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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att studera hur före detta kriminella väljer att framställa sig själva genom 

sina livsberättelser. Vi ämnar undersöka ungdomar som har ett kriminellt liv bakom sig, genom 

att lyssna på deras livshistorier. Genom dessa berättelser vill vi få fram vilka faktorer 

respondenterna anser varit väsentliga under deras väg genom det kriminella och vilka 

vändpunkter som funnits under denna tid. Den narrativa metoden valdes som verktyg för att söka 

svar på våra frågeställningar. Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med nio före 

detta kriminella ungdomar som är aktiva i Unga KRIS. Teorin som användes har rötter inom 

symbolisk interaktionism. Resultatet har varit att utanförskap och uppmärksamhet i ung ålder är 

en viktig faktor enligt många av respondenterna för att ett kriminellt beteende ska utvecklas. I 

äldre åldrar blir gruppdynamiken och berusningsmedel väsentliga faktorer som lett till att de 

fortsatt med det kriminella. Respondenternas vändpunkter har funnits i olika former och lett till 

stora skillnader i sina liv.  

  
Nyckelord: ungdomskriminalitet, livsberättelser, vändpunkter 

  
Abstract 

 This study aims to study how former criminals choose to portray themselves through their life-

stories . We intend to study young former criminals, by listening to their lifestory. Through these 

stories, we want to find out which factors our respondents believe has been essential during their 

way through the criminal life and which turning points that have existed during this time. We 

chose the narrative method as a tool to seek answers to our question. The material was collected 

through interviews with nine former criminal youth, who are active in Unga KRIS. The theory 

used, has its roots in symbolic interactionism. The result has been that exclusion and attention at 

a young age, is an important factor as for many of our respondents. In older ages group dynamics 

and intoxicants are significant factors that led to the continuation of the criminal according to our 

respondents. Our respondents’ turning points have been found in various forms and lead to large 

differences in our respondents' lives. 

  

Keywords: juvenile crime, lifestory, turning points 
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1. Prolog 

Vi ringde på dörren till Unga KRIS lokal där vi möttes av några personer som skulle tillhöra de 

mest intressanta vi träffat i våra liv. Steve öppnade dörren och log med ett brett leende. Med 

välkomnande armar tog han emot oss och frågade om vi ville ha allt mellan himmel och jord i 

matväg. ”Känn er som hemma… ” På väggen löd Unga KRIS slogan Frihet är att ta ansvar för 

sitt eget liv och runt omkring oss fanns allt från ett kök till en skrivtavla med orden Hederlighet 

– Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet skrivet på den. Anna kom in från ingenstans och var 

väldigt nyfiken på oss. Vi nämnde att vi kom från Uppsala Universitet och var här för att finna 

personer som ville ställa upp på en intervju. Både Anna och Steve tittade på varandra och deras 

ansikten förvandlades till stora leenden och Steve började hoppa på plats och skrek “Jaa! 

Äntligen! Vad kul! Vi gör det mer än gärna, eller hur Anna…” 

 

Från att inte veta ifall vi ens skulle hitta någon att intervjua, var två härliga personligheter 

framför oss angelägna att berätta sina livshistorier. Vi satte oss i ett lite mindre rum där tystnad 

rådde. Skratt och prat var något som föll naturligt för oss och stämningen var varm och 

välkomnande, tills allvaret kom när vi satte på inspelningsfunktionen i telefonen. Stämningen 

förändrades tvärt och lättsinnigheten var som bortblåst. Deras livshistoria skulle komma vara 

något av det mest fascinerande och rörande vi hört. 

  
1.1 Bakgrund 

Identiteten formas genom hela livet i olika situationer, händelser eller stimuleringar utifrån 

omvärlden (Jenkins, 2004, s. 17). Ur en sociologisk syn är dessa individuella riskfaktorer 

intressanta eftersom dessa är nära länkade till frågan om identitet och hur individers handlingar 

hänger ihop med deras självbild och definitionen av situationen de befinner sig i.  

  
Den tidigare forskningen har visat på faktorer som bidragit till det kriminella livet. Med 

begreppet kriminalitet syftar vi till de individer som utför handlingar som bryter mot 

lagbestämmelser. Dessa faktorer kan vara något som påverkar en människas identitet, då det 

handlar om faktorer som rör kontakten till föräldrar, utanförskap och fysiskt och psykiskt våld 

från en auktoritär person. Det kan även handla om en ekonomisk utsatthet (Brottsrummet, 2013). 
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Den tidigare forskningen visar att ungdomsbrottsligheten minskat samtidigt som antalet anmälda 

brott ökat. 

  

Vi har valt att lägga fokus på ungdomskriminalitet för debuten till det kriminella livet börjar just 

i ungdomsåren.  För att få kontakt med passande respondenter vände vi oss till Unga KRIS 

(Kriminellas Revansch I Samhället). Detta är en ideell organisation som jobbar för att både 

förebygga och rehabilitera ungdomar som har missbruk och kriminalitet i deras livsstil. Deras 

arbete riktas mot ungdomar mellan 13-25 år, där de genom rådgivning, information och 

verksamhet vill hjälpa ungdomarna tillbaka till att bli en, enligt Unga KRIS, ansvarsfull 

medborgare. De flesta som jobbar på Unga KRIS är före detta kriminella som jobbar ideellt för 

att hjälpa ungdomarna att minimera risken för återfall. Det finns olika sätt att ta sig ur det 

kriminella beteendet och Unga KRIS är en av de organisationer som hjälper till.  

 

Kriminellt beteende rotas för det mesta i ungdomen, vilket gör det viktigt för samhället att 

försöka finna de faktorer som får dem att bli kriminella. Genom att finna dessa skulle det 

möjligtvis kunna gå att hjälpa många från att bli kriminella. Dagens forskning är främst av 

kvantitativ art, där den subjektiva bilden uteblir. Vi vill därför lyfta respondenternas egna 

upplevelser kring deras livshistorier. Med hjälp utav detta får vi deras syn på vilka faktorer som 

varit väsentliga för deras väg in i det kriminella.  

  
1.3  Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur före detta kriminella väljer att framställa sig själva genom 

sina livsberättelser. Tidigare forskningen har utgått mycket utifrån kvantitativ data istället för 

respondenternas subjektiva berättelser. Vi har valt att istället belysa informationen utifrån 

respondenternas egna upplevelser, eftersom individens egen uppfattning av betydande faktorer 

och händelser är väsentliga för oss. Därför har vi kommit fram till dessa frågeställningar.  

 

- Vilka faktorer upplevde respondenterna var anledningen till att de börjat, fortsatt och slutat 

vara kriminella? 

- Vad för vändpunkter finns mellan de tre faserna? 
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1.4 Dispositionen 

Uppsatsen kommer inledas med tidigare forskning kring ämnesområden rörande 

ungdomskriminalitet och att narrativ teorihantering introduceras. Nästföljande rubrik innehåller 

de valda teorier som fokuserar på ungdomars identitetsskapande. Metodavsnittet inleds med en 

överblick kring narrativ metod och därefter en grundlig presentation i hur vi gått tillväga. 

Därefter kommer analys och resultat, där våra tolkningar och analyser från insamlad data 

redovisas och kopplas samman med valda teorier. Avslutningsvis finns en diskussion kring 

tidigare forskning, teori och resultat samt förslag på hur uppsatsen kan utvecklas i framtiden. 

  
2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inleds med en övergripande bild av statistiken för ungdomskriminalitet, 

för att få en överblick över de allmänna fakta kring ungdomskriminalitet som idag finns att tillgå. 

Därefter har rubrikerna komprimerats och kategoriserats med utgångspunkterna för våra 

intressen inom de olika faserna. Avslutningsvis nämns relevant fakta om Unga KRIS, för att 

läsarens förståelse kring organisationen kan vara användbar vid fortsatt läsning. Det vi med den 

tidigare forskningen vill komma fram till är att det finns mer information att hämta. Vi vill sätta 

individens upplevelser och känslor i fokus för att finna vilka faktorer som enligt respondenterna 

spelar roll i varför det kriminella beteendet utvecklades. 

2.1 Statistik 

Presentationen av statistiken ges i form av en överblick, hur den har sett ut och vilka åtgärder 

som existerar. Detta för att få en djupare kunskap kring ungdomskriminalitet som är intressant. 

Den statistik som presenteras till en början är allmänt om kriminalitet, för att senare komma in på 

statistik för ungdomskriminalitet. Könsfördelningen presenteras inte, då vi valt att inte lägga 

någon vikt vid att genomföra en jämförelse. 

Under 2013 anmäldes 1,39 miljoner brott. Detta är en minskning med 4 100 brott om man ser 

tillbaka på föregående år. Brott som skadegörelse, stöldbrott och brott mot person minskade i 

antalet anmälningar 2013 (Brå, 2014, s. 2). Under 1990-talet låg narkotikabrotten på en konstant 

nivå, men under 2013 ökade narkotika brotten till 95 500 brott. Narkotikabrotten är de brott där 

anmälningarna har påverkats av polisens spanings- och ingripandeverksamhet, vilket gett utslag i 
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statistiken under 2000-talet (ibid, s. 15). Ungefär 5-10% av ungdomarna som begår brott står för 

två tredjedelar av brottsligheten i Sverige där den vanligaste åldern för att börja begå brott är 13-

17 år (Brottsrummet, 2013). Ungdomsbrottsligheten har inte ökat sedan 1970-talet 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 20). Mellan 1913 – 2011 var det flera ungdomar som blev straffade för 

stöldbrott än misshandel (ibid, s. 22). Det skedde en ändring i lagstiftningen i början av 1980-

talet som innebar att personer under 21 år inte bör straffas lika hårt som de över 21 år (ibid, s. 

25). Ungdomar som dömts i domstolen har sedan från mitten av 1990-talet dömts till 

påföljdsformer såsom böter, överlämnade till vård inom socialtjänsten, villkorlig dom och 

skyddstillsyn samt fängelse (ibid, s. 26).  

2.2 Kriminalitet och identitet 

Genom den tidigare forskningen har vi kunnat se att identitet och kriminalitet hänger ihop, därför 

tematiseras den tidigare forskningen kring identitet och kriminalitet utifrån våra frågeställningar. 

Tematiseringen valdes för att underlätta analysen och läsningen. 

 

2.2.1 Tiden före kriminaliteten 

De faktorer vi funnit, utifrån vår analys av den befintliga tidigare forskningen, har varit djupt 

rotade i individens uppväxt. Många faktorer presenteras kring individens situationer inom diverse 

institutioner. Familjen och individens identitet är väsentliga faktorer för att ett kriminellt 

beteende kan utvecklas. 

  
Cindy Cottle med flera diskuterar i artikeln “The prediction of criminal recidivism in juvenile” 

olika typer av faktorer som kan bidra till att en individ börjar med ett kriminellt liv. De jämförde 

åtta teman med varandra. Några av dessa teman är skola, familjesituation och andra sociala 

sammanhang (Cottle m.fl., 2001 s. 367). Forskarna i artikeln “Never too early never too late” 

understryker samma information som den tidiga och att de hittat att de ungdomar som blir 

kriminella ofta har problem med droger samt andra mentala problem. Dessa problem kan vara 

allt från ADHD, till att barndomen präglat dem på ett negativt sätt (Loeber & Farrington, 1998, s. 

12). De såg även att gängtillhörigheten är en stor faktor till att ungdomarna blir kriminella, där 

gäng är mer benägna att begå våldsbrott än enskilda personer. Ungdomarna påverkar varandra, 

vilket leder till att grupptryck är en stor faktor till kriminaliteten (ibid, s. 13). Forskarna i artikeln 
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“The prediction of criminal recidivism in juvenile” såg att de personer som ligger i riskzonen för 

ett kriminellt beteende ofta lever med en förälder, har det svår med den socioekonomiska 

statusen samt att det är större risk att börja begå brott om denne har en förälder som är kriminell 

(Cottle m.fl., 2001 371-372). Två av de mest betydelsefulla kategorierna när det kommer till 

riskfaktorer är faktorer hos barnet och faktorer i den närmaste miljön. Dessa innebär individens 

egenskaper och uppfostringsmetoder samt kontakten med föräldrar. När de olika riskfaktorerna 

slås ihop ökar risken för att unga ska bli kriminella (Stattin & Magnusson s. 32; Loeber & 

Farrington, 1998, s. 12-13). 

  
Marvin D. Krohn säger att ju tidigare det kriminella beteendet eller det normbrytande beteendet 

debuterar, desto större risk är det att beteendet förblir varaktigt. De som utvecklar ett sådant 

beteende i tidig ålder utsätts för risker i framtiden såsom sociala missanpassningar (Krohn m.fl., 

2001, s. 16). Håkan Stattin & David Magnusson menar att hänsyn behöver tas till samspelet 

mellan personens egenskaper och förutsättningar som finns i personens miljö när unga utvecklar 

ett kriminellt beteende (Stattin & Magnusson, 1996, s. 32). För att knyta an detta till identitet kan 

vi med hjälp av Mats Trondman förstå varför personer börjar med ett kriminellt beteende. Han 

nämner att det finns en viss oro över den individen upplever sig vara och detta kan leda till att 

självbilden definieras utifrån oro över diverse saker, även kallad social oro. Självbilden kan ge 

betydelsefulla svar på identitetsfrågan ”vem är jag?” (Trondman, 2009, s. 39). När det kom till en 

ekonomisk otrygghet i hemmet är det många ungdomar som oroar sig för att de ska bli arbetslösa 

i framtiden (ibid s. 47). Detta går att dra paralleller till den tidigare forskningen kring 

kriminalitet. Om ungdomar har det svårt med det ekonomiska och inte riktigt vet vem de är, 

hamnar de lättare i riskzonen för att bli kriminella. 

  
2.2.2 Tiden under kriminaliteten 

Den tidigare forskningen har visat på att ett socialt umgänge och gruppdynamik är viktiga 

faktorer till att ungdomarna fortsätter vara kriminella. 

Projektet “Brottsliga nätverk i Stockholm” utfördes 1994 på kriminologiska institutionen vid 

Stockholms Universitet. I den forskningen såg de att nästan alla personer anser att umgänget med 

gruppen är väsentlig för en känsla av samhörighet. Känslor såsom respekt, lojalitet, delade 
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värderingar och samhörighet beskrivs som värdefulla för ungdomarna inom gruppen (Estrada & 

Flyghed, 2002, s. 231) Undersökningar om det föreligger ett samband mellan ungdomars 

brottsbenägenhet och umgänge har visat att de intervjuade anser att betydelsen för att begå ett 

brott influeras av vänner (Sarnecki, 1983, s. 245). De delar samma värderingar och beteende 

vilket påverkar deras sätt att agera. De som hade en kriminell bakgrund upplevde det som mycket 

lättare att berätta om sina liv än de som fortfarande var aktiva. (ibid, s. 245). 

2.2.3 Vändpunkter 

Tidigare forskning pekar på att en vändpunkt behöver ske för att en person slutar vara kriminell. 

Här presenteras gruppen och individens identitetsskapande med fokus på huvudsakliga faktorer 

för vändpunkter vad gäller en persons kriminella tillvaro. Vad som fick dem att sluta kommer 

vara relevant i och med att fokus ligger på epifanier (vändpunkter) i respondentens liv som är 

avgörande för upphörandet av missbruk och kriminalitet. Anledningen till varför kriminella 

väljer att sluta är, enligt Jerzy Sarnecki, om det intensiva gruppumgänget avtar genom åren och 

många av dessa kontakter blir ytliga. Många börjar värdera familjen och slutar därmed begå brott 

för att få en ny status inom den nya gruppen (Estrada & Flyghed, 2002, s. 240). 

Både Yvonne Haigh och Sam King har i sina studier fått samma resultat när det kommer till 

varför ungdomar väljer att sluta med sina kriminella handlingar. Ungdomarna måste själva ta 

valet att sluta med det kriminella för deras egna skull och inte någon annans. De som inte 

bestämt sig för att sluta helt begår fortfarande små brott (Haigh, 2009, s. 313; King, 2013, s. 

150). Haigh fick även fram att ungdomar som är kriminella har svårt att endast sluta tvärt med 

sina handlingar. I stället måste de skära ner på antalet brott och begå mindre allvarliga brottsliga 

handlingar (Haigh, 2009 s. 314). De har svårt att sluta eftersom de ofta har vänner som befinner 

sig i samma situation som de själva, vilket leder till att det är svårare att bryta sig loss (ibid, s. 

314). 

King anser att många valt att sluta för att de börjar identifiera sig med olika identiteter som de 

skulle vilja identifiera sig med i framtiden (King, 2013 s. 155). Många av de intervjuade männen 

i Kings forskning känner att de vill ändra sig och bryta sitt gamla mönster, eftersom de vill göra 

det för sina partners som de har vid tillfället och för de som de kommer ha i framtiden. De skapar 



 12 

en slags ”Jag gör det för dem”- mentalitet som gör dem mer motiverade att ändra på sina liv 

(ibid, s. 160). 

Forskarna i rapporten “Återfallsförbrytare – vilka är de?” har kommit fram till att de kriminella 

väger vinsten mot förlusten innan de väljer att begå ett brott. Det kan vara att de får mycket 

pengar vid stölder, att de är mycket hårt knutna till sina kriminella vänner eller känner att de har 

ett skyddsnät med dessa (Haigh 2009, s. 314; Ryden-Lodi m.fl. 2005, s. 19). De kriminella måste 

i vissa fall kapa banden mellan sina vänner och familjemedlemmar för att kunna bryta sig loss 

från kriminaliteten (Ryden-Lodi m.fl. 2005, s. 33). 

2.3 Unga KRIS 

Philip Lalander har i en undersökning genom gruppdiskussioner, observationer och intervjuer 

försökt svara på frågan hur människorna i Unga KRIS tolkar och förstår det som sker och skett 

inom den ideella organisationen. Unga KRIS är en ideell förening som arbetar med nymuckade 

ungdomar för att hjälpa dem tillbaka på spåret igen. För att få svar på dessa frågor skedde en 

datainsamling mellan 2007-2010 där ett av kapitlen i studien närmar sig identitetsförändringen 

sen de unga kom till Unga KRIS. Forskaren beskriver att mötet med olika människor kan 

utveckla olika kriminella identiteter (Lalander, 2010, s. 42). Han menar att en person inte 

behöver ha endast en identitet utan att respondenterna i många fall egentligen skulle vilja lägga 

sina aktiviteter på annat än kriminella handlingar (ibid, s. 41). En av Lalanders respondenter ser 

sig själv som kriminell eftersom hen i många år varit kriminell och anstaltsvistelser lett till att 

dennes identitet präglats och förstärkts som kriminell. Mer information som vi utvann ur detta 

kapitel var att vissa medlemmar i Unga KRIS stannade kvar eftersom deras självuppfattning 

präglades av deras syn på att de varit före detta kriminella. Identiteten som kriminell förändras 

till en ny identitet som före detta kriminell som ännu inte är ”normal svensson”. Även fast livet 

som kriminell inte är aktuellt just nu finns det en konstant påminnelse och identitetsförstärkning 

kring det (ibid, s. 42). Det skapas ett vi och dem eftersom känslan av att vara före detta kriminell 

upplevs som att vara annorlunda i samhället. Medlemmar i Unga KRIS umgås med andra 

medlemmar med liknande bakgrunder vilket gör det svårt för dem att kapa de gamla banden 

(ibid, s. 41). 
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3. Teori 

I den tidigare forskningen fann vi att många av de kriminella hade grupper de tillhörde, samt att 

de identifierade sig själva med gruppen. Det bakre och främre rummet, som presenteras nedan, 

föll naturligt som val för oss eftersom personerna oftast beter sig på ett visst sätt när de är ute 

bland människor och i sitt gäng. Detta för att personerna sätter på sig en viss mask som de sedan 

kan släppa när de är hemma. Teorier kring identitet valdes eftersom intresset låg i att se hur 

respondenterna framställer sig själva och vad det är som fått dem att bli de individer de är idag. 

Team och grupper är väsentlig eftersom ungdomskriminaliteten ofta sker i grupper. 

Stämplingsteorin och avvikande karriärer kommer att passa till uppsatsen eftersom den förklarar 

hur personer som begår brott blir stämplade i andra människors ögon samt hur de ser på sig 

själva. 

3.1 Bakre och främre rum 

I den tidigare forskningen har vi fått information om att många begår brott utan att egentligen 

själva vilja göra detta. Det finns ett slags test för att komma in i ett gäng och de behöver bete sig 

på ett visst sätt eller begå en kriminell handling för att bli accepterade i gruppen. Här kan Erving 

Goffmans liknelser kring teaterföreställningen komma till hands där individerna spelar olika 

roller beroende på vilken kontext denne befinner sig i. Han har skapat två olika begrepp som kom 

att kallas främre och bakre rum. 

Goffmans teori innebär att individen uppträder på en scen framför en publik som iakttar 

framträdandet. Med begreppet framträdande menar Goffman ett tillfälle där en aktivitet utförs 

som påverkar aktörerna (Goffman, 2004 s. 23). För att få den bild som individen önskar att 

utomstående har om denne, beter sig personen på ett visst sätt för att uppnå den önskade 

reaktionen. Personen sätter därmed på en fasad som anpassas till det givna tillfället (ibid, s. 23-

26). Den personliga fasaden innebär att personer identifierar sig med andra aktörer som de 

känner en gemenskap med (ibid, s. 30). Interaktion under fyra ögon har en ömsesidig påverkan 

på individen, vilket gör att personen följer ett handlingsmönster som tidigare blivit fastställt av 

publiken eller den andre individen. 
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När aktören väljer att använda en mask vid framträdandet befinner sig denne i det som Goffman 

kallar främre rummet. Här står individen på en scen framför en publik och agerar utefter de 

normer och uppfattningar publiken har kring situationen för att uppnå den önskade reaktionen 

(Goffman, 2004 s. 97).  Idealiseringen innebär att framträdandet socialiseras, formas och 

omformas för att passa in i de förutsättningar och förväntningar som finns i det samhället där 

framträdandet sker (ibid, s. 39). 

Individen har inte ett ständigt påklistrat minspel utan tar av sig denna när personen befinner sig i 

det bakre rummet. Denna zon innebär att aktören inte blir iakttagen av en publik och kan vara sig 

själv. Där kan personen känna sig säker, till exempel hemma hos familjen (Goffman, 2004, s. 

101). Dessa bakre och främre rum kan dras parallellt med hur de unga visar sig vara framför sina 

kompisar, att de ska visa sig tuffa och orädda, vilket ofta är ett påklistrat minspel i hopp om att 

bli accepterade av gänget. Detsamma gäller det bakre rummet där individen bland annat är 

hemma hos sina föräldrar, där individen möjligtvis lugnar ner sig och beter sig på ett annat sätt 

än denne gjort framför sitt gäng. 

3.2 Identitet 

Den tidigare forskningen har visat att påverkan av föräldrarna är några av de riskfaktorer som gör 

att människor blir kriminella. Det kunde antingen vara att föräldrarna var skilda och inte fanns 

där för barnen, hade drog- eller alkoholmissbruk och i ett av fallen var en förälder kriminell. 

Sociologen Richard Jenkins diskuterar vad och vilka som är med och påverkar barns identitet. 

Enligt Jenkins börjar barnets identitet redan att skapas när barnet ligger i mammans mage 

(Jenkins, 2008, s. 74). När det nyfödda barnet kommit till världen, börjar olika frågor gällande 

mänskligheten som är individuella för varje barn att ställas (ibid, s. 75). Barnet börjar leta efter 

signifikanta andra som den kan identifiera sig med (ibid, s. 78). De signifikanta andra är barnets 

närmaste omsorgspersoner och det är dessa som påverkar barnet med deras egna normer och 

värderingar (Berger & Luckmann, 2011, s. 155-156). 

När det kommer till nyfödda barns identifieringsprocess sker den genom en tvåvägsprocess, 

mellan barnet och vårdtagaren. Barnets första fas av identifikation sker genom signaler och 

interaktion mellan personer runt omkring barnet. Barnet blir därmed en observatör av det som 



 15 

sker mellan personerna (Jenkins, 2008, s. 78). När barnet blir äldre börjar barnet identifiera sig 

själv på samma sätt som hen identifierar andra samt den ömsesidiga identifieringen sker mellan 

de båda (ibid, s. 79). 

Anknytning är en viktig faktor i ett barns liv där anknytningen i spädbarnsåldern kan uppvisa en 

antingen positiv eller negativ utveckling i senare år. Kvaliteten i anknytningen spelar en stor roll 

och John Bowlby har utvecklat denna teori med hans begrepp den inre arbetsmodellen. Detta 

innebär att relationerna till viktiga personer utgör en god grund för att möta andra människor med 

tillit och positiva förväntningar. Arbetsmodellen påverkar barnets beteende och minne och 

därmed barnets beteende. Denna trygga bas söker sig barnen ständigt tillbaka till (Bowlby, 1994 

s. 35). 

3.3 Team/Grupper 

I den tidigare forskningen fick vi ut att det är sällan som en ungdom begår brott på egen hand 

utan många ungdomar ansluter sig till gäng för att därefter begå kriminella handlingar. Därför 

ansågs Goffmans dramaturgiska teori kring team samt Jenkins resonemang kring grupper vara 

relevanta begrepp för vår studie. 

Team är en grupp individer som arbetar tillsammans för att framställa den gemensamma 

definitionen av situationen, där medlemmarna har en relation till olika typer av interaktioner 

(Goffman, 2004, s. 75:95). Teammedlemmarna definieras som individer, vars dramatiska sätt att 

samarbeta är beroende av att skapa en given definition av situationen (ibid, s. 72). Medlemmarna 

är beroende av varandra i form av att det är en gruppsamhörighet där samarbetet mellan 

medlemmarna är ett fundament (ibid, s. 77-78). För att den givna definitionen av situationen ska 

upprätthållas, måste teammedlemmarna arbeta intimt (ibid, s. 95). Innan varje framträdande äger 

rum rättas misstag samt fel som tidigare begåtts för att ge publiken upplevelsen om att allt är 

felfritt (ibid, s. 45). Teammedlemmar kan bryta mot de gemensamma regler som finns hos varje 

team, vilket kan leda till konsekvenser som sker när publiken inte ser (ibid, s. 78). 

Jenkins nämner även att det som sker i en grupp och hur gruppmedlemmarna identifierar sig 

själva, är en funktion som visar vad det är som sker mellan de olika grupperna (Jenkins, 2008, s. 
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117). Det som är viktigt är att teamets framträdande hålls hemligt och deras uppgift är att bevara 

den stabilitet som finns i den givna definitionen av situationen (Goffman, 2004, s. 95-96). 

Howard S Beckers talar om att ett väsentligt steg i avvikarens karriär är när denne tar sitt 

definitiva steg in i en organiserad grupp. Gruppen har ett gemensamt attribut, som kan vara i 

form av droger eller kriminella handlingar. Den avvikande subkulturen växer där synsättet på hur 

världen är och ska hanteras framkommer. När detta steg tas, förändras individens självbild och en 

avvikaridentitet formas (Becker, 2006 s. 43-44). Detta förklaras djupare i Beckers teori om 

stämpling, som följer nedan. 

3.4 Stämplingsteori och avvikande karriär 

Becker talar om avvikelser och stämpling kring avvikande individer. Eftersom att kriminalitet, i 

form av haschrökning, är en central del i hans bok har vi valt att dra paralleller kring dessa 

begrepp tillsammans med respondenterna från vår studie. 

Becker förklarar att ett avvikande beteende uppstår på grund av att individens grundläggande 

normer och värderingar inte överensstämmer med samhället. Denna nedbrytning är essentiell vid 

de sociala kontrollmekanismerna som upprätthåller individens tankar kring normer och 

värderingar. Det Becker menar är att i väldigt komplexa samhällen kan den sociala kontrollen 

brytas ner genom att en grupp i samhället, som individen börjat tillhöra, går rätt emot samhällets 

sociala kontroller (Becker, 2006 s. 61). 

I Beckers avvikarkarriärer talar han om den avgörande processen för att ett kriminellt beteende 

ska utvecklas. Det avvikande beteendemönstret förstärks när denne blir upptäckt under en 

avvikande handling och fått en offentlig beteckning som avvikare (Becker, 2006, s. 39). Becker 

anser att det finns två olika förklaringar bakom drivkrafterna att begå brott. Den första är den 

psykologiska, där kraften uppkommer när individen vid tidigare erfarenheter skapat omedvetna 

otillfredsställda behov (ibid, s. 36). Den andra förklaringen är det sociologiska drivkrafterna där 

individen känner påfrestningar av samhället. Kraven får individen att leta efter en illegitim väg ut 

(ibid, s. 36). 

Stämplingsteorin innebär att ett kriminellt beteende uppstår när en dialektik mellan avvikare och 

icke avvikare uppstår. Individen blir tillskriven en kriminell identitet för att denna fortsätter 
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utföra avvikelser på grund av flera negativa reaktioner från samhället eller andra människor i 

personens närhet (Becker 2006, s. 61). Självbilden hos individen ändras till det samhället 

stämplat en som. Om alla som utfört en avvikande handling skulle bli stämplade skulle det finnas 

mycket fler brottslingar.  Barn och unga begår avvikande handlingar, ibland även utan att vara 

medvetna om det. Detta kallas i denna teori för den primära avvikelsen (ibid, s. 35). Eftersom 

samhället inte reagerar negativt, formas inte personens självbild till det negativa utan förblir som 

den varit innan handlingen. Om handlingen däremot blir upptäckt och får en negativ reaktion kan 

en stämpling ske på individen som därmed namnges som ”avvikare” av samhället. Det är i denna 

”sfär” som individen kan komma att utveckla ett långt kriminellt liv (ibid, s. 61). 

Detta går att dra liknelser med Charles H Cooleys spegeljag, som innebär att personens 

självuppfattningsfundament härstammar från de processer som sker i en interaktion. Individen 

har initialt en vag självuppfattning som utvecklas genom interaktioner med andra. Vår 

varseblivning är grunden till hur andra människor tolkar en själv och detta utgör vår identitet 

(Cooley, 1967 s. 42). Vårt spegeljag hämmar våra möjligheter, vilket innebär att vi styrs av 

föreställningar om andras föreställningar om oss (Trost & Levin, 2010, s. 99).  

4 Metod 

I det här avsnittet presenteras vårt metodval som ska hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. 

Vi har valt att utföra en kvalitativ narrativ metodansats för att fokus ligger på respondenternas 

subjektiva händelser. Vi kommer utveckla och förklara bakomliggande faktorer bakom vårt val i 

metoden och utförande. 

En narrativ metod är ett verktyg för att analysera och tolka berättelser. De olika analyserna som 

presenteras i Anna Johanssons metodbok kring narrativ metod, täcker olika områden inom 

berättelsen såsom innehåll, funktioner och sammanhang (Johansson, 2005 s. 21). Johansson 

menar att berättandet är den tidigaste formen för språklig kommunikation, där berättandet skapar 

mening utifrån våra erfarenheter (ibid, s. 16). Vi har valt att använda oss av narrativ metod 

eftersom personernas egna berättelser och ord används, utan att vi lägger orden i deras mun. 

Detta öppnar stora ytor för respondenten att själva välja hur och vad de vill ta med på intervjun. 

Respondenten väljer vad som är väsentligt och eftersom vi ska tolka deras upplevda tid som 

kriminell valdes denna metod. Det som gör det svårt för oss är den generellt svårundvikliga 
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dubbla hermeneutiken vi kommer i kontakt med. Detta är när vi tolkar andra personers tolkningar 

av sig själva. Det kan leda till att en viss förförståelse avspeglar det vi kommer fram till i 

analysen (ibid, s. 27). Detta var i åtanke när analysen gjordes och när vi diskuterade vårt resultat. 

  
4.1 Urval 

För att söka svar på frågeställningarna har vi intervjuat nio personer som har ett kriminellt 

förflutet. Dessa personer har funnits på Unga KRIS. Eftersom intresset med uppsatsen är att ta 

del av unga före detta kriminellas livshistorier, ansågs Unga KRIS var en perfekt plattform för att 

finna respondenterna. Alla medlemmar var mellan 13-25 år, vilket representerar åldersspannet 

inom våra ramar för materialet. 

  
Vår pilotstudie utfördes genom att vi tog kontakt med en person inom Unga KRIS via telefon för 

att se ifall ett intresse förelåg. Eftersom mottagandet var positivt skickades ett missivbrev för att 

ge mer information kring studien (se bilaga 9.1).  Därefter talade vi med personen för att få 

information om vi kunde infinna oss på deras mötesplats i syfte att finna personer som var villiga 

att ställa upp på en intervju. Han accepterade och föreslog att han kunde ställa upp på en intervju, 

vilket uppskattades av oss och en tid för intervjun fastställdes. Denna person blev således vår 

informant och även vår respondent, då han gav oss tillträde till både fältet genom att bjuda in oss 

till deras möten och ställde upp på en intervju (Aspers, 2011, s. 76). Genom att ha fått tillgång till 

fältet via informanten, gick vi dit i hopp om att finna fler respondenter. Under första besöket hos 

Unga KRIS talade vi med tre personer som fanns på plats och de ställde med en gång upp på en 

intervju. Informationen om oss spreds vidare och ett så kallat snöbollsurval skedde, där 

respondenterna själva gav tips och frågade sina vänner om de kunde ställa upp på en intervju 

(ibid, s. 95). Vi hade samlat ihop fem intervjuer på en vecka hos Unga KRIS. Eftersom vi ville ha 

fem intervjuer till kontaktades Unga KRIS i en annan stad som besvarade med fyra respondenter 

till som kunde intervjuas över telefon. Dessa nio skulle bli respondenterna i vår kommande 

empiri. 
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4.2 Intervju 

Det finns olika modeller inom narrativ metod för en forskningsintervju, där vårt material passade 

bäst in på den delade förståelsemodellen. Den bygger på att en delad och ömsesidig förståelse 

växer fram ur de svar som ges av den intervjuade. Här försöker forskaren förstå hur respondenten 

upplever sitt liv eller världen utifrån dennes perspektiv (Johansson, 2005, s. 249). Detta innebär 

att intervjun är semistrukturerad och följer en guide snarare än ett strukturerat frågeformulär. 

Intervjuaren kommer in utan några förväntningar och är öppen för all information. Forskaren har 

själv valt det område som ska behandlas, vilket gör att den i viss mån är begränsad (Aspers, 

2007, s. 137). Målet med denna metod är att utvinna ett beskrivande material utifrån fler vinklar 

som reflekterar intervjupersonens erfarenhet utifrån dennes livsvärld (Johansson, 2005, s. 250). 

Eftersom vi fått reda på respondenternas upplevelse ansåg vi att den semistrukturerade 

intervjutekniken passade oss bra. Intervjuerna strukturerades genom att vi bad dem att valfritt 

besvara tre frågor om sin tid som kriminella (Johansson, 2005, s. 245). 

Vi började med att be dem berätta sina livshistorier med tre frågor i åtanke. Dessa tre frågor blev 

vår intervjuguide (se bilaga 9.2). 

1.  Berätta vad som fick dig att börja. 

2.  Berätta vad som fick dig att fortsätta. 

3.  Berätta vad som fick dig att sluta. 

  
Vissa intervjusituationer var på grund av distans tvungna att tas över telefon. Helst hade vi velat 

ha ansikte mot ansikte intervjuer, men på grund av tidsbrist höll vi fyra intervjuer över telefon. 

Anledningen till varför ansikte mot ansikte intervjuer föredrogs var för att det skulle gett en mer 

avslappnad stämning och att vi som forskare kunnat se vilket kroppsspråk respondenterna använt 

under intervjun. Vi införskaffade oss en applikation på telefonen som gjorde att vi kunde spela in 

samtalet genom ett trevägssamtal. På grund av etiska aspekter informerade vi alla att de blev 

inspelade och de accepterade detta. Vid telefonintervjuer var det en av oss som höll i intervjun, 

men vid de andra intervjuerna satt vi båda med. Vid intervjuerna började vi förklara vart vi 

kommer ifrån, vilket syfte vi hade med studien och meddelade att vi spelade in. Därefter ställdes 

frågorna på en gång vilket ledde till att de fick disponera svaren som de önskade. Intervjuerna 

varade mellan 20-90 minuter. 
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4.3 Analysverktyg/ Modeller 

Det analysverktyget vi ansåg passade bäst till vårt material var formanalysen/uttrycksmedel. Det 

som analyseras med formanalysen/uttrycksmedel är ordval, upprepningar och teoretiska figurer. 

Formanalysen/uttrycksmedel studerar också hur ett samspel hänger ihop (Johansson, 2005, s. 

198;287). Till detta analysverktyg finns det frågor som med hjälp av materialet ska besvaras 

(ibid, s. 286). Dessa frågor är: 

-   Vilket avstånd, perspektiv och vilken röst används i framställningen? 

-   I vilket tempo eller rytm berättas de olika episoderna? 

-   Vilka ordval? 

-   Hur används metaforer? 

-   Finns det epifanier? 

  
Vilket avstånd, perspektiv och vilken röst som används i framställningen kommer att vara 

relevant i analysen för att få reda på respondenternas känslor samt upplevelser under deras tid 

som kriminella. Tempot och rytmen avslöjar hur respondenten mådde under den tiden. 

Användningen av ordval studerades för att få en uppfattning av de ord som förekom ofta hos 

respondenterna. Användningen av metaforer studerades för att få en uppfattning om hur 

respondenterna framställde sig själva.  Epifanier (vändpunkter) innebär att vi studerade händelser 

som fått en person att förändra sitt sätt att leva på eller fått personen att förändra sin sociala status 

(Johansson, 2005, s. 320).  Anledningen till varför vi använde oss av epifanier var för att 

ungdomarna förändrat sina liv på ett eller annat sätt eftersom de kommit ut ur sitt kriminella 

beteende. Det existerar en hypotes att varje livsberättelse innehar en vändpunkt baserat på 

informationen att den västerländska föreställningen kring att alla genomgår en psykologisk 

utvecklingsprocess, där flera stadier visar sig (ibid, s. 322). 

  
4.4 Transkribering & analys 

Det finns två olika sätt som går att transkribera i den narrativa metoden. Det ena sättet är att det 

detaljerat skrivs ner det som sker i intervjun innehållande klockande av skratt, pauser samt läten. 

Det andra sättet är att göra en grov transkribering där endast orden och ibland skratt skrivs ner. 

Vilken typ av transkribering som görs, beror på vilket analysverktyg som används (Johansson, 

2005, s. 300). Eftersom vi använde oss av analysverktyget formanalysen/uttrycksmedel gjordes 
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ett mellanting mellan dessa eftersom vi ansåg att skratt, suckar och pauser är goda riktningar på 

hur personen mådde och hur känslorna blandades in i samtalet. Det lades ingen vikt vid att 

klocka pauserna men i analysen valde vi att lyssna till olika ljudnivåer. Efter att intervjun var 

genomförd satte vi oss ner och transkriberade intervjuerna i olika omgångar. Alla 

transkriberingar skrevs ut på A4 papper för att göra det översiktligt för oss själva. Första 

omgången av transkriberingen skrev vi ner alla ord som sades, vid nästa omgång lade vi även till 

ljud, såsom skratt, suckar, pauser och utfyllnadsord. (Johansson, 2005, s. 282). Efter att 

ljudupptagningen transkriberats ordentligt började vi med analysverktygen. 

  
Varje transkribering lästes igenom några gånger för att ge oss en djupare förståelse för materialet 

och vad respondenterna ansåg var viktigt. Vi lyssnade samtidigt som vi läste för att finna olika 

röstlägen som kunnat vara användbara för vår kommande analys. Varje fråga tillhörande 

analysverktyget som vi ovan presenterat tillhandahölls en egen färg. Detta för att vi lättare skulle 

kunna finna olika teman i texterna. Vi markerade även likheter/olikheter i berättelserna som för 

oss hade kunnat bli intressanta i den kommande analysen. Färgerna skulle bli en riktlinje för oss i 

kommande kodning av vår insamlade empiri. 

  
4.5 Kodning 

Kodningen påbörjades efter analysen med att skriva de ordval vi återfunnit i texterna, för att 

finna samband med de faktorer respondenterna nämnt. Genom att vi skrivit upp alla 

återkommande ord i en tabell fann vi samband mellan respondenterna som dessa kom att bli våra 

kommande kodningsrubriker (se bilaga 9.3). Efter att våra rubriker var satta valde vi ut citat som 

underströk det vi kommit fram till. Dessa lades i ett dokument i svart färg. När vi därefter började 

skriva kring dessa rubriker markerade vi citaten i dokumentet i gult för att indikera att de har 

blivit skrivna om. Dessa har varit både en vägledning till resultatet samt hjälp för att understryka 

våra fynd. För att skaffa oss en översiktsbild av respondenternas känslor och faktorer, gjorde vi 

tre olika tabeller (se bilaga 9.4; 9.5; 9.6). Detta underlättade för oss då vi lätt kunde se tendenser 

kring vilka känslor samt händelser som nämndes av respondenterna. För att lokalisera när de 

talade om de jobbiga och roliga stunderna i deras liv hade vi först och främst förstått det utifrån 

kontexten, men även märkt av det på respondenterna, när de tittat ner, sänkt rösten och haft långa 
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pauser. Dessa markerade vi i våra texter och plockade ut citat från. För att underlätta för oss 

själva lade vi till vilken teori vi ville använda oss av när vi skulle förklara våra citat. 

  

4.6 Respondenter 

Respondenterna har alla begått brott i ung ålder och nästan alla har varit drog och 

alkoholpåverkade under denna tid. Alla respondenter jobbar på Unga KRIS och är idag drog- och 

alkoholfria samt fria från kriminalitet. Åldern på respondenterna har varit varierande allt ifrån 

18-35 år, men det viktiga har varit att de varit aktivt kriminella under sina ungdomsår mellan 13-

25.  

  
“Steve” var drog- och alkoholmissbrukare, var gängkriminell samt varit dömd till fängelsestraff. 

“Anna” var drog- och alkoholmissbrukare, hon har avtjänat ett fängelsestraff. 

“Carlos” var drogmissbrukare, gängkriminalitet och fått fler fängelsestraff. 

“Thomas” var drog- och alkoholmissbrukare. 

“Karin” var en drogmissbrukare och har fått fängelsestraff. 

“Andreas” var en drogmissbrukare och har fått samhällstjänst. 

“Gustav” var en drogmissbrukare och har suttit i arresten. 

“Mikael” var alkoholmissbrukare, gängkriminell och har fått ett fängelsestraff. 

“Fabian” var drog- och alkoholmissbrukare. 

  
4.7  Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

För att resultatet av uppsatsen ska bli tillförlitligt har den insamlade data skett via intervjuer. 

Målet med intervjuerna var att låta respondenterna själva berätta sina livshistorier, vilket kunde 

innebära att de glömde berätta händelser som kunnat vara relevanta. Trots detta anser vi att 

validiteten stämmer, då respondenterna svarat på de tre frågor som vi ställde (Trost, 1994, s. 57). 

För att säkerställa reliabiliteten i datamaterialet har vi gått tillbaka till transkriptionerna flera 

gånger för att inte tolka det respondenterna säger på fel sätt. Detta har även lett till en öka 

förståelsen av det de säger om sina upplevelser. Materialet har inte utsätts för slumpmässiga 

urval (ibid s. 57),  då vi valt att fokusera på respondenternas upplevelser och inte försökte finna 

ett generaliserbart svar på vår frågeställning. 
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5 Etiska överväganden 

Efter att tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har vi innan varje intervju informerat respondenterna om 

informationskravet. Innan vi höll i intervjuerna berättade vi för respondenterna vad syftet med 

undersökningen var och att deltagandet var frivilligt (Forskningsetiska principer, 2002, s. 7). Vid 

första besöket delade vi även ut skriftlig information om vår undersökning. 

  
Vi använde oss av samtyckeskravet när vi frågade om respondenterna ville vara med i 

undersökningen, där de själva fick välja hur länge de skulle medverka och på vilka villkor de är 

med och deltar. Innan intervjuerna ägde rum informerade vi våra deltagare om att de kunde 

avbryta undersökningen när de ville, utan att de skulle behöva få dåligt samvete över det 

(Forskningsetiska principer, 2002, s. 9-10). Detta för att ämnet är känsligt och väldigt privat men 

eftersom vi låtit dem berätta sina egna livsberättelser och de själva fått välja vad de velat berätta, 

anser vi att det inte uppkommit ett problem. 

  
Innan intervjuerna hölls blev respondenterna informerade om konfidentialitetskravet. De fick 

information om att de kommer att vara helt anonyma och att vi kommer att använda oss av ett 

figurerat namn istället för deras egna namn samt för platser som nämns. Detta för att 

utomstående inte ska kunna känna igen dem (Forskningsetiska principer, 2002 s. 12-13). När 

studien är sammanställd kommer inspelningarna och transkriberingarna att raderas. 

  
Nyttjandekravet är något som berättades för respondenterna i samband med att de deltog i 

undersökningen. Vi berättade att det insamlade materialet kommer att användas för ett 

vetenskapligt syfte, då detta är en C-uppsats samt att de personuppgifter som vi fått in endast 

kommer att behandlas av oss som forskare (Forskningsetiska principer, 2002 s. 14). Vi har lovat 

respondenterna att de kommer att få ett exempel av uppsatsen när den är färdig. 

  

6 Resultat 

De svar som framkommit av respondenter var i de flesta fall lika. Det finns undantagsfall som 

presenteras för att peka på den variation som finns i materialet. Det vi valt att lyfta fram i 

resultatet är respondenternas egna upplevelser av sitt kriminella liv. Eftersom att vändpunkter går 
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hand i hand med respondenternas upplevelser presenteras dessa genomgående under varje 

underrubrik tillsammans med faktorerna. Resultatet är uppdelat i tre delar: faktorer, vägen in och 

ut ur kriminaliteten samt livet efter. 

6.1 Faktorer 

Under intervjuernas gång kom det upp olika händelser samt känslor som, enligt respondenterna, 

var faktorer till den kriminella banan. De faktorer som gick att urskilja var utanförskap, 

uppmärksamhet, respekt och rädsla, brist på identitet, samt berusningsmedel som inkörsport. 

  
6.1.1 Utanförskap 

Utanförskap var ett ord som många av respondenterna använde, vilket blev tydligt under analys 

och kodningsperioden. Eftersom frågeställningen är riktad till att vilja veta vad det är som 

respondenterna tror är en faktor till att de började med det kriminella, bad vi dem att fritt berätta 

kring sina liv från början till slut. Fem av respondenterna använde sig av ordet utanförskap samt 

de andra antydde på liknande historier och detta var anledningen till att vi valt att ha med 

utanförskap i vår analys (se bilaga 9.4). Utanförskapet har visats på fler olika sätt i de olika 

faserna i respondenternas liv. Det vi först tänkt fokusera på är barndomen, som är en viktig fas i 

individens liv, därefter vad för faktorer som fick utanförskapet att upphöra och tillslut deras 

utanförskap kring nära och kära. 

  
Vår respondent vid namn Thomas kom under intervjun snabbt in på utanförskap. Han kommer 

ihåg när han var 4-5 år gammal och fick den första känslan som dömd av en auktoritär person. 

Hans dagisfröken ansåg att han inte kunde sitta still och var busig, vilket resulterade i att han inte 

fick delta i samma aktiviteter som de andra barnen. “Det var första känslan som jag kommer 

ihåg utav utanförskap, att bli dömd av en auktoritär person, i det här fallet min dagisfröken” 

(Intervju med Thomas s. 1). Denna händelse går att koppla till stämplingsteorin, då han blev 

dömd av sin dagisfröken vilket gjorde att han började se sig som sämre än de andra barnen. När 

han senare började i en specialklass som fick honom att tro på att han var långsammare än de 

andra barnen, påverkade det hans skolresultat negativt. Eftersom han blev stämplad som långsam 

började han att identifiera sig med det och slutligen bete sig efter det. Detta ledde till att han 

kände sig allt mer utanför och kände sig annorlunda. För att titta på en senare tid i Thomas liv 

berättar han att hans familj hade ekonomiska svårigheter, vilket ledde till att han var tvungen att 
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bära en begagnad jacka. När han hade på sig den skämdes han och kände sig utanför, eftersom de 

andra hade nya coola jackor medan han själv fick bära en begagnad. 

  

Att jag hade en ishockeyjacka från vår lokala ishockeyförening som det står pojkar 85 på. Och 

jag är född 87 och spelade inte ens ishockey och ändå var jag tvungen att ha den jackan eller så 

skulle jag frysa – Intervju med Thomas s. 1 

  
Han tittade på vad de andra hade och kände sig utanför för att hans familj inte hade råd att köpa 

de saker han önskade. Eftersom han önskade sig särskilda saker valde han att stjäla pengar för att 

köpa sig det. Detta blev enligt honom en stark drivkraft i hans kriminella beteende. Att stjäla blev 

ett sätt att ta det han tidigare inte haft tillgång till. 

  
En annan respondent vid namn Carlos berättade om utanförskap vid bytet av städer. Han flyttade 

från ett annat land till Sverige tillsammans med sin familj. Carlos flyttade ner till en sydlig stad i 

Sverige efter att föräldrarna varit i ett kärleksdrama. När han började i en ny skola i den nya 

staden blev han mobbad eftersom han dels var invandrare och dels pratade med en annan svensk 

dialekt. Detta går att koppla ihop med teorin team/grupper eftersom det går att se en viss 

gruppindelning som gör att Carlos känner sig utanför. Han bröt mot de koder och normer som 

definierade gemenskapen, vilket ledde till att han blev utanför och retad. 

  
Men när jag började skolan där så kände jag mig utanför, mina föräldrar var skilda, jag var 

invandrare och när jag pratade svenska så pratade jag mer på xx än xx så jag blev retad av de 

andra. – Intervju med Carlos s. 1 

  
Utanförskapet ändrades vid många tillfällen när respondenterna hittade personer som antingen 

hade gemensamma intressen eller blivit introducerade i ett nytt gäng. Känslan av utanförskap var 

borta och ett “vi” bildades. Känslan av gemenskap var något som vi ofta såg var återkommande 

under analys och kodningsprocessen hos våra respondenter livshistorier (se tabell 9.6). Detta 

stadie var ofta en början på det kriminella beteendet hos respondenterna. Gustav berättade att det 

var nyfikenheten som fick honom att börja med drogerna. Alla hans vänner gjorde det, alltså 

gjorde han detsamma. Hans vänner var inträdespunkten till drogerna, då han inte ville vara 

utanför gänget. Detta blev en utväg från utanförskapet. Han var fast på en gång och det enda han 
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kunde tänka på var drogerna, som han beskrev med orden “en tankemässig besatthet”. Detta visar 

att utanförskapet hade försvunnit och byttes ut med att en ny gemenskap bildats, där den 

gemensamma nämnaren var droger. Användningen av drogerna inom gruppen blev ett motstånd 

mot samhället, vilket gjorde att utanförskapet, drogerna och motståndet bildar en enhet samt en 

gemenskap. 

  
Så vi hittade droger samtidigt, och det blev en grej liksom, det var vi mot världen, så att säga.. vi 

sitter och gör det här och det va lite samhället kan dra åt helvete liksom, inte så brutalt, men det 

var vi, det va gemenskap - Intervju med Gustav s. 1 

  
Steve har i sin intervju nämnt att han kommit i kontakt med en kille med liknande bakgrund när 

han gick i sjuan. Han kände att de var lika och att de båda mådde dåligt, där han för första 

gången kände samhörighet med någon. De började begå många personrån och inbrott, vilket 

ledde till att en ny grupp skapades mellan de två individerna. Både Steve och Gustavs livsöden 

kan förklaras med begreppet team där en gemenskap byggs, som är stark där liknande 

definitioner av situationen hålls. Detta går att se enligt Beckers teori om att det behövs ett 

gemensamt attribut för att gemenskapen ska stärkas. I respondenternas berättelser var det 

drogerna eller de kriminella beteendena som var attributen. Becker förklarar även att avvikande 

beteende kan uppstå när individens normer och värderingar inte överensstämmer med samhällets. 

  
Utanförskapet kan visas i en annan form, vilket visat sig vara en betydande faktor i deras liv. 

Fem av respondenterna har fått uppleva hur det känns när någon närstående börjat ta avstånd från 

dem. Denna form av utanförskap har lett till att de fem respondenterna fått en vändpunkt i sina 

liv (se bilaga 9.5). Mikael råkade ut för det när han hamnade i fängelset. Tiden i fängelset fick 

honom att tänka mycket på vad som var rätt och fel. Han kom fram till att det var fel att skada 

personer oavsett ifall de hade skadat honom eller inte. När han hamnade i fängelset började hans 

familj ta avstånd från honom vilket tog väldigt hårt på honom. Det går att koppla till 

stämplingsteorin eftersom Mikael blev stämplad som en brottsling när han hamnade i fängelset. 

Personerna i hans omgivning började se honom som en farlig person och av den anledningen tog 

hans familj avstånd från honom. Detta är en form av utanförskap där han blir utstött av de som 
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för honom var viktigast i världen. Eftersom han kände sig utanför och lämnad valde Mikael att 

ändra på sitt liv och avsluta det kriminella beteende och bli drogfri. 

  

O sen är de framför allt så är det en sak som tog väldigt hårt på mig och fick mig att tänka efter 

de var att min familj, mina bröder å mina systrar tog avstånd  från mig när jag fick fängelse. De 

är en stor anledning också. – Intervju med Mikael s. 2-3 

  
6.1.2 Frånvaro av uppmärksamhet/negativ uppmärksamhet 

Fem av respondenterna upplevde att frånvaron av uppmärksamhet från sina föräldrar i tidig ålder 

var en av anledningarna till att de började bli kriminella (se bilaga 9.4). Bristen av 

uppmärksamhet var något som var konstant återkommande under analys och kodningsprocessen.  

Nedan presenteras och exemplifieras Mikaels och Fabians historier där de upplevde en brist av 

uppmärksamhet från sina föräldrar. 

  
Det som fick Mikael att börja begå brott, enligt honom, var att han kände att han inte fick 

tillräckligt med uppmärksamhet från sin mamma samt att han inte fick vara hos sin pappa. Detta 

ledde till att han började stjäla saker och senare började dricka samt övergick till tyngre 

kriminalitet när han blev äldre. Mikael sökte samtidigt uppmärksamhet från sina föräldrar. Han 

hade ett behov av att känna sig bekräftad av sina föräldrar och gjorde därmed saker för att få 

föräldrarnas uppmärksamhet. Eftersom hans föräldrar var hans närmaste omsorgspersoner kan 

dessa även vara Mikaels signifikanta andra. Individer har signifikanta andra runt omkring sig för 

att kunna identifiera sig med dessa. 

  
De va väl, att eh när jag var liten så eh så fick jag inte vara på de ställen jag ville vara på. Jag 

ville bo hos min pappa men jag fick inte de å då så börjar ja trotsa å bråka hemma å  sen så 

tänkte jag de nej då kan jag lika gärna gå ut å sno nånting så de var väl mest de å då trodde ja 

att de gynnade mig med det visade ju sig att de gjorde de ju absolut inte å de är väl då att ja inte 

fick va hos den person jag ville va hos, som min far och a och a jag fick inte den 

uppmärksamheten av min mor som jag behövde  ha haft å massa såna saker - Intervju med 

Mikael s. 2 
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I bristen av uppmärksamhet från föräldrarna kunde det även vara att respondenterna antingen 

bodde med en av sina föräldrar eller att någon av föräldrarna träffat en ny partner. När Fabians 

familj flyttade till Sverige skiljdes hans föräldrar. Hans mamma träffade en ny man som hon gifte 

sig med och hela familjen flyttade till en stad i norra Sverige. Fabian fick då fyra nya syskon som 

blev överösta med kärlek av pappan, medan han inte fick någon kärlek av honom. Det här går att 

koppla till teorin om signifikanta andra för att Fabian inte hade någon fadersfigur att se upp till 

samt att hans styvpappa misshandlade honom både fysiskt och psykiskt. Fysisk eller psykisk 

misshandel från föräldrar har funnits hos alla förutom Karins berättelse. 

  
Nånstans där började det, när jag var liten 4-5 års åldern, när ett barn behöver mycket kärlek 

och uppmärksamhet, eller jag behövde det iallafall, jag hade ju ingen far, ingen att se upp till. 

han gav mig ingen uppmärksamhet, han slog mig, gav mig mycket stryk, allt jag gjorde var fel, 

han älskade bara sina egna bar, han kramade dem och gav dem pussar och gav kärlek, och jag 

fick ingenting sånt där - Intervju med Fabian s. 1 

  

6.1.3 Respekt och rädsla 

Vissa av respondenterna har under intervjuernas gång påpekat att de gjorde diverse saker för att 

få respekt av andra. Respekten fick dem att bli sedda av personerna i sin omgivning, men med 

respekt kan en viss rädsla uppstå. En rädsla för sig själv och vad de kan åstadkomma. Vissa 

upplevelser av respekt och rädsla framkom under analys och kodningsprocessen. 

  

Carlos och Steve upplevde att de fick respekt när de började slåss (se bilaga 9.4). Detta var ett 

sätt att dels få uppmärksamhet och dels få respekt på. Carlos är en av respondenterna som blev 

retad när han gick i skolan. En gång slog han tillbaka och efter den händelsen insåg han att det 

inte längre var någon som retade honom och att han ansågs som farlig. Carlos fick en status som 

gjorde att ingen ville eller vågade bråka med honom. Han blev farlig i andra personers ögon, 

vilket gjorde att han själv kände sig farlig. Detta är något som går att koppla till spegeljaget för 

han känner sig farlig eftersom personerna i hans omgivning ser honom som farlig. Ett citat som 

påvisar detta följer nedan. 
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Hehe, så jag lärde mig att jag kunde använda allt som föremål för slagsmål… allt från en stol, 

sten, min kropp.. allt… och jag insåg att folk lämnade mig ifred, de började inte mucka med mig 

då jag var så aggressiv.  Asså jag såg ju upp till min far och ville va som han eftersom det inte 

var någon som satte sig på honom. - Intervju med Carlos s. 1 

  
En annan sida av respekten är Anna som fick uppleva den negativa konsekvensen av att ha 

respekt, nämligen att hon blev rädd för sig själv och vad hon var kapabel till att göra. Hon hade 

under en längre tid dolt sitt rätta jag för sina föräldrar. När hon blev påkommen med att ha stulit i 

ett köpcenter var hon rädd för att hennes föräldrar skulle få se vem hon egentligen var. 

Föräldrarna fick reda på det och hon kände att hon äntligen fick visa den rätta sidan av sig själv. 

Efter det började hennes kriminalitet att eskalera. När hon var sexton blev hon anhållen för 

mordförsök, vilket gjorde att hon blev rädd för sig själv och började trycka undan sina känslor 

med alkohol och droger. Under den perioden började hon även att reflektera över sitt liv och sig 

själv. Denna händelse kan kopplas till spegeljaget eftersom Anna blev rädd för den person som 

hon skulle kunnat bli om hon fortsatte på samma sätt som hon gjorde. Personerna i hennes 

omgivning blev rädda för henne vilket resulterade i att hon blev rädd för sig själv. 

Men där så kände jag att jag kan inte hålla på såhär, jag kan inte vara 16 år gammal och bli 

anklagad för mordförsök, det här går inte.. eh… och då blev jag jätterädd, jag blev jätterädd för 

det jag höll på att bli .. och vad följderna skulle bli av mitt liv.. så jag blev jättedeprimerad och 

började dricka varje dag och så började jag även ta droger, och jag typ isolerade mig från hela 

världen, för att jag var så rädd för mig själv. - Intervju med Anna s. 3 

  
6.1.4 Brist på identitet 

Sju av respondenterna ansåg att de hade svårt att hitta en identitet som stämde överens med dem 

själva (se bilaga 9.4). Känslan av att inte veta vilken identitet individen har var en upprepande 

upplevelse hos respondenterna, vilket uppkom under analys och kodningsarbetet. Bristen på 

identitet var en faktor som ledde till att de började med det kriminella livet, eftersom de började 

känna en samhörighet med sina vänner samt att de fick en viss form av spänning i sina liv. 

Bristen på identitet som de själva hade, gjorde att de såg upp till personer som, enligt dem, var 

häftiga. 

  



 30 

Med hjälp av Steves berättelse går det att urskilja bristen på identitet hos en av respondenterna. 

Enligt Steve var mötet med den nya killen, som hade samma bakgrund, en brist på identitet. Att 

de utförde brott ledde till att han blev någon i andras och därmed i sina egna ögon. Det Steve 

upplevde går att koppla till Goffmans bakre och främre rum. Han ville vara någon i andra 

människors ögon, vilket ledde till att han satte på sig en mask som visade upp en annan sida av 

sig själv. I själva verket var Steve, enligt honom själv, en snäll kille som inte ville skada någon. 

Den känslan framstod när han befann sig i sitt bakre rum och kunde slappna av, vilket var när 

han var själv. 

  
 Det var brist på identitet, inte ha någon samhörighet någonstans, och … de är asså på något 

konstigt sätt så de, de som jag gjorde de fick mig att bli någonting…… i andra, i andra 

människors ögon, även även också i mina egna ögon.  - Intervju med Steve s. 3 

  
  
6.1.5 Konflikt mellan identiteter 

Bristen på identitet har även gett sig i uttryck för respondenterna som blivit tvingade att leva ett 

slags dubbelliv. Anledningen till dubbellivet kan vara att respondenterna vill visa upp en bild för 

andra att de är på ett visst sätt men i verkligheten är en annan. Dubbellivet kunde även visas 

genom att vissa av respondenterna börjat tycka om det nya livet som de hade när de kom ut ur 

fängelset, men på grund av gammal vänskap kunde det hända att de fortfarande hade en fot kvar i 

sitt kriminella liv. 

  
Anna levde ett dubbelliv där hon å ena sidan sökte efter sin pappas uppmärksamhet genom att 

framstå som en ängel och andra sidan var rädd för att förlora honom ifall sanning skulle komma 

fram. Anna använde sig av ordet ängel som metafor för att ge en bild av hur hon ville bli upplevd 

av sin pappa. För att förklara denna upplevelse utgår vi från Goffmans begrepp bakre och främre 

rum. Anna kände att hon var tvungen att visa hennes föräldrar att hon inte hade några problem. I 

det främre rummet ville hon framställa sig själv som en “ängel”(Anna) i deras ögon. I 

verkligheten var denna känsla annorlunda och hon var rädd att hennes föräldrar skulle få se vem 

hon egentligen var. Hon var rädd att de skulle börja se henne som en “idiot”(Anna) och bli 

stämplad som en “dålig människa”(Anna). Det bakre rummet där hon gömt sina handlingar kring 
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det kriminella visas nu för andra, vilket gör att hon låter dem komma in och hon därmed kan 

sluta leva bakom en fasad. 

  

Och jag ville ju vara den här ”ängeln” (hon tecknar citat med sina fingrar) i mina föräldrars 

ögon. Framförallt i pappas, jag ville framstå som något helgon till dotter och var därmed 

tvungen att ljuga för honom. Och när allt var bra och han frågade mig hur jag mådde så svarade 

jag att jag mådde bra, för jag ville inte , jag vågade inte visa mitt inre, för jag var rädd.. om jag 

säger som det är så kommer jag inte ha kvar den här uppskattningen från ahmen från pappa. 

Och det sista jag ville var att bli av med honom. Eller förlora honom. - Intervju med Anna s. 1-2 

  
Detta dubbelliv som Anna levt går att se med Beckers teori där det avvikande beteendemönstret 

förstärkts när hon tagit av sig fasaden. Hon ville inte att hennes föräldrar skulle veta, dock begick 

Anna ett snatteribrott som ledde till att hon blev påkommen. Hon menade att hennes föräldrar 

fick reda på vilken idiot hon var och tänkte därmed “fuck it, nu får jag visa den rätta sidan av 

mig.. och då gick det egentligen bara utför ” (Intervju med Anna s. 2). Beckers teori menar att 

det avvikande beteendemönstret förstärks när de blir upptäckta och får en offentlig beteckning 

som avvikare. 

  
Även Andreas upplevde dubbellivet när det tog slut med hans flickvän. Vid denna tid bytte han 

stad i hopp om att han skulle må bättre. Drogerna följde med och han tyckte att det var roligt igen 

eftersom han skaffade sig ett jobb, nya vänner och en ny flickvän. Efter ett tag i den nya staden 

blev han dömd för narkotikabrott och blev tvungen att lämna urinprov för att kunna behålla 

körkortet samt jobbet. Han kunde inte längre ta sin huvuddrog, vilket ledde till att han började 

med tyngre droger och tillslut eskalerade allt när han blev lämnad av hans flickvän. När Andreas 

tog ut sin semester insåg han hur dåligt han egentligen mådde och bröt ihop. Det som Andreas 

upplevde går att koppla ihop med det bakre och främre rummet. Han hade under tiden fram till 

semestern haft en viss typ av fasad på, för att visa att han klarade av sitt jobb. Han visade att allt 

var bra och att han kunde sköta den situation som han befann sig i. Allt förändrades när han fick 

sin semester, då han inte längre behövde visa alla att allt var bra. Han kunde istället ta av sig 

masken och tillåta sig själv att känna det han egentligen kände. Han kom i kontakt med sitt bakre 

rum där han insåg hur han mådde och tog därför hjälp. 
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Och jag lyckade fixa mig ända fram till semestern kom och när jag fick lite vilorum så att säga 

och på det här vilorummet så ehum min enda känsla var att jag hade inget liv liksom jag ville 

bara dö. De var mitt val så att säga, antingen så dör jag nu jag kommer att ta livet av mig själv 

också så ber jag om hjälp eh så att jag åkte hem till min morsa och förklarade för henne hur det 

låg till sen så gav jag bara upp a jag varit apatisk nästan. Nu får du hjälpa mig jag behöver 

hjälp men jag orkade inte göra nånting själv så att ja hon fick hjälpa mig och fixa allting- 

Intervju med Andreas s.3 

  
6.2 Vägen in och ut ur kriminaliteten 

Vägen in på den kriminella banan börjar oftast med alkohol och droger i sällskap med vänner. 

Andreas, Gustav, Steve och Karin nämnde att de tyckte att droganvändningen under första delen 

av sina kriminella liv var underhållande. Under den senare tiden av respondenternas kriminella 

liv började droganvändningen eskalera vilket ledde till att de nådde botten av sina liv. Under 

analys och kodningsarbetet framkom det att alkohol och droger var frekvent använda hos alla 

respondenter. Det framkom även att respondenterna började må dåligt av missbruket, vilket 

gjorde att de behövde hjälp. 

  
6.2.1 Inkörsportar 

Det finns tre olika händelser som går att se som inkörsportar till det kriminella livet. Den första 

inkörsporten är alkoholen och drogerna (se bilaga 9.4). Alkohol och droger var något som fanns 

naturligt hos respondenterna, då många av deras vänner var aktiva användare av det. Den andra 

typen av inkörsport till det kriminella var att vissa av respondenterna såg upp till äldre personer i 

sin närhet som var kriminellt aktiva. Den tredje typen av inkörsport har varit pengar som lockar. 

 

Andreas började med alkohol för att han inte ville känna sig utanför och ville känna en 

gemenskap. Han ville vara med på fester för det verkade vara roligt och att han ville våga ta 

kontakt med tjejer. Det är flera av respondenterna som haft nära kontakt med alkohol och droger 

redan innan de själva började med det. Detta gjorde att det, som i Andreas fall, blev en naturlig 

övergång till användningen av alkohol eller droger. Det går att göra en koppling till ett barns 

första fas i livet av identifikation. Andreas och de andra som varit i liknande situationer har varit 
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observatörer av det som sker mellan sina vänner och droger. Andreas såg vad de gjorde och 

började identifiera sig med det och tillslut själv ta droger eftersom det hade blivit normaliserat 

inom gruppen. 

  
Asså det figurerade droger hela tiden å allt sånt där å dom hade jag umgåtts med även innan jag 

började med droger så fanns det i min närhet väldigt mycket, så jag såg det inte som något 

konstigt sådära med alkohol och droger det var ungefär samma sak, liksom man berusar sig på 

nått sätt.- Intervju med Andreas s. 1 

  
Anledningen till att respondenterna fortsatte med alkohol och droger var för att de använde dem 

som ett sätt att fly från sin verklighet samt att de hade utvecklat ett beroende till dem. Thomas 

började med narkotika för att fly vardagen, vilket senare ledde till att han började begå brott. 

Denna händelse går att koppla ihop med både stämplingsteorin samt bakre och främre rum, då 

Thomas aldrig sett ett annat alternativ att leva eftersom han känt sig utsatt i samhället. Det kan 

bero på att en stämpling från samhället gjordes. Dialektiken har varit att samhället alltid sett 

honom som kriminell och därmed såg Thomas sig själv som kriminell. De negativa reaktionerna 

från samhället som Thomas sett, har lett till att han inte sett något annat sätt att leva på än det han 

var van vid. Han beskriver även att han känt att han behövt hävda sig inför andra utan att själv 

vilja, vilket går att koppla ihop med begreppet bakre och främre rum. 

  
De är verklighetsflykter, jag har haft sjuka skeva begär och behov av att hävda mig inför andra 

personer, det kanske har varit att jag känt mig sårad av mitt egna förflutna och inte vetat vart jag 

ska ta vägen med dessa känslor och varit våldsam.. så brottsligheten jag hållt på med, sen jag 

vart utsatt i samhället så har jag tagit på mig en yrkesbrottslighet för att jag inte sett ett annat 

alternativ att leva.– Intervju med Thomas s. 2 

  
Pengar som lockade var något som fick vissa av respondenterna att börja med det kriminella. I 

vissa fall började det med att respondenterna kom i kontakt med droger och började använda dem 

och därefter började sälja droger för att tjäna pengar. Pengar har även varit problem för några 

respondenter då de inte kunnat införskaffa dyra droger. Respondenterna kom oftast i kontakt med 
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alkohol eller droger i de tidiga tonåren i samband med de äldre personernas sällskap som de sett 

upp till. 

  

Steve underströk detta i sin berättelse när han kom i kontakt med droger genom äldre bekanta 

som kunde komma hem till honom när hans mamma var bortrest. När hon var bortrest 

förvandlades deras hem till en, enligt honom, ungdomsgård där ungdomarna i samma 

bostadsområde började hänga. Steve var tretton när några av de äldre personerna kommit hem till 

dem med en stor säck pengar och kastat upp den på bordet. Detta var något som Steve tyckte var 

häftigt och insåg att han ville bli som dem. Det som Steve upplevde går att koppla till begreppet 

signifikanta andra eftersom killarna som kommer hem med pengarna är personer som Steve ser 

upp till och börjar identifiera sig med. Detta är även något som vi sett hos några av våra andra 

respondenter. De har någon som de ser upp till och väldigt gärna vill bli som. I de fallen som 

liknar denna har respondenterna oftast ingen förälder att se upp till vilket resulterar i att de börjar 

se upp till andra äldre personer som sedan kommit att bli deras signifikanta andra. 

  
Och ja-jag kommer ihåg ja-ja-jag har såhära små minne typ såhära i-i-i-från ifrån när jag är 

tretton att killarna de har varit u-u-ute och gjort såhär rån å-å-å kommer hem till oss med 

såhära stora säckar med pengar och ba boom sätter på bordet och så rä-räknar de alla 

pengarna och jag säger såhära som.. i alla fall som trettonåring så blir det hära Wow wow så 

dära så dära så-så sådära vi-vi-vill jag bli. – Intervju med Steve s. 3 

  

6.2.2 Nå botten 

Alla respondenter har under sitt liv varit med om händelser som de upplevt jobbiga. De känslor 

som uppstått har varit att respondenterna känt sig värdelösa samt att livet inte varit värt att leva 

längre. En intressant sak vi kan notera i sammanhanget är när respondenterna talade om denna tid 

började de tala med lägre röst, lät uppgivna samt behövde mer tid på sig för att berätta sin 

historia. 

  
En person som detta gick att urskilja ordentligt hos var Gustav som flera gånger poängterade att 

han inte längre orkade leva det liv han levt. Vid tillfället talade han lågmält och med djupa 

suckar. Dessa känslor kan kopplas ihop med team/grupper eftersom han började umgås med 
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personer i ett gäng som ansågs farliga. Indirekt betydde det att gruppens gemensamma definition 

av situationen var att de skulle ses som farliga av andra och när Gustav bröt mot det blev han 

utkastad ur gruppen. Under denna tid han var medlem i gruppen kände han mycket press från 

dem och när han tänker tillbaka på detta verkar han få ångest. 

  
Jag fick nå min botten.. jag levde inte när jag var vid liv.. jag började beblanda mig med 

jättejobbiga människor, farliga människor, ja, det var uhh.. nu kommer jag hit igen, det var en 

jobbig tid (suck) - Intervju med Gustav s. 2 

  
En annan respondents jobbiga tid är Steves, som handlar om hur han upplevde sin tid som 

drogmissbrukare samt hur han såg på sig själv under den tiden som var jobbigast. Han hade 

mängder med skulder och ansåg sig själv misslyckad både som kriminell och drogmissbrukare. 

Han talade i metaforer kring när han var drogpåverkad, att han såg en man i spegeln som talade 

till honom. Han använder sig av mannen i spegel som metafor för sitt inre jag. Det som Steve 

upplevde går att koppla ihop med både spegeljaget och stämplingsteorin. Dels för att han hade en 

bild av sig själv som han hoppades kunna leva upp till, dock när han väl såg sig själv i spegeln 

såg han en helt annan bild än den han upplevde sig vara. Människor i hans omgivning började se 

honom som misslyckad, vilket gjorde att han blev stämplad som detta. Idag anser Steve sig som 

psyko när han såg den egentliga reflektionen av sig själv som mannen i spegeln. 

  
Asså innerst inne trodde jag att jag var värsta gangstern.. haha jävla psyko… mannen i 

spegeln…. sen jag bah fan va du är misslyckad. Du vet .. asså jag jag tror det som är farligt med 

såhär mycket människor.. som när allting slutar fungera.. när man verkligen börja tro på den här 

mannen i spegeln.. antingen tror du att du är mer än alla andra… eller att mannen i spegeln .. 

eller kvinnan säger till dig att du är så jävla värdelös… asså du har inget att leva för, jag tror 

det är jättejobbigt när man börjar tro på det där, slutar försöka kämpa.. -Intervju med Steve s. 5 

  
Gustav berättade om när han kommit ut ur fängelset som en otroligt jobbig tid i sitt liv där han 

beskrev det som att han hade förlorat allt. Alla viktiga personer i hans liv hade försvunnit och 

valt att lämna honom. Bowlby skulle beskriva detta som att hans trygga bas försvunnit och att 

han därmed blev utelämnad och ensam. Gustav nådde botten när han blev utelämnad, vilket fick 
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honom att sluta med det kriminella och välja, enligt honom, den “bra vägen”. Detta går även att 

koppla ihop med de respondenter vi nämnde i utanförskap. 

  

Det var när jag kom ut och insett att jag förlorat allting och jag hade inget annat val, jag hade 

ingenting att gå tillbaka till – Intervju med Gustav s. 2 

  
Dessa tre respondenter har enligt dem själva nått botten fast på olika sätt. De har dock alla behövt 

en insikt för att få dem att vilja förändra sina liv.  

Alla utom Thomas och Mikael har tagit hjälp av Socialtjänsten för att ta sig ur beteendet. Den 

mest använda behandlingen har varit tolvstegsprogrammet som AA (Anonyma Alkoholister) 

använder sig av (AA:s 12 steg, 2007). Tolvstegsprogrammet har hjälpt dem att erkänna sina egna 

problem och att en högre makt kan hjälpa dem att lösa problemen. Carlos erkände att han var 

otroligt skeptisk gentemot tolvstegsprogrammet, men att en av hans vänner ansett programmet 

som något hjälpsamt. Detta fick Carlos att testa programmet och genom detta fick han kontakt 

med Unga KRIS. Denna historia delar liknande händelser med sju andra respondenter. Vissa av 

respondenterna har åkt in och ut på behandlingen eftersom de återfallit många gånger under 

vistelsen. Det har inte varit en enkel resa för någon av respondenterna, men idag är alla fria från 

sina missbruk. 

  
6.3 Livet efter 

Alla respondenter har varit drogfria och kriminellfria sedan de började på Unga KRIS vilket är 

ett krav från organisationens sida för att de ska få stanna. Alla utom Thomas och Mikael har vänt 

sig till AA (Anonyma Alkoholister) eller AN (Anonyma Narkomaner) för hjälp med sina 

missbruk. Fem av respondenterna sa att de ville avsluta det kriminella livet eftersom de nära och 

kära tagit avstånd från dem. Under analysen gick det att urskilja de bra tiderna som 

respondenterna pratade om. Då pratade de i ett högre tonläge, lät glada samt hade ett leende på 

läpparna. Fabian berättade “jag sökte in på behandlingen inte för min egen skull, utan för min 

tjej och dotters skull ” (Intervju med Fabian s. 3). Det fanns fem till liknande historier hos 

respondenterna där de sökte hjälp för andras skull mer än för dem själva. Däremot har alla 

förutom Gustav sagt att de även gjort det för sin egen skull. 
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Idag är alla respondenter medlemmar i Unga KRIS där de jobbar för att hjälpa andra ungdomar 

att komma ur det kriminella beteendet. Vi har fått ta del av positiva historier från alla 

respondenter. En av historierna är från Fabian som berättat om sitt liv just nu. 

  
Idag har jag kontakt med min dotter och har en jättebra relation till mamman, jag har min dotter 

varje helg och jag är jätteglad att jag får vara pappa till henne, ta hand om henne och vara en 

trygg pappa som inte gör illa sig själv eller andra. Vi gör mysiga grejer ihop och jag har även 

fått en till son med en ny flickvän som blir två år, och jag vaknar med honom varje morgon och 

när jag ser på honom så bubblar det i mig av lycka och jag är så glad, jag mår jättebra och 

försöker sprida kärlek och glädje runt alla omkring mig. – Intervju med Fabian s. 4 

  
En annan historia är Karin som tillsammans med sin pojkvän klarat sig ur det kriminella genom 

ett gemensamt beslut mellan henne och hennes pojkvän. De hade funnit varandra i det som hon 

kallar “misären” och båda åkte in i fängelset för narkotikainnehav. Hon menar att hon inte 

slutade för hennes skull utan för deras “kärleks skull”. 

  
Vår kärlek har verkligen varit räddningen i det här liksom, vi känner så jäkla starkt för varandra 

och det har varit en stor drivkraft så mycket i min motivation var det. Det är häftigt att vi har 

gjort resan tillsammans liksom, vi har varit där ute tillsammans och sen liksom.. aa.. nu ska vi ha 

barn i september och det är faktiskt som en liten saga, det är fantastiskt. – Intervju med Karin s. 

4 

  
De respondenter som har barn har idag god kontakt med dem. Alla respondenter är idag i ett 

skede i livet där de går mot ett helt drogfritt liv utan kriminalitet. Vissa jobbar fortfarande hårt 

med att inte falla tillbaka, men är på god väg bort från det. 

  

7 Diskussion 

Denna del inleds med en kort summering i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Därefter följer kopplingen mellan resultat, teori och forskning och till sist en slutsats där vi 

nämner våra främsta fynd med uppsatsen.  
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7.1 Summering 

Utanförskap var något som fem av respondenterna upplevde att de kände som barn. De ansåg 

även att detta var en bidragande faktor till att de började med sitt kriminella beteende. 

Utanförskap talades om på flera olika sätt där de upplevdes i både barndomen och i äldre åldrar. I 

barndomen kände flera av dem att de blev mobbade i skolan och i äldre dagar kände de 

utanförskap i och med att deras nära tog avstånd från dem. Respondenterna som blev mobbade 

kände att de inte fick den uppmärksamhet de önskade. 

  
Denna uppmärksamhet var något som fyra av respondenterna ansåg som en bidragande faktor till 

att de började med sitt kriminella liv. De sökte uppmärksamhet för att bli sedda av sina föräldrar, 

då de kände att de inte gav dem den uppskattning som de önskade. Två av de fyra respondenterna 

sökte och fick även uppmärksamhet genom att slåss. Uppmärksamheten var ett sätt för dem att 

söka efter en identitet och kunde uttryckas i respekt och rädsla från omgivningen.  

 

Bristen på identitet var något som sju av respondenterna upplevde som en faktor till att de 

började med sitt kriminella liv. Det kunde vara att de saknade en viss sorts spänning i livet samt 

att de inte hade någon vuxen som de kunde se upp till. Detta gjorde att de började identifiera sig 

med andra personer som gav dem uppmärksamhet. Det kunde även vara att respondenterna valde 

att börja med alkohol eller droger för att fly från det liv de levde. Berusningsmedel i form av 

alkohol eller droger innehölls i alla respondenters liv på mer eller mindre sätt. Drogerna har varit 

i form av langning, grupptryck och förvrängning av verkligheten. Alkohol och droger räknas 

även som en av de tre inkörsportarna till kriminalitet. De andra två inkörsportarna är äldre 

kriminella som förebilder samt pengar som lockar. Respondenternas liv var i början av det 

kriminella, enligt dem, kantad med roliga händelser. Ju längre missbruket fortsatte, desto mer 

försvann det roliga och livet började kännas jobbigare.  

  
När respondenterna såg tillbaka på sina liv som kriminella har de gått igenom upplevelser som 

för dem varit jobbiga. Många av respondenter upplevde att de tappade kontrollen över sina liv 

när de nära och kära började ta avstånd från dem. Fem av respondenterna blev lämnade av 

viktiga personer eftersom de varit kriminella. Dessa fem ansåg att de inte längre hade något att 
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leva för och hade en jobbig period som för vissa var fyllda med självmordstankar. Under den 

tiden som respondenterna kände sig värdelösa, började en vändpunkt i livet att ta form. 

  

Det har funnits en betydande vändpunkt för respondenten i varje livsberättelse, vilket fått dem att 

upphöra med det kriminella. Det har behövts en ögonöppnare för varje respondent som tagits 

form på olika sätt. Det som även ansågs vara en jobbig tid för dem har även hjälpt dem med att 

vända deras sätt att leva. Som tidigare nämnt är det en viktig punkt när de nära lämnade dem, då 

de fick en insikt i vad de gjorde. Några av respondenterna nämner även att de sökt hjälp för 

någon annans skull än endast sina egna. I flera av fallen har anledningen varit en partner eller att 

respondenterna blivit förälder. En eller fler frihetsberövande tidpunkter, såsom fängelsevistelser, 

har bidragit till en livsinsikt som fått dem att ändra på sina beteenden. Detta har lett till att de 

vänt sig till ett behandlingshem som hjälpt dem mot ett drogfritt liv. Idag är alla respondenter 

drog- och alkoholfria och jobbar på Unga KRIS. De flesta är lyckliga och har hittat sin väg ut 

medan vissa fortfarande kämpar med att ta sig ur. 

  
7.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning samt teori 

Nedan kommer vi diskutera kopplingarna mellan teori och tidigare forskning till resultatet. Våra 

frågeställningar löd: Vad upplevde respondenterna var betydande faktorer till att de börjat, 

fortsatt och slutat vara kriminella och vad för vändpunkter har vi funnit mellan de tre faserna? 

Resultatet presenteras kring de olika faktorer som respondenterna nämnt. Vändpunkterna har 

återfunnits i samband med faktorerna vilket vi försöker belysa i vår text. 

  
7.2.1 Utanförskap som faktor 

De faktorer som gjorde att respondenterna började på den kriminella banan och vad som fick 

dem att bibehålla det kriminella livet går att förstå genom våra frågeställningar. Respondenterna 

upplevde att utanförskapet var en faktor till att de kom i på den kriminella banan, då de sökte 

efter en gemenskap. När de hittat en gemenskap vände deras utanförskap och de kände sig sedda, 

vilket var en faktor till att de fortsatte i den kriminella banan. 

  
Resultatet har visat att nästintill alla respondenter känt att utanförskap varit en viktig faktor till att 

de blivit kriminella. Utanförskapet har visats i olika former, men barndomen är vårt främsta 
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fokus i och med att det är en väsentlig tid i livet. Flera av respondenterna talade om att de blivit 

dömda av en viktig person, som kan vara både de signifikanta andra eller en auktoritär person. 

Detta har gjort att barnet sett sig själv som sämre. Genom att personen blivit dömd som barn, 

växer barnet upp med tron om att den är sämre än de andra eller har problem som i vissa fall inte 

stämmer. För att knyta an till våra frågeställningar har flera av respondenterna känt sig utanför 

genom att de inte är lika de andra utan står ut och därmed upplevt att detta varit en faktor. 

Goffmans begrepp team är applicerbart på detta fenomen där barnen i skolan arbetar tillsammans 

med att framställa en likasinnad definition av situationen, där medlemmarna har en relation till 

varandra genom detta. Enligt Goffman arbetar teammedlemmarna intimt och den som inte följer 

reglerna blir utstött. Det går även att applicera Beckers teori kring de olika förklaringarna bakom 

drivkrafterna att begå brott. De psykologiska krafterna där individen har ett otillfredsställt behov, 

såsom vi sett i vårt resultat där en av respondenterna begick mindre avvikande handlingar för att 

få uppmärksamhet. 

  
I vår forskningsgenomgång från Stattin & Magnussons (1996) samt Loeber & Farrington (1998) 

talade de om att en riskfaktor är barnens omständigheter inom den närmaste miljön. Denna miljö 

består av både hemmet, skola och när kontakten med personerna som representerar dessa inte 

fungerar, kan risken för att unga ska bli kriminella uppstå. Vår empiri har visat tendenser på att 

flera haft det ekonomiskt svårt vilket, enligt vissa av respondenterna, varit en faktor till att börja 

med det kriminella. Brist på pengar ledde till kriminella beteenden såsom snatteri. Även den 

tidigare forskningen från Trondman (2009), pekar på att ungdomar som har det svår med det 

ekonomiska lätt hamnar i riskzonen för att bli kriminell. 

  
Utanförskapet har förändrats i olika faser, där den hos flera av respondenterna försvann under 

tiden som kriminell. De respondenter som varit gängkriminella fann en tillhörighet bland de 

andra kriminella vilket stärktes med gemenskap och tillit. De hade även gemensamma faktorer, 

såsom att ta droger tillsammans och utföra kriminella brott vilket stärkte gemenskapen. Dessa 

tendenser finns även att finna i forskningen gjord av Sarnecki (1983) där känslan av samhörighet 

är väsentlig för en grupp. Respekt, lojalitet och delade värderingar beskrevs i hans projekt som 

värdefulla egenskaper inom gruppen. Beckers beskriver att individens kriminella bana tar fart när 

individen ser sig själv som medlem i en organiserad grupp. Den avvikande subkulturen växer där 
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gruppens perspektiv på världen är deras gemensamma nämnare. Gruppen har även ett gemensamt 

attribut vilket stärker gemenskapen. 

Det sista utanförskapet som beskrivs är den där vissa av respondenterna talade om att sina nära 

tagit avstånd från dem. De hade blivit stämplade av de nära som såg dem som kriminella, vilket 

gjorde att de kände sig kriminella. Lalander (2010) kom fram till att personer ser sig själva som 

kriminella då de haft anstaltsvistelser, vilket lett till att personens identitet som kriminell 

förstärkts. Bortstötningen har gjort att flera av respondenterna valt att sluta leva sina liv som 

kriminella. Som vi kunnat utläsa i vår analys om respondenternas epifanier och för att koppla till 

vår frågeställning, har flera nämnt att de valt att sluta eftersom de nära tagit avstånd eller att de 

inte kunnat hantera situationen med familjen. Estrada & Flyghed (2007) nämner i den tidigare 

forskningen att kriminella började värdera familjen och därmed slutade begå brott. De personer 

som får dem att ändras, går att se som de signifikanta andra där personen behöver dessa för att 

finna sig själv. Utan de signifikanta andra har personen problem med att finna sig själv och sin 

identitet, vilket gör att dessa personer är väldigt viktiga i dennes liv. När dessa personer 

avlägsnar sig känner de sig utelämnade och övergivna. Det går att se på de personer som ett slags 

tvåmanna eller tremanna team, där medlemmarna är beroende av varandra. När en av individerna 

avviker från den definitionen av situationen eller de regler som befunnits innan tar den andra 

avstånd från denna, likt som Goffmans sätt att säga att en konsekvens uppkommer då en av 

teammedlemmarna avviker från de gemensamma reglerna. 

7.2.2 Uppmärksamhet som faktor 

Frånvaron av uppmärksamhet går att förklaras genom frågeställningarna. Det går att urskilja 

frånvaron av uppmärksamhet som en faktor till respondenternas kriminella liv. Respondenterna 

upplevde brist på uppmärksamhet, vilket ledde till att de gjorde allt för att bli sedda, som 

resulterade i att de började begå brott. 

  

Bristen kunde vara att de inte fick uppskattning från sina föräldrar när de var barn samt att de 

oftast levde med en av föräldrarna. Det finns tydliga kopplingar mellan det som framkom i vårt 

resultat kring frånvaron av uppmärksamhet och det som den tidigare forskningen visar. Dessa 

kopplingar framgår hos Cottle m.fl. (2001), Stattin & Magnussons (1996) samt Loeber & 

Farringtons (1998) forskning, där de nämner att personer som lever med en av sina föräldrar samt 
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har det socioekonomiskt svårt, löper större risk för att bli kriminella. Detta är något som vi sett 

tendenser till under vår egen undersökning, då respondenterna oftast levde med en av sina 

föräldrar och hade det socioekonomiskt svårt. För att koppla detta till teorin går det att använda 

Berger och Luckmanns begrepp signifikanta andra. Kopplingen kan dras eftersom de signifikanta 

andra oftast är barnets närmaste omsorgspersoner. De signifikanta andra är de som barnet ser upp 

till vems beteende överförs till barnet. I vårt fall har vi sett tendenser till att de signifikanta andra 

även kan vara en styvförälder som påverkat barnet på ett negativt sätt, då styvföräldern 

misshandlat barnet både psykiskt och fysiskt. Det har även förekommit psykisk och fysisk 

misshandel från biologiska föräldrar. När den signifikanta andra beter sig på detta sätt tar barnen 

efter det och under sin uppväxt börjar de själva utveckla ett liknande beteende.  

  
Stattin & Magnusson (1996) och Loeber & Farrington (1998) har båda kommit fram till i sin 

forskning att barnets egenskaper, uppfostringsmetoder samt kontakten med föräldrar har en stor 

betydelse för att personen ska bli kriminell. De flesta av respondenterna hade en förälder 

närvarande, men det fanns ett undantagsfall. I ett fall visade det sig att personen hade en trygg 

bakgrund där båda föräldrarna var närvarande i dennes liv, men att hen ändå hamnade i den 

kriminella banan. De personer som hade en trygg bakgrund kände att de oftast saknade spänning 

i sina liv. Detta går att knyta an till frågeställningen där föräldrarnas närvaro är en stor betydande 

faktor till påverkan av identiteten. 

  
7.2.3 Brist på identitet som faktor 

Bristen på identitet kan ge svar på våra frågeställningar, där respondenterna själva ansett att det 

varit en faktor av att de inte haft någon att se upp till, söka spänning i livet eller behöva agera 

som någon de egentligen inte är. Spänningssökandet har lett till att vändpunkter skett i deras liv, 

då de började med droger. 

  
Det finns tendenser till att respondenterna känner en viss brist på identitet när de var barn och i 

den yngre tonåren. Bristen på identitet som de kände kunde vara att deras liv saknade spänning 

eller att de inte hade någon vuxen person som de kunde se upp till. För att fly livssituationen 

började många använda sig av droger och alkohol, dels för att de var nyfikna dels för att deras 

vänner tog det. Debuten för alkohol och droger var i den tidiga tonåren och går att koppla både 
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till Krohn (2001) och Trondman (2009), där de båda diskuterar vad det är som gör att en person 

börjar med sitt kriminella beteende. Krohn (2001) menar att ju tidigare en person börjar med det 

kriminella beteendet, desto mer ökar risken för individen att missanpassas socialt. Det var när 

respondenterna kom i kontakt med Unga KRIS som det gick bättre för dem att anpassa sig till 

samhället. Trondman (2009) diskuterar hur det går att förstå de kriminellas känslor. Han menar 

att personerna upplever en viss oro över hur de är som personer, vilket leder till att deras 

självbild definieras i förhållande till de saker som gör dem oroliga. Vår undersökning pekar på att 

identitetsskapandet skedde när vissa respondenter tog kontakt med personer med liknande 

bakgrund. Flera av respondenterna ansåg sig själva som snälla personer som egentligen inte ville 

vara kriminella. Detta går att koppla med Lalanders (2010) forskning där han kommit fram till att 

en person inte behöver ha en enda identitet, utan att de kriminella egentligen skulle vilja lägga 

sina aktiviteter på annat än kriminella handlingar. 

  
För att koppla teorin till det vi fått fram av respondenternas faktorer, går det att se en stark 

koppling till Goffmans begrepp bakre och främre rum. I det främre rummet tar individen på sig 

en viss typ av mask utåt, för att dölja de känslor som de egentligen känner i sitt bakre rum. Den 

mask de tar på sig i det främre rummet gör att de framstår som tuffa och hårda personer med 

respekt. När de sedan kommer i kontakt med det bakre rummet uppstår den negativa sidan av 

respekt. Detta är något som bidrar till att de börjar uppleva att en viss typ av vändpunkt börjar ta 

fart. 

  
Stämplingsteorin går att koppla till svaren vi fått fram genom att respondenterna blir stämplade 

som farliga av omgivningen, vilket leder till att de själva börjar se sig som farliga. Kopplingen 

till signifikanta andra går att se eftersom respondenterna inte haft någon vuxen som de sett upp 

till, vilket leder till att de börjat se upp till vännerna och personerna i sin omgivning. Jenkins 

resonemang angående hur barnet börjar identifiera sig, går att koppla till respondenternas debut 

till alkoholen och drogerna. De blir observatörer till det som sker mellan vännerna och det 

resulterar i att de själva börjar med alkohol och droger för att känna en gemenskap och för att 

skapa en identitet.  
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7.2.4 Upphörandet av kriminalitet 

Vändpunkterna i respondenternas liv har varit väsentliga för upphörandet av kriminaliteten. Det 

krävs att individen själv tar steget för att ett slut ska kunna finnas. 

  
Vi har funnit tendenser att respondenterna valt att sluta med det kriminella eftersom de ville ge 

sina liv en chans. Ett barn eller partner har varit faktorer som fått dem att vilja sluta för att kunna 

ha ett, enligt dem, “normalt liv”. Detta svarar på frågeställningen om faktorer som enligt 

respondenterna var betydande för vägen in i den kriminella banan. Det går även att se i den 

tidigare forskning från King (2013) som skrivit om ett slags “jag gör det för dem”- mentalitet, 

som fått dem att bli motiverade att förändra sina liv. I motsats till detta har Haigh (2009) skrivit 

att det är väsentligt att de inte ska sluta begå brott för någon annan än de själva, men vår empiri 

och den tidigare forskningen pekar åt båda hållen. Det kan vara bra att ha någon som hjälper och 

pushar en till att sluta vara kriminell, men i slutändan måste individen vara bestämd med att 

denne ska sluta. Respondenterna upplevde att det krävs stryka från individen att lösa sig ur ett 

beteendemönster och framförallt byta kontaktnät. Eftersom grupptrycket är en stark dynamik 

krävs det att de bryter sig loss. I den tidigare forskningen nämnde Haigh (2009) och Ryden- Lodi 

m.fl. (2005) att individen måste väga kring vinsterna och förlusterna innan de börjar begå brott. 

De kriminella behöver i vissa fall kapa banden vännerna emellan för att förändras. Dessa åtgärder 

behöver enligt oss förmodligen vidtagas även för dem som ska sluta begå brott. 

  
7.3 Slutsats 

Vårt, enligt oss, främsta fynd med uppsatsen är att inse hur viktig individens självbild är. 

Tolkningen av andras tankar om dem själva, präglar ofta respondenternas självbild. Eftersom 

andra har sett vissa av respondenterna som farliga har det kriminella livet tagit fart, då de insett 

att personer har respekt och är rädda för dem. Andra självbilder vi funnit i empirin är när 

självbilden rasat och de ansett sig själva, enligt vissa av respondenter, “värdelösa” och 

“misslyckade”. Detta har lett till att de gått djupare in i sin spiral av kriminalitet och tillslut när 

vändpunkten skedde, har de tagit sig ur denna. För att bryta denna spiral krävs det att personen 

får en betydande vändning som får dem att tänka klart. Under den tiden har respondenterna känt 

sig värdelösa, otillräckliga som föräldrar, misslyckade samt känt att livet inte varit värt att leva 

längre. Dessa känslor uppkom oftast när deras missbruk och kriminalitet började eskalera. 
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Eskaleringen skedde i vissa fall när respondenterna blivit lämnade av en betydelsefull person i 

deras närhet. Idag är flera respondenters syn på dem själva positiva och de känner att samhället 

börjar ta emot dem. 

  
Slutligen kan vi tillägga att det finns hjälp att få, men man måste själv be om den. Flera 

respondenter upplevde detta som en jobbig process. De ansåg att man behöver vara besluten om 

att göra det, annars faller man lätt tillbaka efter att man är klar med behandlingen. 

  
7.4 Metodkritik 

Vårt resultat har framkommit genom en narrativ metod, där vi tagit del av nio personers 

livsberättelser. Dessa har handlat om respondenternas liv innan, under och efter sin tid som 

kriminell. Fördelen med att använda denna metod är att respondenterna själva fått välja vad de 

velat dela med sig av till oss. De nackdelar som uppkommit under undersökningen var att 

respondenterna vid vissa tillfällen kände att de hade svårt att ta till sig frågorna samt veta var de 

skulle börja berätta. De tre huvudfrågor som vi ställde till respondenterna, var enligt 

respondenterna, i vissa fall stora att ta in. Detta ledde till att respondenterna kunde be om att få 

en mer tydlig startfråga. De hade gärna sett att det fanns fler frågor eftersom de kände att det var 

svårt att veta vad de skulle svara på de öppna frågorna. Detta kunde även bero på vilken 

intervjuvana respondenterna hade och om det var telefonintervjuer eller inte. I många fall hade 

respondenterna redan tidigare berättat sina livshistorier i samband med arbeten vid Unga KRIS, 

men för vissa var det nytt och blev därmed svårare. 

  
Om vi använt oss av en annan metod, exempelvis kvantitativ metod, skulle resultatet förmodligen 

sett annorlunda ut. Ifall en kvantitativ metod använts hade vi förmodligen inte kunnat gå in på 

djupet av deras livshistorier samt kunnat utvinna information kring vilka faktorer som var enligt 

respondenternas antaganden. Fokus på respondenternas egna berättelser var en stark anledning 

till valet av en narrativ metod. Denna metod har även gett oss möjlighet att kunna låta 

respondenterna tala fritt kring det som de kände var relevant. Resultatet hade även sett 

annorlunda ut om det var en mer strukturerad intervju med flera frågor. Detta för att vi hade lett 

respondenten till de svar vi önskade utefter förförståelsen av den tidigare forskningen. 
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Målet med undersökningen var att intervjua tio personer från Unga KRIS, dock kom vi upp i nio 

respondenter där anledningen var tidsbrist hos respondenterna. Trots detta har vi kunnat komma 

fram till intressanta resultat kring beteenden och faktorer som varit betydande för 

respondenternas kriminella liv. Vi har även funnit samband mellan respondenterna, vilket ökar 

trovärdigheten och kunskapen inom vårt resultat. 

  
7.5 Implikationer för forskning och praktik 

Den tidigare forskningen visar mycket kvantitativ empiri, vilket gjorde att vi ville bidra till den 

kvalitativa forskningen med vår undersökning. Den tidigare forskningen har oftast haft fokus på 

faktorer som bidrar till en persons kriminella liv. Det fokus som vi haft, och som vi vill bidra 

med, är respondenternas syn på sig själva och sitt kriminella liv. 

  

I undersökningen har vi gått in på djupet och lyssnat på deras ord, tankar och tro om vad det var 

som fick dem att hamna i den situationen. Detta är något som skulle kunna forskas vidare på, då 

den kvantitativa forskningen endast ger en översiktlig bild som inte går djupare än generella 

drag. Genom att fylla i en enkät utan att kunna förklara sig själv leder till att mycket kan 

misstolkas både från forskarens och respondentens sida. Genom att utföra en kvalitativ metod får 

vi även fram respondenternas ord och motverkar feltolkningarna. 

  
Anledningen till varför den kvalitativa forskningen kring ungdomskriminalitet bör utökas är, 

enligt oss, för att ge respondenterna ett tillfälle att berätta och dela sin syn på sitt liv samt vilka 

faktorer som de tror är väsentliga. Den kvalitativa forskningen kan fylla ut den känslomässiga 

biten av att vara kriminell, vilket är något som försvinner i den kvantitativa forskningen. 

  
Även om majoriteten av vår tidigare forskning har varit kvantitativ, har vi sett att det finns 

mycket som stämmer överens med resultatet som vi fått fram utav vår empiri. Något av detta har 

varit avslutandet av missbruket samt det kriminella. I den tidigare forskningen nämns det att 

individerna själva måste fatta beslutet att bryta upp med det kriminella. För att ta sig ur sitt 

missbruk och kriminalitet har respondenterna insett att det liv de levde, inte längre var hållbart 

och sökt hjälp för det. Unga KRIS har därmed haft en betydande roll för återanpassningen i 

samhället. De behandlingshem som de sökt till har varit ett fundament i deras livsförändring, där 
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de fått hjälp med drogerna och alkoholen, som vi funnit varit en stor faktor till det kriminella 

livet. Slutsatserna vi kan dra utifrån vår uppsats har varit att det krävs mycket för att ta sig ur det 

kriminella men att det viktigaste är att individen har viljan att hjälpa sig själv. 

  

“Om du vill ha hjälp, så finns det hjälp, våga bara be om det” 

- Intervju med Andreas s. 4 
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Bilaga 9.1 Missivbrev 

Hej, 

  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som under våren kommer att skriva på vår C-uppsats 

inom ämnet sociologi. 

 

Vår uppsats kommer handla om ungdomskriminalitet och syftet med uppsatsen är att få ta del av 

era berättelser och upplevelser innan ni kom till unga kris. 

  
Undersökningen kommer att ske i form av en intervju som är mellan 30-60 minuter, där ni får 

berätta er historia från tre olika tidpunkter innan kris. Vi vill försöka förstå vad som får 

ungdomar att börja och fortsätter begå brott och hur samt varför de tagit sig ur det. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om några utav er skulle vilja ställa upp på denna intervju mellan 

veckorna 14-17, så bjuder vi på fika och en förhoppningsvis vinstgivande trisslott :) 

 

Kontaktuppgifter 

  
Saarah Andersson Kurko 

070- 28 38 192 

saarah.ak@hotmail.com 

  
Vanessa Kienberger 

070- 46 11 217 

v.kienberger@gmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Saarah och Vanessa 
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Handledare 

Fredrik Palm 

018-471 51 93 

fredrik.palm@soc.uu.se 
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Bilaga 9.2 

 

Intervjufrågor 

  
Berätta om din första gång du begick ett avvikande beteende. 

 

 

Berätta vad som fick dig att fortsätta. 

 

 

Berätta vad som fick dig att sluta. 
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Bilaga 9.3 

Kodning av citat 

Utanförskap 

 

“ Det var första känslan som jag kommer ihåg utav utanförskap, att bli dömd av en auktoritär 

person, i det här fallet min dagisfröken”- Patrik (Signifikanta andra) 

“Ända sen jag var liten har jag vart väldigt retad lite halvmobbad, nej mobbad, så redan som liten 

kände jag den tunga tomheten, jag kände mig väldigt ensam” - Steve (Team/grupper, 

tillrättavisning) 

“men När jag började skolan där så kände jag mig utanför, mina föräldrar var skilda, jag var 

invandrare och när jag pratade svenska så pratade jag mer på stockholmska än skånska så jag 

blev retad av de andra.” - Carlos (Team/Grupper) 

  
Uppmärksamhet 

“de va väl, att eh när jag var liten så eh så fick jag inte vara på de ställen jag ville vara på. Jag 

ville bo hos min pappa men jag fick inte de å då så börjar ja trotsa å bråka hemma å  sen så tänkte 

jag de nej då kan jag lika gärna gå ut å sno nånting så de var väl mest de å då trodde ja att de 

gynnade mig med det visade ju sig att de gjorde de ju absolut inte å de är väl då att ja inte fick va 

hos den person jag ville va hos, som min far och a och a jag fick inte den uppmärksamheten av 

min mor som jag behövde  ha haft å massa sånna saker”- Mikael (signinfikanta andra) 

  
“Det var någonting som hände, jag tror jag bråka för första gången och så märkte jag att det var 

något jag var bra på… jag var bra på att slåss” – Steve (Spegeljaget) 

 

“ hehe, så jag lärde mig att jag kunde använda allt som föremål för slagsmål… allt från en stol, 

sten min kropp.. allt… och jag insåg att folk lämnade mig ifred, de började inte mucka med mig 

då jag var så aggressiv.  Asså jag såg ju upp till min far och ville va som han eftersom det inte 

var någon som satte sig på honom.” - Carlos (Spegeljaget) 
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Identitetssökning 

  
“de är verklighetsflykter, jag har haft sjuka skeva begär och behov av att hävda mig inför andra 

personer ”  “ Jag kan har känt mig sårad av mitt egna förflutna och inte vetat vart jag ska ta vägen 

med dessa känslor och varit våldsam.. så brottsligheten jag hållt på med, sen jag vart utsatt i 

samhället så har jag tagit på mig en yrkesbrottslighet för att jag inte sett ett annat alternativ att 

leva.”(Stämplingsteori) - Patrik 

  
“ Det var brist på identitet, inte ha någon samhörighet någonstans, de är asså på något konstigt 

sätt så fick det jag gjorde.. det fick mig att bli någonting…… i andra människors ögon och i mina 

egna” “Innerst inne så har jag alltid varit en väldigt fin och rädd kille, så som har gjort saker och 

ting för att jag söker upp… fan va töntigt att säga.. för att jag söker uppmärksamhet eller bara för 

att jag har haft väldigt mycket falsk stolthet.” - Steve 

( Bakre/främre rum) 

  
“Och jag ville ju vara den här ”ängeln” i mina föräldrars ögon. Framförallt i pappas, jag ville 

framstå som något helgon till dotter. och var därmed tvungen att ljuga för honom. Och när allt 

var bra och han frågade mig hur jag  mådde så svarade jag att jag mådde bra, för jag ville inte , 

jag vågade inte visa mitt inre, för jag var rädd.. om jag säger som det är så kommer jag inte ha 

kvar den här uppskattningen från ahmen från pappa. Och det sista jag ville var att bli av med 

honom. Eller förlora honom.” (Bakre/främre rum) 

  
“Och när jag FATTADE det asså det här kommer inte funka,  jag vart så jävla rädd, för att, jag 

vet inte varför.. jag vart bara så jävla rädd. Nu kommer mamma få veta, pappa kommer få veta, 

alla kommer få veta vilket jävla , vilken jävla idiot jag e. Mamma fick veta och pappa fick veta. 

Och då kände jag aja, men fuck it. Nu får jag visa den rätta sidan av mig typ… och då gick det 

egentligen bara utför”. - Kim (stämplinsgteorin) 

  
“Nånstans där började det, när jag var liten 4-5 års åldern, när ett barn behöver mycket kärlek och 

uppmärksamhet, eller jag behövde det iallfall, jag hade ju ingen far, ingen att se upp till. han gav 

mig ingen uppmärksamhet, han slog mig, gav mig mycket stryk, allt jag gjorde var fel, han 
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älskade bara sina egna bar, han kramade dem och gav dem pussar och gav kärlek, och jag fick 

ingenting sånt där”- Fabian (Signifikanta andra) 

  

Vad som fick dem att fortsätta (under tiden som kriminell) 

Berusningsmedel 

“asså det figurerade droger hela tiden å allt sånt där å dom hade jag umgåtts med även innan jag 

började med droger så fans det i min närhet väldigt mycket, så jag såg det inte som något konstigt 

sådära med alkohol och droger det var ungefär samma sak, liksom man berusar sig på nått sätt.” - 

Andreas (Barnets första fast i livet av identifikation sker genom signaler och interaktion mellan 

personer runt omkring barnet. Barnet blir därmed en observatör av det som sker mellan 

personerna (Jenkins, 2008, s. 78).) 

“Å när jag var 18 så hum eh gick jag en bartender utbildning å började jobba på krogen som 

bartender, började umgås i mycket såhär kriminella kretser ja blev tillsammans med en kille som 

va grovt kriminell eh um jag började gå ut och festa väldigt mycket å då hittade jag kokainet eh 

åh vart torsk direkt.” - Karin (Team/grupper) 

  
Jobbiga tider 

“Jag fick nå min botten” “ Jag levde inte när jag var vid liv” - “Jag började beblanda mig med 

jättejobbiga människor, farliga människor, ja, det var uh.. nu kommer jag hit igen, det var en 

jobbig tid” - Gustav;(team/grupper) 

“O sen är de framför allt så är det en sak som tog väldigt hårt på mig och fick mig att tänka efter 

de var att min familj, mina bröder å mina systrar tog avstånd  från mig när jag fick fängelse. De 

är en stor anledning också.” - Mikael (stämplingsteorin) 

Och jag lyckade fixa mig ända fram till semestern kom och när jag fick lite vilorum så att säga 

och på det här vilorummet så ehum min enda känsla var att jag hade inget liv liksom jag ville 

bara dö. De var mitt val så att säga, antingen så dör jag nu jag kommer att ta livet av mig själv 

också så ber jag om hjälp eh så att jag åkte hem till min morsa och förklarade för henne hur det 

låg till sen så gav jag bara upp a jag vart apatisk nästan. Nu får du hjälpa mig jag behöver hjälp 
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men jag orkade inte göra nånting själv så att ja hon fick hjälpa mig och fixa allting” - Andreas 

(Bakre och främre rum) 

“Men där så kände jag att jag kan inte hålla på såhär, jag kan inte vara 16 år gammal och bli 

anklagad för mordförsök, det här går inte.. eh… och då blev jag jätterädd, jag blev jätterädd för 

det jag höll på att bli .. och vad följderna skulle bli av mitt liv.. så jag blev jättedeprimerad och 

började dricka varje dag och så började jag även ta droger, och jag typ isolerade mig från hela 

världen, för att jag var så rädd för mig själv. –Kim (Spegeljaget) 

  
”asså innerst inne trodde jag att jag var värsta gangstern.. haha jävla psyko… mannen i spegeln, 

sen jag bah fan va du är misslyckad. Du vet .. asså jag jag tror det som är farligt med såhär 

mycket människor.. som när allting slutar fungera.. när man verkligen börja tro på den här 

mannen i spegeln.. antingen tror du att du är mer än alla andra… eller att mannen i spegeln .. 

eller kvinnan säger till dig att du är så jävla värdelös… asså du har inget att leva för, jag tror det 

är jättejobbigt när man börjar tro på det där, slutar försöka kämpa..”  (Spegeljaget & 

Stämplingsteorin) 

  

“Jag kommer ihåg såhär små minnen typ ifrån när jag är tretton, att killarna varit ute och gjort rån 

och kommit hem till oss med alla pengar och som trettonåring blir det WOOW wooow, sådär, så 

vill jag bli.” (sekundära andra, bror) 

  
Bra tider/minnen 

“Jag började röka hash när jag var typ 16 år och det med vänner jag har känt i flera år , så jag kan 

inte skylla på några andra, jag var nyfiken helt enkelt, jag kan inte säga exakt varför, med det var 

en bra period av mitt liv, jag var lycklig.” - Fabian(Becker) 

“å ja älskade det här livet asså jag ljuger om jag säger att det var misär från första början för det 

var det inte eh det var mycket pengar som lockade,” - Karin 

“jag hade ingen tanke nångång på att sluta ja tänkte det här är mitt liv liksom eh jag kände mig fri 

och jag gjorde vad jag ville liksom” - Karin (Spegeljaget & När barnet blir äldre börjar barnet att 

identifiera sig själv på samma sätt som hen identifierar andra samt den ömsesidiga identifieringen 

sker mellan de båda (ibid s. 79). För båda hennes citat.) 
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“ börja hänga ute på stan, och där är jag ju.. börjar se små kickers springa runt omkring och robba 

folk, hänger på mcdonalds typ och känner sig jättecool, jättestora byxor, såhär snusnäsduk runt 

huvudet, ojojojoj fan va man såg ut hahah” - Steve (spegeljaget?) 

Vad som fick dem att sluta/ Vändpunkter 

“Eftersom att jag inte fick träffa henne(hans dotter)..så bestämde jag mig .. det här funkar inte.. 

Jag tar livet av mig om jag inte kan skärpa mig, jag vill ju vara en bra far åt min dotter, jag vill 

inte att hon ska växa upp utan en fadersgestalt som jag gjorde” - Fabian (Spegeljaget & 

Signifikanta andra) 

  
men jag kunde inte... kunde inte skilja på deras känslor och mina egna. Så jag tog på mig allas 

känslor och blev ännu värre. Och trodde att allting som de gjorde var mitt fel.. och det ledde till 

att jag sen försökte ta livet av mig.. men när jag försökte ta livet av mig, när jag vaknade upp på 

sjukhuset så kände jag ” nej, nu får det vara nog” jag kände  att det var ohanterligt, jag kuunde 

inte göra det här längre.. och då kröp jag,, jag kröp till mammas famn.. och så sa jag … ” hjälp 

mig” (hehe) då hjälpte hon mig” - Kim (Bakre rum) 
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Bilaga 9.4 Översiktstabell 

  

 Utanförskap Uppmärksamhet Respekt 

och 

rädsla 

Brist på 

identitet 

Alkohol Droger Nå botten 

Fabian   X X X X X X 

Thomas  X X  X X X  

Anna  X X X X X X X 

Steve  X  X X  X X 

Carlos  X X X X  X  

Mikael   X   X  X 

Karin   

 

  X  X X 

Andreas  X    X X X 

Gustav     X  X X 
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Bilaga 9.5 Vändpunkter 

  

  Avslutar för dem själva Avslutar för andra Blivit lämnade/avståndstagande 

Fabian X X X(flickvän+dotter) 

Thomas X     

Anna X X   

Steve X X X (flickvän+son) 

Carlos X     

Mikael X   X (familj) 

Karin X X   

Andrea

s 

X   X(flickvän) 

Gustav   X X(flickvän) 
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Bilaga 9.6 Grupptryck 

  

Fabian X(pundarkvarter, likasinnade vänner) 

Thomas X 

Anna   

Steve X(syskon, normalt alla rökte på) 

Carlos X Gängkriminell 

Mikael Började själv slutade i gäng 

Karin X(fest/drog kretsar) 

Andreas X(fester) 

Gustav X(vi och dem, droger) 

  
  
 


