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Sammanfattning 
 
Kriminalitet är ett stort och aktuellt samhällsproblem. Av denna anledning har vi valt att 
undersöka hur unga män som tidigare haft en kriminell livsstil förstår den egna vägen in i 
brottslighet. Studien har en kvalitativ ansats där vi har inhämtat det empiriska materialet 
via intervjuer med fyra män som innehar tidigare erfarenhet kring den kriminella 
livsstilen. Respondenterna delade med sig av sina tidigare livserfarenheter samt 
anledningen till att de valde den kriminella vägen.  
 
För att få kunskap om vägen in i kriminalitet har fokus varit riktat på de riskfaktorer som 
de intervjupersonerna ansåg ligga till grund för valet av den kriminella livsstilen. De 
riskfaktorer som framkom var att man växt upp i en splittrad familj, man var under ett 
identitetssökande och fann sin identitet genom att vara kriminell, man umgicks med 
personer som hade samma kriminella tankesätt som en själv, man kände svek från skolan, 
man saknade känslan av tillhörighet och strävade efter att tjäna snabba pengar i stor 
omfattning. Ytterligare en riskfaktor var att ungdomarna hade en avsaknad av låg 
självkontroll samt saknade konsekvenstänk.  
 
Vi har under studiens gång konstaterat att det inte finns en specifik orsak till varför man 
väljer den kriminella livsstilen. Det vi däremot kan konstatera är att det finns ett mönster 
samt olika anledningar till varför man väljer den kriminella livsstilen. Vi har genom vår 
studie fått ökad kunskap om och skapat oss en djupare förståelse kring anledningen till att 
man väljer den kriminella vägen. 
 
Nyckelord: Brott, identitetssökande, kriminell livsstil, män, riskfaktorer, skolan 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som medverkat i denna studie samt delat 
med sig av sina berättelser. Vi hade aldrig kunnat genomföra denna studie utan eran 
medverkan. Vi vill även rikta ett stort tack till våran handledare Linda Arnell som har 
väglett och stöttat oss genom hela uppsatsskrivandet.  
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Inledning och problemformulering 

Estrada & Flyghed (2017) hävdar att majoriteten av de brott och kriminella handlingar 
som utförs i samhället är av unga män. Det finns olika orsaker till att man begår brott samt 
kriminella handlingar och det kan exempelvis vara att sälja narkotika för att få snabba 
pengar i större omfattning. Man gör inbrott tillsammans med sina vänner för att få en kick 
samt en känsla av tillhörighet. Det kan också handla om att man misshandlar en person för 
att man har blivit kränkt av denne och inte har någon kontroll över sig själv. Det finns 
alltså en mängd olika faktorer till att en ung person väljer den kriminella vägen. Man kan 
även se ett mönster kring diverse riskfaktorer under den unges uppväxt som kan komma 
att vara avgörande för utvecklingen av ett avvikande och kriminellt beteende 
(Brottsförebyggande rådet, 2008). Allt fler ungdomar väljer den kriminella livsstilen som 
en utväg när de känner sig utanför samt avvisade från sin omgivning. Enligt Estrada & 
Flyghed (2017) leder detta till att ungdomarna söker sig till vänner som ingår i kriminella 
kretsar och utvecklar då ett liknande, avvikande beteende.  

I dagens samhälle begås det brott i stor utsträckning, i alla åldrar och denna problematik 
har uppmärksammats under alla tider från olika håll. Socialstyrelsen (2009) framhåller att 
det främst är killar som begår brott. Estrada & Flyghed (2017) förklarar vidare att de brott 
som begås i större omfattning, utförs av ungdomar. Brottsförebyggande rådet (2008) 
menar att brott sker på olika sätt, ena sättet är att man planerar brottet väldigt utförligt 
medans det andra sättet utförs spontant. 

Det finns en rad olika faktorer som är av betydelse när det kommer till ungdomar samt 
deras väg in till kriminalitet. Denna problematik behöver belysas i större utsträckning ur 
ett samhällsperspektiv, det är även av stor vikt att arbeta förebyggande mot kriminalitet 
och detta bör ske innan den unge utvecklar ett avvikande beteende.  

Estrada & Flyghed (2017) lyfter fram att det, utifrån ett samhällsperspektiv, är viktigt att 
hitta förebyggande insatser vid tidig ålder bland ungdomar. Att i tidigt skede införa 
förebyggande insatser för ungdomar som har ett avvikande beteende minimerar risken för 
de unga att hamna i kriminalitet vid ett senare skede i livet. Det är därmed viktigt att skapa 
en djupare förståelse för ungdomars agerande, deras tankesätt, val av livsstil och 
identifiera möjliga riskfaktorer vid tidigt skede och genom att lägga in insatser som 
förhindrar att de avviker från samhällets normer.  
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Syfte och frågeställning 
 
Denna studie syftar till att undersöka och nå ökad kunskap om hur unga män i åldrarna 
24–34 år, tidigare haft en kriminell livsstil samt förstår den egna vägen in i kriminalitet.  
 

1. Hur beskriver respondenterna sin väg in i kriminalitet? 
2. Vilka riskfaktorer leder till att respondenterna utvecklade en kriminell livsstil? 

 
Arbetsfördelning 

 
Skribenterna framförde förväntningarna som de hade på varandra innan arbetet 
verkställdes. För att underlätta arbetet samt samarbetet under studiens gång öppnade 
skribenterna ett Google-Drivedokument. Fördelningen av arbetet var jämt mellan 
skribenterna då båda arbetade tillsammans men även var för sig. När skribenterna utförde 
arbetet från olika håll så hade de kontakt via Skypesamtal vilket underlättade samarbetet. 
Det kunde ibland uppstå att en av skribenterna fick ett förhinder under studiens gång dock 
påverkade det inte studien då den andre skribenten täckte för dennes tillfälliga frånvaro 
och även rådfrågade handledaren.  När intervjuerna tog plats så var båda skribenterna 
aktiva och deltagande, och när det kom till transkriberingen av intervjuerna så fördelades 
det jämt mellan skribenterna därefter kodades transkriberingarna gemensamt. 
 

Avgränsning 

Vi är medvetna om att ämnet kriminalitet är ett omtalat och omfattande ämne. För att vi 
forskare ska ha möjligheten att skapa oss en djup förståelse samtidigt som tiden och 
utrymmet är inskränkt så har vi av denna anledning valt att avgränsa studien genom att 
intervjua fyra män som är mellan 24–34 årsåldern samt bosatta i Sverige. Anledningen till 
att vi valt just åldrarna 24–34 är eftersom att man efter 24 år inte längre definieras som 
ungdom utan definieras som en vuxen person (MUCF, uå).  

 

Begreppsdefinitioner 
Brott 

Ett brott innebär att man avviker från samhällets lagar med en avvikande handling och 
enligt lagen ska då ett straff verkställas för individen som bryter mot lagen och begår en 
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brottslig handling (SFS: 1962:700). Regeringsformen (RF) medger att riksdagen är 
Sveriges lagstiftande församling som besitter den kompetens att stadga bestraffning av 
brott samt föreskrifter av brott. Brottsbalken (BrB) är den väsentliga författningen 
beträffande brott (Nationalencyklopedin, uå) 

Kriminell och kriminell livsstil 

Den svenska akademiens ordbok menar på att en individ blir kriminell när hen utfört ett 
brott som strider mot samhällets lagar (SAOB 2010). I enlighet med den juridiska 
benämningen innebär det att de individer som gjort sig skyldig till ett eller flera brott är 
kriminell. När man talar om ”kriminella” tänker man vanligtvis på en specifik målgrupp i 
samhället. Många anser även att det finns en stor skildring mellan att planka i den 
kollektiva trafiken i jämförelse med att avtjäna ett fängelsestraff där man exempelvis blivit 
dömd för mord. Vi människor har omedvetet och medvetet föreställningar om kriminalitet 
och ”den kriminella”. I dagens mediesamhälle får vi även avbildningar av vilka områden 
samt vilka personer som beskrivs vara kriminella. Vi människor har alltså olika 
uppfattningar och idéer om vem vi definierar som kriminell. 

I uppsatsen är begreppet ”kriminell livsstil” ett återkommande begrepp. Författaren 
Becker (2006) förklarar innebörden av begreppet kriminell livsstil som ett avvikande från 
samhällets lagar, normer och regler. Detta grundar sig i att personen som ingår i en 
kriminell livsstil försörjer sig på illegala pengar och utför kriminella handlingar som inte 
är i enlighet med samhällets lagar och avviker därför från samhällets normer.  

 
Tidigare forskning om riskfaktorer och teorier 

 
I detta avsnitt redogörs det för vilka riskfaktorer som ligger till grund för att den unge 
utvecklar ett avvikande beteende samt en kriminell livsstil utifrån tidigare forskning. Vi 
kommer även att beskriva teorier som handlar om stämpling och avvikande beteenden. De 
valda teorierna är av relevans för denna studie då samtliga teoretiker kopplar de 
nedanstående teorierna till anledningen till kriminalitet. Informationen i detta avsnitt 
kommer sedan att jämföras med respondenternas tidigare livsberättelser kring den 
kriminella livsstilen 
 
Ungdom  
 
Enligt Andershed & Andershed (2005) innebär begreppet riskfaktor en egenskap som en 
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individ besitter, utvecklingen av ett beteende genom en process eller en enskild händelse. 
Lundgren & Persson (2003) förklarar ordet risk som en potentialitet till att utveckla ett 
negativt beteende. BRÅ (2008) medger att det vanligt att ungdomar begår brott under sin 
ungdomstid. Estrada & Flyghed (2017) förklarar att begreppet ungdom inte avgränsas till 
en specifik ålder även om det vanligtvis är skedet mellan barndomen och vuxenlivet. När 
individen är ekonomiskt självständig samt har kommit till kännedom om sin personliga 
identitet så avslutas ungdomsfasen och den vuxna åldern har initierats.  
 
Skolan  

Skolan spelar en väldigt stor del av barnets uppväxt och enligt Svensson (2006) har 
skolmiljön en stor inverkan på barnet. Enligt Skolverket (2014) uppfyller skolan en viktig 
roll hos eleverna. Skolan har i uppdrag att lära ut hur samhället fungerar, hur man skall 
uppföra sig i sociala sammanhang samt vad som är rätt och fel.  Under barnets skolgång 
finns det många faktorer som är väsentliga för den unges utveckling. Klasskamrater, lärare 
och den individuella prestationen leder till att ett barn får kännedom om vad som är 
normativt accepterat och därmed uppfyller skolan en viktig roll för den unge och dennes 
utveckling. Vidare förklarar Svensson (2006) att i och med att ett barn har skolplikt så 
konstruerar den unge dels en självkontroll men även social kontroll som vid ett senare 
stadie hindrar den unge från att hamna i ett avvikande beteende som också kan skada 
elevens skolgång. Vidare framgår det att elever som presterar bra i skolan och som innehar 
bra betyg har en mindre sannolikhet att hamna i kriminalitet till skillnad från elever som 
inte presterar lika bra. 

Stewart (2003) uppger att det har visat sig att föräldrar som är positiva, engagerade och 
uppmuntrande har en positiv inverkan på barnets skolgång samt studieresultat. Detta är en 
viktig och avgörande aspekt eftersom att det minimerar risken för ett barn att hamna i ett 
avvikande beteende. Detta bekräftar även Svensson (2006) då han förklarar att det finns 
många faktorer som kan förhindra ett avvikande beteende samt risken att hamna i 
kriminalitet. Föräldrarnas deltagande, den unges skolgång samt studieresultat är tre 
väsentliga faktorer. Det finns dock flera andra riskfaktorer med skolan. Suterland (2011) 
förklarar att bytet av lärosäte kan vara en sådan riskfaktor. Författaren menar på att detta 
innebär en påfrestning rent psykiskt för den unge, vilket kan frambringa ett 
avvikande beteende. Detta med anledning av att eleven behöver förhålla sig till en ny 
skolmiljö, förhålla sig till nya förutsättningar och förväntningar, skaffa nya vänner samt 
skapa nya relationer till sina fröknar.  
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Sutherland (2011) menar på att skolan ständigt formar den unges sociala förmågor och har 
ett stort inflytande på den unges utveckling, beteende och studieresultat. Författaren menar 
även på att elever som upplever skolgången som besvärlig har en större sannolikhet att 
tendera i ett avvikande beteende samt kriminalitet (ibid.). Hon förklarar att ungdomar som 
ingår i kriminella nätverk vanligtvis har begränsade inlärningsförmågor, vilket innebär att 
den unge exempelvis har svårigheter med språk, matematik samt det skriftliga. Att ha 
inlärningssvårigheter och att man upplever skolgången som besvärlig leder, enligt 
Suterland (2011) till en hög skolfrånvaro. Skolfrånvaro i samband med en känsla av att 
inte tillhöra något innebär en stor riskfaktor för den unge att hamna i kriminalitet. Pojkar 
som istället har hög skolnärvaro och som känner en samhörighet har mindre sannolikhet 
att hamna i kriminella kretsar. (Lemma et al., 2015). 

Familj  

Andershed, Andershed, Söderholm och Carpelan (2010) skriver att den mest 
betydelsefulla relationen under ett barns uppväxt är relationen till sina föräldrar och även 
hur hemmiljön ser ut. Föräldrarna har den viktigaste rollen och ett stort inflytande hos den 
unge. Nilsson (2013) menar att det finns ett sammanhang mellan ett avvikande och 
kriminellt beteende samt att växa upp med en splittrad familj, en familj som har 
hälsobesvär, begränsad ekonomi och förflyttningar som har lett till att den unge behöver 
acceptera och förhålla sig till att skaffa nya vänner och klasskamrater. Enligt Nilsson kan 
dessa ogynnsamma uppväxtförhållanden innebära att ett barn utvecklar ett kriminellt 
beteende.  

Brottsförebyggande rådet (2008) förklarar att det redan vid ett tidigt skede finns 
riskfaktorer hos ett barn som kan innebära att man vid ett senare skede i livet hamnar i en 
kriminell livsstil. Det har även visat sig att ett barn som ständigt kräver uppmärksamhet 
från sin omgivning och innehar andra känslomässiga problem även innehar en större 
benägenhet att utveckla ett avvikande beteende som i sin tur kan leda till att man blir 
kriminell i framtiden (ibid.). Ett barn vars föräldrar missbrukar eller har psykiska 
funktionsnedsättningar är, enligt Brottsförebyggande rådet (2008), också en riskfaktor 
eftersom att det har påvisats att föräldrar som har sådan problematik vanligtvis har svårt 
att utveckla ett emotionellt band till sitt barn.  

Stattin (2001) belyser tyngden av föräldrarnas ansvarstagande samt tillsyn kring barnet 
som en väsentlig faktor. Författaren menar på att föräldrar som har en inblick i barnets liv 
samt umgängeskrets reducerar risken för att den unge i framtiden begår brott. Vidare 
förklarar Stattin att ifall ett barn har ett instabilt band till sina föräldrar så löper den unge 
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större risk att hamna i ett umgänge där brott utövas. Liknande resultat framkommer i 
Estradas & Flygheds (2010) studie. Deras resultat visar på att mer än hälften av 
ungdomarna som deltog i studien hade instabila band till sina föräldrar, vännerna hade 
dåligt inflytande på individen, bristfällig skolgång, en känsla av rastlöshet, problem med 
impulsivitet och ekonomiska problem hos föräldrarna. 

Umgängeskrets  

Fondén (2001) förmedlar att vänner under tonårsperioden kan ha en betydelsefull 
förklaring till hur den unge tänker angående kriminella samt brottsliga handlingar. Om 
den unge umgås med vänner som begått brottsliga handlingar eller besitter ett annorlunda 
tankesätt kring lagbrott så är det en tydlig riskfaktor. Författaren förmedlar vidare att 
studiens resultat visar på att en de individer som begår brott tillsammans med sina 
kamrater vanligtvis gör det i syfte att visa upp för sina vänner att de är djärva samt 
lämpade för det, medan de äldre ungdomarna tänker på att tjäna snabba pengar i större 
utsträckning.  
 
Siahpoush & Heidarabadi (2012) uppger att studieresultatet för deras studie visar på att 
den kriminella livsstilen medförde en socioekonomisk status. Man menar att de unga som 
utförde de kriminella handlingarna strävade efter snabba pengar vilket även medförde att 
de tillskrevs en socioekonomisk status.  
 
Sarnecki (2017) nämner att det finns ett starkt samband mellan en individs brottslighet och 
brottsligheten bland individens vänner (se även Stattin, 2001). Sarnecki (2017) framhåller 
även att de avgörande faktorerna till en individs utveckling är det ständiga samspelet 
mellan 
 
den enskilde individen samt kraven från samhället. Vid livets tidiga skede hos en individ 
är det föräldrarna som har en avgörande roll, vid senare skede har samhället en stor 
inverkan på individens utveckling och samt förväntningar.  
De delar av samhället man syftar till är till exempel skolan, vänner och vid ett senare 
skede arbetslivet samt ens partner. Estrada & Flyghed (2017) förklarar att den största samt 
avgörande faktorn till den ungas inställning till att begå brott är umgänget och tankesättet 
de har med avseende på brott och kriminalitet.  
 
Estrada & Flyghed (2017) framhåller att brottsrisken minimeras när individen känner en 
emotionell relation till vänner eller föräldrar. Ett starkt, socialt band som en individ 
innehar kan fullgöra funktionen skyddande och därmed förhindra ett avvikande beteende. 
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Estrada & Flyghed (2017) menar på att svaga sociala band som uppstår mellan individen 
och föräldrarna eller skolan kan leda till att individen interagerar med vänner som har en 
negativ inverkan och ett tankesätt som uppmuntrar till brottslighet och kriminella 
handlingar. Detta är därför en riskfaktor.    
 
Svaga sociala band kan alltså resultera i att individen vänder sig till kriminella vänner, 
vilket Young & Weerman (2013) även lyfter fram i sin studie. De framhåller att ungdomar 
som utför kriminella handlingar har en vänskapskrets med överensstämmande värderingar 
samt tankesätt som även uppmanar till kriminella handlingar.  
 
När det är fler i vänskapskretsen som har liknande värderingar och åsikter angående 
kriminalitet så blir det normaliserat i den omgivningen att begå brott. I studien nämner 
även Young & Weerman (2013) att grupptryck är en bidragande faktor till att ungdomar 
hamnar i en kriminell livsstil, vilket även Wennerhag (2003) lyfter fram i sin studie. 
Individen påverkas utifrån vännernas brottsliga handlingar och därefter ökar den positiva 
inställningen hos individen som leder till att denne begår brott och bryter mot lagen 
(Estrada & Flyghed, 2017)  
 
Fondén (2001) förklarar att en individ söker sig till ett umgänge med liknande tankesätt 
och därefter beskrivs ses vännerna som en familj då man har samma livsstil, tankesätt och 
attityder. Dock är det viktigt att uppge att brottsliga vänner inte enbart är den väsentliga 
faktorn till avvikande, kriminellt beteende (Estrada & Flyghed, 2017).  
 
Personlighetsdrag och identitetssökande 

Vera och Moon (2013) framhåller att en vanlig orsak till brottslighet bland ungdomar är 
låg självkontroll.  
 
Ungdomar som besitter låg självkontroll tenderar att falla för ett kriminellt beteende (Vera 
& Moon, 2013). Studien visar på att ungdomar som har låg en självkontroll även relateras 
till ett allmänt avvikande beteende (ibid.). Även Boisvert, Boutwell och Barnes (2013) 
bekräftar att låg självkontroll har en inverkan på ungdomars och vuxnas agerande i 
samband med kriminalitet.  
 
Resultatet som framkom i Boisvert, Boutwell och Barnes (2013) studie var att både låg 
självkontroll och substansanvändning, såsom alkoholanvändning, marijuana- och 
cigarrettrökning, kan kopplas till kriminalitet. Bakomliggande faktorer kring låg 
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självkontroll och substansanvändning handlar om genetiska samt miljöfaktorer. Man 
menar därför på att    ett kriminellt beteende kan grunda sig i genetiska och miljöfaktorer 
som en riskfaktor.  
 
Fondén (2001) förklarar att avgörande faktorer som ökar risken hos en person att utveckla 
en kriminell livsstil är bristande koncentrationsförmåga, impulsivitet, risktagande samt 
rastlöshet. Fondén (2001) förmedlar att dessa egenskaper är sådana man föds med, 
alternativ någon som grundläggs redan vid ett tidigare skede under barndomen. 
Omgivningen samt sociala band är faktorer som kan påverka dessa utvecklande 
egenskaper. 
 
Detta nämner även Estrada och Flyghed (2017) då de tala om hur de sociala banden 
interagerar med omgivningen i samhället. Estrada och Flyghed (2017) förklarar att när det 
sociala bandet försvagas för det konventionella samhället så resulterar det i att risken att 
begå brott ökas hos den enskilde individen. Individen löper mindre risk att bryta mot lagar 
och begå brott ifall individen känner att den har något att förlora i jämförelse med 
individer som hävdar att de inte har något att förlora. När de sociala banden försvagas till 
samhället och omgivningen så försvagas även den sociala kontrollen vilket i sin tur kan 
leda till att en individ begår brott och hamnar i kriminella kretsar. Estrada och Flyghed 
(2017) framhåller även att personlighetsläggning är en av faktorerna som ökar 
brottsbenägenheten samt ett brottsligt beteende.  Personlighetsläggning är karaktäriserade 
drag som en individ besitter och i detta fall kan det vara spänningssökande, det vill säga 
att individen söker spänning och finner det genom att begå brott.  
 
Stämplingsteori och avvikande beteende 
Teoretikern Becker (1991) menar att ett avvikande beteende grundar sig i ett socialt 
fenomen som samhället har konstruerat genom stämpling. Enligt teorin skapas avvikelsen 
när man avviker från samhällets lagar och sociala normer. Becker förklarar att 
anledningen till att en person blir kriminell mestadels grundar sig i hur samhället är 
konstruerat samt synen på de som definieras som kriminella och inte på grund av att en 
individ begår brottsliga handlingar. Chaharbaghi (2010) menar också att samhället 
ständigt går igenom en förändring, med denna förändring kan diverse beteenden förändras 
likaså. De normativa beteenden som vi har i dagsläget kan i framtiden komma att 
definieras som avvikande samt tvärtom.  
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Chaharbaghi (2010) framhåller att ett avvikande beteende enbart definieras som avvikande 
i förhållande till samhällets existerande regler. Även Sarnecki (2014) talar om att ett 
avvikande beteende samt avvikelser har sin grund i ett samhällsproblem. Sarnecki (2014) 
förklarar att begreppet “avvikande beteende” eller “avvikelse” som en synonym för brott. 
Vidare förklarar författaren kriminalitet som ett avvikande beteende, vilket dock inte 
betyder att begreppet enbart ska kopplas till kriminalitet (Sarnecki, 2017). Av denna 
anledning blir det relevant att använda sig av stämplingsteorin i vår studie då teorin kan 
hjälpa oss förstå anledningen till att unga män utvecklar en kriminell livsstil. 
	
Enligt Becker (1991) innebär stämplingsteorin hur omgivningen stämplar den kriminella 
individen som avvikande samt som en lagbrytare. Detta leder till att den enskilde 
individen påverkas negativt av synen omgivningen har på denne. Den personliga 
uppfattningen ändras beträffande sig själv, det vill säga den egna självbilden. Om 
personen ser sig själv som kriminell så bidrar det även till att individen utvecklar eller 
fullföljer det kriminella beteendet och fortsätter begå kriminella handlingar. 
 

Metod 
 
I följande avsnitt förklaras tillvägagångssättet under studiens gång. Detta inkluderar 
beskrivning av datainsamlingsmetod, transkribering, urval, etiskt förhållningssätt och den 
analysmetod vi valt att använda oss av.  

 
Datainsamling – Tillvägagångssätt 

Till denna studie användes en semistrukturerad intervjuform där vi utgick ifrån en 
intervjuguide (Bilaga 3). Bryman (2011) förklarar att vid semistrukturerade intervjuer 
utgår man ifrån en intervjuguide som berör olika frågeområden samt teman. 
 
Intervjuguiden består av öppna frågor som tillger intervjupersonen större frihet att svara 
på frågorna och skapar därför en trygg miljö för intervjupersonen. Denna intervjuform ger 
även stor frihet för intervjuaren att ställa följdfrågor och får genom detta svar på intervjuns 
frågeställningar (Bryman, 2011). 
 
Studien grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer som genomfördes med personer 
som tidigare har haft en kriminell livsstil. Varje intervju hade en intervjuguide till grund 
och intervjuerna varade mellan 30–60 minuter. Först skickas ett informationsbrev (Bilaga 
1) ut där intervjupersonen personligen fick välja huruvida de ville delta i studien eller 
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inte. När intervjuerna tog plats delades informationsbrevet ut en gång till och då 
inkluderades även ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Vi delgav även detaljerad 
information angående intervjun till respondenterna muntligt vid intervjutillfället. Under 
intervjuernas gång spelades intervjuerna in via en mobiltelefon. Detta tillvägagångssättet 
är gynnande för studien för att bibehålla all information som är relevant för studien. 
 
Till denna undersökning användes telefonintervjuer. Telefonintervjuer var till fördel då vi 
genom detta tillvägagångssätt då våra intervjupersoner kunde medverka i studien trots att 
det var en stor skildring rent geografiskt.  
 
Bryman (2011) lyfter fram att det dessutom kan vara ett bättre alternativ än att genomföra 
det ansikte mot ansikte när det är fler än en intervjuare som är medverkar. Det finns dock 
en del nackdelar med telefonintervjuer, vilket blev tydligt i denna studie. När 
respondenterna besvarade intervjufrågorna resulterade det i att intervjuerna inte kunde se 
respondentens ansiktsuttryck och agera utifrån det. Under telefonintervjun var det heller 
inte lika personligt då man inte infann sig fysiskt. Bryman (2001) nämner även att den 
information man får ut genom en telefonintervju är begränsad i jämförelse till en personlig 
intervju som sker ansikte mot ansikte. Trots dessa begränsningar var telefonintervjuerna 
till fördel för studien då de möjliggjorde genomförandet av intervjuerna.  
 
Transkribering 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades vi materialet. Transkriberingen 
användes för att få med allt som sagts under intervjuerna och genom detta 
tillvägagångssätt valde vi ut det som var av relevans för studiens syfte samt 
frågeställningar.  
 
Närvänen & Näsman (2006) skriver att kvalitativa undersökningar används för att 
avidentifiera de respondenter som deltar i studien. Det vill säga att intervjuerna skrivs 
fram genom att ge respondenterna fiktiva namn samt utesluta aspekter som är personligt 
kopplade till intervjupersonerna. Detta gör man för att inte respondenterna ska kunna 
identifieras. 
Även Holmes (2004) bekräftar detta då hen skriver att man vid en transkribering av 
intervjuerna bör ha i åtanke att inte ta med respondenternas riktiga namn varav 
anledningen till att namnen i denna studie är fingerade. 
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Något som Bryman (2011) lyfter fram och som var till nytta för denna studie var att 
transkriberingen underlättade genomförandet av analysen. Med transkriberingen som 
grund hade vi möjlighet att återgå till dokumentet för att återfinna ytterligare information 
som var av relevans för vår studie. I själva tillvägagångssättet används transkriberingen 
för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar.  
 
Det kan dock förekomma felaktigheter när en transkribering genomförs. Bryman (2011) 
skriver att man måste vara realistisk när det kommer till hur många intervjuer man faktiskt 
har ork att transkribera samt avsätta tid för. Författaren menar att när man har avsatt flera 
timmar åt transkriberingar finns det en risk att man inte orkar lyssna på intervjuerna mer 
och det kan leda felaktigheter i form av att man hör fel. Vi ville givetvis undvika slarvfel 
samt felaktigheter så vi hade bra framförhållning och var väldigt noggranna med pauser 
när vi transkriberat under en längre tid.  
 
Urval 

Urvalet till denna studie fastställdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 
rör sig kring individer som är enklast att komma i kontakt med, vilket till exempel kan 
vara arbetskamrater (Lantz, 2014). Författaren skriver vidare att fördelen med ett 
bekvämlighetsurval är att ens egna resurser kommer till användning. Det är individer som 
finns omkring en vilket resulterar i ett icke-slumpmässigt urvalsprocess, vilket i sin tur 
kan vara en nackdel. Nackdelen med denna typ av urvalsprocess är hur lämplig urvalet är 
för målgruppen som den representerar, det vill säga den större delen av populationen. Det 
är inte ett vanligt förekommande att respondenter deltar i ett bekvämlighetsurval menar 
Lantz (2014).  
 
De respondenter som användes i urvalet till denna studie uppfyllde kriterierna. De kriterier 
vi hade var att det skulle vara män, som tidigare har levt en kriminell livsstil samt att de 
skulle mellan åldrarna 24–34 år. Vi kom i kontakt samtliga respondenter genom tidigare 
yrkeserfarenhet samt via ett forum på Facebook.   
 

Intern och extern validitet 

Bryman (2011) skriver även om intern validitet som innebär huruvida studiens slutsatser 
är tillförlitliga eller inte. Bryman (2011) skriver om extern validitet som är ett annat 
forskningskriterium. Detta kriterium är likt ett mätinstrument då man bedömer studiens 
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trovärdighet genom att granska undersökningens resultat och slutsatser samt ifall dessa 
kan generaliseras till andra sammanhang. 
 
I och med att vi var två personer som genomförde denna studie innebar det en ökad 
säkerhet beträffande studiens trovärdighet. Vi hade även stöd utifrån tidigare forskning 
samt från litteratur. Vi anser att den externa validiteten är hög eftersom att informationen 
som framfördes under studiens gång var ifrån tidigare forskning samt från studiens 
respondenter och ökar därmed studiens trovärdighet.  
 

Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra betydelsefulla forskningsetiska krav som man ska 
ta hänsyn till som forskare och det är r informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet rör de respondenter som är delaktiga i studien. Intervjuaren skall 
informera intervjupersonen om studiens syfte samt vilken roll uppgiftslämnaren kommer 
att ha för studien. Man skall även informera intervjupersonen om att deras deltagande är 
frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. I informationsbrevet (Bilaga 1) 
som skickades ut till respondenterna finns det information om studien samt intervjun. 
Genom detta tillvägagångssätt styrker man att man har tagit hänsyn till 
informationskravet.  
 
Samtyckeskravet innebär att man skall inhämta respondentens samtycke för att ha 
möjlighet att genomföra en intervju. Det är väsentligt att upplysa respondenterna om deras 
frivillighet och att de när som helst kan avbryta intervjun utan att förklara varför. Studiens 
uppgiftslämnare gav sitt samtycke muntligt vid telefonintervjun med hjälp av 
samtyckesformuläret (Bilaga 2). 
 
Närvänen & Näsman (2006) skriver att konfidentialitetskravet rör personuppgifter, hur de 
förvaras samt att det är ett krav som finns gällande kvalitativa undersökningar såsom 
studiens ansats. Vetenskapsrådet (2002) skriver att all inhämtad information som 
uppgiftslämnaren har tillgivit vid intervjun, skall bevaras så att obehöriga inte kan ta del 
av den utlämnade informationen samt att konfidentialitet ska ges till högsta grad. 
 
Respondenterna fick innan intervjun information att de kommer att avidentifieras under 
studiens gång samt att de ges fiktiva namn. Närvänen & Näsman (2006) nämner att det 
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vanligtvis inte är svårt att avidentifiera information om respondenterna, dock kan det inte 
garanteras att respondenterna inte blir igenkänd bland utomstående parter av studien.  
 
Informationen rörande respondenterna lagras i en mapp där enbart skribenterna till denna 
studie kan ta del av, vilket även hör samman med nyttjandekravet. Nyttjandekravet 
handlar om att de insamlade uppgifterna från intervjupersonerna endast skall användas i 
syfte för studien, vilket respondenterna blir informerade om innan intervjun (Bryman, 
2011).  
 
I och med att studiens ämne kan upplevas känsligt hos intervjupersonerna är det viktigt att 
ta hänsyn till detta. Av denna orsak är det av stor vikt att förhålla sig till öppna frågor 
under intervjun, eftersom att uppgiftslämnarna får svara fritt på de frågor de får. De har 
även stor frihet att styra hur mycket de vill berätta om, kring deras tidigare upplevelser. 
 
Att ha ett professionellt bemötande skapar en trygg miljö för intervjupersonen. Ifall 
intervjupersonen känner sig otrygg när hen blir intervjuad kan det leda till att 
respondenten inte delar med sig av betydelsefull information vilket även kan bli 
ogynnsamt för studien (Bryman, 2011) 
 
Analysmetod  
 
Till denna studie användes innehållsanalys. Bryman (2011) skriver att denna metod syftar 
till att analysera texter samt dokument. Detta kan ske både i elektronisk -eller tryckt 
format. 

Tillvägagångssättet för denna analysmetod är att man kodar och kategoriserar intervjuerna 
för att sedan hitta likheter samt skillnader mellan de olika intervjuerna. Fördelen med 
innehållsanalys är att det är ett väldigt flexibelt tillvägagångssätt som kan användas vid 
ostrukturerad information. Bryman (2011) förklarar att det är orimligt som forskare att 
genomföra en studie samt utforma ett kodningsschema utan tolkningar. Författaren menar 
på att det alltid finns ett visst tolkningsutrymme vid kodarnas sida. Författaren hävdar att 
det finns en risk för att härleda ohållbara slutsatser vid en kvalitativ innehållsanalys, vilket 
är en nackdel. Bryman (2011) förmedlar att det huvudsakliga med en kvalitativ 
innehållsanalys är att finna likheter samt olikheter för att sedan kunna analysera innehållet 
samt definiera teman.   

Genom att transkribera all information vi inhämtat kunde vi med fördel plocka ut den 
information som var av relevans för studiens syfte.  
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Oväsentlig information eller information som innebar en risk att avslöja respondenternas 
identitet exkluderades. Detta var till exempel detaljerad information om respondenternas 
arbete, familjemedlemmar och vänner. Med transkriberingarna till grund skapades ett 
kodningsschema. Först kodades intervjuerna genom att välja ut meningsbärande enheter. 
Detta arbete genomfördes med frågeställningarna som grund. Kodningsschemat bestod av 
temat “Bidragande faktorer in till den kriminella livsstilen” baserat på de olika kategorier. 
De olika kategorierna representerade de faktorer som var förekommande hos samtliga 
respondenter i förhållande till deras utvecklande av en kriminell livsstil. 
 
De definierade kategorierna var identitetssökande, skolgång, familjeförhållanden, 
umgängeskrets, personlighetsdrag och snabba pengar. Under analysens gång såg vi ett 
mönster med riskfaktorer för ett avvikande beteende, vilket intervjupersonerna även 
synliggjorde. Därefter kategoriserades koderna för att sedan definiera ett tema som syftade 
till att sammankoppla det som gemensamt framkommit vid samtliga intervjuer. 
 

Resultat  
 
Nedan redovisas resultatet utifrån intervjuerna. Resultaten är indelade under rubrikerna 
Personlighetsdrag och identitetssökande, skolgång, familjeförhållanden, umgängeskrets, 
och snabba pengar Dessa underrubriker är valda utifrån de kategorier definierats samt som 
är av relevans för vägen in i en kriminell livsstil.  
 
Personlighetsdrag och identitetssökande  

Kategorin personlighetsdrag och identitetssökande handlar om vilka personlighetsdrag 
intervjupersonerna hade under den kriminella livsstilen och huruvida intervjupersonerna 
förklarar sina upplevelser av vägen in i kriminalitet med ett identitetssökande. Det var 
vanligt att respondenterna kände ilska och aggression under tiden de utförde kriminella 
handlingar. Identitetssökande grundar sig i ett sökande efter status, bekräftelse och en 
känsla av tillhörighet. Personlighetsdragen som respondenterna besatt var för det mesta 
ilska samt aggression.  
 

Jag tror bara att det är högmod och rättfärdigande, för man vet någonstans 
där inne att jag är helt ute och cyklar, det här är inte bra, det här är inte 
hållbart, jag kommer aldrig klara mig det vet man innerst inne. Ingen tänker 
ju ja det här är något man skall hålla på med i 50 år. Men sanningen är vi 
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killar, när jag var 19–20 mitt konsekvenstänk fanns inte ens där, hade du 
frågat mig vad gör du när du är 30 hade jag sagt jag är död då man lever bara 
här och nu och tänker aldrig framtid, kanske imorgon max. (Hassan) 

 
När Hassan var mellan 19–20 år och levde ett kriminellt liv visste han innerst inne att den 
valda livsstilen var ett fel sätt att leva på men att han genom högmod och rättfärdigande 
fortsatte leva det livet. Hassan förklarar att när man lever ett kriminellt liv så tar man dag 
för dag och man tänker aldrig på framtiden. Hassan förutsåg att han skulle vara död vid 30 
års åldern på grund valet av livsstil. Hassan förklarar även att han vid 19–20 års åldern 
inte hade ett konsekvenstänk vilket resulterade i att han inte reflekterade kring vad som 
var rätt och fel.  

Jag var rädd att bli tagen och gå hem till min pappa, min pappa slår oss 
mycket. Ute står jag med rak rygg och jag var inte rädd för någonting. Men 
inners inne hade jag min pappas bild i tanken hela tiden. (Alex) 

 
Alex berättar att han var rädd över att bli tagen på bar gärning av sin pappa, en rädsla som 
han var tvungen att dölja. Han dolde sin rädsla med en fasad som fick andra att tro att han 
kunde göra vad som helst. Alex rädsla för sin pappa ekade i hans tankar varje gång han 
gjorde något.  
 

Aggressiviteten kommer dels hemifrån men även samhället. Aggressiviteten 
och ilskan grundar sig mycket i att man är vilsen och inte har funnit sig en 
identitet. Jag har inget belägg för det men jag tror det. Jag har träffat många 
grabbar som exempelvis sitter på anstalt och testat dessa tankar med dom 
och många har instämt med det, ja bror det är exakt sådär. (Hassan) 
 

Hassan uppger i sin berättelse att han under en längre tid av sin uppväxt skapat ilska samt 
aggression. Han förklarar att dessa känslor dels kommer hemifrån men även från 
samhället. Hassan upplever att dessa känslor grundar sig i vilsenhet och även att man inte 
funnit sig en identitet, detta leder enligt Hassan till att man känner ilska och blir aggressiv. 
Hassan uppger även att han har pratat med många unga killar som sitter på anstalt och 
frågat vad deras ilska grundar sig i och då har han fått det bekräftat, att det vanligtvis 
handlar om att de känner sig vilsna och inte vet vem man är.  
 
Utifrån den sammanställda empirin från intervjuerna kunde vi se att majoriteten av 
respondenterna kände ilska och aggression för samhället men även en frustration som 
grundar sig i att man är osäker. Många av respondenterna uppgav även att de saknade ett 
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konsekvenstänk vilket i sin tur ledde till ett rättfärdigande och glorifierande kring att leva 
en kriminell livsstil.  
 

En av de sökte efter makt, en av de sökte efter pengar och respekt och jag 
sökte efter adrenalin och pengar. Jag ville ha det där ryktet att jag vågar göra 
allt, att han hjärta är bränt, han gör vad som helst. Men så var inte sanningen. 
Eftersom detta här har gått över så säger jag sanningen, detta här kunde jag 
inte säga för 10–20 år sen. Men innerst inne var jag rädd. (Alex) 

 
Alex säger att han strävade efter adrenalin och pengar genom den kriminella livsstilen. 
Han förklarar att han sökte efter status genom att hans omgivning skulle se honom som en 
person som vågar göra allt, däremot är det en fasad gentemot vad Alex egentligen känner. 
Han erkänner rädslan som han egentligen kände inombords. Alex förklarar vidare hur 
statusen och ryktet som han sökte påverkade honom i senare skede.  
 

Jag tror mycket på stämplingsteorin, man vet liksom inte vad man är och 
samhället ser dig redan som lite kriminell, det förväntas av en och man 
lyssnar på musik, tittar på filmer som romantiserar den kriminella livsstilen. 
Man identifieras med förorten och man är blatte och hit och dit. Det 
förväntas liksom av en att man ska vara lite stökig. (Hassan) 

 
Hassan uppger i sin berättelse att han många gånger har reflekterat kring stämplingsteorin 
samt samhällets syn och förväntningar på de som identifieras med förorten. Hassan 
förklarar vidare att i och med att han är uppväxt i en förort och inte ser ut som en etnisk 
svensk så har redan samhället stämplat honom som kriminell. 
 

Man söker en identitet, man finner den i den kriminella livsstilen, man 
känner sig som någonting och dessutom som något viktigt. Man är ju viktig 
när folk är efter en, när polisen har span efter dig, det står om dig i tidningen 
och då är man ganska viktig helt plötsligt. (Hassan) 

 
Hassan berättar att han under en längre tid av sin uppväxt sökt efter en identitet och med 
den kriminella livsstilen fann han sin identitet. Den kriminella livsstilen medförde inte 
enbart en identitet utan på grund av Hassans kriminella handlingar skrevs det om Hassan i 
tidningar, polisen hade span på honom och folk var ute efter Hassan. Detta ledde till att 
Hassan inte enbart hade tillskrivit sig en identitet utan även kände sig viktig.  
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Aggressionen kom delvis hemifrån men det går också hand i hand med, i 
Sverige gick man runt och trodde att man var svensk tills att man fick det 
upptryckt i sitt ansikte att man inte var svensk och när man åkte till 
hemlandet så var man inte heller en av dem utan de såg på en som svenne. 
Då tänker man ju okej så vad är jag för någonting? Svaret var alltid du är en 
blatte och då tänker man vad är en blatte för någonting? Man är vilsen, vill 
finna sin plats i samhället, har ingen identitet och vill finna den. (Hassan) 

 
Hassan menar på att aggressionen han har känt under en längre tid dels kommer ifrån 
hemmet men grundar sig även i frustrationen över att inte känna en tillhörighet. Hassan 
har många gånger under sin uppväxt fått höra att han är en “blatte” eftersom att han inte 
ser ut som en etnisk svensk. När han åker till hemlandet får han höra att han är svensk. 
Detta har enligt Hassan lett till att han inte känner att han har någon identitet och känner 
sig vilsen samtidigt som han vill finna sin plats i samhället.  
 

Jag bodde hos min styvmamma i några år för att det tog tid innan min 
biologiska mamma kom. Hon skyddade alltid sina barn oavsett vad, de var 
liksom en familj medans jag var utanför.  I och med detta så sökte jag min 
identitet och bekräftelse hos någon annan i samhället. (Milad) 

 
Milad berättar att när han kom till Sverige så bodde han med sin styvmamma, hans pappa 
och sina halvbröder. Milad upplevde inte att han fick den tryggheten och stödet han var i 
behov av från den sidan av familjen. Milad kände sig utanför och sökte identiteten och 
bekräftelse hos någon annan i samhället.  
 

Jag ville alltid skydda mina bröder, vara en i familjen, jag slogs för mina 
bröder, gjorde saker för mina bröder och när jag som sagt kom ner till 
Malmö så skyddade jag mina vänner allt för att få bekräftelse, visst jag var 
livrädd men jag gjorde det för att jag fick bekräftelse. Jag kände mig tuff i 
och med att de såg mig. (Milad) 

  
Milad förklarar vidare att han började slåss för sina bröder och skyddade sina vänner för 
att få bekräftelse samt uppmärksamhet. Milad kände sig egentligen rädd när han begick 
dessa handlingar men eftersom att han ansågs vara tuff genom detta så fortsatte han med 
det.  
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Efter att ha sammanställt intervjuerna ser man ett tydligt mönster mellan 
identitetsskapande samt ett bekräftelsebehov. Alla respondenterna uppgav under 
intervjuerna att de ständigt sökte en identitet samt bekräftelse från sin omgivning. 
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att de fick en identitet genom den kriminella 
livsstilen. En del av respondenterna upplevde även att de kände ett utanförskap samt en 
rädsla.  
 
Skolgång 

Kategorin Skolgång handlar om hur intervjupersonerna upplevde sin skolgång under sin 
uppväxt. Kategorin omfattar frånvaro, betyg samt svek. Respondenterna hade varierande 
tankar, känslor och erfarenheter gällande skolgången. En del respondenter kände att 
skolan fungerade bra samtidigt som resterande respondenter kände svek från skolan samt 
lärare. 
 

Jag hade det jobbigt och sitta på lektionerna men annars var det bra. Jag hade 
E i de flesta ämnena, jag brukade inte plugga så mycket. Jag gick gymnasiet 
men jag brukade inte gå dit. Jag brukade gå dit tre gånger per månad. Jag 
tyckte inte om det, jag tyckte det var jobbigt att sitta i ett klassrum i flera 
timmar. (David)  

 
David beskriver sin skolgång som frånvarande eftersom det inte var i hans intresse att sitta 
i skolan. David var inte den enda respondenten som var frånvarande från skolan utan det 
var Alex också, trots detta fick de godkänt i majoriteten av ämnena. De var nästintill aldrig 
närvarande i skolan förutom när det kom till det obligatoriska för att kunna få godkänt.   
 

Jag vet inte, jag var inte så intresserad av att plugga men jag var tvungen. Jag 
satsade bara på att få Godkänt. Det var mycket min mamma som sa ´Gör mig 
stolt, gör inte som andra killarna. ´ Så jag stävade faktiskt efter att bara få 
Godkänt för jag ville inte plugga mer än så fastän hon sa ´Du är smart´. Jag 
sket i allting och i skolan men när provet kom så gick jag dit och gjorde det. 
(Alex) 

 
Alex säger att det var på grund av hans mamma som han genomförde studierna och blev 
godkänd i de flesta ämnena. Alex var närvarade endast när det var obligatoriskt. Däremot 
upplevde de andra två respondenterna Hassan och Milad att skolan gick sämre för dem 
eftersom de kände svek från lärare.  
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De gjorde mycket fel istället för att hjälpa mig.  De straffade mig. Jag var 
duktig i matematik, kämpade verkligen, ville bli polis och bra betyg. Man 
kan säga att det var då sveket kom och jag slutade kämpa. Jag gick då i 9an. 
(Milad) 

 
Milad ansåg inte att han fick det stöd han behövde från skolan utan snarare tvärtom, han 
upplevde att de svek honom. Milad hade bra betyg i skolan och hade en dröm om att bli 
polis men drömmen dog när sveket från skolan kom, han slutade kämpa och tappade 
motivationen för sin skolgång.  
”Kände ilska och blev arg på systemet, det fanns inte det här riktiga stödet, det var aldrig 
någon som sa kom nu ska vi sitta och prata, inget mentorskap, ingen motiverade mig.” 
(Milad) 
 
Milad kände ilska och var arg på systemet då han inte fick tillräckligt med stöd. Milad 
berättar att han hade behövt en vuxen i skolan som faktiskt såg honom, en person som 
kunde hjälpa och motivera honom. Han uppger i sin berättelse att han önskat att någon 
hade tagit tag i honom och sagt “kom, nu ska vi sitta och prata”.  
 
 “Jag var duktig i skolan fram tills sjuan, då blev jag stökig men sanningen är den jag 
kände mig inte välkommen i skolan, lärarna gjorde inget åt saken”. (Hassan) 
 
Hassan berättar att han var en skötsam elev fram tills högstadiet. När Hassan började 
högstadiet så var han stökig men kände inte heller att skolan gav något stöd för att 
förhindra detta. 
 
Respondenterna från intervjuerna hade delade åsikter angående deras skolgång. Somliga 
upplevde att det gick dåligt för de i skolan samtidigt som några ansåg att det gick bra, 
dock kände hälften av respondenterna ett svek från lärarna vilket ledde till att de tappade 
studiemotivationen.  
 
Familjeförhållande 

Kategorin Familjeförhållanden handlar om intervjupersonernas berättelser om relation till 
deras familjer. I detta avsnitt förklarar respondenterna att relationerna till sina familjer 
drabbades av deras kriminella livsstil och var även en avgörande faktor till varför de valde 
den kriminella livsstilen. Hälften av respondenterna uppgav att deras föräldrar var skilda, 
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resterande respondenternas familjer var sammanboende. Utifrån de olika 
familjeförhållanden får man en inblick i hur respondenternas familjer påverkades till följd 
av den kriminella livsstilen.  
 

Relation och familj drabbas mycket. Familj, släkten drabbas mycket. Många 
som sa till deras vän att de inte får umgås med hans lillebror. Alla människor 
känner min lillebror som en bra kille. Det var samma med min syster. Det 
var mycket sånt faktiskt. Det finns många nackdelar, även jag själv. Till 
exempel när jag friade till min fru, även om jag var bra, hon sa nej för att jag 
var kriminell, alla sa till henne nej, akta dig, du kommer ångra dig fast att jag 
hade slutat med allting. (Alex) 

 
Alex berättar att hans familj och släkt drabbades av hans kriminella livsstil. Alexs yngre 
syskon drabbades eftersom somliga människor sa till sina närstående att hålla sig borta 
från Alexs syskon i och med hans kriminella livsstil. Alla respondenter i denna studie 
berättar att deras familjer upplevde deras kriminella livsstil som jobbiga och påfrestande. 
Det var inte enbart respondenterna som fick ta del av konsekvenserna, utan även deras 
familjer. 
 

Min familj, de tyckte att det var jobbigt och sa till mig att jag skulle lägga av 
med det jag gör. Polisen hade kommit 3 gånger på 2 månader, min mamma 
tyckte att det var jättejobbigt. Hon trodde alltid att jag hade gjort något grovt, 
alltså riktigt grovt. (David) 

 
När Polisen letade efter bevis gjorde de flera husrannsakan hos David och eftersom att han 
bodde med sin familj under den kriminella tiden så drabbades även de. Detta visar på ett 
mönster bland alla respondenter då samtliga uppgav att familjen påverkades negativt av 
deras val av kriminella livsstil. 
 

Jag hade en väldigt dålig hemsituation. Min mamma kunde inte läsa och min 
pappa var inte i mitt liv så mycket. Han hade en annan kvinna och barn med 
henne, så honom fick jag inte se så mycket av. Jag var mest med min 
mamma och syster och hon var ensamstående. Det var mycket krig, 
fattigdom men vi klarade oss precis, jag fick kämpa när jag var ca sju år, jag 
försökte faktiskt hjälpa min mamma genom att jobba. Jag plockade bär 
exempelvis för att tjäna lite pengar. Jag ville liksom ta ansvaret för min 
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mamma jobbade ju också, jag ville hjälpa henne eftersom att min pappa inte 
var där. (Milad) 

 
Milad bodde tillsammans med sin ensamstående mor samt syster under en längre tid. 
Milads pappa var gift med en annan kvinna i Sverige och hade barn tillsammans med 
henne, vilket enligt Milad innebar att han inte såg mycket av sin pappa. Eftersom att 
Milad hade en dålig hemsituation och eftersom att det var krig i hans hemland, flyttade 
Milad till Sverige efter några år och lämnade sin mor samt syster i hopp om ett bättre liv i 
Sverige.  
 

När jag flyttade hade jag mina andra syskon från pappas sida som bodde på 
det bra området och man kände liksom varför har min pappa valt en annan 
familj allt sånt spelar roll. Jag kunde gå runt och tänka jag vet inte om han 
älskar mig och då sökte jag bekräftelse hos någon annan. (Milad) 

 
Milad bodde tillsammans med hans pappa, styvmor och hans halvsyskon. Milad berättar 
att familjen bodde i ett bra område och att han kände att pappan valt en annan familj före 
honom, vilket skapade en känsla av utanförskap och att vara oälskad. I och med att Milad 
tvekade ifall hans far älskade honom ledde det till att han sökte bekräftelse hos någon 
annan.  
 
”Mitt beteende grundade sig i mina tidigare hemförhållanden. Jag fick aldrig bekräftelse, 
ingen pratade med mig, ingen vägledde mig. När man blev kriminell så fick man status 
och fann en identitet.” (Milad) 
 
Milad berättar i sin berättelse att hans avvikande beteende beror på sina tidigare instabila 
hemförhållanden. Milad uppger att när han bodde hos sin far så fick han aldrig den 
bekräftelsen han var i behov av, ingen pratade eller vägledde honom. När Milad sedan 
blev kriminell fick han status och fann sin identitet. Alla respondenter har dock inte växt 
upp under lika svåra hemförhållanden. Hassan berättar att han är uppvuxen med skilda 
föräldrar och bodde både hos sin far samt mor. 
 
“Mina föräldrar var skilda men jag bodde mest med min pappa men även med min 
mamma. Hemma var det både svajigt men ändå stabil.”  (Hassan) 
 
Hassan ansåg att han trots skilda föräldrar växte upp under stabila hemförhållanden men 
att det ibland kunde vara ostadigt. Hassan talar inte heller om sina hemförhållanden som 
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anledningen till att han hamnade i en kriminell livsstil, utan istället lyfter han exempelvis 
skolans roll. Respondenternas hemförhållanden varierade alltså, däremot framkom det att 
allas familjeförhållanden blev kämpigt när den kriminella livsstilen tog plats bland 
respondenterna. 
 
Umgängeskrets 

Kategorin Umgängeskrets innehåller respondenternas relation till deras vänner när de hade 
en kriminell livsstil. Detta tema rör vilka de umgicks med, samhörighet och 
lojalitet. Respondenterna hade delade åsikter angående deras umgängeskrets, hälften av 
respondenterna föredrog att utföra de kriminella handlingarna självständigt jämfört med 
den andra halvan som utförde dessa handlingar med sina kompisar. 
 

Mitt umgänge var av samma människor, vi var tre stycken men de tre 
stycken var idag till exempel med dig, eller idag med andra. Folk kom och 
alla ville umgås med oss, men det var fortfarande bara vi tre. Vissa personer 
använde vi till exempel ´Han här är bra på att slåss, vi har med honom när vi 
ska gå och slåss´. (Alex) 

 
Alex berättar att han alltid umgicks med två personer under hans kriminella livsstil som 
också ingick i ett kriminellt nätverk samt hade ett liknande tankesätt. Han förklarar att 
många ville vara med honom och hans vänner, dock höll han sig till sina två vänner när 
det kom till tilliten. En del av respondenternas umgängeskrets förblev densamma under 
hela den kriminella tiden, såsom, Alexs umgängeskrets.  
 

Mitt umgänge var fortfarande samma, vissa höll på med något, vissa tränade 
och spelade fotboll, andra tränade eller hade det bra i skolan. Det var inget 
som ändrades, det vara samma. Det var några som begick kriminella 
handlingar, men det var inte alla. De andra gick i skolan och var i skolan 
eller så tränade dem. (David) 

 
David var också en av studiens respondenter som uppgav att han alltid hade samma 
umgänge. En del av Davids umgängeskrets bestod av personer som hade samma 
kriminella värderingar och som utförde samma handlingar som David själv, men det fanns 
även vänner som inte hade ett kriminellt tankesätt. Däremot var det inte alla respondenter 
som påverkades av sin umgängeskrets, en del av respondenterna uppgav att de 
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självständigt valde den kriminella livsstilen och sedan träffade personer som hade 
liknande tankesätt. 
 
”Jag hade ju ingen tonår, jag missade hela den perioden för jag höll på med knas, men 
umgänget var som en själv. Vissa var värre, andra var inte lika mycket men vi alla hade 
samma attityder och samma tankesätt.” (Hassan) 
 
Hassan menar att eftersom att han vid ett tidigt skede i livet ägnade sig åt brott samt 
kriminalitet så missade han hela tonåren. Han förklarar vidare att umgänget han ingick i, 
hade samma attityder samt tankesätt som han själv.  
 

När jag kom tillbaka när jag var typ 15–16 tänkte jag okej, nu vet jag vad jag 
ska göra och snarare tvärtom jag fick med mig folk, jag drog in folk än att 
folk drog in mig i något. Jag var ingen ledare, för jag gjorde alltid min grej 
själv, man hade kompanjoner men det var aldrig att jag hade någon ledare 
eller var en ledare. Många hakade på mig, jag samarbetade med olika och 
var i många olika grupper också. Det var många gånger in och ut, man gör 
sin grej sen taggar. (Hassan) 

 
Hassan berättar i hans berättelse att när han kom ut från SIS-hem efter sin LVU vid 15–16 
åldern visste han vad han skulle göra, han hade en plan. Hassan ansåg inte att han var en 
ledare men att han många gånger fick med sig folk samt drog in de när han skulle utföra 
vissa kriminella handlingar. Hassan förklarar vidare att han samarbetade med många olika 
grupper samt hade många kompanjoner men föredrog att utföra sina uppdrag självständigt 
under tiden han var kriminell. Vidare förklarar Hassan att man sällan umgicks med dessa 
personer man samarbetade med, utan det var snarare handlade om att man utförde vissa 
uppdrag tillsammans för att sedan gå skilda vägar.  
 
”Precis som det är viktigt för en person vem han är, vilken nationalitet han har så är det 
samma sak för de kriminella att tillhöra något.” (Hassan) 

Hassan anser att det är viktigt för individer att känna någon form av tillhörighet. Han 
menar att den kriminella livsstilen har medförde en känsla av tillhörighet. 

“Jag gjorde saker med andra men var väldigt försiktig. Jag litade inte på någon. Jag var i 
ett umgänge som hade samma tankesätt som mig och så har det alltid varit.” (Milad)  
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Även Milad umgicks med personer som hade likadant tankesätt som han själv. Milad 
ingick i ett kriminellt nätverk men var enligt han själv ständigt vaksam med vad han 
gjorde då han inte litade på personer i hans omgivning.  
 

Alla i mitt umgänge var mer eller mindre kriminella men det var mer för 
kickens skull. Det var roligt, vi var ändå 5–6 stycken som exempelvis skulle 
göra inbrott i en affär jag menar vad kan man få ut då? max 1000 kronor, det 
är ingenting men man kände en viss samhörighet. (Milad) 

 
Milad förklarar vidare att alla i hans umgänge var kriminella men att det inte enbart var 
anledningen till att han umgicks med de. Milad begick många olika brott tillsammans med 
hans umgänge och enligt honom handlade det inte om den lilla summan man fick ut av 
uppdragen, utan man strävade snarare efter en känsla av samhörighet samt kicken man 
fick. 
 
Alla respondenterna berättade att deras umgänge hade samma tankesätt som de själva. En 
del av respondenterna var för det mesta för sig själva, dock var det några respondenter 
som umgicks med andra både innan och under deras kriminella livsstil med liknande 
värderingar samt samma tankesätt. 
 
Snabba pengar 

Kategorin snabba pengar handlar om hur respondenterna såg på pengar under tiden de var 
kriminella. Detta är en kategori utifrån kodningsschemat som visade vara en avgörande 
faktor till varför respondenterna gav sig in i den kriminella livsstilen. Samtliga 
respondenter ansåg att snabba pengar samt pengar i större utsträckning var en anledning 
till påbörjandet av den kriminella livsstilen. Snabba pengar bidrog till en fortsatt kriminell 
livsstil för samtliga respondenter.  
  
“Sen efter så såg jag att han började tjäna pengar ganska fort och då jag blev också 
intresserad och jag sa till han att jag också vill göra det” (David) 
 
David berättar att han gjorde det för pengarna, att han såg hur mycket de andra tjänade in 
och det intresserade honom. David uppger att han var fascinerad av hur snabbt det gick för 
andra kriminella att tjäna snabba pengar, vilket ledde till att han också ville göra det. När 
David väl var i den kriminella livsstilen och tjänade snabba pengar ville han ha mer och 
mer.   
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Jag ville ha en cykel, det fanns inga pengar för en cykel. Alla började få 
cyklar och jag ville också ha, jag är en kille och vill också ha en men min 
pappa sa “Det finns inga pengar” och då tänkte jag ingen fara, jag började 
sno. Jag tyckte att det var jobbigt att sno cyklar och sälja de för 500kr. 
(Alex) 

 
Alex berättar att han ville ha en cykel när han var yngre men hade inga pengar för att köpa 
en. Av denna orsak började Alex sno cyklar för att sedan sälja dem vilket i sin tur ledde 
till att han tjänade pengar för att kunna köpa en cykel som alla andra hade.  
 
”Det enda som blev viktigt var att tjäna pengar, drifta och man tänkte inte alls på att synas 
utan snarare tvärtom man ville gå under radarn.” (Hassan) 
 
Hassan ansåg att tjäna snabba pengar var en viktig aspekt till varför han valde den 
kriminella vägen. Han förklarar även att när man strävade efter att tjäna snabba pengar så 
var det viktigt att tänka på att inte synas utan snarare “gå under radarn”.  
 
“Det blev mer narkotikaförsäljning och brottslighet man tjänade pengar på. Innan denna 
period var det mer misshandel eller personrån men pengarna var inte så viktiga nu började 
man tänka aight jag ska göra pengar, jag ska bli affärsman.” (Hassan) 
 
Hassan förklarar vidare att när han blev introducerad till den kriminella livsstilen så 
började han begå mindre brott i form av misshandel samt personrån, där huvudsyftet inte 
var att tjäna stora pengar. Vid ett senare skede i den kriminella livsstilen började Hassan 
begå allt grövre brott som man tjänade pengar på samt narkotikaförsäljning. Vid detta 
stadie fokuserade Hassan enbart på att tjäna pengar.  
 

Man får nästan högmod man tror typ på något sjukt sätt att man själv har 
listat ut värsta grejen och de andra är losers som har vanliga jobb och kolla 
hur vi lever, vi driftar själva, vi är utanför systemet och vi har inte ens 
bankkonton och vi tjänar mer pengar än allihopa kolla på oss. (Hassan) 

 
Hassan berättar att med den kriminella livsstilen och de stora pengarna så kommer även 
högmod. Hassan uppger att varken han eller personerna i hans kriminella nätverk strävade 
efter att ha ett vanligt jobb då det var för förlorare. Hassan menar att de kunde tjäna stora 
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pengar genom den kriminella livsstilen istället för att tjäna små summor som på ett vanligt 
jobb.  

  
Pengar, kicken, det var häftigt, vi gjorde smash and grab mitt i stan det var 
liksom wow shiit vilka tuffa grabbar, det blev liksom att man hela tiden ville 
ha mer, man köpte kläder som var dyra, man fortsatte med status, man ser 
upp till de äldre i orten som romantiserar saker och ting exempelvis i 
musikvideos det var lite så jag såg på det. Som 16 åring hade jag en skjorta 
som kostade 1200 och då snackar vi på den tiden, vi gjorde mest pengar i 
den Malmö. (Milad) 

Milad berättar att det finns flera aspekter som spelar roll till varför han valde den 
kriminella vägen. Pengar, adrenalinet samt statusen man får när man begår dessa brott är 
tre aspekter till varför han valde den vägen. Milad berättar att man ansågs vara tuff när 
man exempelvis gjorde smash and grab mitt i stan och det ledde till att man hela tiden 
ville ha mer och mer. Milad förklarar vidare att han såg upp till de äldre i förorten som 
romantiserar mycket när det kommer till den kriminella livsstilen genom till exempel 
musikvideos. Milad berättar att han redan som 16-åring gjorde mest pengar i hela Malmö 
till följd av den kriminella livsstilen.  

Alla intervjupersonerna uppgav att snabba pengar var en stor drivkraft och var en 
avgörande faktor till varför de valde den kriminella livsstilen.  

 
Diskussion och analys 

 
I detta avsnitt diskuteras respondenternas erfarenheter i relation till tidigare forskning och 
teorierna om avvikande beteende samt stämpling. 
 

Personlighetsdrag och identitetssökande 

Våra respondenter förmedlar att de under en längre tid av sin uppväxt sökt sig till en 
identitet. Den kriminella livsstilen medförde status, en känsla av tillhörighet, bekräftelse 
från sin omgivning men även adrenalinet och kicken respondenterna fick av olika 
kriminella handlingar. Samtliga respondenter uppgav att både innan samt vid den 
kriminella livsstilen kände aggression och ilska. Två av respondenterna berättade även om 
hur de upplevde rädsla. Respondenterna förklarade att de många gånger kunde känna en 
rastlöshet och en avsaknad av konsekvenstänk, vilket även diskuteras vid tidigare 
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forskning. Fondén (2001) påvisar exempelvis att bristande koncentrationsförmåga, en 
avsaknad av konsekvenstänk, rastlöshet och impulsivitet är bidragande faktorer till att 
individer utvecklar en kriminell livsstil vilket man alltså kan koppla till respondenterna i 
denna studie. Respondenterna beskriver sig som väldigt risktagande och impulsiva. 
Samtliga strävade efter status och bekräftelse från olika håll. Vera & Moon (2013) lyfter 
fram att låg självkontroll bland ungdomar är en förekommande riskfaktor till ett avvikande 
beteende och till kriminalitet. Boisvert, Boutwell & Barnes (2013) nämner även att låg 
självkontroll också är en avgörande faktor till ett avvikande beteende, vilket 
respondenterna visade upp.  
 
Fondén (2001) förklarar också att dessa egenskaper kan vara medfött eller att dessa 
egenskaper har utvecklats i senare skede under barndomen utifrån sociala banden eller 
individens omgivning. Majoriteten av respondenterna uppgav att de hade svaga sociala 
band vilket resulterade i att respondenterna valde den kriminell livsstil.  
 
Estrada & Flyghed (2017) talar om de sociala banden och kopplingen till kriminaliteten. 
När de sociala banden försvagas så känner individen att de har mindre att förlora. Detta 
kan resultera i att individen hamnar i en kriminell livsstil, vilket majoriteten av 
respondenterna uppgav. Utifrån de försvagade sociala banden förklarar Estrada & Flyghed 
(2017) att den sociala kontrollen också försvagas. Detta kan leda till att individen 
utvecklar ett brottsligt beteende och söker bekräftelse samt status från kriminella kretsar. 
Även om Alex och Milad kände en inre rädsla för att bli tagna fortsatte de utföra 
kriminella handlingar, vilket skulle kunna tolkas som att de trots allt upplevde att de inte 
hade så mycket att förlora. 
 
Teorierna om avvikelse och stämpling som Sarnecki (2014) och Chaharbaghi (2010) lyfter 
fram kan kopplas till respondenternas identitetssökande, vilket beskrivs i relation till olika 
former av risktagande och adrenalinsökande men även som ett sökande efter tillhörighet 
och bekräftelse. Utifrån försvagade, sociala band och andra aspekter är det möjligt att 
tolka det som att respondenterna sågs som avvikande. Hassan nämner exempelvis att han 
blev stämplad som kriminell. Att Hassan och de andra respondenterna fortsatte att utföra 
kriminella handlingar kan förstås som en följd av synen andra hade på honom då många 
stämplade honom som kriminell och avvikare. 
 
Utifrån resultatet och tidigare forskning anser vi att personlighetsdrag och 
identitetssökande bidrog till respondenternas utveckling till den kriminella livsstilen. Det 
var även försvagade, sociala band som ledde till utvecklingen av ett avvikande beteende. 
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Att därefter bli stämplad av samhället som en kriminell gjorde dessutom att 
respondenterna blev kvar i den kriminella livsstilen. 
 
Skolgång 

Två av respondenter uppgav att deras skolgång var fallerande, att de kände ett svek från 
skolsystemet och lärarna. De berättar också att de var tvungna att byta skolor flera gånger. 
Däremot uppgav de andra två respondenterna att deras skolgång var i sin ordning, fast än 
att de hade hög frånvaro. Att skolan har en viktig och betydelsefull roll på den unges liv 
framkommer tydligt i forskning. Svensson (2006) förklarar att elevens skolgång är av stor 
betydelse för deras framtid. Svensson (2006) menar att genom att eleven befinner sig i en 
psykosocial skolmiljö så medför det även att barnet utvecklar social kontroll samt 
självkontroll och detta kan förhindra att ett barn i framtiden hamnar i ett avvikande 
beteende. Skolverket (2014) uppger också att det föreligger många avgörande faktorer vid 
ett barns skolgång som även är väsentliga för de ungas personliga utveckling. De 
avgörande faktorerna är till exempel lärare, klasskamrater samt den individuella 
prestationen. Dessa faktorer bidrar till att ett barn utvecklar en social förmåga som innebär 
att den unge på ett naturligt sätt vet vad som är socialt accepterat och inte.  
 
Vidare uppger Sutherland (2011) att byte av skola kan vara en riskfaktor då individen på 
nytt behöver förhålla sig till en ny skolmiljö, vilket kan kopplas till respondenternas 
berättelser. Sutherland uppger även att elever vars föräldrar är engagerade i barnens 
skolgång har en positiv inverkan hos den unge samt dennes skolresultat, vilket kan kännas 
igen i Alex berättelse då han uppgav att hans moder motiverade honom till att klara av sin 
skolgång. Lemma et al. (2015) framhåller dock att elever som innehar hög skolfrånvaro 
och som inte känner en tillhörighet eller gemenskap tenderar att hamna i kriminella 
kretsar. Hälften av våra respondenter uttryckte att de inte hade en bra skolgång samt att de 
inte fick de stöd och bekräftelse de var i behov av. Om skolan stämplar en elev som 
avvikande, en problemelev så har detta en negativ inverkan på personens personliga 
uppfattning. Det finns då en risk att eleven börjar betrakta sig som avvikande och som 
någon som inte passar in i skolan. Detta kan vara en bidragande faktor till att eleverna 
presterade sämre i skolan och tappade studiemotivationen då lärare betraktade hälften av 
våra respondenter som sämre elever. 
  
Utifrån respondenternas personliga upplevelser med koppling till tidigare forskning kan vi 
dra slutsatsen att skolan har en avgörande roll för barn och dess utveckling. Ett barn med 
svårigheter i skolan har en större risk att utveckla ett avvikande beteende som leder till 
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kriminalitet vid senare skede jämfört med ett barn som passar in i eller har en hög 
prestationsförmåga i skolan. Skolan lär även ut vad som är socialt accepterat i samhället 
samt hur de skall uppföra sig i sociala sammanhang. Frånvaro från skolan kan därmed 
också medföra att barn inte lär sig vad som är socialt accepterat, vilket därmed innebär en 
risk för att hamna i kriminella banor. 
 
Umgängeskrets 

Våra respondenter förklarade att en stor och bidragande faktor till deras kriminella livsstil 
var deras umgängeskrets. Respondenterna började umgås med människor som begick 
kriminella handlingar och därefter började de själva begå brott. Alla respondenter uppgav 
att deras umgänge hade liknande tankesätt angående brott och kriminalitet som de själva. 
Deras umgängeskrets förändrades inte med tiden utan de förblev en trygghet och 
gemenskap. 
 
Tidigare forskning visar att ens umgänge spelar en stor roll till varför ungdomar utvecklar 
en kriminell livsstil. Alex, David och Milad umgicks med vänner med liknande tankesätt 
som ledde till att den kriminella livsstilen tog plats och det kan kopplas till Estradas & 
Flygheds (2017), Fondéns (2001) och Youngs & Weermans (2013) forskning. Dessa 
forskare förklarar att umgänge som har liknande tankesätt angående brott är en stor 
riskfaktor, av denna anledning kan respondenterna förstås ha valt den kriminella livsstilen. 
Samtliga hade en umgängeskrets med liknande tankesätt och värderingar, vilket kan sägas 
resulterade i att Alex, David och Milad utvecklade en kriminell livsstil tillsammans med 
sina vänner. Fondén (2001) lyfter fram just detta, att individer begår brottsliga handlingar 
tillsammans med sina kamrater.  
 
Fondén (2001) och Flyghed & Estrada (2017) talar, likt vid ovan nämnt, om sociala band i 
relation till kriminalitet. Detta kan kopplas till Hassans berättelse. Hassans familj var 
splittrad och kände ett svek från skolan, vilket kan kopplas till Estradas & Flygheds 
(2017) och Fondéns (2001) teori om svaga, sociala band.  Utan starka sociala band ökar 
risken för att börja umgås med individer som har en kriminell livsstil och däri finna 
tillhörighet. Författarna förmedlar att individer med svaga sociala band till sina föräldrar 
och skolan kan leda till att individen börjar interagera med vänner som har brottsliga 
beteenden, vilket Hassan gjorde. Young & Weerman (2013) tar också upp de svaga, 
sociala banden som leder till att individer börjar interagera med kriminella vänner och 
utföra kriminella handlingar. Utifrån Beckers (1991) stämplingsteori kan man konstatera 
att respondenterna blev stämplade som kriminella eller lagbrytare med tanke på deras 
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umgänge och därefter fortsatte med det beteendet. Respondenterna blev alltså stämplade i 
och med att de hade ett avvikande beteende som gick emot samhällets normer och regler 
(jmf. Chaharbaghi, 2010). 
 
Med koppling till tidigare forskning, tolkar vi det som att umgängeskretsen var en väldigt 
avgörande faktor till respondenternas utveckling till en kriminell livsstil. Samtliga 
respondenter befann sig i en umgängeskrets där man hade liknande värderingar samt 
tankesätt gällande kriminella handlingar. 
 
Familjeförhållande 

Våra respondenter förklarar deras erfarenheter kring familjeförhållanden som de upplevde 
under deras kriminella livsstil. Respondenterna hade varierande familjeförhållanden 
eftersom att deras hemförhållanden var olika. Hassan och Milads föräldrar var skilda 
samtidigt som David och Alex föräldrar var sammanboende. Dock anser inte alla 
respondenter att deras familjeförhållanden var en påverkande faktor till deras kriminella 
livsstil. Gemensamt för alla respondenter var att den kriminella livsstilen drabbade deras 
familjer avsevärt och var psykiskt påfrestande för familjerna. 
 
Andershed, Andershed, Söderholm och Carpelan (2010) menar att den mest avsevärda 
relationen ett barn har under sin barndom är relationen till sina föräldrar men även hur 
hemförhållandena ser ut. Närvarande föräldrar uppfyller en viktig roll i ett barns liv. Detta 
kan kopplas till Hassan erfarenheter angående hans familjeförhållanden.  Han uppger i sin 
berättelse att han är uppväxt med skilda föräldrar och att hans hemförhållanden ibland 
kunde vara ostadiga, dock anser inte Hassan att hans familjeförhållanden var en 
påverkande faktor till den kriminella livsstilen. Alex föräldrar bodde tillsammans, dock 
hade han ingen bra relation till sin pappa eftersom att hans far använde sig av våld i 
hemmet.  
 
Nilsson (2013) uppger att faktorer som att växa upp med en splittrad familj kan vara 
avgörande för ett avvikande beteende som omfattar kriminalitet. Författaren förklarar 
vidare att ett barn som inte får den bekräftelse och uppmärksamhet som alla barn är i 
behov av tenderar att utveckla ett avvikande beteende då den unge söker sig till kriminella 
kretsar där denne får bekräftelse och en känsla av tillhörighet. Nilssons (2013) forskning 
kan kopplas till Milads berättelse där han berättar om hans uppväxt. Milad berättar att 
hans avvikande beteende grundar sig i hans tidigare instabila hemförhållanden då han inte 
fick bekräftelse eller uppmärksamhet från sin far, styvmor eller bröder. I och med Milads 
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instabila hemförhållanden skapades det en känsla av utanförskap och Milad sökte sig 
därför till kriminella kretsar där han kände en tillhörighet. 
 
Stattin (2001) förmedlar att föräldrars ansvarstagande och tillsyn kring sitt barns liv är en 
väsentlig samt avgörande roll. Föräldrar som har insyn i sitt barns liv samt koll på vilka 
barnet umgås med minimerar risken för den unge att hamna i ett avvikande beteende samt 
reducerar risken för denne att hamna i kriminalitet. Milad kände sig utanför inom hans 
familj då han inte fick bekräftelse eller kände en tillhörighet vilket ledde till ett avvikande 
beteende och att han hamnade i en kriminella kretsar.  
 
Estradas & Flygheds (2010) genomförda studie visar på att barn som har inte har ett tryggt 
band till sina föräldrar, vänner med dåligt inflytande, låg känsla av sysselsättning, 
fallerande skolgång, impulsivitetsproblem samt ekonomiska problem hos föräldrar, 
tenderar att utveckla ett avvikande beteende samt hamna i kriminalitet. Detta syns bland 
majoriteten av våra respondenter då både Alex, Milad och Hassan hade instabila relationer 
till deras förälder/föräldrar även om Hassan inte ser det som en riskfaktor till hans 
kriminella livsstil.  Davids hemförhållanden skiljer sig från resterande respondenter då han 
växte upp under stabila hemförhållanden.  
 
Utifrån respondenternas berättelser samt tidigare forskning har vi kommit fram till att 
labila familjeförhållanden samt otrygga hemförhållanden kan vara en riskfaktor samt leda 
till att den unge utvecklar ett avvikande beteende samt innehar en större benägenhet att 
hamna i kriminella kretsar. Detta grundar sig i att ett barn är i behov av bekräftelse, 
vägledning och uppmärksamhet från sina föräldrar och om denne inte får det tenderar 
barnet att söka sig till ett kriminellt nätverk som även medför en känsla av tillhörighet.  
 
Snabba pengar 

Fondén (2001) framhåller att ungdomar begår brott för att visa upp sig för sina vänner 
samtidigt som äldre ungdomar gör det för snabba pengar i större utsträckning. Samtliga 
respondenter i denna studie uppgav att snabba pengar var en stor anledning till att de valde 
den kriminella livsstilen och anledningen till att de fortsatte utföra kriminella handlingar. 
De ville ha pengar för att köpa dyra kläder och andra materiella ting. Siahpoush & 
Heidarabadi (2012) framhåller just detta då han lyfter fram att snabba pengar är en faktor 
till varför ungdomar väljer den kriminella livsstilen.  Detta kan tydligt kopplas till 
respondenternas berättelser då alla hävdade att man strävade efter att komma åt snabba 
pengar i större omfattning. 
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Anledningen till att man jagar snabba pengar är främst för att man vill uppnå en 
glamourös livsstil som innebär ett liv där man kan köpa dyra materiella ting som man 
exempelvis inte kunnat göra ifall man haft ett vanligt jobb vid ung ålder. Utifrån detta 
tolkar vi därför att snabba pengar är en viktig och lockande faktor till utvecklingen av en 
kriminell livsstil och när tusenlapparna kommer in varje dag blir det därför svårt att bryta 
en sådan livsstil.  
 

Avslut 
 

Slutsatser 
Denna studie syftar till att undersöka och nå ökad kunskap om hur unga män som tidigare 
haft en kriminell livsstil förstår den egna vägen in i kriminalitet. Det som har lyfts fram 
efter genomförandet av studien är att det finns olika riskfaktorer som leder till att en 
ungdom väljer den kriminella livsstilen. De riskfaktorer som respondenterna redogör för 
och som även är avgörande för just deras väg in i kriminalitet är ett identitetssökande, 
känslan av utanförskap, känslan av att inte passa in i skolan, svåra familjeförhållanden, en 
vänskapskrets med en positiv inställning till brottslighet samt ett sökande efter snabba 
pengar. Detta kan i sin tur förstås som en del i sökandet efter en identitet samt en 
tillhörighet. Dessa riskfaktorer kan förstås i relation till en upplevelse av att vara 
avvikande eller att inte passa in samhället. Att stämplas som avvikande från omgivningen 
och samhället ser vi som väldigt negativt och något man i alla situationer bör undvika, 
speciellt när det handlar om barn och ungdomar. 
 
För att förhindra utvecklingen av ett avvikande och ett kriminellt beteende anser vi att det 
är av stor vikt att använda förebyggande insatser vid ett tidigt skede alternativt när ett 
avvikande beteende framkommer hos individen i syfte att förhindra en utveckling av ett 
kriminellt beteende.  
 
Vi anser att det har varit ett intressant ämne att forska kring då det är ett aktuellt 
samhällsproblem. Utifrån den insamlade empirin så kan vi härleda slutsatsen 
att det finns många riskfaktorer under ett barns uppväxt som kan leda till att en individ 
väljer den kriminella livsstilen, har ett avvikande beteende samt avviker från samhällets 
lagar och normer. Dock är det viktigt att belysa att eventuella riskfaktor vid ett barns 
uppväxt kan ha en individuell påverkan och behöver därmed inte betyda att varje individ 
påverkas lika mycket av en specifik riskfaktor.  
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Metoddiskussion  

Tillförlitlighet är något som Bryman (2011) tar upp och som syftar till att studiens syfte 
ska stämma överens med verkligheten och därav resultera i att undersökningen är pålitlig. 
Studiens syfte var att undersöka och nå ökad kunskap om hur unga män som tidigare haft 
en kriminell livsstil förstår den egna vägen in i brottslighet. För att få hög tillförlitlighet 
samt för att stärka studiens resultat inhämtade vi information från tidigare forskning inom 
samma område.  
 
Till denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys som syftar till att inhämta 
information genom respondenternas egna berättelser samt livserfarenheter. 
Respondenterna fick uttrycka sig fritt kring sina livserfarenheter vilket Johansson (2005) 
uppger är av stor betydelse. Dock nämner Bury (2001) att respondenterna ibland kan 
uttrycka sig på så sätt att forskarna ska få en annan illusion. Att vara ödmjuk inför 
berättelserna och inte ifrågasätta respondenternas berättelser kring deras livserfarenhet är 
också av stor vikt även fast än att man som intervjuare ibland upplever att det kan vara 
svårt.  
 
Bryman (2011) nämner att överförbarhet bedömer trovärdigheten i studien och ifall det 
går att tillämpa resultatet i andra situationer. Med en kvalitativ studie som bygger på att 
respondenterna själva får förklara sina erfarenheter och vägen i till den kriminella 
livsstilen, kan det leda till att den höga överförbarheten minskas. Bryman (2011) nämner 
också att berättelser kan förändras under tidens gång, vilket i förlängningen kan sägas leda 
till låg överförbarhet.  
 

Avslutning 

Efter genomförandet av denna studie har reflektioner angående utförandet av studien 
framkommit. Med detta menar vi att tankar har uppstått kring huruvida vi hade kunnat 
genomföra studien på ett annorlunda sätt, såsom en annorlunda intervjuguide alternativt 
att studien inte enbart riktar sin in på män. Det hade varit intressant med en studie om hur 
unga kvinnor som tidigare har levt en kriminell livsstil förklarar den egna vägen in i den 
kriminella livsstilen. Det hade även varit intressant att forska och fördjupa sig in i 
politikernas del i det hela och på vilket sätt de kan förebygga detta samhällsproblem, på 
grund av den bristande tiden har vi tyvärr inte hunnit forska kring politikernas arbete när 
det gäller frågan om kriminaliteten i samhället. Detta hade dock varit av stort intresse att 
fördjupa sig inom i framtiden.  
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Denna studie har varit väldigt givande och intressant att utföra. Med hjälp av 
respondenternas berättelser om deras tidigare erfarenheter samt tidigare forskning fick vi 
en ny förståelse för riskfaktorer och vägen in till den kriminella livsstilen. 
Förhoppningsvis framkommer det i framtida studier som handlar om att kriminaliteten 
bland ungdomar. Vi har en förväntan om att kriminaliteten bland ungdomar har 
minimerats, då vi i dagsläget har vetskapen om de riskfaktorer som ligger bakom ett 
utvecklande av kriminalitet, detta med hjälp av tidigare forskning till grund.  
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