

Enligt Bergström sker utvecklingen av en kriminell karriär i fyra faser.  Dessa faser används 

främst för att kunna se vilka olika mönster som finns i utvecklingen av en kriminell karriär 

och syftet med detta är att kunna bryta utvecklingen
63

. I vår studie är de två första faserna 

relevanta då de omfattar ungdomar i åldrarna 15-25 år som vi har avsett att undersöka.  

Den första fasen Bergström beskriver kallar han den förkriminella fasen som på ett ungefär 

varar upp till 15 års ålder. De vanligaste brotten som begås i den förkriminella fasen är 

tillgreppsbrott såsom olika typer av stöld och snatteri
64

.  

Det är viktigt att notera att inte alla ungdomar som ”testar” att begå ett brott, fastnar i den 

brottsliga banan. Bergström hävdar dock att det finns förkriminella beteenden som tyder på att 

en person befinner sig inom en riskzon för att utveckla sitt kriminella beteende till en mer 

avancerad kriminalitet. Exempel på sådana beteenden är vandalisering och upprepad 

skolkning
65

.  

De flesta ungdomar som påvisar förkriminella beteenden tar sig ur denna fas innan det 

utvecklas till ett allvarligare brott blir men för de som fastnar i denna fas ser situationen 

annorlunda ut. För dessa personer är det främst den spänning som uppstår i samband med att 

brottet begås som får dem att upprätthålla det kriminella beteendet. Det är även status, rädslan 

för vuxenlivet, tillhörighet och bekräftelse från omgivningen som får dessa ungdomar att 

upprätthålla det kriminella beteendet. Givetvis påverkar umgänget hur avancerad brottslighet 

personen stöter på
66

.  

Den andra fasen Bergstöm beskriver är en tidig kriminell fas som brukar börja vid 16-18 års 

åldern och fortsätta fram till 25 års åldern. Med tanke på att de flesta som träder in i den 

förkriminella fasen lämnar den bakom sig är andelen individer i denna fas betydligt färre. I 

denna fas har den kriminelle kommit i kontakt med äldre personer som vanligtvis 

upprätthåller en mer avancerad kriminell livsstil än i den förkriminella fasen. Detta innebär i 

sin tur att brotten som begås blir grövre. Med detta menar Bergström att värdet för stöldgodset 

är av ett högre värde och våldsbrotten blir allvarligare. Som vi ovan har nämnt är spänningen 

som uppstår i samband med att den kriminella handlingen utförs en av orsakerna till att den 

kriminelle begår brott. I den tidiga kriminella fasen är motivet inte längre i första hand 

spänning, utan pengar och droger. Att den kriminelle har skaffat sig en förebild inom den 

kriminella karriären kan även vara en av orsakerna till att han begår brott, för att ta sig upp till 

en högre position inom den kriminella världen
67

. Det är under den tidiga kriminella fasen som 
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den kriminelle lär sig hur en kriminell person tänker eftersom han under denna fas fått nya 

kriminella färdigheter
68

.  

3.4 Zygmunt Bauman 

Enligt Bauman lever vi idag i ett konsumtionssamhälle. De individer som är utstötta av 

konsumtionssamhället kallas för otillräckliga konsumenter
69

.  

”Underklassen” är enligt Bauman ett kollektivt offer för konsumismens oavsiktliga skador
70

. 

Individer som tillhör denna klass är sådana som står utanför de andra klasserna i 

klasshierarkin. Alltså människor som inte har någon roll och som inte bidrar med något för de 

övriga samhällsmedlemmarna och deras liv
71

. 

Denna beteendedefinition betecknar fattiga människor som hoppas av från skolan, som inte 

arbetar[… ]Denna underklass omfattar också hemlösa, tiggare, fattiga alkoholister och knarkare 

samt gatubrottslingar. Eftersom termen är flexibel förs ofta även fattiga människor som lever `i 

projekt´, illegala invandrare och medlemmar av tonårsgäng till underklassen. I själva verket är 

det just definitionens flexibilitet som gör att den kan användas för att stigmatisera fattiga 

människor oavsett hur det faktiskt beter sig
72

.  

Människor som hör till underklassen anses vara individer utan marknadsvärde, som en plåga 

för samhället och som totalt onyttiga. De kan inte uppfylla de krav konsumtionssamhället 

ställer och de plikter de har som konsumenter dvs. de är otillräckliga konsumenter
73

.  

I det moderna samhället anses en fullvärdig medlem, en individ som kan konsumera i stora 

mängder.  Detta för att bli erkänd av de resterande samhällsmedlemmarna. Bauman menar att 

samhällsmedlemmar regelbundet måste bidra och vara en del av de ekonomiska upp- och 

nedgångarna. Detta är alltså en norm i samhället som de fattiga människorna bryter mot då 

dem är oförmögna att konsumera eftersom att de saknar inkomst
74

. På så vis blir de 

otillräckliga konsumenterna utanför och ensamma. Känslan av att de inte kan få hjälp från 

samhället eller från andra samhällsgrupper uppkommer. De tror att inget annat än ett 

kriminellt gäng kan hjälpa dem eftersom att deras lott inte kan förändras med lagliga medel. I 

och med det finner dessa individer skydd i gatornas mörker
75

. 

Bauman framför att konsumtionssamhället blir rikare och stabilare ju högre 

konsumtionsefterfrågan är. Samtidigt blir skillnaden mellan de som kan tillfredställa sina 

begär och de som är oförmögna att tillfredställa sina begär mycket stor. De båda ”grupperna” 

blir förförda, men skillnaden är att vissa kan och har tillgång till att handla och andra inte
76

. 

Konsumentens uppgift är att ständigt konsumera och på så sätt höja upp sig ur den så kallade 

gråa osynligheten och bli synlig. Det handlar om att bli sedd och uppmärksammad av 
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omgivningen. Detta görs exempelvis genom kläder och skor för att visa att man följer mode 

och är en fullvärdig konsument i samhället
77

. ”Nya behov behöver nya varor; nya varor 

behöver nya behov och begär[…]”
78

.  

Bauman menar att individerna kan välja hur de vill se ut. De kan låta bli att konsumera om de 

vill det, men måste då vara beredda på att bli utestängda
79

.  

[…] det är upp till dig vilken sorts liv du vill leva, hur du bestämmer dig för att leva det, och vad 

för slags val du gör för att ditt projekt ska förverkligas; klandra dig själv och ingen annan om allt 

detta inte slutar i den lycksalighet du hoppades på
80

.  

En tolkning av citatet ovan är att individerna har friheten att välja vilket sorts liv de vill leva, 

dvs. om de vill vara med eller utanför samhället. Individer har alltsåfriheten att välja men 

indirekt blir de tvingade till att välja det ”rätta” för att inte få negativa konsekvenser. Det är 

individen själv som ansvarar för de val den gör i livet.  
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4. Metod 

Detta kapitel kommer att disponeras på följande sätt: Inledningsvis kommer val av metod att 

presenteras där den valda metoden för studien kommer att presenteras och diskuteras. Vidare 

kommer urvalsgruppen och avgränsningen att redovisas där det framgår vilken urvalsmetod 

som använts för att hitta intervjupersoner och vilken åldersgrupp våra respondenter tillhör. 

Därefter kommer intervjuguiden och de etiska aspekterna att presenteras.  

4.1 Val av metod 

Det finns olika metoder att använda sig av i en undersökning. Den metod som används i 

föreliggande studie är en kvalitativ metod. Vid användning av en kvalitativ metod används 

oftast observationer och intervjuer
81

. Anledningen till att denna metod tillämpades i 

undersökningen är för att vi genom intervjuerna ska kunna få en förståelse för våra 

intervjupersoners berättelser om deras kriminella livsstil, för att sedan analysera det material 

som framkommit
82

. Strukturerade metoder, som exempelvis enkäter, ger inte en frihet att 

utforma frågor utifrån situationen och beroende på intervjupersonen
83

. Denna studie kommer, 

mot bakgrund av detta, att innefatta intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket är den mest 

erkända forskningsmetoden inom kvalitativ forskning 
84

. En kvalitativ ansats medför 

möjlighet till ett direkt möte med intervjupersonerna. På så vis framfördes intervjupersoners 

muntliga berättelser och egna förståelse om deras kriminella livsstil
85

. Vid användning av 

semistrukturerade intervjuer finns det möjlighet för både forskare och intervjuperson att 

utveckla oväntade teman. Detta innebär att intervjun omfattar ett antal bestämda teman och 

frågor. Vi använder dessa teman som utgångspunkter för att utföra intervjun, dock kan detta 

förändras under intervjuns gång dvs. att intervjun blir flexibel. 
86

. 

Kvalitativa intervjuer kan innebära mer frihet och eventuellt mer kontroll över 

intervjusituationen. En annan fördel med intervjuer är att missförstånd kan underlättas under 

interaktionen samt att svaren kan fördjupas
87

. 

Mason lyfter fram särskilda punkter som vi som forskare bör ta hänsyn till i den sociala 

interaktionen som sker under intervjun. Dessa punkter är följande:  

- lyssna på intervjupersonen oavsett om intervjun spelas in eller inte, 

- minnas vad vi frågat intervjupersonen och vad intervjupersonen sagt,  

- ha en lämplig balans mellan att prata och lyssna så att man inte avbryter intervjupersonen,  
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- observera  den sociala situationen genom att fånga upp verbala och icke-verbala signaler 

som exempelvis kroppsspråk för att förstå om intervjupersonen blir upprörd, arg, uttråkad 

osv.
88

.  

Det har i studien strävats efter att fullfölja dessa punkter, för att interaktionen under intervjun 

ska bli så bra som möjligt.  

4.2 Avgränsning och urval  

I studien intervjuas individer som är relevanta för studien och forskningsfrågan dvs. unga män 

i åldrarna 15-25 år med en kriminell livsstil. Anledningen till denna avgränsning är på grund 

av att den största delen av anmälda brott i Sverige begås av män, enligt statistik från 

Brottsförebyggande rådet. I Sverige är den lägsta åldern för straffmyndighet 15 år, vilket är 

en förklaring till varför studien syftar till att undersöka ungdomar från 15 år, samtidigt som 

statistik från BRÅ visar att de flesta män som begår brott är över 21 år. 
89

 

Det finns många faktorer som påverkar människor att begå kriminella handlingar. Denna 

studie kommer främst att fokusera på sociala faktorer i samhället och motiv som får dessa 

ungdomar att välja en kriminell livsstil, då detta berör de aktuella huvudämnena sociologi och 

socialpsykologi.  

Studien har baserats på intervjuer utförda med 6 män i åldrarna 15-25 år. Då studien är av 

kvalitativ ansats är ett målinriktat urval det relevanta urvalet för studien. Ett målinriktat urval 

utgår från att forskaren gör ett urval som överensstämmer med forskningsfrågorna i studien. 

Det är viktigt att hitta intervjupersoner som är relevanta för frågeställningarna som ska 

besvaras i undersökningen
90

. Då det kan vara svårt att hitta unga män med en kriminell livsstil 

använde vi oss av snöbollsmetoden vilket innebär att den som intervjuas ger tips om andra 

som kan ställa upp på intervjuer
91

. Respondenterna kommer från olika städer i mellansverige 

då vi inte hade någon särskild avgränsning till en viss stad.   

4.3 Intervjuguide  

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. En semistrukturerad intervju 

innehåller ett antal frågor som är bestämda på förhand, men som kan variera under 

interaktionen, beroende på situationen
92

.  Frågorna i intervjuguiden konstruerades genom att 

vi delade upp intervjufrågorna i olika teman där frågor med relevans för varandra 

tematiserades
93

. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att förtydliga eventuella 

missförstånd men även en möjlighet till fördjupning i de frågor som kan anses vara relevanta. 

I och med det blir den semistrukturerade intervjuprocessen även flexibel
94

. Respondenterna 
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får även möjligheten till att uttrycka och förklara sig verbalt, på ett sätt som känns bäst för 

dem.  

4.4 Etiska aspekter 

Vid användning av intervjuer i en kvalitativ forskning kan det uppstå etiska frågor i studien. 

Mason presenterar ett antal punkter som forskare bör beakta, för att kunna bedriva studien på 

ett etiskt korrekt sätt. Exempel på dessa punkter är att fundera på vad det är som frågas under 

intervjun. Vissa frågor kan anses vara väldigt personliga eller privata som den intervjuade 

möjligtvis inte vill diskutera. Det är vikigt att inte ställa frågor som kan väcka ångest eller 

frågor som skulle kunna irritera den intervjuade
95

. Vissa frågor kan kännas väldigt personliga 

och privata. Därför har det strävats efter att formulera frågorna på ett sätt för att minimera 

risken att intervjupersonerna känner sig obekväma. Mason hävdar att forskare bör tänka på 

hur de kan garantera intervjupersonerna anonymitet och sekretess.  Forskaren bör även tänka 

på huruvida det går att uppfylla dessa löften
96

. För att möjliggöra detta i studien har 

pseudonymer använts, vilket innebär att intervjupersonernas riktiga namn inte används. Det 

kommer heller inte att ställas frågor som kan avslöja intervjupersonernas identitet. 

Under och efter en intervju kan det utövas makt mot intervjupersonen från intervjuarens sida, 

menar Mason. Därför är det av stor vikt att intervjuaren inte utövar någon makt mot 

intervjupersonen
97

. Hänsyn har tagits till de punkter som ovan framförts i studien, för att 

intervjupersonerna inte ska känna tvång på något sätt. Intervjupersonerna ska ha möjligheten 

till att inte svara på de frågor de inte vill svara på och kunna avsluta intervjun när de önskar. 

Därför är det angeläget att intervjupersonerna ger sitt samtycke till sitt deltagande
98

.  

För att inte hamna i ett etiskt dilemma valdes frågor kring brotten bort. Frågor som hur brotten 

utförts och vad för slags brott som begåtts har uteslutits från intervjuguiden. Dock har vi 

frågor kring det första brottet som exempelvis ”Hur gammal var du när du begick ditt första 

brott?” och ”Vad var det för typ av brott?” (se bilaga 1). Då respondenterna var väldigt unga 

då de begick sina första brott var det oftast snatteri som hade begåtts. Andra frågor kring brott 

skulle, som tidigare nämnts, försvåra situationen för oss som forskare då vi skulle hamna i ett 

etiskt dilemma där det skulle vara svårt att hantera informationen som fåtts. Det skulle även 

vara svårt för oss att veta hur vi ska och bör reagera på den informationen vi fått eftersom 

respondenterna utfört olagliga handlingar. För att inte hamna i en sådan situation valdes alltså 

frågor kring brotten bort.  

4.4.1 Forskningsetiska aspekter (fyra huvudkraven)  

För att studien ska bli så etiskt försvarbar som möjligt har studien haft som mål att uppfylla de 

forskningsetiska principerna Vetenskapsrådet framställt.  

För att uppfylla dessa krav har information getts till intervjupersonerna (informationskravet) 

om vilka villkor som gäller för deras deltagande och blivit informerade om undersökningens 
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syfte. Intervjupersonerna informerades även (samtyckeskravet) om att de får avbryta intervjun 

under samtliga omständigheter utan att detta medför några negativa påföljder. Vidare 

informerades intervjupersonerna (nyttjandekravet) om att materialet som samlas in under 

intervjuerna endast är avsedda till att användas i forskningssyfte i denna studie, på Örebro 

Universitet. För att säkerställa anonymitet för intervjupersonerna (konfidentialitetskravet) har 

intervjupersonernas namn ändrats, samtidigt som intervjupersonerna blivit försäkrade om den 

tystnadsplikt som råder
 99

. 

4.5 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes hade teorier som var relevanta för studien redan diskuterats, 

men beslutet om vilka teorier som skulle tillämpas bestämdes efter att materialet samlats in.  

De första intervjupersonerna ordnades med hjälp av privata kontakter. Intervjupersonerna gav 

i sin tur tips om andra individer som skulle kunna ställa upp för en intervju. Detta 

underlättande att studien kunde genomföras då det kan vara svårt att hitta ungdomar som vill 

ställa upp på intervjuer om deras kriminella livsstil. För att intervjupersonerna skulle känna 

sig bekväma fick de själva bestämma var intervjuerna skulle ske. Intervjuerna skedde 

följaktligen i olika miljöer som var lugna där det kunde föras en konversation utan risker för 

att bli störda. Vid första telefonkontakten med respondenterna klargjordes studiens syfte och 

frågeställningar. Innan intervjun började repeterades studiens syfte och frågeställningar, 

samtidigt som  intervjupersonens rättigheter framfördes. Då frågorna i intervjuguidenkunde 

anses vara privata förklarades det för respondenterna att de när som helst kunde avsluta 

intervjun eller välja att inte svara på frågorna utan att få några negativa konsekvenser
100

. 

Ingen av respondenterna upplevde frågorna som stötande och känsliga. Detta gjorde att 

intervjuerna kunde genomföras utan problem. Intervjutiden varierade mellan 15-25 minuter. 

Trots den korta tiden på intervjuerna samlades relevanta data in för att besvara 

frågeställningarna.  

Interaktionen mellan intervjupersonen och oss intervjuare skulle kunna bli stel då vissa av 

intervjupersonerna inte är bekanta till oss forskare. För att få så ärlig information som möjligt 

är det viktigt att bygga upp en tillit och trygghet mellan intervjuare och respondenter. Med 

hjälp av snöbollsmetoden upplevde vi att respondenterna kände sig bekväma eftersom vi fick 

kontakt med dem genom gemensamma vänner. Detta gjorde att det skapades tillit och 

trygghet mellan oss under interaktionen trots att det var unga kriminella män som intervjuades 

av två uga kvinnor.  

För att kunna koncentrera oss på intervjun och interaktionen så bra som möjligt valde vi att 

spela in våra intervjuer. Intervjuerna transkriberades för att intervjuerna skulle jämföras med 

varandra och då det underlättar en analys av materialet.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generalisering 
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I kvalitativa undersökningar är validitet och reliabilitet centrala begrepp då det gäller 

kvaliteten i analys av data och datainsamling
101

. Begreppet validitet handlar om hur väl det 

som avsetts mätas har mätts
102

. Genom att undersöka det studien syftar till att undersöka stärks 

validiteten. 

Vid prövningar av reliabiliteten i kvalitativa undersökningar är det viktigt att vara 

uppmärksam om att intervjupersonens svar kan variera beroende på sinnestillståndet.  Detta 

innebär att reliabiliteten bör prövas i sitt sammanhang utifrån intervjusituationen. Eftersom 

reliabiliteten inte kan bedömas enskilt i kvalitativa undersökningar måste det bedömas 

sammanflätat med validiteten.
103

  

Då studiens syfte var att undersöka vilka sociala faktorer och motiv som bidrar till att unga 

män faller in i ett kriminellt beteendemönster, insamlades material som kunde besvara 

frågeställningen. Materialet insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

bearbetades.  

Syftet med undersökningen var att undersöka vilka sociala faktorer och motiv som bidrar till 

att ungdomar hamnar i ett kriminellt beteendemönster. Därför kan det diskuteras om 

resultaten som fåtts från respondenterna är tillräckligt starka för att anses vara orsaker och 

motiv till varför de utvecklat ett kriminellt beteendemönster. Resultaten visar att pengar som 

motiv och känslan av svek från samhället är de största anledningarna till varför 

respondenterna sökt sig till kriminalitet. Detta behöver dock inte vara en giltig orsak till varför 

ungdomarna sökt sig till kriminella banor. Kanske är detta inte orsaker och motiv utan 

bortförklaringar och rättfärdiganden som den kriminelle använder sig av för att undanfly 

skuldkänslorna. Vid analysering av validitet kan det alltså uppstå frågor kring hur hög 

validiteten i undersökningen egentligen är. Vi är medvetna om att dessa orsaker och motiv 

som resulterats inte kan vara de enda orsakerna till varför ungdomarna hamnat i ett kriminellt 

beteendemönster. Dock kan en kombination av dessa faktorer och eventuellt andra faktorer 

tillsammans utlösa stora risker för ungdomar att hamna i kriminalitet.  

För att stärka reliabiliteten i studien är det inte tillräckligt med att validiteten är hög. Om 

studien kan upprepas och ge samma resultat innebär det att reliabiliteten är hög
104

. Eftersom 

resultaten i en kvalitativ undersökning kan variera beroende på intervjupersonens 

sinnestillstånd är det svårt att säkerställa att studien skulle få samma resultat om den 

upprepades
105

.  

Denna studies intervjuer har genomförts med ungdomar med brottsliga beteenden. Eftersom 

respondenterna valts för att besvara frågeställningarna som studien täcker går det inte att 
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generalisera urvalet med en större population. Respondenterna i denna undersökning kan 

alltså inte vara representativa för alla ungdomar med brottsliga beteenden
106

.  

För att kunna generalisera resultatet kan en teoretisk generalisering genomföras. En teoretisk 

generalisering innebär att en generalisering kan göras utifrån en teoretisk förankrad analys
107

.  

Ifall en teoretisk generaliserbarhet kan genomföras beror till stor del på vilken urvalsmetod 

som valts. Som urvalsmetod användes snöbollsmetoden som innebär att respondenterna tipsat 

om andra eventuella respondenter. Snöbollsmetoden är inte den optimala urvalsmetoden i 

studien men svåråtkomligheten av respondenterna möjliggjorde inte någon annan form av 

urvalsmetod. Ett mer randomiserat urval hade varit att önska då det på ett bättre sätt hade 

kunnat representera en viss population. Mot bakgrund av detta förekommer svårigheter med 

att generalisera studiens resultat. De valda teorierna och tidigare forskning i denna studie 

stärker studiens resultat då teorierna, tidigare forskningen och resultaten överensstämmer med 

varandra. Teorierna och tidigare forskningarna som används i studien redogör för att det finns 

sociala faktorer som medför en större risk för individer att hamna i ett kriminellt 

beteendemönster. Då studiens resultat visar att det finns sociala faktorer som påverkat 

respondenterna som deltagit i undersökningen att falla in i ett kriminellt beteendemönster, kan 

resultatet generaliseras utifrån de valda teorierna och tidigare forskningarna. Denna studies 

resultat kan därmed stärkas då en teorietisk generalisering genomförs. 

4.7. Databearbetning 

Vi som författare kommer från bostadsområden där kriminaliteten är relativt hög och därför 

har vi en förförståelse om fenomenet. Förförståelse är en den uppfattning forskaren på 

förhand har om ämnet som ska undersökas 
108

.Per-Johan Ödman hävdar att vi skapar oss en 

förförståelse genom företeelser som vi  ofta stöter på
109

. Det vill säga att allt vi hör, ser och 

upplever bygger på vår förförståelse. Därför hade vi en förförståelse  om kriminalitet innan vi 

undersökte fenomenet. Vår förförståelse byggde på det vi själva upplevt i de bostadsområden 

vi kommer ifrån och det vi har sett och hört från media. 

Intervjuerna genomfördes och spelades in med respondenternas samtycke för att senare 

transkriberas. Utifrån intervjuerna användes sedan meningskoncentration som analysmetod. 

Genom meningskoncentration interpreterar forskaren svaren som respondenterna gett och 

denna metod görs i en process på fem steg då forskaren sammanfattar och formulerar svaren 

för att kunna ge en bild av det respondenten sagt under intervjun. Forskaren sammanfattar 

intervjuerna i syfte att återspegla det som är relevant i intervjun
110

. 
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Det första steget i analysmetoden är att läsa materialet för att skapa sig en uppfattning och 

föra en diskussion författare emellan för att jämföra uppfattningarna. Detta gjordes av oss 

författare genom att båda, utöver att delta i intervjuerna, läste igenom transkriberingarna och 

skapade oss en helhetsuppfattning. Det andra steget är att analysera svaren som erhållits av 

respondenterna för att lyfta fram det som är relevant för studien och dessa delar av 

intervjuerna delades sedan in i olika kategorier som är det tredje steget. Vi diskuterade våra 

uppfattningar skapade sedan kategorier utifrån de gemensamma drag som vi kunde urskilja i 

intervjuerna. Det fjärde steget tillämpades genom att se hur väl insamlade data besvarade 

frågeställningarna och materialet som erhållits i studien kopplades till studiens syfte. Genom 

det material som samlats in kunde vi besvara våra frågeställningar och kunde på så vis 

genomföra det fjärde steget. Det femte och sista steget handlar om att knyta ihop det erhållna 

materialet med de teman som framställts.Det insamlade materialet presenteras då i en 

deskriptiv utsaga efter att de sammanfattats och delats in i olika teman där de mest relevanta 

och centrala delarna av intervjuerna presenteras.  På detta sätt får forskaren möjlighet att välja 

vilka delar av intervjuerna som ska lyftas fram då det mest centrala och  relevanta presenteras 

i olika teman. 
111

. 
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I detta kapitel kommer resultaten att framställas och analyseras utifrån de valda teorierna och 

tidigare forskningarna. Resultat och analys kommer att presenteras i olika teman. De teman 

som kommer att presenteras är pengar och samhällsförakt, samhällsklasser, 

familjeförhållanden, etikettering, grupptryck och umgänge. 

Intervjuerna genomfördes med sex unga män i olika åldrar. Delar av intervjuerna kommer att 

citeras, men för att intervjupersonerna ska vara anonyma kommer pseudonymer att användas 

när intervjuerna citeras.   

Dessa sex män upprätthåller allihop en kriminell livsstil. Eftersom studien endast omfattar sex 

personer går det inte att generalisera hur alla kriminella personer resonerar. Skulle 

generaliseringen ske inom den grupp där intervjuerna genomförts går det dock att urskilja 

några mönster som de sex männen har gemensamt som kan förklara deras kriminella 

handlingar. 

5.1 Pengar och samhällsförakt 

Det tydligaste mönstret som går att urskilja i uppsatsen är att drivkraften bakom den 

kriminella livsstilen som dessa män upprätthåller är tillgången till pengar. De sex informanter 

förklarar att det är tillgången till de ”snabba cashen” som är motivet bakom deras handlande. 

Med detta menar de att det finns tillgång till en stor summa pengar som går att tjäna in under 

en kort period genom att begå en brottslig handling. De anser att ett lagligt arbete inte skulle 

tillföra dem möjligheten att tjäna så stora summor pengar under en lika kort period. Detta kan 

även stärkas med en av de tidigare forskningarna som valts att användas i studien (Fondén 

2001:242). Det gemensamma för ungdomarna i Fondéns studie visar att det som varit 

avgörande för deras brottsliga beteende är möjligheten till att skaffa sig snabba pengar även 

om de är väldigt unga
112

. Samtliga intervjupersoner i vår undersökning har intellektuell lättja 

som tankemönster. Det handlar om att välja de lättaste vägarna ut för att inte mötas med 

smärta. Detta kan exempelvis vara att tjäna mycket pengar på en kort tid
113

.  

Nedan kommer ett utdrag ur en intervju genomförd med Abbas, 20 år, där han förklarar hur 

han resonerar kring ett lagligt arbete och varför han istället föredrar att begå kriminella 

handlingar.  

Intervjuare: Okej, tror du att du skulle kunna försörja dig med ett ehhm.. lagligt arbete? 

Abbas: Det beror ju på. Om man har en utbildning och får 28 -30 tusen i månaden. Jag tror att 

det skulle kunna räcka. Men.. ehh.. att jobba dagligen och tjäna 14.. nää… 

I: Men har du någonsin tänkt att du skulle kunna lämna det här brottsliga bakom dig för att 

försörja dig på att lagligt sätt? 

A: Nej, det känns ju onödigt, varför betala skatt när sånna som vi inte får ta del utav det? 

I: vad menar du med sånna som vi? 
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A: alltså, sånna som bor i områden där staten i stort sett skiter i folk. De lägger inte ned pengar 

på att försöka förbättra sånna områden utan låter alla som inte är rika bo där. 

I: Jaha okej. Så tanken har inte slagit dig att försörja dig på ett lagligt sätt? 

A: Men om jag frågar dig då, skulle du föredra att jobba en helg och tjäna 90 tusen eller skulle 

du vilja jobba dagligen och slita arslet av dig och tjäna 15 tusen efter skatt? 

Abbas bor i ett segregerat område i Uppsala där det, enligt honom, förekommer mycket 

brottslighet och hög arbetslöshet. Han tycker inte att staten lägger ned tillräckligt med resurser 

för att försöka förbättra eller hjälpa människorna i detta bostadsområde och ser därför ingen 

anledning till att bidra ekonomiskt till staten genom att betala skatt. Här framgår det tydligt 

hur Abbas resonerar, att det är lättare att tjäna pengar på ett olagligt sätt. Han ser sig själv och 

människorna i sin omgivning som utsatta i samhället eftersom staten inte tillför dem någon 

hjälp eller försöker göra något åt situationen med den höga brottsligheten och arbetslösheten.  

För att kunna tjäna pengar och kunna vara som vilken annan fullvärdig medborgare som helst 

begår han brottsliga handlingar. Det framgår även tydligt i citatet ovan att han känner svek 

från samhället vilket är en annan bakomliggande förklaring som Abbas och andra 

respondenter resonerat till varför de begår brott.  

Collins lyfter fram några liberala förklaringar till brottslighet som bygger på just detta. Han 

menar att kriminella personer ofta kommer ifrån splittrade familjer och mindre resursrika 

bostadsområden och menar att det kan vara en av orsakerna till att personer ansluter sig till 

kriminalitet. De flesta som ansluter sig till kriminella gäng känner att de blir uteslutna av 

samhället, de får en känsla av att de inte är tillräckliga i samhället och ser därför ingen mening 

att identifiera sig med samhället. De identifierar sig istället med grupper där de finner 

trygghet
114

. Genom att identifiera sig med gruppen skapas en ”vi” känsla. För att individen 

alltså ska känna sig som en i gruppen utför denne tillsammans med andra gruppmedlemmar 

ritualiserade handlingar
115

. Denna ritualiserade handling kan exempelvis vara att begå brott 

inom gruppen. Respondenterna framför i intervjuerna att de inte begår brotten ensamma utan 

detta sker med andra vänner med en kriminella livsstil. Då ungdomarna tillsammans med 

kamrater utför en gemensam ritualiserad handling, som i detta fall kan vara brott, stärks 

gruppens identitet och en emotionell energi uppstår. Denna emotionella energi gör att 

ungdomarna begår brott som de aldrig egentligen skulle begå själv för att de känner sig starka 

tillsammans med gruppen
116

. 

Abbas är inte den enda av våra respondenter som har det tankesättet. Samuel, 17 år, bor i 

Botkyrka och även han begår brottsliga handlingar för att tjäna pengar. Under intervjun 

handlade en av frågorna om vad som fick honom att fortsätta begå kriminella handlingar. Han 

svarade att anledningen till att han inte lade av var att han tjänade mycket pengar och fick 

även status och makt från sin omgivning genom pengarna. Att han kan konsumera när han får 

pengar gör honom, enligt Bauman, till en fullvärdig medlem av konsumtionssamhället
117

. 
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På en av frågorna i intervjun fick Samuel svara på frågan varför han tror att människor 

hamnar i kriminalitet. På den frågan svarade han ”eeh, alltså jag vet inte.. enkelt att få cash. 

Du behöver inte ha värsta svennefrisyren för att få jobb och sådär.” 

Att han resonerar på detta sätt visar att han har byggt upp sin självidentitet på hur andra 

betraktar honom, dvs. som avvikare. Därför upprätthåller han ett ickekonformt beteende
118

. 

Som Becker säger är det icke-konforma beteendet en reaktion på avvikelsen
119

. 

Intervjupersonerna försöker visa att de inte är otillräckliga konsumenter genom att 

konsumera. De vill leva ett liv där de kan konsumera obegränsat genom att exempelvis köpa 

nya kläder, skor och mobiltelefoner och uppfyller på detta sätt de krav som ställs på en 

fullvärdig medlem i konsumtionssamhället
120

. På så sätt kommer de att vara en i gemenskapen 

och inte de som är utanför.  

I den tidiga kriminella fasen som Bergström skriver om är motivet bakom brottet inte 

spänning och kick längre utan pengar är det främsta motivet till att begå brott. Detta 

konstaterar även våra respondenter då de framför att de första brotten som begicks var för att 

det var roligt och för att de upplevde en kick utav situationen. De menar dock att det idag 

handlar om pengar eftersom att pengar är det viktiga i dagens samhälle
121

.  

Respondenterna uttrycker och antyder vid flera tillfällen under intervjuerna att de känner att 

de står utanför i samhället. Det som tydligt framgår i alla intervjuerna är att individerna känt 

ett svek från samhällets sida och detta har skapat ett samhällsförakt hos dessa individer. Detta 

har i kombination med motiv som exempelvis pengar, utlöst det kriminella beteendet hos 

dem.  Det är av stor vikt att påpeka att samhällsföraktet och motivet pengar som framställts 

inte är representativa för alla individer med exempelvis sämre ekonomiska förutsättningar. 

Alla fattiga är alltså inte kriminella. Dessa faktorer kan inte vara de enda förklaringarna till 

varför ungdomar söker sig till kriminalitet, dock kan dessa faktorer tillsammans utslösa en 

större risk för ungdomarna att hamna i krimminalitet.  

5.2 Samhällsklasser 

Det finns samhällsklasser i de flesta samhällen. Bauman menar att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle där de som är oförmögna att konsumera klassas som otillräckliga 

konsumenter
122

. Dessa individer kan inte uppfylla konsumtionssamhällets krav som ställs på 

individen och de räknas därför in i underklassen som är en klass som står utanför de andra 

klasserna i hierarkin
123

. 

Vi har hittills kunnat konstatera att samtliga respondenter upprätthåller en kriminell livsstil 

pga. de ekonomiska förutsättningarna som de lever under. De alla svarade att de inte tror att 

de hade utvecklat ett kriminellt beteendemönster om de hade haft bättre ekonomiska 

förutsättningar och ifall de kom från en annan, högre samhällsklass. Bauman hävdar att de 

                                                           
118

 Becker (2006) s. 40 
119

 Becker (2006) s. 42 
120

 Bauman (2006) s. 139 
121

 Bergström (2008) s. 165 
122

 Bauman (2008) s.113 
123

 Bauman (2008) s. 138 



23 
 

otillräckliga konsumenterna bryter mot en norm i samhället genom att inte konsumera 

eftersom de saknar tillräcklig inkomst
124

. För att inte känna sig som utsatta och ensamma är 

det vanligt att dessa individer ansluter sig till kriminella gäng för att finna tryggheten de 

saknar i det övriga samhället, dvs. från statens sida
125

.  

En av respondenterna, Mike, har berättat att han tror platsen där han växte upp har haft en 

betydelse vad gäller utvecklingen av hans kriminella livsstil. Hade han kommit från ett 

område där majoriteten av de som bor där kommer från en högre samhällsklass än området 

han kommer ifrån tror han inte att han hade utvecklat en kriminell livsstil. Att Mike resonerar 

så, kan vara ett sätt att se vilken betydelse den samhällsklass respondenten kommer ifrån har 

haft för utvecklingen av ett kriminellt beteendemönster.  

Intervjuare: har platsen du har växt upp på haft någon betydelse för utvecklingen av ditt 

brottsliga beteende? 

Mike: eehm.. det tror jag att det har haft 

I: Vad är det för ställe du har växt upp på? 

M: jag är uppväxt i Jakobsberg i Stockholm. Där finns det väl, det är väldigt mycket droger och 

kriminalitet. Så det finns mycket bland mina vänner, så det har väl absolut spelat roll 

I: så du tror att om du skulle vara uppvuxen på något annat ställe, så skulle du inte utvecklat en 

kriminell livsstil? 

M: Hade jag varit uppvuxen på söder eller östermalm med massa svenska kompisar som har det 

bra ställt, så tror jag inte att jag hade hamnat i kriminalitet, nej! 

I: Bra ställt, menar du ekonomiskt då eller? 

M: ekonomiskt och, alltså allt egentligen. Det känns som att de har mindre problem där borta än 

vad vi har.  

Nedan förklarar han även hur pengar kunde tillföra honom känslan av makt. Här nämner han 

även att det var ”ungarna på Östermalm” som kunde konsumera utan att behöva tänka efter 

ifall de hade råd vilket gör att man kan se tydligt att vilken samhällsklass han kommer ifrån 

har spelat stor roll för honom.  

Mike: nej men alltså, det e väl klart at.. hur ska man säga, pengar är makt. Eeh, alltså du vill ju 

köpa telefoner, du vill köpa nya skor, du vill ha nya kläder. Ju bättre och finare grejer du hade 

desto mer status, så va det ju egentligen. O det har väl med bekvämlighet att göra mer eller 

mindre också. Jag kunde.. det var väl tufft att kunna köpa ett par nya skor på plats om man 

tyckte dom va snygga, det kunde inte vem som helst göra förutom ungarna på Östermalm 

såklart.  

Även här nämner intervjupersonen skillnaden mellan de olika samhällsklasserna på ett sätt 

som det framgår att konsumtionen spelar roll för att hävda sig i samhället som Bauman 

menar
126

. 
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Intervjupersonerna menar att det till stor del är hur resurser fördelas bland individer och 

bostadsområden som skapar brottslighet. De anser att det förekommer särskilt mycket 

kriminalitet i segregerade områden eftersom dessa områden står utanför samhället. Detta 

argument stärks av Collins då han säger att den största delen av brottsligheten i vårt samhälle 

förekommer i mindre resursrika bostadsområden eftersom de som bor där blir fientligt 

inställda mot det övriga samhället. Han menar att det är ogynnsamma sociala villkor som 

tvingar in ungdomar i brottets bana
127

. 

5.3. Familjeförhållanden 

Majoriteten av respondenterna har föräldrar som inte bor ihop  idag. Samuel är en av dem som 

inte har någon kontakt med sin pappa. Att ha en förbättrad relation till sin pappa är, enligt 

Samuel, inget han har tänkt på. Ali däremot skulle vilja ha en förbättrad relation till sin pappa 

för att få ekonomiskt stöd från honom. Mikes mamma bor i England och deras relation är 

därför rätt begränsad, de kan inte riktigt ses och höras när de vill. Han ser därför att det är 

svårt att förbättra deras relation även om han vill ha en förbättrad relation till sin mamma.  

Då föräldratillsynen har en viktig roll på den unges utveckling av sitt brottsliga beteende, kan 

vi konstatera att deras brustna familjeförhållanden har haft betydelse för utvecklingen av det 

kriminella beteendet hos dem
128

. Detta stärks även av Sarnecki som menar att barn som inte 

får tillräckligt med omsorg och kärlek under barndomen löper större risk för att begå brott
129

. 

Detta betyder dock inte att alla ungdomar med svaga sociala band till sina föräldrar hamnar i 

ett kriminellt beteende. Individer som lever i sådana familjeförhållanden löper en större risk 

för att falla in i ett brottsligt umgänge
130

 

5.4. Etikettering 

Ett fjärde mönster som går att urskilja för att förklara intervjupersonernas kriminella 

handlingar är hur personer som begår kriminella handlingar etiketteras. Begreppet etikettering 

innebär att personer blir stämplade för sina handlingar. Becker använder begreppet när han 

talar om avvikare i den meningen att avvikare etiketteras som avvikare pga. de handlingar de 

utför. Om en persons handlingar inte är socialt accepterade betraktas denne som avvikare och 

denna stämpel kan följa personen livet ut och kan betraktas som en social sanktion
131

. 

Intervjupersonerna upplever att de  har etiketterats av samhället som utanförstående och att de 

därför begår kriminella handlingar dvs. för att det råder bristande utvecklingsmöjligheter att 

förändrade sociala villkoren i de bostadsområden där respondenterna bor
132

. De ser ingen 

mening med att ansluta sig till samhällets normer och regler och ansluter sig istället till andra 

grupper där de kan finna trygghet och samhörighet.   
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Alla sex intervjupersoner antyder att de känner sig stämplade på ett eller annat sätt på grund 

av t.ex. vilket bostadsområde de bor i, deras etniska bakgrund eller vilken samhällsklass de 

kommer ifrån. Ahmed uttrycker det såhär: 

 Intervjuare: Känner du dig utstött av samhället på något sätt? 

Ahmed: Det klart.  

I: på vilket sätt? 

A: Alltså i skolan och sådär bara för att jag har ett annorlunda namn för att jag inte har svenskt 

namn. Ehm, sådär från första början har de stämplat mig som ja, han kan ingenting och är si han 

är så. Jag vet inte det är som att man är… eftersom att alla ser ner på dig man skiter i till slut vad 

alla tänker om mig. Jag vet att jag inte är kanske värdens bästa yani att alla ska vara som mig 

men… det är samhällets fel. 

Ur detta utdrag från intervjun med Ahmed framkommer det tydligt att han känner sig utstött 

av samhället samtidigt som en känsla av stämpling uppstått. Han känner att han inte räcker till 

i samhället då samhället ser honom som ”ingenting”. Collins menar att individer som lever i 

sådana förhållanden där en känsla för otillräcklighet uppkommer, känner individen för att ta 

revansch från samhället. Det finns alltså inget som talar för att respondenterna inte ska göra 

det
133

.  

Ali, en av respondenterna uttrycker sig såhär:  

Intervjuare: okej. Eeh, jobbar du? 

Ali: nej 

I: okej. Varför inte? 

A: för jag inte kan få jobb någonstans därför att jag håller på med kriminalitet 

I: har du försökt få arbete? 

A: ja, många gånger 

I: vad är det som du inte har, som alla andra har? Alltså varför får du inte jobb tror du? 

A: för det första, jag har register det har inte alla andra.. Och för det andra har jag fått register 

mycket pga. att jag inte kan få jobb. De nekar direkt när de ser vart jag bor så det finns nästan 

ingen möjlighet att få jobb för oss som bor här 

I: okej. Hur försörjer du dig då? 

A: hur jag försörjer mig? Jag gör kriminella gärningar för att tjäna pengar 

I detta stycke framgår det på ett tydligt sätt att Ali upplever etiketteringen. Han känner sig 

stämplad pga. att han kommer från den plats han kommer och tycker inte att arbetsgivare ger 

honom någon möjlighet till en social utveckling. Alis resonemang finner stöd hos Collins
134

. 

Att individer känner att de inte har någon möjlighet till utveckling pga. de sociala villkoren de 
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lever under (bl.a. i bostadsområden) gör det svårt för dem att förändra sina liv och kunna leva 

sina liv på ett konformt sätt.  

Becker menar, som tidigare nämnts, att individer bygger sin självbild och identitet beroende 

på hur omgivningen betraktar denne. En person som är kriminell betraktas som en person som 

är kapabel till att begå brott och därmed får han stämpeln som avvikare
135

. Personen bygger så 

sin identitet på etiketteringen av omgivningen
136

. Ali är ett exempel på en sådan person som 

byggt sin identitet på omgivningens etikettering. Han ser ingen möjlighet att tjäna pengar på 

ett lagligt sätt eftersom han inte får något jobb och begår därför brottsliga handlingar då han 

ser det som den enda utvägen för att tjäna pengar och bli en fullvärdig medlem i 

konsumtionssamhället
137

. Eftersom Ali upplever svårigheter i att hitta jobb finner han istället 

en utväg till försörjning inom de kriminella banorna. 

Alla intervjupersonerna hävdar att de får makt av pengarna genom att de kan konsumera och 

leva ett liv som de själva vill istället för att leva det liv de anser sig själva vara dömda till att 

leva. På detta sätt försöker de undvika etiketten som samhället sätter på dessa individer, de 

försöker förändra sina sociala villkor på egen hand, eftersom de inte ser att staten hjälper dem.  

Här vill vi även koppla in tankemönstret rättfärdigande. Samtliga respondenter antyder att 

deras brottsliga beteende bland annat beror på att samhället utsatt dem för vissa förhållanden. 

De upplever alltså att de mer eller mindre på något sätt är tvungna att begå brott för att ge 

revansch, för att tjäna pengar som alla andra och för att visa samhället att de inte är utanför 

som konsumenter. Att påpeka de orättvisa omständigheterna kanske är ett sätt för 

respondenterna att tysta ned samvetet och för att inte behöva ta ansvar för de handlingar som 

gjorts. Det kan vara underlättande att ha en anledning till varför man begått brottet även om 

man är medveten om att det finns andra vägar att ta itu problem med
138

. Ett annat sätt att tysta 

ned samvetet kan vara att individen framför sina positiva sidor. Detta ger honom rätten att 

begå brott eftersom att han enbart inte är ond utan förutom det har väldigt positiva sidor och 

är snäll (sentimentalitet)
139

. I citatet nedan framförs det ett tydligt exempel på detta. 

Mohammed som får frågan om han får skuldkänslor när han begår brott, svarar med att han 

inte får det eftersom att han inte skadar någon som inte förtjänar det, samtidigt som han menar 

att han inte skadar äldre människor, barn och kvinnor.  

 Intervjuare: okej… Får du inte skuldkänslor när du begår brott? 

Mohammed: mot vem? 

I: För människor du skadar 

M: Eh, alltså, nej… Vi har ju regler... alltså om man skadar någon så gör man det för att han 

förtjänar det. Inte så att vi går och skadar folk hur som helst på gatan. Vi är inte direkt monster 

eller något man får tillexempel inte röra typ gamlingar eh, kvinnor och barn och sådär… 
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5.5. Grupptryck och umgänge 

Ungdomsåren är en tid i livet då individen har passerat barndomen, men fortfarande inte är 

vuxen. Denna tid är som mest intensiv vad gäller individens identitetsskapande. Det är även 

under denna tid som individen frigör sig från föräldrarna
140

. En del forskare hävdar att 

grunden till utveckling av ett kriminellt beteende ligger i den tidiga barndomen
141

. 

Bland våra intervjupersoner var det ingen som var ensam vid tillfället då de begick sitt första 

brott utan de alla var i sällskap av flera vänner när de begick brottet. När respondenterna fick 

frågan om varför de begick brottet och vad de upplevde svarade alla att det var pga. 

spänningen och grupptrycket (och pengar som presenteras i tidigare avsnitt). De ville inte 

verka fega för sina vänner och gick därför med på att begå brotten. När de väl begått den 

brottsliga handlingen upplevde de att de fick status bland vännerna för att de verkade modiga. 

Ahmed, 17 år, säger såhär: 

Intervjuare: Vad fick dig att fortsätta begå brott förutom pengarna? 

Ahmed: Det var kicken, pengarna. Jag blev cool bland vännerna du vet man var yngre då. Man 

blev cool bland vännerna sådär. Jag vet inte, du vet folk respekterade mig och jag fortsatte helt 

enkelt på samma spår för att jag gillade det.  

De flesta ungdomar som börjar begå brott har även en umgängeskrets som begår brott. Det är 

sällan en person är ensam när denne begår ett brott, särskilt inte första gången. En fråga som 

ställdes under intervjuerna var om intervjupersonerna enbart hade vänner med samma livsstil 

dvs. den kriminella livsstilen. Resultatet redovisas nedan: 

Intervjuare: förhåller du dig enbart till vänner med samma brottsliga livsstil? 

Mike: eeh, jaa alltså det är ju.. det blir väl lite så automatiskt tycker jag. För det går ju inte att 

umgås med folk som är på ett helt annat sätt än du själv.  

I: så du har inga vänner som inte är kriminella? 

M: ytterst få isåfall, men de är väl inga jag umgås med sådär jättemycket. Det blir så när man 

inte har gemensamma intressen och gemensam livsstil  

I: okej. Tror du att ni påverkar varandras attityd gentemot kriminaliteten? 

M: eeh. Ja det tror jag, det blir väl som en negativ spiral. Man triggar igång varandra och man 

gör det tillsammans så det blir ju vara värre och värre. 

Det går inte att säga att brottsligheten beror på vännerna, men vi kan se att ungdomarna 

påverkar varandra. Sarnecki skriver att man kan försöka se ifall brottsligheten beror på 

grupptrycket genom att se ifall de var ensamma vid tillfället då de begick sitt första brott
142

. 

Eftersom ingen av våra respondenter var ensamma vid det tillfället går det att se grupptrycket 

som en påverkande faktor till att respondenterna begått brottet. En person som är kriminellt 

aktiv söker sig ofta till människor som förhåller sig till samma livsstil och detta visar att de 
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påverkar varandras attityder gentemot kriminaliteten. Tidigare diskuterades Collins 

beskrivning om ritualernas och den emotionella energins betydelse för gruppen. Detta kan 

även relateras till att respondenterna förhåller sig till ungdomar med samma livsstil och att de 

påverkar varandras attityder. Collins menar att den emotionella energin som skapas inom 

gruppen av ritualiserade handlingar leder till att gruppmedlemmarna delar på värderingar och 

moral om vad som är rätt och fel
143

. De ritualiserade handlingarna i detta fall är de kriminella 

ritualerna. Inom gruppen delas även en attityd gentemot kriminaliteten vilket blir att brotten 

anses som mindre farliga och blir istället ”normala” inom gruppen. Den emotionella energin 

som skapas bland respondenterna och deras umgänge leder till att de begår brott som de 

egentligen inte skulle begå om de vore ensamma. Den moraliska styrkan och emotionella 

energin inom den samlade gruppen kan alltså bli mycket farlig
144

.  

Enligt Bergström sker den kriminella karriären i fyra faser, men i denna studie kommer de 

första två faserna att tas upp då de omfattar de åldrar som undersöks i studien. Bergström 

lyfter liksom Sarnecki fram att vänner ofta påverkar varandra individen på väg in i den 

kriminella banan. Enligt Bergström påverkar umgänget hur avancerad brottslighet den 

kriminelle stöter på.  Han poängterar även att statusen bland vännerna, bekräftelsen från 

omgivningen och spänningen i samband med brottet, påverkar dessa personer att upprätthålla 

det kriminella beteendemönstret
145

. Majoriteten av våra intervjupersoner menar att de första 

brotten inte var för att tjäna in pengar utan för att det var spännande och roligt att begå brott. 

Detta framför även Ali under intervjun: 

 Intervjuare: Varför begick du ditt första brott? 

Ali: Det var för att det var roligt, själva adrenalinet och allting. Känslan... Det är känslan som 

gör hela grejen. Sen så gör man ju massa brott som ger massa stora stålar om man säger så vet 

du. 

Detta är en faktor till varför ungdomar begår brott. Ungdomarna söker spänning vilket ger en 

ökad risk för att begå brott just för att känna denna spänning
146

. Vi kan alltså konstatera att 

våra respondenter begick sina första brott för att uppleva spänningen men att detta senare 

förändrades till att tjäna mycket pengar på kort tid. En del av intervjupersonerna framförde 

även att det förutom spänningen och pengarna gav dem status och respekt från omgivningen. 

Att bli respekterad innebär att individen är farlig och att ingen vågar ifrågasätta dennes 

handlingar
147

. 

 Intervjuare: Vad fick dig att fortsätta begå brott förutom pengarna? 

Ahmed: Det var kicken, pengarna. Jag blev cool bland vännerna du vet man var yngre då. Man 

blev cool bland vännerna sådär. Jag vet inte du vet folk respekterade mig […]. 

Under den tidig kriminella fasen som är den senare av dessa två faser har den kriminella 

personen oftast en förebild som denne ser upp till och påverkas av. Under denna fas blir 
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brotten allt grövre då den kriminelle har kommit i kontakt med en mer avancerad kriminalitet 

än i den förkriminella fasen. Den kriminelle begår brott för att få en förhöjd position inom den 

kriminella gruppen
148

. Att den kriminelle begår brott för att imponera på förebilden och på så 

sätt ta sig upp till en högre position visar att det förekommer grupptryck inom dessa grupper.  

Mer än hälften av de som blivit intervjuade i denna undersökning påvisar att de har någon 

äldre med samma kriminella livsstil som de ser som förebild. Oftast ses dessa äldre som 

förebilder då de är respekterade människor och har status.  

Intervjuare: Okej! Ehh ser du någon utav dina föräldrar, syskon, kusiner eller vänner som en 

förebild? 

Abbas: mmm jag ser min kusin som en förebild. Ehh han är ganska mycket .. han har 

jättemycket respekt av folk och status och så. Jag gillar de hära när han går ute på stan så 

respekterar verkligen folk honom. 

I: Okej, hur har han fått den respekten? 

A: Det är ju genom umgänge och kriminaliteten och det han är inne i, just den hära kretsen han 

har. Han har helt enkelt klättrat upp sig. Det folk inte vet är ju att… det är ju att de här 

”jobben”.. alltså.. precis som vanliga jobb när du börjar.. ehh.. första stadiet och jobbar upp dig 

och blir chef eller någonting, på det sättet jobbar man faktiskt inom kriminaliteten också. Så det 

finns stadier där och han har jobbat upp sig bra. 

En fråga som går att diskutera är ifall dessa personer söker sig till vänner med samma livsstil 

eller om de lär sig av sina vänner med en kriminell livsstil. Det är svårt att säga men att 

människor påverkar varandras attityder är påtagligt. Detta gäller även för ungdomar som 

påverkar varandras attityder gentemot kriminalitet vilket går att relatera till Beckers teorier 

om att det är i interaktion med andra avvikare som individer skapar sig en avvikarkarriär
149

. 

Det är alltså i interaktion med vännerna som individen bygger sig en identitet som grundar sig 

i det avvikande beteendet.  

Då gruppen har en stor inverkar på ungdomen är det viktigt att den unge redan vid tonåren 

söker sig till likasinnade umgängen. Eftersom det inom gruppen är viktigt att duga och bli 

accepterad kommer den unge troligtvis behöva bete sig som de övriga gruppmedlemmarna
150

. 

Eftersom att ingen av våra respondenter begick sitt första brott ensam kan detta anses vara ett 

bra exempel för att stärka det som framförts om att duga och bli accepterad inom gruppen. 

Skulle ungdomarna vägra begå brott i ett umgänge där alla kamrater begår brottsliga 

handlingar skulle denne inte bli accepterad utav gruppen.  

Samtliga respondenter umgås med ungdomar med brottsliga beteenden. Då kamrater har en 

stor påverkan på individers inställning för brottslighet kan vi konstatera att detta är en av 

faktorerna till varför våra respondenter utvecklat ett kriminellt beteende
151

. Den unges attityd 

och värderingar gentemot de brottsliga beteendena förändras med tanke på att kamraterna har 
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samma beteende
152

. På så sätt kan den unge få inflytande av sina kamrater där han bland annat 

uppmuntras, vilket stärker dennes brottsliga beteende
153

. 
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6. Slutdiskussion 

Genom det material som samlats in och analyserats i studien framgår det att de sociala 

faktorer, motiv och förklaringar som fått deltagarna i undersökningen att falla in i ett 

kriminellt beteenndemönster har främst varit pengar och känslan av svek från samhället. Det 

uppstår alltså en känsla av att inte räcka till, känsla av hopplöshet och därför tar 

respondenterna avstånd från samhället. Intervjupersonerna har sökt sig till kriminalitet för att 

tjäna pengar och kunna konsumera utan några större begränsningar. De resonerar oftast med 

att de vill kunna köpa det de vill precis som alla andra när det gäller kläder och andra prylar. 

Detta för att bevisa att de inte är annorlunda och ”fattiga”. Samtidigt påpekar respondenterna 

att de inte vill vara som ”alla andra” i samhället. Sveket från samhället och de stora 

skillnaderna på de bostadsområdena de lever i har lett till att de känner sig utanför och därför 

tagit avstånd från samhället. Samtidigt som respondenterna vill ta avstånd från det resterande 

samhället vill de alltså även bevisa att de inte är ”monster” utan precis som alla andra.  

De flesta av respondenterna framför även att anledningen till varför de upprätthåller det 

kriminella beteendet är för att tjäna så mycket pengar som möjlig. Detta för att deras barn i 

framtiden inte ska behöva uppleva det respondenterna själva gått igenom. De alla kommer 

från mindre resursrika bostadsområden där de ekonomiska förutsättningarna har varit väldigt 

begränsade. Det pågår alltså ett ständigt försök till att förändra de ekonomiska brister som 

funnits. Respondenterna har försökt hitta lösningen till detta i kriminaliteten, där de även 

känner trygghet inom gruppen vilket samhället inte gett dem. De har haft denna lösning som 

ett alternativt då de lever i bostadsområden där det förekommer mycket kriminalitet och där 

även vänner har en kriminell livsstil.  

Majoriteten av respondenterna hävdar att samhället glömt bort dem och inte alls bryr sig om 

dem. De upplever att samhället stämplat dessa individer vilket medför en känsla av 

utanförskap. För att undvika att bli stämplade som avvikare pågrund av de bristande 

ekonomiska förutsättningarna som råder i dessa bostadsområden, har intervjupersonerna sökt 

sig till kriminaliteten för att tjäna ”snabba cash” och på så vis undvika etiketteringen. Detta är 

ännu en förklaring till varför respondenterna sökt sig till kriminalitet.  

De flesta av respondenterna har mer eller rmindre haft brustna familjeföhållanden.  Eftersom 

föräldrar har en viktig roll i den unges utveckling är det väldigt viktigt med föräldratillsynen 

för att ungdomen inte ska utveckla ett kriminellt beteende. När föräldratillsynen brister löper 

dessa ungdomar en större risk att hamna i kriminalitet. Detta betyder dock inte att 

respondenterna som levt med en förälder hamnat i kriminalitet på grund av detta utan att det 

kan vara en riskfaktor på grund av att ungdomen genomgår en fas då individen frigör sig från 

sina föräldrar. Vissa ungdomar ser frigörelsen som ett tillfälle att göra uppror och kan därför 

hamna i kriminalitet
154

. Under denna tid får vännerna en större betydelse och roll för 

ungdomen och därför är det lätt för ungdomarna att påverkas av vänner.  

Studien visar att det största motivet som ligger bakom respondenternas kriminella beteende är 

strävan efter snabba pengar. Detta på grund av de klassskillnader som finns i samhället då 
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ungdomarna känner sig utanför. En annan väldigt viktig förklaring som gång på gång 

framförs i intervjuerna är att ungdomarna känner förakt för samhället. Den utlösande för 

deltagarna har alltså varit pengar och känslan av svek från samhället, dock har även 

grupptrycket från vännerna spelat en stor roll vid de tillfällen de begått brott. Faktorer som 

familjeförhållanden och ettiketering är påverkande faktorer men inte det som utlöst det 

kriminella beteendet hos intervjupersonerna. Detta kan ge en förståelse till varför ungdomar 

utvecklar ett kriminelltbeteende. Kriminaliteten är större i mindre resursrika bostadsområden 

och bland minoritetsgrupper i samhället så som invandrare, arbetslösa etc. Att kriminaliteten 

är högre bland dessa grupper gör att vi kan se utanförskapet i samhället som en av de främsta 

förklaringarna till att responenterna hamntat i kriminalitet.  

Det är väldigt viktigt att ännu en gång påpeka att ingen av dessa förklaringar och motiv kan 

vara det enda som förklarar varför dessa ungdomar utvecklat ett kriminellt beteendemönster. 

Alla människor som är fattiga, som känner förakt för samhället, som har vänner med 

kriminella livsstilar m.m. behöver alltså inte vara eller bli kriminella. Alla dessa motiv och 

förklaringar kan däremot tillsammans med andra faktorer haft en stor påverkan till varför de 

utvecklat ett kriminellt beteende. Konsumtionssamhället och de klasskillnader som finns idag 

kan inte heller vara en orsak till varför ungdomar hamnar i kriminalitet. Ett logiskt argument 

mot detta är att kriminaliteten fanns innan konsumtionssamhället och att det finns kriminalitet 

i andra samhällen där det inte är stora klasskillnader.  

Genom att hitta förklaringarna till ett problem som finns i samhället, finns det möjlighet att 

förstå varför dessa ungdomar utvecklat ett kriminellt beteende. För att dessa personer inte ska 

betraktas som outsiders av samhället är det av stor vikt att försöka förstå och på så sätt åtgärda 

problemen som finns. Det är svårt att säga vilka orsakerna till ungdomskriminalitet är då det 

skiljer sig från person till person. Det finns däremot en möjlighet till att framföra vilka 

faktorer som tenderat majoriteten av respondenterna in i ett kriminellt beteendemönster. 

Genom att lyfta fram vilka de påverkande faktorera är finns det möjlighet att åtgärda och 

förebygga ett samhällsproblem som ungdomskriminalitet. Detta kan alltså vara en viktig 

insats för vidare forskning inom ungdomskriminalitet.  

Det som ligger till grund för respondenternas kriminella beteenden är alltså motivet pengar 

och  sociala faktorer som samhällsförakt, familjeförhållanden, ettiketering, klasskillnader och 

umgängets påverkan på individen. Det är främst motivet pengar som får dessa ungdomar att 

fortsätta upprätthålla det kriminella beteendet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1 - Uppvärmningsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du? 

- Är det ett segregerat område? 

Tema 2 - Familjeförhållanden 

3. Är dina föräldrar födda i Sverige?  

4. Är du uppväxt med både mamma och pappa?  

- Om dina föräldrar är skiljda, när skildes dem? 

5. Hur ser din relation med dina föräldrar ut?  

- Skulle du vilja ha en förbättrad relation med dina föräldrar? 

6. Jobbar dina föräldrar? 

- Om ja, vad jobbar de med? 

- Om inte, hur försörjer ni er? 

7. Ser du någon av dina föräldrar, syskon, kusiner eller vänner som förebild? Motivera! 

Tema 2 - Barndom 

8. Hur såg familjeförhållandena ut i barndomen?  

- Hur var föräldrarnas kontakt med varandra och dig? 

9. Kände du att du hade det tryggt hemma? 

10. Hade du många vänner under din barndom? 

Tema 3 - Skola 

11. Har din (tidigare) skolgång haft någon betydelse för dig när det gäller utvecklingen av 

ditt brottsliga beteende? 

12. Känner du att det är omständigheterna som hindrar dig från att gå i skolan? 

Tema 4 - Vänner 

13. Har du stor umgängeskrets? 

- Förhåller du dig enbart till vänner med samma (kriminell) livsstil? 

- Tror du att ni påverkar varandras attityd gentemot kriminalitet? 

- Har du några vänner som inte har en kriminell livsstil?  

- Har du på något sätt fått någon i din omgivning att följa dina fotspår?  

14. Vilken inställning har du inför framtida relationer? Motivera 

- Kommer din framtida familj ha någon betydelse för din karriär inom 

kriminaliteten?  

Tema 5 - Arbete 
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15. Jobbar du? 

- Om ja, med vad? 

- Om nej, varför inte? 

- Hur försörjer du dig? 

Tema 6 – Kriminell livsstil 

16. Tror du att du skulle kunna försörja dig med ett ”vanligt” arbete? 

17. Har du någonsin tänkt på att sluta med kriminella handlingar och istället försörja dig 

på ett lagligt sätt? 

18. Tror du att du skulle arbeta med detta om du kom från en annan samhällsklass? 

19. Tror du att du skulle arbeta med detta om du hade andra familjeförhållanden? 

20. Hur gammal var du när du begick ditt första brott? 

- Vad var det för typ av brott? 

- Vad fick dig att begå brottet? 

- Var du påverkad av någon slags drog? 

- Var du ensam? 

- Hur upplevde du det? 

21. Vad fick/får dig att fortsätta begå brott? 

22. Har du någonsin åkt fast? 

- Om ja, för vad och när? 

- Hur reagerade dina föräldrar på det? 

- Ångrade du dig/fick du skuldkänslor? 

23. Upplever du någon rädsla för att åka in? 

24. Kan du lämna den kriminella livsstilen när du vill utan att få konsekvenser? 

- Känner du att du skulle svika dina vänner om du skulle sluta? 

25. Känner du dig på något sätt att du är utstött av samhället? 

- Skulle samhället på något sätt kunna hindra dig från att falla in i ett kriminellt 

beteendemönster? 

- Finns det något annat som hade kunnat hindra dig från att falla in i ett kriminellt 

beteendemönster? 

Tema 7 - Framtid 

26. Hur ser du på din framtid? 

27. Har du några tips på vad som kan göras för att förebygga ungdomskriminalitet? 

28. Varför tror du människor hamnar i kriminalitet?  

29. Avslutningsvis: Varför tror du att du personligen hamnade i kriminalitet?  

 


