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Abstrakt  

Ett av Malmös mest problemartade områden är Seved i stadsdelen Sofielund. I Seved 

finns det en mötesplats som heter Arena Online där unga från Seved och hela Malmö 

spenderar stor del av sin tid på grund av brist på sysselsättning eller underhållning. 

Syftet med studien är att undersöka om kriminalitet förekommer på Arena Online samt 

hur kriminaliteten upplevs, definieras och förklaras utifrån Arena Onlines personal och 

besökare samt deltagande observationer. Syftet är även att besvara vilket inflytande 

kriminaliteten har på ungdomarna på Arena Online och hur detta karaktäriseras utifrån 

intervjuer samt deltagande observationer. I studien har en mikro-etnografisk studie 

utförts på Arena Online med hjälp av kvalitativa intervjuer, observationer samt 

gruppdiskussion. I resultatet framkommer det att Arena Onlines personal samt besökare 

upplever att kriminalitet förekommer. Detta i form av öppet narkotikabruk samt 

narkotikaförsäljning. Kriminella upplevs karaktäriseras av ett nonchalant beteende samt 

behov av att synas genom dyra materiella tillgångar samt yttre attribut. Samma beteende 

och bekräftelsebehov anses förekomma bland unga kriminella på Arena Online. 

Författaren kan inte generalisera slutsatserna i arbetet då resultaten grundar sig på 

enskilda personers empiri, upplevelser och syn på kriminalitet. Slutsatserna kan dock ge 

en indikation på hur människor på Arena Online upplever kriminalitet och en viss 

koppling mellan strävan efter ekonomiska statusmarkörer genom att erhålla “snabba 

pengar” genom kriminalitet.  

 

Nyckelord: Malmö, Socialt utsatta områden, Kriminalitet, Status, Kvalitativ intervju, 

Upplevelse, Mötesplats 
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Inledning 
 

Mellan år 1975 och 1995 skedde en stor invandring till Sverige från bland annat forna 

Jugoslavien, mellanöstern samt Sydamerika. Invandringen var ett resultat av 

arbetskraftsinvandring samt flykt från politiskt krig (Altroushi & Lindo, 2009). Malmö 

är den sydligaste storstaden och bland den första storstaden invandrare först kommer till 

med anledning av dess geografiska läge. Detta bidrar till att majoriteten stannar i Malmö 

eftersom de upplever gemenskap i ett främmande land med många av samma etnicitet 

och religion i samma stad. Av Malmös omkring 300 000 invånare uppskattas omkring 

30 procent vara utlandsfödda (malmo.se). Altroushi och Lindo (2009) menar att 

invandrare har upplevt svårigheter med att få jobb och en inkomst för att kunna försörja 

sig själva och sin familj: något som tros kunna leda till desperata åtgärder med ökad 

marknad i form av svart arbetskraft och kriminalitet. Detta styrks även av Mucchiellis 

(2009) tidigare forskningar som menar att kriminalitet är vanligt förekommande bland 

arbetslösa ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Kan invandringen ha en 

bidragande roll på kriminaliteten i Malmö?   

Statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ visar en ökad utveckling i flera 

brottskategorier i landet. Stockholm, Göteborg och Malmö är de städer som utmärker 

sig i brottsstatistiken som de mest utsatta städerna (Skinnari, Vesterhav & Korsell, 

2007). År 2016 hade Malmö flest antal skottlossningar i landet, fler än storstäderna 

Göteborg och Stockholm tillsammans. Detta har uppmärksammats i media där den 

bakomliggande orsaken anses grunda sig i kriminella konflikter i form av organiserad 

brottslighet och gängkriminalitet (Gad, 2016). Malmös geografiska läge möjliggör 

illegal import samt export med hjälp av Öresundsbron samt dess korta avstånd från 

hamn till hamn mellan Sverige och Danmark (Granath, 2011).  

I Malmö finns ett flertal stadsdelar som karakteriseras av segregering, utanförskap och 

social otrygghet. I dessa stadsdelar är kriminalitet vanligt förekommande (Häggström, 

2011). En av dessa stadsdelar är Sofielund och området Seved beläget i södra Malmö. 

Majoriteten av de boende i Seved är invandrare med utländsk bakgrund, låg 

socioekonomisk standard samt låg sysselsättning. Här råder hög kriminalitet samt 

brottslighet och drogförsäljning sker öppet (Funke, 2008). Polisen bedömer att 

narkotika-verksamheten är det mest problematiska i dessa områden samt att det är den 

vanligaste och den mest förekommande inkörsporten till en kriminell karriär (Lindblom, 

2013).  Narkotikaförsäljning sker exempelvis i trapphus och de som säljer är oftast 

beväpnade (Magda Gad, 2016). Kriminaliteten i Seved är svårhanterad menar polisen. 

De kriminella anses vara “förlorade” och preventiva insatser bedöms inte vara 

lönsamma då de betraktas som vuxna (Rothenberg, 2011). Hur kan situationen i Seved 

lösas då denna uppfattning är så utbredd?  

Invånarna i Seved har själv skapat olika strategier för att bekämpa kriminaliteten och 

öka tryggheten i området. Detta genom att skapa en ökad sysselsättning bland invånarna, 
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exempelvis genom jobb, trygghetspatruller, skapandet av en fotbollsklubb samt ökat 

utbud av mötesplatser (Landelius, 2017; - Davidsson, 2016). En mötesplats som har 

utvecklats och fått en central roll i Seved är Arena Online.  

Carlsson och Persson (2001) beskriver att människan alltid har haft ett behov av att 

umgås samt att träffas i sociala sammanhang. Gemenskap är en essentiell och 

grundläggande faktor för människan för att skapa en social trygghet, samhörighet och 

inkludering i samhället. Lalander (2010) menar att även ett kriminellt umgänge bidrar 

till en känsla av stabilitet och samhörighet. Kriminella använder sig av olika 

mötesplatser för att bygga upp ett nätverk och social trygghet (Bergström, 2004). Kan 

det dessutom finnas samband mellan mötesplatsen Arena Online och kriminalitet?    

Problemformulering 
I Malmö finns flertal stadsdelar som karaktäriseras av segregering, utanförskap, social 

otrygghet samt låg sysselsättning. I dessa stadsdelar är kriminalitet vanligt 

förekommande. En av dessa stadsdelar är Seved beläget i södra Malmö. Ett ökat utbud 

av mötesplatser har utvecklats i Seved med syfte att öka sysselsättningen och socialt 

umgänge bland invånarna. Det är av stor betydelse att undersöka om kriminalitet 

förekommer på Arena Online då kriminella använder sig av olika mötesplatser för att 

bygga upp nätverk och social trygghet. Denna kunskap kan bidra till att belysa 

mötesplatsers betydelse för utvecklingen av kriminalitet i socialt utsatta områden där 

hög kriminalitet förekommer. Vidare kan detta möjliggöra att preventiva insatser 

utvecklas i syfte att förhindra kriminaliteten och dess utveckling.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka om kriminalitet förekommer på Arena Online samt 

hur kriminaliteten upplevs, definieras och förklaras utifrån Arena Onlines personal och 

besökare samt deltagande observationer. Syftet är även att besvara nedanstående 

frågeställning. 

● Vilket inflytande har kriminaliteten på ungdomarna på Arena Online och hur 

karaktäriseras detta utifrån intervjuer samt deltagande observationer.  

 

Metod  
 

Det finns olika sätt och metoder som används för att komma fram till ny kunskap. Inom 

forskningsvärlden är det vanligt att det är en uppdelning mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder syftar till att besvara det objektiva, 

exempelvis genom statistik. Kvalitativa metoder syftar till att besvara det subjektiva 

med hjälp av intervjuer och observationer (Starrin & Svensson, 1994). Studien baseras 
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på datainsamling med kvalitativa metoder i form av kvalitativa intervjuer och 

observationer.  

 

Design 

 

Den valda metoden i denna uppsats är en mikro-etnografisk fallstudie i Seved på 

internetcaféet Arena Online. En etnografisk studie betecknar en kvalitativ metod och 

omfattar bland annat intervjuer och deltagande observationer (Bryman, 2011). 

Författaren ansåg att en kombination mellan dessa metoder var lämpligt för att iaktta 

individernas upplevelser och beteenden i Arena Online. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer fångades individernas upplevelser medan observationerna fångade upp 

beteenden på Arena Online. Kännetecknande för en etnografisk fallstudie är en hög 

närvaro och närkontakt till det studerade området och dess målgrupp över en längre 

tidsperiod. Observationer i form av beteendemönster och materiella förhållande 

uppmärksammas och analyseras. Iakttagande observationer har gjorts på besökarna på 

Arena Online med fokus på beteende samt yttre attribut i form av materiella tillgångar 

och markörer. Observationerna styrker genomförda intervjuer och citat i studien. Även 

inomhus- samt utomhusmiljön har observerats och studerats på Arena Online. En 

kontinuerlig återkoppling mellan teori och empiri används för att ge vägledning i 

studien. Att utföra en helt etnografisk studie kan ta flera år, Bryman (2011) menar därför 

att det är mer lämpligt att utföra en mikro-etnografisk studie, vilket är anpassat till 

undersökningar och studier med begränsad tidsram. Inom etnografisk forskning är den 

vanligaste datainsamlingsmetoden framförallt observation, vilket utförs under fältarbete 

(Denscombe, 2014). Den vanligaste typen av intervjuer som förekommer inom 

etnografiskt forskande är semi strukturerade intervjuer och gruppintervjuer som 

undersöker människors attityder, vilket författaren gör i detta arbete. Den form av 

observation som oftast associeras med etnografi är deltagande observationer. Det 

används för att undersöka livsstilar, kulturer och specifika sociala grupper. Den 

deltagande observatören deltar i situationer och miljöer som den observerar. Författaren 

till denna studie har varit i lokalen och interagerat med besökarna och personal för att 

fånga deras uppfattning om upplevelserna av kriminalitet som sker på Arena Online. 

Det är vanligt att forskaren är öppen om sin forskarroll, dock kan forskaren ha en hemlig 

roll vilket kallas för ”disguised observation”. Eftersom den metoden är etiskt 

problematisk använder denna författare sig istället av en öppen forskarroll. En öppen 

forskarroll innebär att forskaren har en offentlig roll genom att inte agera hemlig eller 

under “täckmantel”. Arena Onlines personal har i studien haft kännedom om att 

forskaren genomfört observationer. För att utföra en observation med en öppen 

forskarroll behövdes ett godkännande av Arena Onlines personal, vilket gavs. Den 

öppna forskarrollen utfördes genom att presentera syftet av studien till besökare och 

personalen på Arena Online.  
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Kvalitativa metoder, med hjälp av semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer, används för att eftersträva kunskap och förståelse om hur invånarnas 

definierar och upplever kriminaliteten i Seved och Malmö. Kvalitativa intervjuer hölls 

enskilt och i informella gruppsamtal i form av diskussioner. Detta för att identifiera om 

det finns skillnader eller likheter hos deltagarnas upplevelse och syn på kriminalitet. 

Detta innebär att författaren har en roll som deltagande observatör där denne lyssnar på 

vad som sägs i samtal mellan individerna själva och författaren själv som observatör 

(Bryman 2011).  

 

Urval och avgränsningar 

 

Seved är ett socialt utsatt område där det råder stor brist på sysselsättning samt att 

kriminaliteten sker öppet. Arena Online är en öppen mötesplats i Seved som erbjuder 

sysselsättning i form av datorspel för ett stort antal besökare varje dag. Besökarna är av 

olika etnicitet, åldersgrupper samt väldigt mansdominerat. Som namnet antyder är 

Arena Online en arena inte bara för spel utan även för möten mellan olika människor 

med olika syften som till exempel att umgås och kriminella som knyter kontakter och 

gör illegala affärer med varandra. Enligt personalen på Arena Online är majoriteten av 

besökarna bosatta i Seved. Därmed har besökarna i denna studie en representativ roll 

för invånarna i Seved.  

Inget kriterium finns gällande kön och etnicitet. Av etiska anledningar valdes ungdomar 

under 15 år att inte intervjuas då det behövs målsmans medgivande.    

Vid rekryterandet av intervjupersoner använder författaren sig av snöbollsurval, vilket 

är ett icke-slumpmässigt urval (Denscombe, 2014). Urvalet grundas i att respondenter 

som anses vara relevanta för studien intervjuas. Detta urval är med största sannolikhet 

inte representativt och kan inte generaliseras menar Denscombe (2014).  Därmed tog 

författaren kontakt med personalen på Arena Online i syfte att hitta relevanta 

respondenter. Med hjälp av personalens kunskaper om vilka av besökarna som var mest 

frekventa föreslogs vissa personer som kunde delta i intervjun. Urvalet baseras på deras 

höga närvaro på Arena Online under en längre tid, samt att de anses ha hög validitet i 

att kunna besvara studiens frågeställningar enligt Arena Onlines besökare. En 

gruppdiskussion genomfördes som involverade cirka 10 till 15 personer där inga 

kriterier fanns. Detta på grund av lokalens utformning samt att varje person har sin 

reserverade plats. De som ville delta deltog.  

Tillvägagångssätt 

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att det finns olika sätt att göra studier trovärdiga. Det 

görs genom att granska studiens transparens, vilket innebär en tydlig redovisning för 

läsaren om hur själva processen för inhämtning av resultat utförts. Nedan beskrivs hur 

arbetet gick till väga.  



 7 

Personalen på Arena Online kontaktades för samtycke att få utföra intervjuer med 

personal samt besökarna på Arena Online. Efter samtycke togs kontakt med personalen 

på Arena Online för förfrågan om vem som kunde ställa upp på intervju. Under arbetets 

gång uppmärksammades de mest frekventa besökarna på Arena Online vilket ledde till 

förfrågningar om de kunde delta i intervju.  

Sammanlagt utfördes sex semistrukturerade intervjuer. Tre intervjuer med besökare på 

Arena Online och tre intervjuer med personalen. Vid samtliga intervjuer användes en 

intervjuguide som bestod av olika antal frågor beroende vem som intervjuades. Detta 

för att minska chanserna att komma iväg från syftet med arbetet för att följdfrågor kom 

att ställas under intervjun. Dessutom utfördes ett informellt gruppsamtal som omfattade 

cirka 10 till 15 personer. Detta i samband med att internetuppkopplingen var ur funktion. 

Det uppstod en givande diskussion som varade i cirka en timme, vilket beskrivs senare 

i arbetet. Som samtalsledare i intervjuerna hölls ett tillbakadraget förhållningssätt. Detta 

i syfte för att skapa en trygg stämning för de som intervjuades med avsikt att kunna tala 

fritt utan att behöva känna sig granskade eller dömda. 

Under arbetet gjordes deltagande observationer. Eftersom etnografisk forskning kräver 

lång tid var det lämpligt att utföra en mikro-etnografisk studie. Författaren väljer att utgå 

från en deltagande observation för att få en uppfattning om sociala samspel och 

upplevelser som sker i den specifika kontexten, vilket är Arena Online. Fältarbetet 

bygger på observationer av besökarnas miljö i lokalen och intervjuerna syftar till att ge 

en inblick av besökarnas upplevelser. Enligt Björndahl (2005) kan observationer ha 

olika karaktär som exempelvis strukturerad och ostrukturerad observation. En 

strukturerad observation bygger på ett strikt observationsschema, vilket kan försvåra 

möjligheten att se helheten (Björndahl, 2005). Den ostrukturerade observationen kräver 

inget observationsschema och var därmed lämplig för författaren med hänsyn till 

tidsbristen och förutsättningar att kunna utföra en strukturerad observation.  

Författaren har befunnit sig på plats i lokalen i minst fyra dagars perioder per vecka 

under en månad period. Författaren befann sig i lokalen både under dagtid och kvällstid. 

Detta för att få en övergripande blick ifall det förekom tydliga mönster beroende på 

tiden man befinner sig i Arena Online. Bryman (2011) menar på att människans minne 

inte är helt pålitlig och måste därför föra anteckningar under observationerna. Det är 

viktigt att anteckningarna är detaljerade och deskriptiva för att kunna sammanfattas vid 

en annan önskad tidpunkt. Telefonen används istället för anteckningsblock och penna 

för att föra anteckningar på observationer. Detta då anteckningsblock och penna gör att 

människor blir medvetna om att en observation sker menar Bryman (2011). För att 

stärka trovärdigheten i studien antecknades observationerna samt att de kvalitativa 

intervjuerna spelades in. Intervjuerna transkriberades för att senare användas i korrekta 

citat i arbetets resultat del. Vid transkribering av intervjuerna kunde författaren se 

tydliga samband och likheter i det inhämtade materialet utifrån genomförda intervjuer 

och genomförd gruppdiskussion. Detta resulterade i att tre underkategorier skapades 

med liknande innehåll. Vidare analyserade författaren dessa mönster som utvecklades 

till teman och kategorier som: mötesplatsens innebörd, strävan efter pengar samt status 
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och offentlig kriminalitet. Första gradens analys är när forskaren beskriver en tunn 

beskrivning av det som observerats (Fangen, 2005). Exempel på detta är beskrivningen 

av miljön i resultatdelen. Andra gradens analys utförs på ett djupare plan med koppling 

till en eller flera teorier (Fangen, 2005). Exempel på detta är att observationerna samt 

intervjuerna kopplas till både kapitalteorin samt strainteorin och tidigare forskning. 

Vidare beskriver Fangen (2005) den tredje gradens analys som innebär att belysa 

underliggande tolkningar och handlingar som dolda intressen och drivkrafter som sen 

kopplas till ett specifikt teoretiskt perspektiv. Detta genomförs i analysdelen utifrån de 

insamlade resultaten. Därefter diskuteras arbetet i helhet för att slutligen kunna dra 

slutsatser samt identifiera förslag på framtida åtgärder   

 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att ytterligare sätt att öka en studies trovärdighet är 

till exempel genom triangulering. Här samlas information såsom teorier, 

insamlingsmetoder och andra källor som styrker och återspeglar resultatet. För att öka 

trovärdigheten i studien har jag utgått från transkriberingar för att få mer korrekta citat 

i arbetet. Intervjuerna har analyserats med två teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning för att öka trovärdigheten analytiskt. Generaliserbarheten är i många 

avseenden kopplat till en studies trovärdighet inom kvalitativ forskning. Dock är det 

inte lika förekommande i kvalitativ forskning då inget systematiskt statistiskt urval har 

gjorts (Ahrne & Svensson 2011). Sex intervjuer och ett informellt gruppsamtal har 

genomförts under arbetet. Det går inte att generalisera slutsatserna i arbetet då resultaten 

grundar sig på enskilda personers upplevelser och definiering av kriminalitet. 

Slutsatserna kan ge en indikation på hur människor på Arena Online upplever 

kriminalitet.  

Denscombe (2014) beskriver att generaliserbarheten i en etnografisk studie är beroende 

av vilket syfte den utförs i. Vanligtvis blir studien mer generaliserbar om den kopplar 

detaljerade beskrivningar av olika miljöer, grupper och kulturer i samband med att 

producera upptäckter som har generella följder. Lyckas man med detta leder det till att 

etnografiska studier producerar mer generaliserad kunskap om mänskliga samhällen. En 

etnografisk studie blir mer generaliserbar ifall forskare jämför sina upptäckter med 

tidigare upptäckter inom liknande etnografiska studier (Denscombe 2014).  

 

Etiska överväganden 

 

Enligt Lagen (2003:460) om etikprövning ska forskning som avser att studera 

människor avse att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet. 

Innan de genomförda intervjuerna har de olika etiska kraven tagits i beaktning. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
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(Kalman & Lövgren, 2012). Informationskravet och samtyckeskravet utgör tillsammans 

ett gemensamt krav och kallas för ett informerat samtycke. Dessa handlar om att 

respondenterna får ingående information om studien för att ge insyn till vad de 

samtycker till. Det informerade samtycket gavs av samtliga respondenter i intervjuerna 

i denna studie. Vid gruppdiskussionen framförde författaren till denna studie en önskan 

att anteckna utsagor som var lämpliga att ha med i studiens material. Samtliga deltagare 

i gruppdiskussionen gav sitt samtycke i form av verbal bekräftelse.  I informationen 

framgick syftet med studien samt hur resultaten används och förvaras. Transkriberingar 

från intervjuerna sparas som ett eget dokument och finns endast tillgängligt för 

författaren. I arbetet nämns inga namn med avsikt att skydda respondenternas identitet. 

Att delta i intervjuerna är frivilligt och respondenterna kunde när som helst under 

intervjun välja att inte fortsätta. Inget samtycke inhämtades av besökarna på Arena 

Online innan observationerna då detta inte är ett krav. Enligt Forskningsetiska 

delegationen (2002) behövs inte forskningspersonernas samtycke vid observation på 

offentlig plats. Konfidentialitetskravet är ett krav för att utföra intervjuer och handlar 

om handhavandet kring uppgifter som inhämtas. I denna studiens fall handlar det om 

känsliga uttalanden som kan påverka personens integritet. Det är därför viktigt att 

insamlade uppgifter hanteras på ett säkert sätt, vilket respondenterna har blivit 

informerade om. Författaren har tagit hänsyn till största möjliga konfidentialitet. Detta 

genom att inte identifierat respondenterna utifrån kön, ålder, karaktär och etnisk 

bakgrund. Respondenterna har i detta fall avidentifierats. Nyttjandekravet är ett krav på 

att alla uppgifter som erhålls får endast användas för studiens forskningsändamål 

(Bryman, 2011). I arbetet har respondenterna fått tillgång till färdig transkriberade 

dokument. Detta för att minska risken för fel samt eventuella missförstånd.   
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Tidigare forskning 

Det finns inga vetenskapliga studier gjorda i Seved som beskriver sambandet mellan 

kriminalitet och en mötesplats i det socialt utsatta området. Istället lades fokus på 

tidigare forskning avseende socialt utsatta områden och dess samband med kriminalitet, 

omgivningens betydelse för utvecklingen av en identitet som kriminell samt 

utvecklingen av gängkriminalitet. Dessa forskningsområden valdes selektivt ut då de 

kan ses som grundpelare i detta arbete samt ge läsaren inblick i vad arbetet handlar om.  

 

Socialt utsatta områden och dess samband med kriminalitet 

Brottsförebyggande Rådets rapport, BRÅ (2017:7) lyfter upp att brott mot enskild 

person och egendomsbrott är mer förekommande i områden som enligt BRÅ beskrivs 

som socialt utsatta. Dessa områden visar ett tydligt mönster, där vissa grupper i 

samhället upplever större känsla av otrygghet än andra grupper. Exempel på grupper 

som upplever otrygghet är individer som bor i flerfamiljshus och de med lägre 

utbildningsnivå. Enligt BRÅ (2016:20) är brottsligheten i Sverige högre i vissa områden 

än andra. Dessa områden utmärks av sociala problem som låg socioekonomisk status, 

segregation, hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Det är vanligt att andelen 

invånare i socialt utsatta områden domineras av människor med utländsk bakgrund. Ett 

av dessa socialt utsatta områden som framkommer i BRÅ:s rapport som särskilt utsatt 

är Södra Sofielund i Malmö där Arena Online är lokaliserad (BRÅ, 2016:20). Vidare 

beskrivs det att socialt utsatta områden definieras av låg socioekonomisk status samt att 

de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Denna inverkan utgörs av 

skrämseltaktiker i form av hot, öppen narkotikahandel och skottlossningar.  

Ristalammi (1994) har år 1994 i sin avhandling studerat och intresserat sig i diskurser 

som samhället skapat i ett segregerat bostadsområde i Malmö. Avhandlingen syftar till 

att belysa hur invånarna bemöter den bild som finns av området. Mediala och 

samhälleliga diskurser beskrivs som faktorer som haft stort inflytande för skapandet av 

en negativ bild av området, samt utvecklingen av stigmatisering i samhället. Invånarnas 

identitet är starkt kopplade till området vilket påverkar deras självuppfattning. En 

uppfattning om området utvecklas även hos människor som inte är bosatta i området, 

vilket skapar en känsla av skam hos invånarna. Ristalammi (1994) menar att invånarna 

hamnar i försvarsposition i sociala sammanhang med människor utanför området. Detta 

för att försvara bostadsområdet samt då den egna identiteten hos invånarna är hotad. I 

dessa områden är kriminalitet relativt hög. Stigmatisering och utanförskap leder till att 

ilska skapas. I statens offentliga utredning (SOU 2006:73) framkommer det att unga 

vuxna invånare i ett stigmatiserat område ses som kriminella och farliga. Det 

framkommer även att kriminaliteten i ett stigmatiserat område grundar sig i att 
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invånarna inte får respekt, tillhörighet, pengar och status. Istället utsätts invånarna av 

utanförskap, marginalisering samt stigmatisering (SOU 2006:73).  

I Paris förorter år 2005 uppstod ett upplopp som studerades av Mucchielli (2009). I 

studien intervjuades upprorsmakare och boende i det socialt utsatta området som blev 

drabbat. Upprorsmakarna som utförde destruktiva handlingar bestod mestadels av 

arbetslösa ungdomar med utländsk bakgrund. Dessa socialt utsatta områden består till 

stor del av immigrantgrupper från olika delar av världen, vilket har skapat en bristande 

social gemenskap inom området. Områdena har extremt höga nivåer av arbetslöshet 

samt en osäker eller svag anknytning till samhällsinstitutioner. Mucchielli menar att de 

oroligheter som råder i socialt utsatta områden beror på hög grad av segregation och kan 

knytas till människor med socioekonomiska problem (Mucchielli 2009). Även 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2011) menar att oroligheter i 

socialt utsatta områden präglas av segregation och socioekonomiska problem, vilket 

bidrar till utanförskap, misslyckad skolgång och arbetslöshet. I tidigare forskning från 

1960-talet studerade Michael Haas socialt utsatta områden (Haas, 1986). Haas förklarar 

i sin granskning av tidigare rapporter att avvikande beteende i socialt utsatta områden 

förklaras utifrån en misslyckad assimilation. Michael Hass menar (1986) att de 

amerikanska upplopp som skett förr i tiden haft kopplingar till etniska faktorer. Vissa 

teoretiker menar att upploppen beror på allmän fattigdom och ojämlikheter hos 

upprorsmakarna, medan andra menar att det beror på alienation och frustration (Haas, 

1986).  

Miller (1977) har utfört tidigare forskningar på gängkriminalitet i USAs storstäder New 

York, Los Angeles, Detroit, Philadelphia och San Francisco under 1970 talet. 

Gängmedlemmar var dominerat av killar från 10 till 21 år gamla. Dessa ungdomar 

bodde i områden med låg socioekonomisk standard som var dominerat och 

överrepresenterade av etniska minoritetsgrupper med låg utbildning och låg inkomst 

(Miller, 1977). Miller (1977) hävdar att gängkriminaliteten motiveras av strävan efter 

materiella tillgångar och en kontroll över det lokala området. 

I BRÅ:s (BRÅ, 2001:15) rapport om kriminell utveckling framkommer det att 

brottsligheten i samhället influeras av faktorer som den fysiska och sociala närmiljön 

individen lever och utvecklas i. Exempel på faktorer är bostadsområdets uppbyggnad, 

socioekonomisk struktur samt förekomsten av lätt åtkomliga brottsobjekt. Den 

socioekonomiska faktorn kan i vissa fall bidra till en ökad risk för en individs kriminella 

utveckling (BRÅ, 2001:15).  
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Omgivningens betydelse för utvecklingen av en identitet som 

kriminell 

 

Sarnecki (2003) menar att det är viktigt ur ett kriminologiskt perspektiv att se till hur 

den kriminelle utvecklar en identitet och lyfter här omgivningen som en bidragande 

roll till detta. Den kriminelles identitet och självbild baseras på omgivningens 

bemötande (Sarnecki, 2003). Bergström (2004) stärker Sarneckis hävdande genom att 

förklara att utvecklingen beror på reaktionerna från omgivningen och menar till 

exempel att en icke kriminell i en icke kriminell omgivning som utför brottsliga 

handlingar får negativa reaktioner som därmed leder till att kriminaliteten inte 

fortsätter. Vid positiva reaktioner från omgivningen kan kriminaliteten uppmuntras. 

Bergström (2004) menar att kriminella bygger upp ett nätverk med andra kriminella då 

det skapar en miljö av bekräftelse och positiva reaktioner som främjar kriminaliteten. 

Även den norske kriminologiprofessorn Nils Christie (2005) som har studerat 

kriminalitet och dess kulturer menar att kriminalitet ofta ökar vid kontakt med andra 

kriminella. Detta då en positiv miljö skapas för de kriminella. 

Bartol och Bartol (2011) menar att vännerna har en viktig roll för utvecklingen av 

identitet som kriminell. En individ med normavvikande beteende upplever svårigheter 

med att skaffa vänner i samma ålder. Oftast hittar individen vänner i äldre åldern och 

som är likasinnade. Detta förklarar Bartol och Bartol (2011) genom att individen ser 

upp till sina äldre vänner och försöker efterlikna deras beteende. Samma resultat 

förekom i en studie gjord av Patterson och Yoerger (2002) som visar att individens 

vänner har en bidragande faktor till vilka som löper större risk att utveckla brottsligt 

beteende. 

Utvecklingen av gängkriminalitet 
 

I Lars B Ohlssons (1997) avhandling förekommer det att ungdomar sällan ser sig som 

ett gäng utan mest som ett umgänge som delar gemensamma intressen. Utvecklingen 

av gäng tar form först när polisen och myndigheter ingriper.  Media och polisen 

uppmärksammar ungdomar i gäng vilket kan anses ha en bidragande roll till 

utvecklingen av gäng genom att de förstärker ungdomarnas gruppkänsla och 

gängtillhörighet. Ohlsson (1997) beskriver vidare i sin avhandling att ungdomar söker 

sig till gäng för att de känner sig utstötta och vilsna. Vilket beror på dålig kontakt med 

vuxna samt sociala problem med föräldrar. Gängtillhörigheten ger ungdomarna 

bekräftelse, spänning och stimulans (Ohlsson, 1997). Vidare förklarar Ohlsson i sin 

avhandling att det råder gemensamma intressen bland gängmedlemmarna. Exempel på 

intressen är bland annat drömmar i form av ekonomiska vinster samt planering av 

brott, vilket förstärker sammanhållningen. Ohlsson menar att kriminalitet i gängen 

förekommer först när ungdomarna utvecklat en livsstil som kännetecknas av dyra 

vanor. Då ungdomarna saknar inkomst begår de brott för att erhålla sin livsstil. Andra 
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orsaker till varför kriminaliteten utvecklas kan bero på arbetslöshet, fattigdom, dåliga 

förebilder samt behov av att bli sedda (Ohlsson, 1997). Charlotta Fondén (2001) 

förklarar i sitt kapitel i boken Den svenska ungdomsbrottsligheten att umgänget och 

grupptrycket är en bidragande orsak till att ungdomar blivit kriminella. Fondén (2001) 

menar att många ungdomar bär på en brottshistoria innan de kommer i kontakt med 

gruppen, men att umgänget och grupptrycket påverkat ungdomen till att bli mer 

brottsaktiv. Fondén (2001) menar att en annan orsak till varför ungdomarna söker sig 

till gäng kan bero på snabba pengar. Fondén redovisar även hur viktig 

grupptillhörigheten är för ungdomarna i gänget där gänget blir som en familj.  

Detta utgör en bakgrund för min förståelse av situationen i Seved eftersom den 

tidigare forskningen om socialt utsatta områden utgår från liknande områden som 

Seved, det vill säga områden med segregation, etnisk mångfald och låg 

socioekonomisk status. Tidigare forskning ger en inblick i hur omgivningen påverkar 

den kriminelles identitetsutveckling eftersom Seveds omgivning består av såväl icke 

kriminella som kriminella miljöer. Detta kan ge en inblick i vilken betydelse 

omgivningen har på individens utveckling, exempelvis besökarna i Arena Online.  
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Teori 
 

Två teorier; Kapitalteori samt Strainteorin har använts genomgående i arbetet för att 

analysera resultatet. Kapitalteorin används för att belysa hur sociala, ekonomiska, 

symboliska samt kulturella tillgångar påverkar individen genom klassificering i olika 

sociala rum. Genom kvalitativa intervjuer, observationer och gruppdiskussion kan 

teorin förklara hur Arena Onlines besökare klassificeras samt karakteriseras i det sociala 

rummet. Strainteorin förklarar att frustration finns hos individer med sämre 

förutsättningar som inte uppnår att leva upp till samhällets levnadsstandard, vilket kan 

leda till avvikande beteende och kriminalitet. 

 

Kapitalteorin 

 

Bourdieu (1999) menar i sin teori om kapital att människor skapar ett gemensamt 

samhälle som benämns som sociala rum. Bland människorna i olika sociala rum finns 

gemensamma intressen och egenskaper. Teorin förklarar skapandet av en gemensam 

klasstruktur vilken klassificerar människors sociala, ekonomiska, symboliska samt 

kulturella tillgångar. Kapital definieras som tillgångar som ger individen olika 

resurser, möjligheter och förutsättningar. Hög kunskap och kännedom om samhällets 

spelregler som berör ekonomin samt materiella tillgångar kännetecknar de ekonomiska 

kapitalen. Sociala kapital innebär kontakter och relationer i samhället som den 

enskilde har vilket exempelvis kan bidra till att den enskilda individen klättrar i den 

sociala hierarkin genom att exempelvis få en befordran i sitt yrke eller ökade 

möjligheter att få jobb genom kontakter. Kulturella kapital kännetecknar faktorer som 

bland annat utbildningsnivå, språkkunskaper, religion, konst samt seder och bruk som 

bidrar till ökad gemenskap bland människor i samma sociala rum. Symboliskt kapital 

innebär sammantaget ovan beskrivna tillgångar vilka används för att bedöma en 

individs individuella värde (Bourdieu, 1999). 

 

Strainteorin 

 

Den amerikanske sociologen Merton (1968) utvecklade Strainteorin. Teorin handlar om 

det engelska ordet “strain” som kan översättas till svenskans “frustration”. Det är strävan 

efter mål med bristande förutsättningar som definierar Strainteorin. Frustrationen 

grundar sig hos människor som inte har samma förutsättningar och legitima medel för 

att nå samhällets eftersträvade levnadsstandard. Merton (1968) lyfter upp fem 

anpassningsstrategier som individen använder för att motverka eller överkomma 

frustrationen. Dessa är konformitet, innovation, ritualism, tillbakadragande samt 

rebelliskhet. 
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Merton (1968) beskriver att individer som kategoriseras inom den konforma gruppen 

löper låg risk av frustration då förutsättningar och legitima medel finns för att nå en god 

levnadsstandard. Innovatörer är den grupp av individer som saknar förutsättningar och 

legitima medel men som hittar andra tillvägagångssätt för att uppnå dessa, exempelvis 

genom kriminalitet (Merton, 1968) Ritualister har likt de konforma alla förutsättningar 

och legitima medel för att nå samhällets levnadsstandard men som saknar mål. 

Ritualismen tar inte hänsyn till konsekvenser av olika handlingar och kan därför framstå 

som byråkrater. Detta resulterar normalt inte i brottsligt beteende. De tillbakadragna är 

den minst förekommande kategorin enligt Merton (1986). Hit hör grupper som anses stå 

utanför samhället. Dessa individer saknar både mål och förutsättningar samt legitima 

medel för att nå samhällets levnadsstandard. Hit hör grupper som exempelvis 

narkomaner och hemlösa. Rebellionister omfattar de personer som aktivt går mot 

samhällets normsystem. Till skillnad från tillbakadragande vill rebelliskhet skapa ett 

nytt system och ordning i samhället och kan använda brottsliga handlingar för att uppnå 

detta (Sarnecki, 2009).  

Brym och Lie (2006) kritiserar strainteorin då de menar att det finns ett väldigt brett 

spektrum av avvikande och kriminella beteenden som teorin inte behandlar. Dessutom 

kan motiven bakom brottsligheten vara mycket mer komplexa. Teorin fokuserar endast 

på avvikande beteende och kriminalitet som utförts av individer från lägre 

socioekonomiska klasser på grund av bristande förutsättningar och legitima medel för 

att nå sina mål. Kritikerna Brym och Lie (2006) menar att teorin inte kan förklara varför 

individer från medel- och överklassen utför brott då de har alla förutsättningar och 

legitima medel för att nå sina mål. Istället styrs deras motiv av girighet 

Teoriernas kärnpunkter är viktiga för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Strainteorin används för att förklara varför avvikande beteende uppstår i gruppen som 

besöker Arena Online medan kapitalteorin syftar till att beskriva de symboliska värdena 

hos individerna som befinner sig på Arena Online. Dessa teorier tillsammans hjälper att 

förklara olika aspekter av det resultat som inhämtats. Ett exempel är behovet för yttre 

attribut för att få status. Strainteorin förklarar strävan efter yttre attribut medan 

kapitalteorin förklarar varför ett behov av yttre attribut uppstår.  
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Resultat 
 

Resultatet nedan presenteras i en löpande text innehållande citat ur genomförda 

intervjuer som beskriver respondenternas upplevelser av Arena Online med hänsyn till 

kriminalitet. Vid transkriberingarna av intervjuerna dök tydliga och ständigt 

förekommande mönster i svaren upp. Vidare analyserade författaren dessa mönster som 

utvecklades till teman och kategorier som: mötesplatsens innebörd, strävan efter pengar 

samt status och offentlig kriminalitet.  

 

Vad är Arena Online? 

 

Arena Online är ett internetcafé i området Seved som grundades år 2010 av sex stycken 

privata entreprenörer. Idag drivs Arena Online av en ägare. Syftet med Arena Online är 

att skapa en mötesplats för såväl unga som vuxna. En mötesplats för att spela datorspel 

samt öka sysselsättningen bland rastlösa invånare. Internetcaféet har utvecklats till en 

populär mötesplats för invånarna. Arena Online består av cirka 70 datorer på en yta av 

300 kvadratmeter. Tillgängligheten till Arena Online är stor på grund av dess sena 

öppettider. Arena Online stänger tidigast klockan 02.00 vardagar och klockan 05:00 

helger. Antalet besökare är stort och frekvent och ingen åldersgräns krävs för att få 

besöka internetcaféet vilket möjliggör en mötesplats för alla åldrar (arenaonline.se). Hur 

kan en mötesplats utvecklas och få en så central roll i ett socialt utsatt område som 

Seved? 

  

Observationer av miljön på Arena Online 

 

Miljön på Arena Online kännetecknas av dämpad belysning och mörktonade fönster 

vilka inte möjliggör insyn i lokalen. Vidare är det varmt inne i lokalen på grund av 

många påslagna datorer samt besökare på en liten yta. Miljön inger ett lugn samtidigt 

som den inger en känsla av mystik. Utanför lokalen finns ett industriområde som ligger 

avskilt där det inte finns mycket trafik. Intill Arena Online finns dessutom ett gym (24 

Seven) och McDonalds som har öppet dygnet runt. Arena Onlines lokalisering bedöms 

därför kunna bidra till dess popularitet som mötesplats bland besökarna. På förmiddagen 

dominerades Arena Online av unga besökare medan besökarna på eftermiddagen och 

kvällen dominerades av äldre åldrar.  

Genomgående under observationerna sågs ett signifikant mönster hos besökarna på 

Arena Online gällande materiella tillgångar och markörer i form av kläder, smycken och 

bilar. Yttre attribut i form av dyra märkeskläder som exempelvis jackor till ett pris av 

cirka fem till tio tusen kronor dominerade bland besökarna. Utifrån författarens 



 17 

empiriska iakttagelser och respondenternas utsagor bekräftas att strävan efter att 

utmärka sig och synas upplevdes vara stor bland besökarna som varierade i olika åldrar. 

Under observationerna upplevde författaren att unga besökare på Arena Online försökte 

imitera de äldre besökarna genom att efterlikna de äldre med liknande beteende samt 

liknande kläder och smycken. Jackor av märket Parajumper eller Moncler samt klocka 

av märket Rolex var materiella markörer som var vanligt förekommande bland 

besökarna. Vidare bekräftar personalen att det finns tydliga mönster bland dessa 

märken. Majoriteten av besökarna bar även keps och luva inklusive “becknarväskan”, 

den så kallade “säljarväskan”. Denna typ av väska bars runt halsen på besökarna och 

innehöll ofta kontanter och narkotika, vilket besökarna hävdade. Dock gjordes ingen 

utpekning om att man var kriminell på grund av “säljarväskan” men respondenterna 

hävdade att de flesta kriminella har en “säljarväska”. Samtliga respondenter bekräftade 

att offentlig narkotikaförbrukning samt försäljning uppmärksammats trots att det satt 

två övervakningskameror längst bak i lokalen. Besökarna upplevdes vara mycket 

trendmedvetna genom att följa det senaste modet. Besökarna upplevdes sträva efter att 

äga så dyra materiella tillgångar som möjligt vilket ansågs vara mycket statushöjande. 

Personalen på Arena Online kunde bekräfta att det fanns ett mönster i att äga dyra 

materiella tillgångar eftersom det ansågs vara befogat för att “smälta in” och bli 

accepterad av besökarna på Arena Online. Utifrån observationerna ansågs inte finnas 

någon rädsla hos besökarna att visa upp sina tillgångar. Flera besökare visade 

exempelvis tydligt upp sina pengar i form av tjocka sedelbuntar utan rädsla för att bli 

rånade. Dock ansågs det, enligt författarens observationer, finnas en rädsla bland 

besökarna att bli avvisade och utstötta då gemenskapen och gemensamma intressen 

upplevdes vara mycket starka. Nedan följer ett citat från en av besökarna på Arena 

Online som beskriver ovanstående observationer.  

En kriminell, ja det är ju en utländsk, en invandrare. Ehh. Jackorna, asså de har alltid exakt 

samma jackor. Det är Parajumper och Moncler. Sen den lilla becknarväskan också som de bär 

runt halsen. Kepsen och luva också mycket viktigt vart de än är. De sitter här inne där det är 

svettigt. Mycket varmt...De sitter här cirka 90 procent av tiden med keps, luva och mössa som 

om de försöker dölja sig för kameran och för andras blickar typ så...Jag vet inte hur man ska 

förklara det mer. Det är bara en känsla man får bara man ser på dem och den känslan är av 

erfarenhet. De klart om en av besökarna kommer in och alla hans grabbar har på sig finaste och 

dyraste jackorna så kommer man själv eftersträva en för att passa in. För att passa in är det inte 

så enkelt som att köpa en vanlig tröja, eller spela något gemensamt spel. Utan det är de absolut 

dyraste jackorna i marknaden och för att få dem måste du antingen jobba häcken av dig eller 

hitta ett sätt och tjäna pengarna. Det är tyvärr inte så att de flesta jobbar annars hade dem inte 

varit här så mycket. En typisk kriminell i Arena har förmodligen massa kontanter på sig just nu 

och narkotika av något slag. - Respondent 1, besökare på Arena Online.  

Genomgående under observationerna sågs även ett tydligt mönster hos besökarna 

avseende beteende. Beteende i form av nonchalans, kaxig attityd och högljuddhet var 

beteenden som var karaktäristiska för samtliga besökare oavsett ålder. Vidare upplevdes 

besökarna vara oförsiktiga och oaktsamma genom deras sätt att prata samt markerade 

kroppsspråk. Ett tydligt kroppsspråk och utåtagerande var vidare karaktäristiska drag 

hos majoriteten av besökarna vilket enkelt kunde misstolkas som aggressivitet och 

frustration. Svordomar var vanligt förekommande både bland yngre samt äldre 
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besökare. Svordomarna användes kontinuerligt och spontant vilka inte ansågs ha någon 

emotionell laddning. Svordomarna ansågs vara en del av det vardagliga språket 

ytterligare en karaktäristika som användes för att synas och visa status. Ett annat 

beteende som också uppmärksammades hos besökarna var att många satte sig längst bak 

i lokalen. Under observationerna lades det märke till att det fanns färre kameror uppsatta 

längst bak i lokalen jämfört med längre fram. Nedan följer ett citat från en av besökarna 

på Arena Online som beskriver ovanstående observationer.  

Det finns ju många exempel på en kriminell...Ett tydligt beteende är ju kaxigheten…och sen 

svordomarna. Det finns de som kommer in med luvor som klär sig av märkeskläder och de 

flesta brukar sätta sig längst bak, de som håller på med grejer. Oftast sitter de längst bak det 

betyder de att de håller på med någonting som man egentligen inte borde. - Respondent 2, 

besökare på Arena Online.  

 

 

Mötesplatsens innebörd  

 

En negativ aspekt som lyfts fram av Arena Onlines personal är bristen på fritidsgårdar 

och mötesplatser för unga. Det upplevs vara en fördel att ha en plats att kunna tillbringa 

tid på när inget annat finns att göra samtidigt som det bidrar till att ungdomar inte vistas 

ute på gatan. En nackdel upplevs vara det faktum att Arena Online enkelt blir en 

mötesplats även för kriminella.  

”En av grejerna som är dåliga med Malmö stad och Sverige överlag är att det inte finns 

tillräckligt många fritidsgårdar, det finns inte tillräckligt många bra mötesplatser för unga och 

även om arena är en mötesplats där man själv måste betala osv så blir de som en fritidsgård 

ändå. Det är ett ställe där dem kan komma och chilla när dem inte har något annat att göra. Så 

många ungdomar slipper att vara ute på gatorna hela dagarna. Problemet dock är att det har 

sina fördelar och nackdelar, så är det så att samtidigt som det är bra att de inte behöver va ute 

på gatan så samlas även dem människorna som håller på med kriminalitet här och det blir en 

enkel mötesplats för dem också. Men jag tror att de är bra på just det sättet, de är ett ställe där 

dem kan vara så de inte behöver vara ute på gatorna hela dagarna” – Respondent, personal på 

Arena Online 

“Man kommer till Arena Online som rutin, det vill säga efter jobb, träning eller fritid. Många 

av de yngre besökarna har bekräftat att de kommer dit på grund av brist på något att göra, att 

det är kallt och man vill inte hänga i centrum där de äldre hänger. - Respondent, besökare på 

Arena Online.  

Utifrån författarens egna observationer, personalen samt besökarnas upplevelser finns 

en samhörighet och trivsel på Arena Online med ett gemensamt intresse av att spela 

spel, umgås samt knyta nya kontakter. Det upplevs oftast vara god stämning och fritt 

från bråk. Ett tydligt mönster som uppfattades utifrån författarens observationer var att 

majoriteten av besökarna hälsade på varandra i form av handskakning och kramar vid 

anländande till lokalen. Hälsningarna skedde oftast i stora grupper och inte med bara 
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enstaka besökare. Personalen på Arena Online bekräftar detta genom utsagor om 

besökarnas höga kännedom om varandra inne i lokalen.  

”Vi har ett Community här där nästan alla känner varandra och där det oftast är bra stämning 

och det är inte någon som bråkar och sånt. Folk kommer hit för att ha någon sysselsättning, att 

spela och koppla av och tänka på något annat än det dem håller på med. Man ser hur folket 

som kommer hit hälsar på alla här inne. Folk kan inte varandras namn men alla vet vem man 

är. Oftast känner dem igen dig på ditt smeknamn som du har på spelet när ni spelar 

tillsammans. Sen om man stöter på varandra på stan eller någon annanstans de klart man 

hälsar. “Respondent, personal på Arena Online.  

 

Offentlig kriminalitet 

 

Respondenterna ser sig själva som icke kriminella då de benämner kriminella som “de” 

i intervjuerna och sina utsagor. Respondenterna berättar att kriminalitet upplevs som 

vanligt förekommande på Arena Online i form av öppet bruk av narkotika samt offentlig 

narkotikaförsäljning trots kameraövervakning. Respondenterna hänvisar till att de 

kriminella tenderar att sätta sig längst bak i lokalen för att minska risken för att bli 

påkomna.  

“Kriminalitet är synligt i form av folk som brukar narkotika öppet och visar tydligt att de 

säljer” Respondent 1, personal på Arena Online.  

“De som är kriminella tenderar att sätta sig i raden längst bak i arena för att det inte finns några 

passningsvägar. De brukar oftast täcka upp en hel rad så folk inte sätter sig bredvid dem. Då 

rullar de joints och kan ”göra business”.” Respondent 1, besökare på Arena Online. 

“Ungdomarna har en ”skiter i-mentalitet” vilket innebär att de inte bryr sig om extra kameror 

utan ungdomarna klär på sig med keps och luva så deras ansikten inte syns.” Respondent, 

personal på Arena Online.  

 

Strävan efter status 

 

Enligt besökare och personal anses hög status i form av främst pengar vara en viktig 

faktor och strävan bland Arena Onlines besökare. Dyra bilar och bland annat kläder 

anses även ha stor betydelse för den symboliska statusen.  

”Jag skulle gissa på de flesta människor eller ungdomar på Arena Online tycker att hög status 

är viktigt vilket innebär cash. Hur mycket cash du har och hur mycket cash du visar att du har, 

vilken bil du har, materiella tillgångar i form av smycken samt vilka kläder du har på dig och 

hur mycket kontanter du har på dig. Sen har alltid brudar varit och kommer alltid att vara en 

statusgrej.” Respondent 2, besökare på Arena Online.  

“Vi brukar kolla upp registreringsnummer på de fina bilarna och det är bilar som går runt 

miljonen eller strax under. De flesta gångerna är de utchashade alltså de är utbetalda i cash, 

vilket inte är något man gör i dagens läge.” – Respondent 2, personal på Arena Online. 
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Gruppdiskussion 

 

En gruppdiskussion genomfördes med cirka 10 till 15 besökare på Arena Online. 

Författaren ställde en öppen diskussionsfråga om kriminaliteten i Arena Online.  En 

sammanfattning av gruppdiskussionen beskrivs nedan.  

Kriminaliteten ansågs vara väldigt tydlig vilket kunde ses utifrån diverse symboliska 

markörer i form av främst dyra märkeskläder. och dyra klockor. Flera personer nämnde 

att de under en eller flera tillfällen bevittnat offentlig narkotikakonsumtion samt 

försäljning. En återkommande aspekt som diskuterades i gruppen var att 

ungdomsbrottsligheten ansågs ha sjunkit drastiskt ner i åldrarna. Något som förklarades 

genom att kriminella lockar ungdomar med materiella tillgångar i form av exempelvis 

dyra jackor inklusive snabba pengar för att utföra brott av varierande genes. Pengar och 

symboliska markörer anses vara statushöjande och en garanti för att vinna respekt bland 

de kriminella, något som vidare anses motivera unga att begå diverse brott hävdar 

respondenterna. En annan aspekt som lyftes upp bland respondenterna var att 

ungdomskriminaliteten är ett sätt och en säkerhet för de etablerade kriminella att skydda 

sig själva genom att inte bli ertappade för mindre brott.  

“Dessa småttingar fastnar för märkeskläder. Kolla runt i Arena nu… ser du hur många som har 

kläder som kostar mer än vad deras barnbidrag är om året. I vår ålder hade du en Nike jacka 

eller Nikeskor och du var nöjd. I dagens läge älskar ungarna att visa upp sig på alla möjliga 

sätt. Antingen har du dyra märkeskläder eller så har du cash. Hela grejen handlar om att 

konstant visa hur mycket cash du har och har du inte cash, då får du fan göra ditt bästa för att 

visa att du inte har det. Det är därför de gör massa dumt för dem stora grabbarna. Detta blir 

värre och värre de ser vi. Kolla varje nyhet om en skottlossning, det är 14–15 åringar som går 

runt o skjuter folk på beställning… för vad? För lite pengar och status. De stora grabbarna vet 

att dem yngre får något skämt till straff på grund av deras ålder och utnyttjar det. Det är smart 

av dem äldre, jag ska inte ljuga men de inte lika smarta av dem små som är hungriga för cash, 

brudar och status” - Respondent, deltagare i gruppdiskussion på Arena Online. 

 

I gruppdiskussionen framkommer att Arena Online inte har någon direkt kriminell 

påverkan på besökarna. Det vill säga att man inte blir kriminell för att man besöker 

Arena Online eller väljer att befinna sig på mötesplatsen. Kriminalitet anses vara något 

som individen själv väljer att ansluta sig till eller vara delaktig i. Det förekommer 

däremot att Arena Online som social mötesplats utnyttjas av kriminella vilket enligt 

respondenterna anses vara synd då det finns ungdomar som besöker mötesplatsen i 

socialt syfte i form av att umgås eller spela datorspel. Bland respondenterna finns en 

kunskap och uppfattning om att Arena Online som verksamhet inte syftar till att verka 

som en kriminalitetsuppfostrande plats. Att kriminalitet förekommer på Arena Online 

tros enligt respondenterna vara en anledning av dess geografiska läge, Seved som 

socialt utsatt område där kriminalitet förekommer bland invånarna. En hypotes som 

framkommer i gruppdiskussionen är att det anses att kriminalitet inte hade existerat på 

Arena Online om mötesplatsen hade varit belägen i ett område med högre 

socioekonomisk standard i Malmö.  
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“Du blir inte involverad i kriminalitet och du inte själv väljer att ta den vägen...Det är inte så 

att du blir tvingad att bli kriminell bara för att du väljer att hänga på Arena Online...Här finns 

ju både lugna människor och folk som håller på med olagliga grejer. Sen är det faktiskt synd 

att Arena Online till viss del utnyttjas av kriminella när det finns lugna ungdomar som bara 

hänger här för att spela spel och umgås. När Arena startades så trodde väl ingen att kriminella 

skulle hänga här, så det är ju lite synd... Syftet med att Arena finns är ju inte för att driva 

kriminalitet utan förhindra det genom att ungdomar kommer från gatan där man håller på med 

sånt skit... Men ni vet det är ju lätt att det blir så här i Seved eftersom det är ghetto här...Men 

om Arena Online hade funnits i Limhamn du vet i ett sånt svenneområde där alla rika bor, så 

tror jag inte att det hade funnits kriminalitet innanför dessa väggar. - Respondent 2, deltagare i 

gruppdiskussion på Arena Online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 22 

Analys, diskussion och slutsatser 
 

Nedan analyseras och diskuteras den föreliggande studiens resultat gentemot tidigare 

forskning samt teorierna kapital- och strainteorin.  

Analys 

 

I författarens observationer och samtliga respondenternas utsagor framkommer att 

besökarna upplever en samhörighet och trivsel på mötesplatsen Arena Online. Att 

umgås och spela datorspel är det gemensamma intresset som råder bland besökarna. 

Carlsson och Petterson (2001) hävdar att människan alltid haft ett behov av att umgås 

och träffas i sociala sammanhang. Vidare menar de att gemenskapen skapar en social 

trygghet och samhörighet.  

Enligt respondenterna i resultatet framkommer att kriminalitet förekommer på Arena 

Online i form av offentlig narkotikakonsumtion samt försäljning. Utifrån deltagande 

observationer och intervjuer med respondenterna framkommer att strävan efter hög 

status är en viktig faktor bland majoriteten av Arena Onlines besökare. Hög status avser 

bland annat materiella tillgångar och symboliska markörer i form av kläder, smycken, 

bilar och pengar. Genomgående under observationerna sågs detta signifikanta mönster 

hos besökarna på Arena Online. Detta kan kopplas till kapital teorin som förklarar att 

människor delas in i olika sociala rum beroende på gemensamma intressen, egenskaper 

och sociala, ekonomiska, symboliska samt kulturella tillgångar (Bourdieu, 1999). 

Olsson (1997) menar att kriminella utvecklar dyra livsstilsvanor. Då kriminella saknar 

förutsättningar för legitima medel begår de brott för att underhålla sin livsstil. Detta 

styrks av Miller (1977) som menar att kriminaliteten motiveras av strävan efter 

materiella tillgångar. Ytterligare en karaktäristika som utmärktes hos Arena Onlines 

besökare för att synas och visa status var beteende i form av nonchalans, kaxig attityd, 

högljuddhet samt användandet av svordomar. Besökarna upplevdes även vara 

oaktsamma, oförsiktiga och visade ett utmärkande kroppsspråk vilket enkelt kunde 

misstolkas som aggressivitet eller frustration. Detta kan förklaras genom strainteorin 

som menar på att frustration grundar sig hos människor som inte har samma 

förutsättningar och legitima medel för att nå samhällets eftersträvade levnadsstandard 

(Merton, 1968). I intervjuerna samt genom deltagande observationer framkommer att 

majoriteten av Arena Onlines besökare är av utländsk bakgrund. Ristalammi (1994) 

menar att utanförskap och stigmatisering är vanligt förekommande i socialt utsatta och 

segregerade områden samt att stigmatisering och utanförskap leder till att frustration 

skapas. Författaren anser att det är svårt att se samband mellan dessa tidigare forskningar 

avseende studiens resultat eftersom ytterligare forskning kring individernas bakgrund 

krävs.  

Utifrån deltagande observationer samt intervjuer med respondenterna framkommer att 

kriminaliteten sjunker i åldrarna samt att yngre besökare strävar efter att efterlikna äldre 
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besökare avseende beteende samt materiella tillgångar. Ohlsson (1997) menar att 

ungdomar gärna söker sig till gäng för att de känner sig utstötta och vilsna. Detta anses 

grunda sig i dålig kontakt med vuxna samt sociala problem med föräldrar. Detta kan 

bidra till att de äldre besökarna få en roll som förebilder åt de yngre besökarna enligt 

författaren. Vidare förklarar Lalander (2012) att kriminella umgängen bidrar till en 

känsla av samhörighet och stabilitet. Ytterligare en anledning till att ungdomar ansluter 

sig till gäng kan bero på snabba pengar (Fondén, 2001). Det framkommer även att de 

yngre besökarna utnyttjas med syfte att utföra olika kriminella handlingar åt de äldre 

besökarna som är mer etablerade kriminella. Bergström (2004) menar att kriminalitet 

utvecklas genom positiva relationer samt reaktioner från omgivningen. Detta skapar en 

miljö som gynnar kriminalitetens existens. Detta styrks av Christi (2005) som menar på 

att kriminaliteten ökar i kontakt med andra kriminella. Ungdomars strävan av att 

efterlikna de äldre mer etablerade kriminella kan förklaras genom strainteorin som 

menar att individer som saknar förutsättningar och legitima medel hittar andra 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa, exempelvis genom kriminalitet (Curry, Decker, 

Pyrooz, 2003). Enligt Merton (1968) kan dessa individer kategoriseras inom gruppen 

innovatörer.  

 

Metoddiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka om kriminalitet förekommer på Arena Online samt 

hur kriminaliteten upplevs, definieras och förklaras utifrån Arena Onlines personal och 

besökare samt deltagande observationer. Syftet är även att besvara vilket inflytande 

kriminaliteten har på ungdomarna på Arena Online och hur detta karaktäriseras utifrån 

intervjuer samt deltagande observationer. Den valda metoden är en mikro-etnografisk 

fallstudie med kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer. Detta ansågs som en lämplig datainsamlingsmetod då syftet var att 

undersöka subjektiva upplevelser hos besökarna på Arena Online med hänsyn till 

kriminalitet. Med denna metod hade respondenterna möjlighet att påverka intervjuernas 

innehåll (Starrin & Svensson, 1994). Författaren anser att detta är en lämplig metod då 

den möjliggör en tydligare bild av sambandet mellan kriminalitet och Arena Onlines 

besökare. En djupare inblick av besökarnas synpunkter på kriminalitet ges och detta ger 

möjligheten till en mer djupare analys. Alvehus (2013) menar att intervjuer kräver en 

medveten och skicklig intervjuare för att skapa innehållsrika intervjuer. Jag anser att 

tillräckligt med analysmaterial inhämtats, dock hade intervjuerna blivit mer 

innehållsrika och utvecklande om jag haft mer kunskap i intervjuteknik och kunnat 

tillbringa längre tid på platsen. En nackdel som ses med den valda metoden är att 

intervjuerna i en miljö som Arena Online kan uppfattas som ett förhör. Vid deltagande 

observationer användes telefonen för att föra anteckningar istället för anteckningsblock 

och penna. Detta för att inte skapa en obekväm miljö samt bidra till att de observerade 

känner sig iakttagna. Forskaren intog en delvis öppen roll som deltagande observatör 

för att behålla naturligheten i den observerade miljön. Om en helt öppen forskarroll hade 
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intagits anser författaren att det hade kunnat påverka naturligheten i miljön genom att 

observatörerna är medvetna om observationen och därmed anpassar sitt beteende vilket 

kan sänka trovärdigheten i studiens resultat. Strainteorin har använts för att förklara 

beteende hos besökarna på Arena Online. Besökarna har klassificerats som individer av 

en lägre socioekonomisk klass då Seved anses som ett socialt utsatt område. Detta 

påstående behöver dock i enlighet med kritiker till strainteorin (Brym & Lie, 2006) inte 

stämma överens då ingen kännedom om besökarnas bakgrund finns. Besökarna på 

Arena Online kan vara bosatta i andra områden än Seved samt ha förutsättningar och 

legitima medel för att nå samhällets levnadsstandard. Strainteorin kan i denna aspekt 

därför vara olämplig.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultat har inhämtats genom deltagande observationer och intervjuer. Resultaten har 

analyserats utifrån teorier samt tidigare forskning för att hitta förklaringar till eventuella 

samband mellan Arena Onlines besökare och kriminalitet. I resultatet framkommer att 

det är vanligt förekommande med symboliska markörer i form av bland annat 

märkeskläder och smycken. Det är även vanligt förekommande med kontanter i form av 

sedelbuntar som visas upp och fina bilar bland besökarna på Arena Online. Det är en 

iakttagelse som gjordes under fältbesöket och som i studien tydligt förekom hos flertalet 

besökare. Utifrån Bourdieus kapitalteori kan detta i dessa sammanhang ses som 

människors strävan efter ett högt symboliskt värde (symboliskt kapital) då den typen av 

ekonomiska symboler för rikedom värderas högt (Bourdieu, 1999). En fråga som 

väcktes under studien är hur besökarna faktiskt har ekonomiska medel till att visa denna 

form av ”rikedom” i ett så socioekonomiskt drabbat område som Seved. Resultatdelen 

lyfter upp tillgången till “snabba pengar” som en förutsättning för att nå dessa mål då 

till exempel vanligt lönearbete och utbildning ses som en svårare väg att nå framgång. 

Kopplingen synliggörs därmed mellan statusmarkörer som dyra märkeskläder och bilar 

och kriminalitet: det kan tolkas som att det finns en strävan hos kriminella att visa 

framgång genom ekonomiska statusmarkörer och att det i den kampen är accepterat att 

ta till icke legitima medel för att skaffa detta.  

Haas (1986) menar att avvikande beteende i socialt utsatta områden förklaras med 

misslyckad assimilation. Författaren anser att det kan finnas en strävan hos invånarna i 

Seved med utländsk bakgrund att etablera sig i samhället och uppnå en liknande 

levnadsstandard som den vanlige svensken. Enligt strainteorin (Merton, 1968) skapas 

då en känsla av frustration som kan uppmuntra individer med bristande språkkunskaper, 

bristande kulturell kompetens och bristande kunskaper om sociala regler att ta till 

olagliga medel för att uppnå samhällsnormens levnadsstandard. En stor risk ses med att 

det finns stor möjlighet att ta till icke legitima medel för att nå sina mål, då detta anses 

kunna leda till normalisering i samhället. Detta då kommande generationer kan se det 

som ett acceptabelt sätt att leva i samhället. En parallell som kan dras till detta är att det 
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i resultatet framkommer att kriminalitet anses ha sjunkit drastiskt i åldrarna. Det 

framkommer i gruppdiskussionen av de äldre besökarna att den yngre generationen på 

Arena Online uppvisar ett behov av att synas i form av dyra yttre attribut samt ett 

utmärkande nonchalant beteende. Enligt respondenterna framkommer även att 

etablerade kriminella utnyttjar yngre besökare som ett medel för att begå brott av 

lindrigare karaktär. I resultatet framkommer utifrån besökarnas upplevelser att 

materiella tillgångar och respekt är anledningar, som kan anses vara en motiverande 

faktor till en kriminell karriär bland den yngre generationen. Dyra materiella tillgångar 

och utmärkande beteende hos ungdomarna på Arena Online är alltså det tydligaste 

kännetecknet på att kriminalitet förekommer enligt besökarnas upplevelser. Samtidigt 

finns en kunskap och uppfattning bland respondenterna att Arena Online som 

verksamhet inte syftar till att verka som kriminalitetsuppfostrande.  

Landelius (2017) menar i sitt reportage att Seved har lugnat sig då andelen anmälda 

brott minskat de senaste två åren. Anledningen som orsakat ett lugnt i området anses 

bero på att fler unga har fått arbete vilket har bidragit till att brottsligheten minskat 

(Landelius, 2017). Davidsson (2016) beskriver att det har startats upp ett 

trygghetsprojekt i Seved med bland annat insatser i form av nybildat fotbollslag för både 

damer och herrar, samt en trygghetspatrull som kontrollerar att gatorna är lugna och 

trygga (Davidsson, 2016). Författaren anser att Arena Online agerar som en viktig 

mötesplats åt rastlösa personer i Seved. Vidare anser författaren att Arena Online kan 

ha en bidragande faktor till ökad sysselsättning och därmed minskad kriminalitet i Seved 

då kriminaliteten begränsas till färre platser. Personalen på Arena Online uttrycker sitt 

missnöje med Malmö Stads utbud av mötesplatser för unga. Författaren anser att Malmö 

Stad borde sträva efter att hitta gemensamma intressen hos både unga och vuxna och 

kombinera detta med en mötesplats som kan erbjuda sysselsättning i samband med 

underhållning. Arena Online skapar en gemenskap som både unga och vuxna söker sig 

till för att underhålla sig och koppla av. Ett bra sätt att minska brottsligheten i socialt 

utsatta områden är att öka sysselsättningen (Landelius, 2017). I resultatet framkommer 

det av respondenterna att Arena Online blir en mötesplats även för kriminella. Trots 

detta upplevs inga problem bland besökarna. En förklaring till detta kan bero på 

kontinuerlig närvaro i form av frekventa besök. Detta leder till igenkänning med en 

vänskaplig relation som följd till dem som anses vara kriminella. Enligt besökarnas, 

personalens och författarens upplevelser är kriminaliteten oundviklig på Arena Online. 

Att kriminalitet flyttat in på Arena Online skulle kunna ses som en del av att det är färre 

som säljer narkotika på Seveds gator eftersom det begränsas till att det utförs under ett 

och samma tak. Vidare anser författaren att kriminaliteten kan begränsas till färre platser 

i Seved vilket kan leda till lugnare gator och upplevd minskad kriminalitet i området. 

Landelius (2017) menar att det är färre som säljer narkotika på Seveds gator under de 

senaste åren samt att kriminaliteten generellt minskat. Det är svårt att säga om Arena 

Online har ett inflytande på den minskade kriminalitet i Seveds gator. Däremot kan en 

mötesplats som Arena Online vara grunden till en positiv trend i Seved.  
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Slutsats 

 

Utifrån resultatet genom observationer, kvalitativa intervjuer samt gruppdiskussion kan 

slutsatsen dras att besökare på Arena Online upplever att kriminalitet förekommer. Detta 

i form av öppet narkotikabruk samt narkotikaförsäljning. Kriminella upplevs 

karaktäriseras av ett nonchalant beteende samt behov av att synas genom dyra materiella 

tillgångar samt yttre attribut. Samma beteende och bekräftelsebehov anses förekomma 

bland unga kriminella på Arena Online. 

Det går inte att generalisera slutsatserna i arbetet då resultaten grundar sig på enskilda 

personers utsagor, upplevelser och syn på kriminalitet. Slutsatserna kan dock ge en 

indikation på hur människor på Arena Online uppfattar en viss koppling mellan strävan 

efter ekonomiska statusmarkörer genom att erhålla ”snabba pengar” genom kriminalitet. 

Då kriminalitet förekommer på Arena Online kan detta möjliggöra att preventiva 

insatser utvecklas i syfte att förhindra kriminalitet och dess utveckling. Fler studier krävs 

för att undersöka detta vilket är identifiering till förslag på framtida forskning.  
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Bilaga 1 

Frågor till personalen på Arena Online 

·         Kan du ge en beskrivning av Arena Online? 

·         Varför startade Arena Online? 

·         Varför just i Seved? 

·         Anser du att Seved är ett socialt utsatt område? 

·         Anser du att kriminaliteten är synlig i Seved och Arena Online? 

 

·         Vad kännetecknar status här? 

 

·         Vad för påverkan har Arena Online på ungdomar i Seved/Malmö tror du? 

 

·         Finns det några positiva resultat med Arena Online för Seved och Malmö? 

 

·         Är kriminella handlingar oroväckande här, för både personal och 

besökare? om nej – Varför? Beskriv gärna något eller några tillfällen. 

 

·         Är personalen rädda för sin säkerhet när dem arbetar? 
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Bilaga 2 

Frågor till besökarna på Arena Online 

·         Kan du ge en beskrivning av Arena Online 

·         Vad får dig att komma till Arena Online? 

·         Anser du att kriminalitet är synligt här? 

·         Vad för påverkan tror du Arena Online kan ha på ungdomar? 

·         Hur kan man se att någon är kriminell i Arena Online? 

·         Vad kännetecknar status här? 

·         Är kriminella handlingar oroväckande här för besökare? om nej – 

Varför? Beskriv gärna något eller några tillfällen. 

·         Är besökarna rädda för sin säkerhet när dem är här? 

 

 


