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Abstract
Denna studie undersöker hur tidigare kriminella förklarar sina våldshandlingar samt vilka 

förklaringar de ger till sitt utvecklande av normbrytande beteende. Studien bygger på 

samtalsintervjuer med före detta kriminella män som är verksamma inom kamratföreningen 

Kriminellas Revansch i Samhället. Analysen utgår från Sykes och Matzas teori om 

neutraliseringstekniker, stämplingsteorin av Howard Becker, teorin om sociala band av Travis 

Hirshi samt James W. Messerschmidt diskussion om maskulinitet. I männens förklaringar till sitt 

normbrytande beteende ingår aspekter som rör problematik med familj, skola, missbruk, våld och 

stämplande under uppväxten. I analysen av männens förklaringar uppmärksammas hur brist på 

sociala band och normativa maskulina förebilder kan påverka utvecklandet av ett våldsamt beteende 

och inträde i kriminalitet. Studien visar också hur neutraliseringstekniker används i berättelser om 

våldshandlingar.

Nyckelord: Våldshandling, våldsbrott, Kriminellas revansch i samhället, stämpling, 

neutraliseringstekniker, sociala band och maskulinitet. 

!
! 2



Förord

Vi skulle vilja börja med att tacka vår handledare Veronika Burcar för stöd och handledning genom 

hela uppsatsarbetet. Vi vill även tacka Lunds Universitet och lärare med anknytning till Kriminolog 

programmet, Sociologiska institutionen, Rättssociologiska enheten och Juridiska fakulteten. 

Vi vill även tacka alla medverkande på KRIS som deltog i vår studie. Ett stort tack utgår till våra 

familjer och vänner för inspiration och stöd. 
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1.Inledning 

Denna studie uppmärksammar hur före detta kriminella män skildrar sina våldsbrott: hur de 

förklarar sina handlingar, samt vad som påverkade dem att starta en normbrytande bana. Studien har 

en induktiv ansats (Ryen, 2004:16) vilket betyder att de teorier som använts i analysarbetet har valts 

ut efter att empirin samlats in. Metoden vi använt är kvalitativ (Gubrium, Holstein, 1997:19), och 

baserar sig på samtalsintervjuer (May, 2009:150). Dessa intervjuer har genomförts med individer 

som tidigare begått våldshandlingar. Målet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om 

varför våldshandlingar begås. Syftet med studien är att undersöka olika förklaringar till att en 

individ inleder en normbrytande bana som leder fram till våldshandlingar. Studien undersöker före 

detta kriminellas förklaringar till hur och varför de hamnat i situationer där våld har ansetts krävas 

och vad som påverkade dem att begå våldshandlingar. 

1.1 Problemformulering

Individers avvikande eller normbrytande beteende i tidig ålder kan bli starten för en kriminell 

karriär. Men vilka förklaringar till våld utifrån ett kriminologiskt perspektiv kan man identifiera? 

Finns det olika som påverkar individer och deras ställningstagande? Och hur förklarar före detta 

kriminella sitt normbrytande beteende?

Frågeställning: Hur skildrar före detta kriminella män sina våldshandlingar?Vilka faktorer 

identifierar före detta kriminella i sin miljö som bidragande faktorer för deras utveckling? Hur kan 

påbörjandet av ett normbrytande beteende förklaras och vad menar männen har påverkat deras val 

av handlingar?

1.2 Disposition

Uppsatsen är strukturerad på följande vis: Först diskuteras tidigare forskning och sedan följer ett 

avsnitt om metod. Därefter ges en presentation av studiens empiri vilken innehåller en kort 

presentation av intervjupersonerna och sammanfattar återkommande teman i deras berättelser. Efter 

detta presenteras de kriminologiska teorier som används i analysen. I analysen diskuteras de 

intervjuades berättelser om vad de själva har identifierat som bidragande faktorer till att de inlett en 

kriminell bana. Denna uppsats avslutas med en slutsats, där vi återkopplar till syftet och 
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frågeställningen och sammanfattar arbetet. Slutligen nämns exempel på vidare forskning.

1.3 Begreppsdefinition

I studien använder vi oss av några begrepp som är relevanta att definiera. Vi har valt att definiera 

följande begrepp på detta sätt.

Normbrytande beteende: Normbrytande beteende är ett beteende som bryter mot de påbjudna 

sociala regler och normer som är accepterade i individens omgivning (Goffman, 1963).

Våldshandling: En handling där en person har brukat någon form av fysiskt våld. Detta kan gälla 

både ”lätt våld” såsom en lavett, men även ”grövre våld” såsom en spark i huvudet. Detta begrepp 

används då det har brukats våld i en situation, men oberoende om personen har blivit dömd för 

våldshandlingen eller ej. 

Våldsbrott: Detta begrepp används utifrån ett juridiskt perspektiv. Då individen begått en enligt lag 

straffbar våldshandling och fått juridiska påföljder. 1

2. Tidigare forskning
Detta avsnitt behandlar kortfattat exempel på tidigare forskning kring mäns våld. Denna typ av 

forskning är omfattande i såväl Sverige som internationellt.  Mycket forskning kring kriminalitet 

bedrivs vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Jonas Ring har till exempel genomfört en 

skolundersökning mellan åren 1998-2008 vilken tyder på att en stor andel ungdomar begår brott vid 

något tillfälle under ungdomsåren. I skolundersökningen, vilken baserats på enkäter med pojkar och 

flickor i årskurs nio, visade det sig att brottsligheten bland unga inte är jämnt fördelad. Det är enbart  

ett fåtal unga individer som begår den största andelen av dessa brott. Det framgick även av 

undersökningen att pojkar vid fler tillfällen begår grövre brott, exempelvis stöld och våldsbrott än 

vad flickor gör (BRÅ, 2010:6).

Felipe Estrada (1999), professor i kriminologi vid Stockholms universitet, har bidragit till fältet 
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genom flera olika studier. Bland annat en studie vid namn Ungdomsbrottslighet som 

samhällsproblem, där han studerar hur ungdomsvåldet förändrats sedan andra världskriget. Estradas 

slutsats var att det skedde en liten ökning av brott efter andra världskriget men att det är en trend 

som senare vänder. Kriminalstatistiken för ungdomsbrottslighet ökar men Estrada menar att detta 

inte beror på en ökning av antalet begångna brott. Det är istället anmälningsfrekvensen och 

kriminaliseringen av våldsamma handlingar som har ökat. Detta beror på samhällets förändrade syn 

på våld, i samband med en kraftig ökning av polisanmälningar (Estrada, 1999:126).

En annan svensk professor som har haft stort inflytande inom detta forskningsfält är Jerzy Sarnecki. 

Sarneki har studerat ungdomskriminalitet och i sitt verk ”Delinquent networks: youth Co-offending 

in Stockholm” (2001) behandlar han brottsliga ungdomsnätverk i Stockholm. Syftet med studien var 

att undersöka huruvida ungdomar samverkar tillsammans i brottsligt beteende. Studien gjordes i 

Stockholm mellan åren 1991-1995. Sarnecki menar att studiens viktigaste resultat var upptäckten av 

det centrala nätverk, som band samman många av de kriminella ungdomarna i Stockholm och deras 

brottsliga handlingar (Sarnecki, 2001:159).

Ett exempel på en internationell studie om våld är Program of Research on the Causes and 

Correlates of Delinquency (Sarnecki 2009:134). Detta är en longitudinell studie från USA som 

startade 1986. Projektet bedrivs vid Office of juvenile justice and delinquency prevention (OJJDP) 

och baseras på tre olika studier; Denver Youth studie, Pittsburgh Youth Study och Rochester Youth 

Development Study. Dessa studier har gemensamt att de är långtgående undersökningar med 

upprepad kontakt med ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i missbruk och 

kriminalitet. I studierna ingår även intervjuer med målsägande och lärare. Materialet har används 

till olika avhandlingar. 

Ett sådant exempel är Michael Shaders avhandling Risk factors for Delinquency: An overview. 

Shader är fil.dr och specialist inom samhällsvetenskap och arbetar vid Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention’s (OJJDP’s), Research and Program Development Division. Shaders artikel 

behandlar vilka faktorer som ökar risken för att ungdomarna hamnar i kriminalitet. En av de 

riskfaktorer som Shader har hittat är individuella faktorer som beteendeproblem, till exempel 

aggressivitet. Andra riskfaktorer kan vara hur familjesituationen ser ut, och om det förekommer 

dåligt inflytande från gängkultur samt hur samhället man lever i ser ut. Om man till exempel växer 
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upp i ett så kallat problematiskt område ökar detta risken att hamna i kriminalitet (Shader, 2001:5). 

3. Metod
Vårt syfte var att studera före detta kriminella mäns förklaringar till sina våldshandlingar. Vi såg det 

därför som fördelaktigt att använda kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer 

är en öppnare och flexiblare intervjuform som lämpar sig då vi ville får en djupare förståelse för hur 

våld beskrivs och förklaras.

3.1 Urval och avgränsning

I vårt val av intervjupersoner utgick vi från att dessa skulle haft tid på sig att reflektera över sina 

olika våldshandlingar. Därför valde vi att kontakta organisationen Kriminellas revansch i samhället 

(KRIS), en kamratförening för före detta kriminella och missbrukare som vill bryta med sitt gamla 

liv. Studien har fokuserats på manliga gärningsmän. I studien ingår åtta intervjupersoner som 

samtliga är mellan 20 och 50 år och de började alla begå våldsbrott som unga. De har alla blivit 

dömda för brott i vuxen ålder och de har fått olika former av straff som de nu avtjänat. Vi föreställer 

oss att de därför har hunnit reflektera över sina handlingar och sin livssituation. Intervjupersonerna 

identifierar sig som män vars liv präglats av kriminalitet, alkohol och/eller drogmissbruk. Flertalet 

har tillbringat tid på olika behandlingshem och institutioner. Samtliga säger sig ha tagit sig ur sin 

kriminella tillvaro och ser sig nu som drogfria, nyktra och icke-kriminella. De beskriver sig som 

numera hederliga samhällsmedborgare som önskar förändra sitt liv och nu hänger sig åt att hjälpa 

andra individer.

3.2 Utförande

Vi påbörjade arbetsprocessen med att formulera en frågeställning i syfte att undersöka ett fenomen 

vi tyckte var intresseväckande och sociologiskt relevant. Därefter diskuterade vi det valda området 

med handledaren. Vi kontaktade olika myndigheter såsom Polisen, ungdomsvården samt KRIS i 

olika städer. På grund av sekretess kunde varken Polisen eller ungdomsvården delta i vår studie. Vi 

inledde dock tidigt en mycket bra kontakt med KRIS. Vi hade möte med vår gatekeeper och 

informant (individerna som gav oss åtkomst till fältet) för att diskutera samarbetet och 

genomförandet av intervjuerna. Vid detta tillfälle stabiliserade vi en god relation med vår 

gatekeeper och informant. Dessa personer har handlett oss i kontakten med intervjupersonerna. 

Sedan formulerade vi en intervjuguide, med öppna frågor, som fokuserade på olika teman (se 
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bilaga). Syftet med att formulera öppna frågor var att ge den intervjuade möjlighet att själv berätta 

vad han tyckte var viktigt.  

Intervjuerna hölls vid två olika tillfällen i KRIS lokaler. Efter att intervjuerna genomförts har de 

ordagrant transkriberats och teori har valts. Denna turordning användes för att motverka att 

intervjuerna vinklades efter teorin. Vi hade alltså en analytisk induktiv ansats (Merriam, 1988:29). 

Vi har vidare strävat efter att så långt det är möjligt använda oss av originalkällan.

3.3 Metodologiska utgångspunkter och val av intervju som metod

 Studien har genomförts utifrån ett naturalistiskt perspektiv i den mening att vi har använt 

intervjupersonernas egna ord och försökt fånga deras erfarenheter och förmedla deras perspektiv 

(Gubrium & Holstein, 1997:28). Vi har använt oss av ett induktivt förhållningssätt till 

forskningsfältet vilket bl a innebär att vi har försökt förhålla oss öppna och undersökande vid 

intervjuerna. Med hjälp av samtalsintervjuer som metod har vi lagt vikt vid att låta den intervjuade 

leda samtalet och berätta fritt om sina erfarenheter. Studien har syftat till att få kunskaper om varje 

enskild intervjupersons uppfattning om sin egna verklighet (Bryman, 2008:20).

Våra samtalsintervjuer utgick från några fasta frågor (se intervjuguide i bilaga) men kring dessa har 

intervjupersonerna kunnat berätta fritt. Ibland har intervjuaren fått hitta på fler frågor eller 

omformulera dem för att följa intervjupersonens berättelse (Ryen, 2004). 

3.4 Genomförandet av Intervjun

Ett aktivt val har varit att hålla intervjun på en plats där den intervjuade känner sig bekväm och 

hemma (jfr. Fangen, 2005:72). Därför har intervjuerna skett i KRIS lokaler. Vi har föreställt oss att 

intervjuerna handlar om ett känsligt ämne. Därför har det varit  särskilt viktigt med en trygg miljö. 

Vi ville inte påverka intervjupersonerna negativt eller få dem att känna sig obekväma eller pressade 

att  prata om saker som eventuellt  får dem att må dåligt. Vi har även, för att förstå kommunikationen 

bättre under intervjuerna, diskuterat med vår gatekeeper om hur man ska kommunicera och bete sig 

mot de intervjuade. Detta för att få en bättre bild av hur man ska bete sig, om det finns saker man 

ska undvika att göra inför dessa personer. När det kommer till språk och beteende, förväntas man 

t.ex. själv inte använda svordomar, även om den intervjuade gör det, menar Trost (2010:78). 
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Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen. De delades upp på fem respektive tre intervjuer per 

tillfälle. Den första intervjun genomfördes med en intervjuare, där den andra intervjuaren satt med 

som betraktare. Detta ledde till att intervjuerna genomfördes på liknande sätt. Vi fick på så sätt en 

bra bild av hur och vilka följdfrågor som kunde ställas. På så sätt lärde vi oss också av varandra och 

vi kunde känna oss säkrare i rollen som intervjuare. Efter första omgången av intervjuer 

transkriberades materialet och vi diskuterade analysmöjligheter. Inför det andra intervjutillfället 

byttes rollerna på sådant  sätt att den som först hade lett intervju nummer ett nu satt som betraktare 

och den andra hade den intervjuande rollen. Efter att  dessa intervjuer var genomförda 

transkriberades också dem. Vi har transkriberat hälften var. Det  ultimata förfaringssättet skulle varit 

om båda vi hade transkriberade alla åtta intervjuerna tillsammans. Detta var dock inte i denna studie 

tidsmässigt genomförbart. Trots detta är vi väl insatta i alla intervjuer, både i det transkriberade och 

det inspelade materialet. Studiens reliabilitet förstärks av att båda intervjuare har gått igenom alla 

intervjuer och är lika insatta i materialet vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

Efter transkriberingsarbetet påbörjades analysen. Som Jan Trost (2010) poängterar i Kvalitativa 

intervjuer är analysen av empirin inte avgränsad till efter insamlingen. När transkriberingen görs 

fördjupas tolkningarna men analysen påbörjas egentligen redan i samband med samtalsintervjuerna 

(Trost, 2010:148).

3.5 Etik

Det är viktigt att reflektera kring huruvida vår studies resultat kan påverka den grupp vi har studerat 

samt andra individer, exempelvis andra medlemmar i KRIS. Av etiska skäl kommer det inte nämnas 

vilket KRIS som kontaktats, då detta kan innebära skada för de som intervjuats samt att det strider 

mot etiska reglernas anonymitetskrav. I uppsatsen använder vi oss även av fingerade namn på 

intervjupersonerna, vi har även valt att förändra ålder. Så istället för exakt ålder, så har vi en 

ungefärlig. Viss fakta har anonymiserats, exempelvis platser som kan kopplas till en viss händelse. 

Vi har även gjort individer som tagits upp anonyma, använder andra begrepp för dem. Vi har 

funderat över hur vårt material skulle kunna påverka de vi intervjuat positivt eller negativt. Vi har 

noga diskuterat effekterna av vårt arbete på samhället och individer i enlighet med Fangen 

(2005). Det finns för- och nackdelar med att intervjua personer inom KRIS. Möjliga nackdelar med 

att enbart intervjua individer från KRIS kan vara att de vill framställa organisationen och dess 
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medlemmar på ett visst sätt. Fördelar är att de är öppna och ärliga med sina livshistorier, detta då 

det är en del i deras behandling. 

Därför är det också viktigt att i sina etiska överväganden diskutera godhetsmaximeringsprincipen, 

och skademinimeringsprincipen (Pettersson, 2009:18, 49) vilket i denna studie inneburit att vi har 

verkat för att ge en så rättvis och saklig bild som möjligt utifrån intervjupersonernas berättelser. Vi 

har hela tiden varit öppen med studiens syfte. I enlighet med tystnadsplikten har vi varit noga med 

att informera och fråga om tillstånd att få använda de berättelser vi får tillgång till genom intervjuer 

i arbetet och varit nog med att alla personer och platser anonymiserats.

4. Presentation av intervjupersonerna

 I detta kapitel presenteras intervjupersonerna. Vi genomförde åtta intervjuer med personer som är 

medlemmar i KRIS. De berättar alla hur de har påverkats av olika saker, till exempel förhållandet i 

hemmet, miljön i skolan eller närområdet där de växte upp. Vi börjar med att kort berätta om de 

individer som vi har intervjuat. Sedan sammanfattar vi kortfattat vilka förklaringar till våld som är 

vanligt förekommande i männens berättelser. Vi har givit dem fiktiva namn för att säkra deras 

anonymitet. 

Lasse: 20 års ålder, Lasse växte upp med sin mamma och styvpappa som han trodde var hans 

biologiska pappa upp till 10 års ålder. Lasse började dricka alkohol vid runt 10 års ålder och vid 15 

års ålder började han ta droger. Redan i ung ålder kom Lasse i slagsmål och första gången hans 

handlingar fick en rättslig konsekvens var när han gick i nian, då för misshandel. Han har 

sammanlagt blivit dömd fem gånger, alla gånger för våldsbrott, varav den sista domen ledde till 

fängelse i en månad. Detta straff inväntar han nu.

Gunnar: 40 års ålder. Gunnar växte upp med sin mamma och storebror. Hans pappa blev utslängd 

på grund av missbruk när Gunnar var 6-7 år. Gunnar gick vid 10 års ålder med i ett gäng, och detta 

ledde till att han vid 12-13 års ålder började dricka alkohol. Vid runt 15 års ålder började han ta 

droger. Hans första slagsmål var gängrelaterat. Gunnar blev anmäld för våld en gång, dock blev 

anmälan tillbakadragen. Han har suttit i fängelse för andra typer av brott.
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Åke: 45 års ålder. Åke levde själv med sin mamma upp till fyra års ålder. Sedan fick han en 

styvpappa, som tidigt började misshandla honom. Han rymde hemifrån och levde tidvis på gatan 

från 5-6 års ålder. Han började sniffa klister när han var 7-8 år, han började röka hasch vid 11 års 

ålder och började med amfetamin när han var runt. Han påbörjade sin våldsbana på ungdomshem 

för att försvara sig.

Bosse: 45 års ålder. Bosse är uppväxt i en familj, med både mamma och pappa samt tre syskon. 

Bosse var äldst i syskonskaran, och det var endast han som kom in på den kriminella banan. Han 

hade en normal skoltid genom grundskolan, men när han började högstadiet började han dricka, 

använda sig av droger samt bråka. Han har en dom för våld mot tjänsteman, dock inget 

fängelsestraff. 

Peter: 20 års ålder. Peter hade missbrukande föräldrar som skiljde sig innan Peter föddes. Han 

bodde sin första tid hos en kvinnlig släkting och byggde upp en moders relation till henne istället 

för till sin mor. Modern träffade en ny man som Peter trodde var hans pappa. När han sedan fick en 

lillebror kom det fram att så inte var fallet och han blev då utstött av sin familj. Han kommer från 

ett våldsamt område med våld i hemmet. Han började dricka när han var runt 10 år gammal och 

gick med i ett gäng som präglades av våld droger och kriminalitet när han var runt 15. Han bytte 

stad för att komma ifrån det, men kom in i samma gruppering igen. Han var med i gängbråk och bar 

vapen från 15 år. Runt 20 års ålder dömdes han för antingen grov misshandel eller mordförsök. 

Peter minns själv inte vilket brott han dömts för.

Sven: 45 års ålder. Sven har vuxit upp en våldsam miljö med våld både i och utanför hemmet. Hans 

föräldrar skilde sig när han var 6 år, pappan är missbrukare. Han började dricka när han var 12. Han 

hade dålig självkänsla och använde sig av mycket psykiskt och fysiskt våld. Pappan tog livet av sig 

när han var 17 år, substitutet blev då bästa kompisens pappa som är kriminell Mc gängmedlem. 

Svens påföljder och fängelsedomar är inte våldsbaserade.

Anders: 35 års ålder. Anders adopterades till Sverige när han var tre år gammal. Han hamnade i en 

våldsam familj, upplevde mycket mobbning och började med droger när han var 13. Anders 

hamnade i specialklass och brukade tidigt mycket våld. Första gången han blev tagen av polisen var 
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han 12 år. Då hade han misshandlat en annan kille med en sportklubba.

Mikael: 30 års ålder. Mikael har missbrukat och varit kriminell sedan 13-14 års ålder. Han kommer 

från ett tryggt och våldslöst hem med alkohol- och drogfria föräldrar. Han har vuxit upp i vad han 

beskriver som ett problem område. Han beskriver sin hemmiljö som trygg men kärlekslös. Han 

utvecklade ett extrovert beteende för att få uppmärksamhet och bekräftelse. Första påföljden kom 

vid 14 år ålder då han utförde en grövre misshandel.

Gemensamt för de intervjuade är att de skildrar en problematisk uppväxt. Några förklarar att deras 

föräldrar har haft problem med alkohol och droger, eller att de inte varit närvarande. En del tar upp 

att de har vuxit upp med våld i hemmet. Det vanligaste är att föräldrarna varit skilda och att det 

finns en viss problematik kring missbruk. Områdena de har vuxit upp i har varit stökiga, i olika 

grad. I skolan har de inte satsat på studierna, utan de flesta har olika skolsvårigheter. Flera av dem 

menar att det beror på koncentrationssvårigheter, dyslexi, ADHD, andra bokstavskombinationer, 

eller ointresse. De menar att de ofta fått rollen i skolan som den busiga, stökiga, eller den som är 

våldsam. Dessa roller har påverkat relationen med lärare och andra elever på skolan. De fick i stor 

utsträckning en dålig relation till sina lärare och lärarna har ibland varit rädda för dem. De 

intervjuade har använt våld under skoltiden antingen fysiskt och/eller psykiskt för att komma ifrån 

mobbning, för att själv mobba, hävda identitet och maskulinitet, få respekt eller stärka 

gängtillhörighet. Vissa har använt det som konfliktlösning, andra för att få utlopp för känslor. 

Våldet har börjat i olika åldrar och av olika anledningar. Alla var unga första gången de kom i 

kontakt med våld. Ingen fick någon rättslig konsekvens vid sin första våldshandling. För en del har 

våldet kommit av missbruk. De fall då de har slagits har det varit under påverkan av antingen 

alkohol och/eller droger. Andra har aktivt sökt och deltagit i våldshandlingar. 

5. Teorier

Vi har använt oss av följande teorier i vår analys, Sykes och Matzas teori om 

neutraliseringstekniker, stämplingsteorin av Howard Becker, James W Messerschmidt diskussion 

om maskulinitet och teorin om sociala band av Travis Hirschi.

5.1 Neutraliseringstekniker
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De två amerikanska kriminologerna Gresham Sykes och David Matza presenterade 1957 en teori 

om så kallade neutraliseringstekniker. Teorin går ut på att det finns olika tekniker för att neutralisera 

sin handling som annars kan anses vara etiskt och moraliskt fel. Genom att neutralisera sitt 

handlande kan man göra sig fri från skuld och ansvar. Neutraliseringen sker i efterhand då en 

handling förklaras. Sykes och Matza talar om fem olika neutraliseringstekniker:

Förnekande av skada (The Denial of Injury ): Denna teknik innebär att man rättfärdigar handlingen 

för att det inte uppstod någon större skada. Sykes och Matza förklarar denna teknik med att 

gärningsmannen inte identifierar offret som ett offer, på grund av skadornas omfång eller offrets 

egen medverkan i situationen. En inställning som kan influera synen är att det ligger utanför 

samhällets ansvar och därför har inga andra med händelsen att göra (Sykes & Matza, 1957: 667).

Förnekande av ansvar (The Denial of Responsibility) : Individer som tar till denna teknik hävdar att 

deras normbrytande beteende ligger utanför deras kontroll och att deras beteende beror på olika 

saker som brist på kärlek från föräldrar, dåliga kamrater, eller det faktum att man bor i ett dåligt 

område. Individen är offer för en situation utanför ens egen kontroll (Sykes & Matza, 1957: 667).

Förnekande av offer (The Denial of the Victim): Tekniken innebär att man neutraliserar sitt handlade 

genom att förneka att det finns ett offer i situationen. Det kan gälla vid en situation 

då två personer har deltagit i ett slagsmål men att endast en tog skada. Personen anser att denna 

skadade individ ej kan ses som offer, då denne aktivt valde att delta i händelsen (Sykes & Matza, 

1957: 668).

Fördömandet av fördömarna (The Condemnation of the Condemners ): Denna teknik innebär 

att man neutraliserar sitt eget handlade genom att fördöma fördömarna. Sykes och Matza syftar på 

att individen bortser från sitt eget handlande och istället kritiserar de som fördömer dennes 

handlande. Man menar att fördömarna är bedragare och att även de begår kriminella handlingar, 

exempelvis att poliser själva är korrupta eller att föräldrar alltid tar ut allt på sina barn (Sykes & 

Matza, 1957: 668).

Åberopande av högre lojaliteter (The Appeal to Higher Loyalties ): Vad Sykes och Matza menar 

med denna teknik är att individen bortser från de moraliska regler och lagar som finns i samhället 
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då familjens och vännernas regler anses vara viktigare. Det behöver inte bero på att personen är 

emot samhällets normer, utan kan vara för att man anser det viktigare att följa den mindre gruppens 

normer (Sykes & Matza, 1957: 668).

5.2 Stämplingsteorin 

Det finns flera teorier om stämpling. Här utgår vi ifrån den främsta upphovsmannen till denna teori,  

den amerikanska sociologen Howard Becker. Becker beskriver i sitt verk "Outsiders" (1963/2006) 

att en individs handlande och beteende blir stämplat som avvikande, ifall individen bryter mot 

förestående normer. Här ligger fokus främst på handlingen och hur en del handlingar blir stämplade 

som avvikande i samhället. Becker menar på att avvikande beteenden skapas av samhället. Det är 

inte handlingen i sig som är avvikande, det är snarare samhällets reaktion på handlingen som avgör 

om den anses avvikande (Becker, 2006:24). När samhället reagerar negativt på en handling, dvs. 

finner den moraliskt fel, blir beteendet avvikande. En handling kan anses vara moraliskt fel i ett 

samhälle eller inom en viss grupp medan den inte räknas som omoralisk för andra. Detta 

eftersom sociala normer kan skilja sig åt mellan olika grupper. Becker menar att avvikelsens grad 

beror på vad för handling det är och vem det är som utför den. Han menar t ex att det finns 

statistiska bevis som talar för att lågstatusklasser stämplas hårdare än individer som kommer från 

medelklass (Becker, 2006:25). Erving Goffman, professor i sociologi och antropologi vid 

University of Pennsylvania som också skrivit om stämpling, beskriver i sin bok Stigma (1963) att 

stigmatiseringen av en individ bygger på att en individ karakteriseras efter en specifikt negativt 

egenskap/handling som får representera det huvudsakliga föreställningen om individen. Detta 

medför att man förbiser andra explicita egenskaper som individen har. Man nedvärderas, förkastas 

eller ses som bristfällig i andras ögon. Stämplingen leder till att individer som stigmatiserats blir 

straffade för detta och deras framtida möjligheter att undvika normbrytande beteende reduceras 

(Goffman, 1963).

5.3 Maskulinitet och identitet
5.3.1 Brott som maskulinitetsprojekt

James W. Messerschmidt skriver i Masculinities and Crime (1993) att våld som utövas av män ofta 

har ett samband med ett maskulinitetsskapande projekt. Han menar att kriminella handlingar kan 

fortgå i ett försök att upprätthålla och/eller tillförskansa sig maskulinitet. Detta för att inför sig själv 

och andra skapa en känsla av dominans, kontroll, och självständighet kopplat till individen. 
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Messerschmidt menar vidare att behovet av dessa känslor kommer från familjefadern som är den 

som har kontroll över familjen och dominerar den. Samhällets socialt konstruerade maskulinitet och 

syn på manlighet rangordnar män eller pojkar i en maskulinitetshierarki. Våld kan vara ett sätt att 

hävda sig, eller på andra sätt försöka stärka/återta sin maskulinitetsposition. Det kan även vara att 

klättra i hierarkin, och uppträda i enighet med de samhällsenliga föreställningarna om hur ”riktiga 

män” beter sig (Messerschmidt, 1993). Genom exempelvis våld kan man sätta en annan person i en 

värnlös beroendesituation där personen blir beroende av mannens välvilja. Mannen får på så vis 

makt över personen; och har då lyckats med ett maskulinitetsskapande projekt. Han har därmed 

funnit ett tillvägagångssätt för att uppnå maskulinitet. Messerschmidt har studerat hur 

maskulinitetsskapande förekommer mellan individer i grupper. Genom våld kan killar i ett gäng få 

erkännande och bevis på sin maskulinitet och de uppmuntrar då varandra. Grupptryck i gäng gäller 

inte bara de pådrivande i projektet för våld och ökad maskulinitet utan de som avstår från våld 

riskerar också att ses som mindre maskulina (Messerschmidt, 1993).

5.3.2 Den förkroppsligade kriminologin

Messerschmidt har framlagt kroppens fysiska betydelse för individens relation till kön, vilket kan 

leda till olika typer av maskulinitetsskapande projekt. Detta i förhållande till ras och klass kan 

kopplas till olika typer av kriminella handlingar (Messerschmidt, 1993:84). Messerschmidt 

framhäver kroppens roll i maskulinitetsskapande och kriminalitet. Vad som är manligt eller ideal är 

inte en stabil enhet, utan en enhet som identifieras av föräldrars och/eller närståendes konstruktion 

av maskulinitet (Messerschmidt, 2000). Barn och ungdomars konstruktion av genus bildas ofta i 

och omkring skolan. Om en individ inte har de maskulinitetsresurser som behövs kan han stärka sin 

maskulinitet genom mobbning, våld, ett lyckat sportsutövande etc. Detta för att stärka bilden av den 

hegemoniska maskuliniteten av överordning, fysisk styrka och hetrosexualitet. Men om hans fysik 

är sådan att han t ex inte kan kompensera sina maskulinitetsresurser genom sport kan han istället 

kompensera detta genom att ägna sig åt våld eller andra identitetsskapande maskulinitetsprojekt 

(Messerschmidt, 2004:10) Genuskonstruktionen uttrycker sig i form av att pojkar främst bråkar och 

konkurrerar om status med andra pojkar i maskulinitetshierarkier (Messerschmidt, 1993, 1997 & 

2000). Det finns en tydlig koppling mellan pojkar som vill ha hög status och maskulinitet, och som 

använder våld (Messerschmidt, 2000). Detta är även starkt kopplat till deras syn på maskulinitet och 

vilken typ av maskulinitet som de pojkar som begått våldsbrott konstruerar.
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5.4 Sociala band- Travis Hirschi

Teorin om sociala band är en kontrollteori som presenterades av Travis Hirschi 1969 i hans verk 

Causes of Delinquency. Hirschi menar att brottslighet uppstår vid avsaknad av sociala band till 

konventionella individer eller då sociala band är svaga (Hirschi,1969/2002:16). Hirschi ställde sig 

dock inte frågan varför individer motiveras till brottslighet, utan vad han istället fokuserade på var 

varför andra individer väljer att inte göra det. Vilka skillnader finns det mellan de individer som 

begår våldsbrott mot de som inte gör det? Hirschi identifierade vilka sociala band, dvs. vilken  

social kontroll som saknas när brottsliga handlingar uppstår. Hirschi använde sig av fyra variabler 

för att förklara konformitet - alla fyra representeras av sociala band. Hirschi menar att när dessa 

sociala band är närvarande i ens samvaro så hindrar det individen från att begå brott. Om en individ 

skulle begå en handling som bryter mot normerna skulle banden brytas, och det är rädslan för att 

bryta dessa band som hindrar individen från att begå brottsliga handlingar. Dessa fyra band är:

Anknytning (Attachment) : Detta innebär att man har anknytning till andra  konventionella individer, 

såsom familj och skola, till exempel om man har stark anknytning till sina föräldrar eller vänner, 

och har starka relationer till dem. Detta kan alltså göra att man avstår från att begå en brottslig 

handling därför att man tänker på hur dessa andra individer skulle reagera (Hirschi, 1969, 2002:86). 

Åtagande (Commitment): Detta sociala band innebär att man har åtaganden i samhället, dvs. att man 

har investerat i olika aktiviteter som studier, arbete m.m. Hirschi menar att en individ som har olika 

åtaganden, som att man engagerar sig mycket i skolan och strävar efter en bra utbildning och ett bra 

jobb i framtiden, är mindre motiverad att begå brottsliga handlingar (Hirschi, 1969/2002:162).

Delaktighet (Involvement): Delaktighet handlar om att vara delaktig i olika typer av konventionella 

aktiviteter, som engagemang i skola och föreningar. Hirschi menar att när individer spenderar tid i 

det konventionella samhället, så leder det till att man anpassar sig till de normer och regler som 

existerar där. Om ungdomar sedan lägger mycket tid och energi på någon aktivitet så har de inte 

längre lika mycket tid eller intresse att lägga på brottsliga handlingar (Hirschi, 1969/2002:187).

Övertygelse (Belief): Detta handlar om att individen har en stark tro och tillit på sitt samhälles 

normer och värderingar. Om man accepterar dessa normer och uppfattar att regler och lagar ska 

följas, så förhindras individen att begå brottsliga handlingar (Hirschi,1969/2002:197). 
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6. Analys

6.1 Att neutralisera sin våldshandling

Under intervjuerna framkom det att männen använde sig av olika sätt att neutralisera eller 

rättfärdiga sina våldshandlingar. Detta kunde se ut på olika sätt, exempelvis skildrar männen en 

frånvaro av offer. Om det inte finns något offer finns det inte heller någon gärningsman. På liknande 

sätt förnekas och berättigas den skada som tillfogats, vilket rättfärdigar våldet. 

Förnekande av offer

Förnekande av offer är när man förnekar eller motstrider den offerbild som samhället har2.  Männen 

berättar att de inte ser sig själva som gärningsmän, och då kan det inte heller finnas något offer. För 

finns där inget offer kan där inte finnas någon gärningsman och då är handlingen neutraliserad. I en 

del intervjuer ser man tydliga fall av förnekande av offer, såsom Sykes och Matza tar upp (Sykes & 

Matza,1957:668). Åke berättar att om han slår en man som slår en kvinna så blir han själv inte en 

gärningsman eftersom mannen som han slår inte kan bli ett offer. Åke menar att om han slår en man 

som slagit en kvinna så förtjänar denne att bli stoppad med våld:

          ”Det var en kille i Malmö en gång som stod och knuffa och slog sin tjej där, och så såg jag           

 det från bilen, så jag hoppade rätt ut ur bilen, så tog jag med mig en sån gummibatong, en           

 sån bit kabel, som jag hade vid sätet, så sprang jag rätt ut, slog jag han 2 gånger så han  

 svimmade ju och så sa jag till tjejen ’nu kan du gå hem.” 
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2 Kriminologen Nils Christie definierar det idealiska offret i Sahlin och Åkerströms bok Det 

motspänstiga offret (2001). Det idealiska offret är inte alltid den individ som själv ser sig som offer 

eller som lättast drabbas av brott, utan en individ som lättast får fullständig och legitim status som 

offer. Christie identifierar offret på följande sätt: Den gamla damen som är på väg hem mitt på 

dagen efter att ha tagit hand om sin sjuka syster och då blir slagen i huvudet av en stor man som 

därefter tar hennes väska och använder pengarna till sprit och droger (Christie 2001:47). Det 

idealiska offrets egenskaper är att det är svagt och upptaget av respektabelt projekt vilket gör att 

offret inte kan klandras för att vara på platsen. Gärningsmannen ”stor och ond”, okänd och saknar 

relation till offret (Christie 2001:48). Ingen av de intervjuade säger sig ha stött på det idealiska 

offret. 



Åke skildrar sig själv snarare som en hjälte än som en våldsverkare då han menar att män som slår 

kvinnor måste stoppas.

I intervjuerna finns även exempel på hur offerskap förnekas vid gängbråk. Det handlar om att när 

båda individerna är med på att slåss från början så existerar varken offer eller gärningsman (Sykes 

& Matza, 1957:668). Ett exempel på detta kommer från Gunnar:

 ”det blev ett rätt så vilt slagsmål, även för att jag bara var 12 och han var 16, han är 

 rätt så liten till växten, så att och jag var rätt så lång då, alla redan då så att... de var 

 inga vapen, de var ju... händer, så att säga, men jag har fått knäckt näsa, bröt handen 

 gjorde jag, 3 revben knäcktes, på mig, jag fick rätt mycket stryk, men han var ju så pass 

 mycket äldre, och det taggar mig ju bara ännu mer asså efteråt, jag tänkte att jag måste 

 bli bättre, jag ska vinna”.

Här kan man tydligt se hur Gunnar neutraliserar sitt handlande genom att hänvisa till att båda var 

lika aktiva i bråket och var med på det. Sykes och Matza (1957) menar att ofta kan en individ 

använda fler tekniker för samma händelse, Gunnars berättelse är ett exempel på hur förnekande av 

offer sker samtidigt som skada förnekas.

Förnekande av skada

Förnekande av skada, enligt Sykes och Matza (1957), är när individen inte anser att man tillfogat 

skada dvs.  att det inte skett någon direkt skada som står i proportion till situationen. I intervjun med 

Lasse berättar han om en våldshandling, som inte helt olikt Gunnars resonemang, inte anses 

berättiga till straff. Först förklarar han vad som skedde:

  

 ”efter det så gav jag mig på en annan kille påverkad. Gav han ett slag som spräckte 

 hans huvud, han slog i marken och fick ett [?] sy i huvudet och i ögonbrynet. Då blev jag 

 dömd för fängelse”.

 I detta fall är Lasse tydlig med att han skadat en annan individ. Han fortsätter dock med att säga att 

det våldet han brukat inte var så farligt: ”Det var inte så där jätte allvarligt, tycker jag, men det är ju 

ändå liksom allvarligt.”  Lasse förnekar inte våldet men tycker samtidigt inte att våldet är allvarligt.
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Förnekande av ansvar

Sykes och Matzas talar även om neutralisering genom förnekande av ansvar där man rättfärdigar 

sina handlingar genom att hänvisa till sin barndom eller hur man blivit uppfostrad (Sykes, Matza 

1957: 667).  Lasses berättar att han hade det jobbigt hemma med komplicerade familjeförhållanden, 

vilket han mår dåligt över. Han känner inte ansvar för sitt handlande då han säger sig vara offer i en 

situation som han inte kan reda ut. Han berättar att han är ledsen, mår dåligt och ursäktar sitt 

beteende genom detta: 

 ”Jag var ju väldigt förvirrad för det här med min styvpappa och min riktiga pappa så ja 

 behövde ju hjälp, stöd, så då började jag, min sorg, alltså jag var så förvirrad och så    

 ledsen, och de blev, det förvandlades till ilska, så jag blev väldigt aggressiv, i tidig 

 ungdom”…”jag hamnade väldigt mycket i slagsmål och vi vanligtvis så skapade vi ett 

 litet gäng som mådde  dåligt dem också, sprang runt och söp och slogs.”

Lasse berättar att han var ledsen och mådde dåligt och att detta utvecklades till ilska och 

aggressivitet då han inte visste hur han skulle hantera situationen och inte fick någon hjälp eller 

stöd.

Mikael berättar även han om att han kommer från en familj där man inte visar känslor och det har 

varit brist på utåtriktad kärlek. Hans emotionella band till familjen och brist på kärlek får honom att 

värdesätta gruppens uppmuntran och kärlek gentemot honom mer. Gruppen blir alltså viktigare då 

han inte kan reda ut sin situation i hemmet. På så sätt förnekas också ansvar för de normbrytande 

handlingarna eftersom de var ett sätt för honom att få uppskattning. Han berättade om olika 

tillvägagångssätt för att få den uppskattning och bekräftelse som han inte fick hemifrån. Bland 

annat genom att störa lektionerna, genom att vara klassens clown och den som får alla att skratta. 

Mikael beskriver:

  ”Jag sökte uppmärksamhet och bekräftelse, men jag visste inte hur riktigt jag skulle gå 

 tillväga. Jag fick det ju inte hemma.”
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Åberopande av högre lojalitet

Sykes och Matza talar om att man kan neutralisera sina handlingar genom att man åberopar högre 

lojaliteter (Sykes & Matza, 1957, s. 669). åberopa högre lojaliteter är en neutraliserings teknik som 

kan förklara en individs handlande i gängrelaterade situationer, där man väljer att följa gruppens 

normer. Lojaliteten till gruppen står alltså över lojaliteten mot samhällets regler och normer. Ett 

exempel på detta berättar Peter om: 

  “Jag kom med i en gruppering när jag var runt 15 år och där våld och kriminalitet var  

 vanligt det var. Snackade aldrig känslor med någon utan att visa sig stor och tuff, backa 

 aldrig,  stå där när det smäller å finnas tillgänglig ringde någon klockan 3 på natten eller 3 

 på dagen spelar liksom ingen roll ringde de så dök jag upp för det var så man skulle 

 göra.”

Peter kan i detta sammanhang delvis sägas åberopar här högre lojaliteter. Oavsett om individen vet 

att det är moraliskt fel och olagligt att slåss så neutraliseras detta inför gruppens lojalitet. Peter 

berättar att det är viktigare att vara lojal mot gruppen än att följa samhällets normer. Därigenom 

ligger inte ansvaret på den enskilda individen (Sykes & Matza, 1957, s. 668).  Peter menar att han 

handlar utifrån gruppens normer utan att ifrågasätta dem för det var “så man skulle göra.” Han 

lägger ingen värdering i handlingen utan följer gruppen. Detta beteende gällde inte bara 

våldshandlingar och gängbråk utan även vid andra tillfällen. Peter berättar hur det också gick ut 

över skolan:

   ”Ee, det påverkade ju skolan också för när någon ringde och jag satt i skolan så var det ju   

 bara att sticka direkt. Det var ju inte att nee, jag har ett prov utan det var ju att sticka   

 direkt.”

 Peter anpassar sig till gänget och dess regler för att få vara kvar i gruppen. Det är inte 

nödvändigtvis så att han skyller sina handlingar, eller bortförklarar dem, genom sin lojalitet. Det är 

dock just hans lojalitet som får förklara hans motivation till handlingarna. Mikael säger sig ha sökt 

bekräftelse och respekt och att han fått detta genom gruppen han var med i när han var våldsam. 

Gruppen han var medlem i blev det viktigaste och hans källa till självförtroende och självkänsla. 

Genom den försökte han kompensera för familjens bristande uttryck på kärlek och uppskattning
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 ”Ja, istället för att man var en som trodde att man försökte få bekräftelse och respekt, så 

 få uppmärksamhet genom våld så och att folk var rädda för en t.ex. så blev det alla fick 

 samma inställning så då blir det bara fel.”... ”Ja, att folk var rädda för mig, för mig var det 

 respekt och för mig var det viktigt.”  

Även om om Mikael inte uttalat använder lojaliteterna som direkt förklaring så kan man säga att det  

är om detta hans skildring handlar. När han engagerar sig i våldshandlingar vet han att det enligt 

samhället är fel, men det han får ut av det väger tyngre. Mikael förklarar även att han genom sina 

handlingar inte bryter lojaliteten med sin pappa. ”Jag fick bekräftelse från min pappa genom 

exempelvis om jag hade slagit någon unge på gården.” 

Sykes och Matza (1957) menar att samhällets normer inte prioriteras när man har starkare 

anknytning till personer som är av en annan uppfattning. Mikael menar på att både hans gäng och 

pappa hade normen av att våld var accepterat, därför följde han dessa normer framför samhällets. 

Mikael förklarar att han ville få bekräftelse från gruppen och detta fick han genom ett våldsamt 

beteende. 

Fördömandet av fördömarna 

Så som Sykes och Matza beskriver så kan man neutralisera sina handlingar genom att fördöma den 

som fördömer dig. Detta gör Åke då han fördömer sin styvförälder för hans våldsamma handlingar. 

Åkes styvförälder slår honom vilket i sin tur gör att Åke kan neutralisera sina handlingar genom att 

fördöma honom då han också begår kriminella handlingar.  

   ”...så det var det sättet som funkade för han och de gångerna han slog då vände ju det  

 totalt.  Då kunde ju jag gå ut på gården och liksom, då tog jag upp några stenar och slog  

 dem rakt  in i grannarnas fönsterrutor, så de var ju det, ge tillbaka grejen så att säga, va. Så  

 ja, så  började det, när det gäller den delen av våldet.” ...”han slog, och jag ville ha väck 

 han, han skämdes ju när jag hitta på grejer så då gjorde jag ju det hela tiden, tände 

 fyr på bilar och sprang på biltak och slog sönder fönster, förstörde helt i allmänhet”

Åke berättar även att genom sitt handlande försöker han få sin styvförälder att lämna familjen. Hans 

beteende neutraliseras även genom detta på så sätt att våldet kan ses som berättigat då syftet var att 
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uppnå lugn och ro.

6.2 Stämpling som förklaring 

Stämpling innebär att samhället stämplar handlingar som anses vara moraliskt fel för den givna 

situationen, dvs. när man överskrider dessa normer stämplas man, först som avvikande och sedan 

beroende på handling som kriminell. Becker (2006) menar att ett beteende inte är avvikande innan 

samhället stämplar en individs handling som det. Blir du stämplad av omgivningen, kan detta leda 

till att du också applicerar synen andra har på dig på dig själv. Becker tar upp, att individen inte 

behöver ha brutit mot normen för att blir stämplad. Med detta menar Becker att samhällets 

etiketteringsprocess kan ha gått fel, man kan betecknas som en avvikare eller bråkstake även om 

man inte har begått en avvikande handling (Becker, 2006:23). Att någon stämplas behöver inte 

innebära att den lever upp till stämpeln. Intervjupersonerna berättar om situationer vilka kan tolkas 

som stämpling. Samtliga av de intervjuade har varit utsatta för någon form av stämpling, främst i 

situationer som utspelat sig i hemmet, skolmiljön och/eller arbetsmiljön. Detta tar form på olika 

sätt, här nedan följer några exempel. Lasse förklarar sitt exempel såhär:

  ” jag var ju en av busarna... jag blev avstängd varje gång jag slog någon, jag slogs  ju 

 väldigt mycket när jag gick i högstadiet...dem tyckte att det var mycket fel på mig”.

 Lasse förklarar i stycket ovan att man i skolan tyckte att det var mycket fel på honom. Han fick 

med andra ord en negativt laddad stämpel. Lasse döms senare till vård efter att han begått 

våldsbrott, för att få hjälp. Så här förklarar han hur de bemötte honom:  

 ”ja dem tyckte jag var en lite bråkstake, så, onödigt våld och sånna grejer, de tyckte  allt var 

 så onödigt, och de såg ner på mig kände jag, tyckte jag, alltså så, att jag var  mindre värd 

 och då ville jag typ ändra de och det har bara blivit värre och värre med  åren”

Han förklarar att detta gjorde att han slutade gå på dessa möten, deras sätt att betrakta honom 

(stämplingen) gjorde att han slutade att söka hjälp för sitt användande av våld.

I likhet med Lasse så berättar Mikael om samhällets syn på honom och hur det påverkade hans 

identitet: "ja att folk var rädda för mig, för mig var det respekt och för mig var det viktigt". 
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Resultatet av hans handlingar blev att personer i omgivningen såg på honom som farlig och därför 

fick han den stämpeln som med tiden blev mer och mer viktig för honom. Detta ledde, enligt 

honom, till att han och en kompis misshandlade en kille som sades ha rykte om sig att vara 

framgångsrik boxare. Mikael berättar om hur det inspirerade honom, hans status och folks syn på 

honom: 

  "Alltså orsaken till att jag gjorde det. Alltså lärare vart rädda för mig och de andra eleverna  

 liksom. Det spädde på det ännu mer så för mig personligen så var det väl bara bra."  

Mikael beskriver här att upprätthållandet och bibehållandet av sin stämpel blev viktig för honom. 

Han påpekar att både lärare och elever var rädda för honom, vilket han såg som respekt.  Mikaels 

avvikande beteende förkastades av samhället, han bröt mot normerna och de sociala reglerna. Han 

stämplades som avvikare i termer av våldsam/bråkig. Men efterhand blev det något som han 

eftersträvade, han ville uppfattas som farlig och börjar arbetar för att behålla stämpeln. Detta tar sig 

uttryck främst i skolan. Han accepterar rollen och vill behålla den eftersom han trivs med den och 

vill identifiera sig med rollen.

Bosse var mobbad i skolan, för att han hade dåliga betyg. Detta ledde i sin tur att han började 

mobba tjejer psykiskt, vilket gjorde att han stämplades som bråkig i skolan. På grund av hans dåliga 

prestation i skolan stämplades han av lärare och elever men även av sin mamma. Han förklarar 

vidare att detta fick honom att känna sig värdelös, och han undvek dessa känslor genom att mobba 

tjejerna i skolan samt genom missbruk av droger: 

  ”lärare och vuxna över huvudtaget, föräldrar och lärare var ju jätte glada att påpeka för  

 mig att det kommer att gå illa för mig, det har jag ju bara fått höra i hela min uppväxt, i  

 hela, och av alla lärare jag haft, så har de ju sagt att om jag inte skärper mig och det här så  

 kommer det att sluta illa, du kommer att bli som de där, och min mamma sa du kommer att  

 bli som en farbror jag hade och som det inte gick bra för heller, så det har jag alltid fått  

 höra, att det kommer, att jag kommer att misslyckas, så att säga ”

  Detta är ett exempel på vad Becker menar när han talar om att individen tar på sig den stämpel 

som omgivningen har av honom (Becker, 2006).
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 Ytterligare ett exempel på stämpling i skolan kommer ifrån Anders. Även han har fått stämpeln 

som mobbad, men på grund av att han är adopterad. Denna roll var svår att hantera. Lärarna 

blundade för problemet, de hjälpte honom inte och han började försvara sig genom att slåss.

  "-Jag hamnade väl snett redan sen när jag började första klass, jag var, jag blev mobbad...  

 Men jag lärde mig det redan från liten så från första klass vart jag mobbad och det ända  

 jag kunde det var att. Asså jag hade inte så lätt för att snacka så mitt ända sätt vara att  

 slåss."… "Mådde jag dåligt hemma så kunde jag slåss. Mitt liv har bara varit att. Asså  

 väldigt mycket våld, även hemifrån" 

 Anders berättar sedan hur hans stämpling från sjätte klass förstärktes och att han inte fick gå kvar i 

skolan. Hans stämplade bild hade utökats från mobbad, till mobbad och våldsam. Han sågs som ett 

problem för skolan och därför stängde de av honom. Han berättar att det enda sättet han lärt sig att 

hantera problem på var genom att slåss.

  "Och eftersom jag redan från ettan till sexan hade slåss så det var det enda jag kunde. 

 Och då när de andra började sjuan, åttan och nian när man börjar finna sin identitet, då 

 var det enda jag kunde var att slåss." 

Han får alltså stämpeln som våldsam – och blev också utnyttjad på grund av detta:

 "Ooo då blir det att man blir utnyttjad. Jag ser det idag man blir utnyttjad. Jag trodde jag 

 hade vänner som ville va med mig men det enda de ville var att jag skulle slåss åt dem. "

 Han förklarar att när han sedan fick börja skolan igen sattes han i specialklass. Anders beskriver 

hur han kände över att gå i denna klass: "Asså det är ju att ta problemen och sätta i ett rum. Och 

peka ut dem för hela skolan." Anders förklarar sedan att på grund av att han nu stämplades som 

avvikande så ökade hans avvikande beteende, specialklassens icke normativa beteende ökade, då 

eleverna upplevde att det inte spelade någon roll om de bråkade eller inte för alla såg dem ändå som 

bråkiga. 
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 "Det blev bara värre"... "Nu när jag försöker se det på annat sätt så ser jag ju att de var ju  

 inte pålästa istället för att ta tag i problemet och se att. Asså personen blir faktiskt mobbad  

 nu blir han faktiskt mobbad() istället för att ta tag i det göra något åt det och hjälpa  

 personen så du vet nej nej."

Skolan ignorerar, enligt Anders beskrivning, det verkliga problemet och förflyttar ansvaret till 

eleven genom att sätta honom i specialklass, vilket bara gör problemen värre. Anders blir mer 

mobbad och hans våldsamma beteende ökar. Han mår sämre och allt detta blir en nedåtgående 

spiral.

 Ett annat exempel på stämpling i skolan gäller Peter. Han förklarar att han vill komma ifrån den 

bild han hade med sig från sin gamla stad. Han ville komma ifrån sitt gäng, sin stämpel och rollen 

han hade. Han flyttade därför till en släkting långt bort. Där försökte han att börja om på nytt.  

”Började skolan och jag träffar en kille som är precis likadan som den jag hade 

varit”...”Vi festar och finner varandra direkt, börjar festa och umgås och det blir samma 

gruppering där uppe som i (staden han flyttade ifrån) Eee så det tog väl 1-2 månader innan 

jag var i  full gång igen. Eee med samma grejer fick samma problem. Bråkade med folk, 

fixade   vapen.”  

Samhällets stämpel gör att Peter ser sig själv som bråkig och kommer in i samma problematik igen 

även efter flytten. Man kan säga att han har applicerat stämpeln på sig själv. Han kan inte ändra sig 

eller sitt beteende då det blivit en del av hans identitet. Becker (2006) beskriver hur det kan 

etableras en felaktig avvikelse. Trots att han slutat med sitt tidigare beteende blir Peter en avvikare 

och när han sedan flyttar kommer han in i samma konstellationer som tidigare, på grund av sitt 

rykte.

 Det förekommer även stämpling i vuxenmiljö, som gör det svårare att både få ett jobb och att 

behålla det. Detta tar Gunnar upp, han fick sparken från sitt arbete då den nya ledningen hade 

problem med hans tidigare domar.

 ”...Satt inne en gång innan också men de är ju många år sedan och de var för grovt  
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 narkotikabrott, och jag ville väl göra en förändring, kom ut, bodde hos min kompis,  

 fortsatte jobba, sen blev de uppköpta av ett annat företag och då var jag en av dem som  fick 

 gå, för att jag var lite obekväm eftersom jag hade suttit inne och sånt, jag vet inte riktigt  

 hur de menade men jag fick gå där iallafall”

Detta citat visar på hur tidigare handlingar ligger till grund för bedömningen även som vuxen. 

Gunnar blir stämplad för tidigare handlingar trots att han ändrat sig, stämplingen försvinner inte 

bara för att man slutat begå de handlingar man från början stämplades för.

6.3 Maskulinitet och identitet

Andra förklaringar till kriminella beteenden som kan utläsas mot bakgrund av intervjuerna bygger 

på föreställningar om manliga förebilder, eller genuskonstruktionen av vad som är att betraktas som 

maskulint. Flertalet av de vi intervjuat har haft äldre manliga förebilder som de har sett upp till och 

som de har försökt efterlikna. Dessa män har förmedlat en bild av att ett våldsamt beteende och 

manlighet hör ihop. Att ha en förebild som är kriminell eller våldsam kan göra så att den 

beundrande anammar detta beteende. Har man denna bild kan våldsamt beteende förklaras som ett 

sätt att skapa sig identitet eller respekt, alternativt att bibehålla detta. Våld kan också vara ett sätt att 

positionerna sig i maskulinitetshierarkin. Genuskonstruktionen och bilden av ”riktiga män” kommer 

från individers fadersgestalter eller andra manliga förebilder. Flertalet av de vi intervjuat har haft 

äldre manliga förebilder som de har sett upp till och som de har försökt efterlikna. De har varit 

våldsamma och kriminella och de har förmedlat bilden av att det är så riktiga män är och beter sig. 

Mot bakgrund av hur intervjupersonerna skildrar detta kan man dra slutsatsen att manliga förebilder 

påverkar beundrarens beteende (jfr.Messerschmidt, 1993). De intervjuade har använt våld som en 

maskulinitetsresurs, inte enbart för att kompensera andra attribut utan främst för att deras bild av 

män var att de var våldsamma. Sven förklarar att han har fått synen av att maskulinitet, våld och 

kriminalitet hör ihop. Utifrån detta beskriver han vad som kan tolkas som ett maskulinitetsskapande 

projekt (Messerschmidt, 1993) för att efterlikna de män som har störst inverkan i hans liv och som 

står honom närmast, bland annat hans mammas olika partners. De har givit honom bilden av att 

riktiga män slåss och dricker och Sven menar att han följer i deras fotspår. Han inleder med 

småbrott, dricker, börjar med droger och spinner därifrån vidare. Sven beskriver att han växte upp i 

en miljö med ”hårda killar” som körde motorcykel. Sven tyckte t ex att kompisens pappas liv 

verkade spännande och han ville bli som honom. 
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 ”alltså jag växte ju upp i en miljö där (…) Bland MC, min bästa kompis pappa var med i  

 MC gäng. (…) Jag ville ju leva liksom, det andra verkar så tråkig, inget spännande 

 liksom.” ...”Sen träffade jag ju min bästa kompis som hade en pappa som var kriminell. 

 Kanske inte alkoholist men kriminell”

De män och den maskulina bild som förmedlas präglas av våld. Detta tycks påverka Sven och han 

tar efter dem. Männen i moderns liv påverkar hans dryckesvanor. Han blir själv våldsam och börjar 

dricka.

 Peter har i likhet med Sven många våldsamma män i sitt liv. Han beskriver sin uppväxt och familj 

med en ensamstående alkoholiserad mamma med våldsamma partners: Peter förklarar att han har en 

klar bild av hur man som män ska bete sig. 

 

 ”Det är väldigt mycket alkohol och män som är aggressiva och jag ser mamma bli  

 misshandlad vid ett par tillfällen också. Och när jag börjar i ettan första året i skolan eller  

 om det var andra… andra var det nog. Då ser jag min mamma bli kraftigt misshandlad,  

 denna misshandel för att hon blir förtidspensionär och kan inte jobba mer.”...”När jag gick  

 i fjärde klass jag och en klasskamrat gick hem till honom och drack och sen gick vi till  

 skolan. Och där började jag dricka lite då och då, det var spännande och det var häftigt.  Vi 

 kunde fixa sprit till äldre kompisar”

Detta beteende påverkar hans vänner och hur omgivningen ser på honom. Han börjar umgås med 

”småkriminella” dels för att få pengar till sprit, dels för att varken regel eller normbrott är 

främmande för honom Därför var gängbråk och våld inte helt främmande, han hade vuxit upp med 

våldsamma män, så det var så dem var i hans ögon. I gänget får han ytterligare manliga förebilder i 

de äldre killarna, som på många sätt liknar männen i Peters mammas liv. Han har lärt sig av de äldre 

killarna han ser upp till i gänget och de uppskattar honom för hans manlighet: han har maskulina 

resurser, han är stor, tuff och orädd (Messerschmidt 2004). 
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 ”Jag kom med i en gruppering när jag var runt 14 år och där våld och kriminalitet var 

 vanligt. Det var snackade aldrig känslor med någon utan att visa sig stor och tuff, backa 

 aldrig stå där när det smäller och finnas tillgänglig, ringde någon klockan 3 på natten eller 

 3 på  dagen spelar liksom ingen roll ringde dem så dök jag upp för det var så man skulle 

 göra.”

Detta citat från Peter har tidigare diskuterats utifrån ett neutraliserings perspektiv men kan även 

förklaras som ett maskulinitetsskapande projekt. Den bild av maskulinitet som förmedlades var, 

enligt Peter, att man ställer upp för varandra och inte räds att ta till våld. Han beskriver sin vardag 

som:”alkohol, droger, mycket våld, jag var väldigt aggressiv.”

Peter kan sägas bedriva ett mycket framgångsrikt maskulinitetsprojekt, i gruppen är han en given 

medlem och de andra accepterar honom och uppskattar honom och hans ”manliga förmågor”. Han 

är bra på att slåss, han är orädd och ställer upp. Detta är egenskaper som uppmuntras av de andra i 

gruppen och han får stor bekräftelse. Han har därmed funnit ett tillvägagångssätt för att uppnå 

maskulinitet (Messerschmidt, 1993). Könets identitets skapande funktion uppnås här genom våldet. 

Han uppnår sin egen och gruppens maskulinitets ideal (Messerschmidt 2004).

Peter, Sven och Mikael har liknande manliga förebilder och bild av maskulinitet som en 

sammanlänkad faktor till våld. Mikael berättar om sin bild av rädsla, respekt och maskulinitet som 

han fått av sin pappa. Hans pappa var inte själv våldsam men uppmuntrade till beteendet:

”jag fick bekräftelse från min pappa genom exempelvis om jag hade slagit någon unge på  

gården för att han hade gjort något fel mot mig. - Aaa bra, bara de ska inte göra något fel 

mot  dig. Okey så någonstans så trodde jag att det var sättet att skaffa sig bekräftelse och 

respekt liksom. Jag visste inget annat sätt och hade inte blivit lärd något annat sätt. Respekt 

trodde jag var rädsla trodde jag.” 

 Detta ledde till att Mikael använde våld som konfliktlösning. Mikael förklarar att han fick 

bekräftelse från sin pappa när han hade slagits på gården, vilket i sin tur ledde till att han började 

slåss på andra ställen också, i skolan och på stan bland annat. Han beskriver varför han gjorde det: 
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 ”Någonstans som ett sätt för att bekräfta sig och skapa identitet” ”man försökte få  

 bekräftelse och respekt så få uppmärksamhet genom våld så och att folk var rädda för en”

 Mikael berättar att han kände att han inte fick bekräftelse eller kärlek hemifrån, men han fick 

bekräftelse av sin pappa när han varit våldsam, så det utvecklades såsom Messerschmidt (2004) 

beskriver gällande sambandet mellan pojkar som vill ha respekt och som använder sig av våld. 

Mikael kan sägas konstruera en identitet som våldsam och folk blir då rädda för honom, något som 

att han tror är respekt. Detta ger Mikael bekräftelse från sina manliga förebilder, ett lyckat 

identitetsskapande maskulinitets projekt (Messerschmidt 2004:10).

 Anders skildringar av sitt sätt att använda våld kan tolkas som ett sätt att klättra i 

maskulinitetshierarkin. Han var tidigare mobbad och hade svårt att prata och han använde våld för 

att skaffa sig maskulinitetsposition. Detta var ett sätt för honom att klättra i hierarkin så han 

hamnade över de som mobbade honom (jfr. Messerschmidt, 1993). Hemifrån förmedlades också en 

bild av hur riktiga män beter sig och att det är accepterat med våld. Detta gjorde att han själv ville 

bli våldsam (jfr. Messerschmidt, 1993).

  -”Jag hamnade väl snett redan sen när jag började första klass, jag var, jag blev mobbad 

 och  hemifrån så har jag alltid fått lära mig att. För det första så gråter inte killar. Man visa 

 inte  känslor”... ”Mitt liv har bara varit att. Asså väldigt mycket våld, även hemifrån. Det 

 här med  våldet och mobbningen fortsatt ända fram till 6 klass.”

 På samma sätt som Anders utövade ett maskulinitetsskapande projekt, gjorde Bosse också detta för 

att skapa sig en identitet, dvs.  för att hävda sin maskulinitetsposition, makt och för att klättra i 

maskulinitetshierarki. På detta sätt kunde han kompensera för andra maskulinitetsresurser som han 

saknade (Messerschmidt, 1993).  

 ”För att skydda mig mot de blev jag en mobbare, ja.. och jag var gränslös i mitt mobbande  

 också, jag gav mig på människor som jag inte ... det blev min identitet i skolan, så jag gav  

 mig ju på, försvarslösa tjejer, alltså verbalt och bara för att, jag hade killar med mig, och  
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 jag var tvungen, jag fattade ju inte det då, i skolan”. 

Detta är ett lite annorlunda exempel på hur intervjupersonen talar om att skapa sig en maskulin 

identitet. Istället för att ge sig på andra killar med våld, så gav han sig på tjejer med ord.

6.4 Sociala band

De intervjuade männen berättar att det har  varit jobbigt att inte ha fungerande relationer till familj 

och skola vilket har medfört en del problem för dem. Hirschi (1969/2002) menar att om en individ 

har starka konventionella sociala band till exempelvis familj eller olika sorters åtagande, så är det 

mindre troligt att individen kommer att begå kriminella handlingar. Detta eftersom personen då 

riskerar att bryta sina sociala band. Detta är något man kan se tecken på i intervjupersonernas 

berättelser. En del har inte har haft mycket kontakt med så kallade konventionella individer och de 

anser sig ha saknat en bra förebild. Denna teori har likheter med tidigare nämnd forskning av 

Michael Shader och hans avhandling Risk factors for Delinquency: An overview. Han pekar på 

individuella faktor så som uppväxt och vikten av samhället påverkan. Har man växt upp i en dålig 

miljö med mycket gäng relaterad brottslighet så ökar risken att själv hamna i en sådan miljö. Här 

kan man se en likhet till de vikten av bra sociala band. 

Peter förklarar att han hade en dålig relation till sin familj. Han saknade med andra ord sociala band 

till dem. Familjen fungerade inte som normativa eller preventiva band mot missbruk eller 

kriminalitet. Peter tillbringade första åren med en kvinnlig släkting istället för med sin mor då hon 

inte kunde ta hand om honom på grund av missbruk. Detta gjorde han byggde upp en 

modersrelation till henne istället.

 "Båda mina föräldrar var missbrukare."..."Narkotika missbrukare, de skiljdes när mamma 

 blev gravid Hmm (host) för mamma ville sluta knarka men det ville inte pappa, så de 

 skiljdes. Första året så mamma sluta knarka så bodde jag hemma hos en kvinnlig släkting 

 och detta ledde ju till att jag byggde upp en moders relation till henne istället för till 

 min mamma." 

Det försvagar banden mellan Peter och hans mamma.
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 "Mamma dricker ju ganska mycket. Hon slutar knarka men hon slutar inte dricka." ...

 "Mamma träffa en man och skaffar barn, då är jag fyra när jag får min lillebror. Den där 

 killen tar hand om mig som sitt barn och jag tror att han är min pappa för det får jag 

 berättat för mig. Men när han får sitt egna barn då. Så blir ju inte jag lika intressant längre. 

 Så redan som fyra åring blir jag utstött i min egna familj" 

Peter förklarar att han förlorade tilliten till sin mamma och styvfar när de ljög och det visade sig att 

det han trodde var hans biologiska pappa egentligen var hans styvpappa. När lillebror föddes blev 

Peter utstött och de sociala banden bröts. Han tillbringade mycket tid hos en kvinnlig släkting men 

"hon dör när jag är 14 år, hon var min trygghet, så då kände jag mig ensam".  Peter som tidigare 

inte hade någon fungerande relation till sin övriga familj känner sig ensam och börjar umgås med 

sina vänner istället efter att släktingen gått bort. Banden till hans vänner blev då starkare och 

viktigare. De konventionella band han hade till en sin kvinnliga släkting knöts alltså istället till de 

våldsamma vännerna.

Peters vänner hade ett avvikande kriminellt och våldsamt beteende, vilket gjorde att han blev 

avvikande om han inte levde såsom dem. Våldet blev det normala och de sociala banden till 

gruppen och dess medlemmar blev väldigt starka. Dessa band får honom att, enligt hur han själv 

beskriver det, utveckla och stanna kvar i sin kriminella karriär.

Lasse växte upp med starka sociala band till sina föräldrar. Förändringen kom på hans 10 års dag då 

hans biologiska fader besökte honom. Upp till den dagen så hade han levt i tron att hans styvfar var 

hans riktiga pappa. Lasse berättar om hur banden till hans föräldrar bryts:

 ”Så på min 10-års dag, så kommer då min biologiska pappa och hälsar på och säger: hej 

 jag heter Daniel jag är din pappa, och då har jag liksom hela tiden trott att Stefan min 

 styvfar  är min pappa då, alltid kallat honom för pappa, jag visste ju inget annat, och ja 

 tänkte aa men mamma, vad är det för en idiot som står här typ, ee och det var där 

 allting började bli liksom jobbigt, för det var då den tuffa uppväxten kom, så jag blev ju 

 jätte förvirrad...”

Lasse förlorar tilliten till föräldrarna och på så sätt bryts de sociala banden.
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 ”...det har varit min styvpappa som har försökt att ta hans roll och blivit förbannad för det, 

 för jag trodde, jag tyckte att han hade svikit mig och det var så jävla mycket, med pappa och 

 styvpappa, med mamma och det var helt kaos, var det...”

Lasse förklarar vidare att förlusten av tilliten till hans föräldrar gjorde att han startade ett våldsamt 

beteende, detta tillsammans med sitt gäng som han mer och mer fick starkare band till. Dessa 

individer som har samma typ av problematik som Lasse hemma och han hade inte någonting att 

förlora med sitt handlande. 

 ”men jag hamnade väldigt mycket i slagsmål och vi vanligtvis så skapade vi ett litet gäng 

 som mådde dåligt dem också, sprang runt och söp och slogs”

Åke har inga starka band till sina föräldrar, hans biologiska pappa lämnade familjen tidigt, och vid 4 

års ålder så fick han en styvpappa. Åke säger att han kände sig utkonkurrerad av sin styvförälder 

och att han gjorde allt för att få bort honom. Detta ledde till att styvföräldern började misshandla 

honom.

 ” Och då började han, det kunde inte han hantera och jag var hyperaktiv, blev mer och mer 

 hyperaktiv, så det slutade med att han började slå. och han var uppväxt på barnhem och på 

 BUP sen han var 15 år, så det var det sättet som funkade för han och dem gångerna han 

 slog då vände ju det totalt, då kunde ju jag gå ut på gården och liksom, då tog jag upp 

 några stenar och slog dem rakt in i grannarnas fönsterrutor, så de var ju de ge tillbaka 

 grejen så att säga va”

Åke berättar att hans mamma var alkoholist och eftersom hon arbetade heltid så var hon sällan 

närvarande. Han förklarar vidare att mamma hade sett styvpappans misshandel av honom men att 

hon valde att inte agera. Åke uttalar sig såhär angående hennes icke handlande: ”nja, jag vet inte 

vad det är för fel på hon, hon är alkoholist också”. De sociala banden till hans familj bröts och han 

hamnade redan vid 6 års ålder på gatan. Han bodde mest utomhus eller under kompisars sängar. 

Åke hamnade tidigt med ”fel” individer och han började med kriminalitet och i missbruk innan han 

började skolan. 
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Bosse pekar på att han hade en konventionell uppväxt, med få problem. Han var även aktiv i idrott 

så han hade även starka sociala band där. Däremot så hade han stora problem med studierna vilket 

delvis berodde på att han hade koncentrationssvårigheter. 

 ”...jag har fått ADHD diagnos, som vuxen, det fanns inte på den tiden, när jag var i skolan, 

 1969 och ee fram till kanske 2:a, 3:e klass så var mitt liv helt normalt, som alla andra 

 klasskompisar, sedan så började ju jag tappa fokus i skolan, så blev jag både clown och 

 bråkstake, hitta på bus...”

Bosse förklarar att han blev bråkig i skolan och fokuserade inte på sina betyg. Hans sociala band till 

skolan försvagades allt eftersom. 

Hirschi menar att de individer som har starka sociala band hindras att begå brott för att de har så 

mycket att förlora. Men hur är det med de individer, de som är mittemellan, som har en del att 

förlora, för de har vissa starka sociala band, men inte andra? Är det nödvändigt att ha starka sociala 

band till allt för att kunna undvika att bli kriminell? Det är i fall med individer såsom Bosse som 

Hirschis teori om sociala band blir problematisk. För detta gäller en individ som har både starka och 

svaga sociala band. I detta fall finns starka sociala band till familjen. Betyder då detta att de sociala 

banden till familjen inte är lika viktiga som de andra? Finns det sociala band som inte kan fungera 

oberoende av varandra? Ett exempel, om Bosse hade haft svaga band till familjen, men starka till 

studierna, hade han varit i samma situation idag då? Detta kan vi naturligtvis bara spekulera i men 

det är viktigt att lyfta frågan. 

Flera av de intervjuade berättar om vikten av grupptillhörighet och samhörighet. Denna tillhörighet 

som finns i kriminella gäng är mycket stark. Man finns för varandra, ställer upp för varandra och 

håller varandra om ryggen. Det går att liknas med ett brödraskap. Det kan bli svårt att lämna ett 

kriminellt gäng när de sociala banden är så starka, och individerna kommit varandra så nära. 

Därmed kan KRIS fylla en viktig funktion. När starka sociala band utvecklas till andra icke 

kriminella individer så är det troligtvis lättare att lämna den kriminella världen, något som kan 

relateras till Hirschis teori. Alla de intervjuade har beskrivit hur viktigt KRIS är för dem då 

organisationen fungerar på samma sätt i avseende på brödraskap, fast utan det kriminella och 

drogerna. Många uppger att om det inte varit för KRIS hade de inte kommit ur sin kriminella livsstil 
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samt drogberoende.

Gunnar påpekar t ex vikten av KRIS och hur kontakten med organisationen hjälper honom att hålla 

sig borta ifrån kriminalitet och droger:

 ”... hade jag inte haft KRIS idag, så hade jag inte suttit här och sen menar jag att jag 

 antagligen inte hade levt idag, om jag inte hade haft KRIS, så de har betytt oerhört mycket 

 för mig...”

Gunnar talar sedan om de sociala banden inom gruppen: 

 ”... då behövde jag nya och det fick ja ju här och här tar vi ju hand om varandra och så är 

 det mycket kärlek och skratt och mår du dåligt en dag å får du lov att må dåligt och liksom 

 det finns alltid någon att snacka med och vi bryr oss om varandra, vi är väldigt rädda om 

 varandra, det är det jag tycker är så bra, det är därför jag kommer hit, därför jag trivs här, 

 menar att det är inte vilket jobb som, där det börjar med att man går runt och kramar 

 varandra, vi har liksom inte gått lager, går runt och får en kram, utan så att de vi är väldigt 

 måna om varandra och mår man dåligt en dag så, nej då tar man det varligt och man pratar 

 med dem och försöker hjälpa varandra”

Sven jobbar idag på KRIS, men har tidigare erfarenhet av jobb på andra ställen där samma 

förståelse inte har funnit och beskriver det såhär:

 ”KRIS har hjälpt mig enormt alltså det är helt enormt för mig. Att ha dem människorna runt 

 omkring mig, hela dagarna liksom det är jätte viktigt för mig, jag känner inte den 

 utanförskapen som skulle varit på ett annat arbete typ - jävla knarkare liksom, eller 

 kriminell tjuv”

7. Slutsats
Syftet med denna studie var att studera hur före detta kriminella beskriver och förklarar de 

våldshandlingar som de begått. Sammanfattningsvis framkom det vissa återkommande skildringar. 

Det finns ingen generell förklaring som gäller för alla de intervjuade. En del av de intervjuade 

menade att den största anledningen till att de blev våldsamma var en problematisk uppväxt. Andra 

menade att det var exempelvis alkohol som var den utlösande faktorn. Slutsatsen är att det inte går 
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att finna en gemensam och enkel enhetlig faktor som påverkat deras normbrytande beteende utan att 

det behövs flera förklaringsmodeller för att närmare förklara detta. Det handlar om många olika 

faktorer eller kombinationer av händelser som kopplas till hem eller skola. Många av de intervjuade 

förklarar att deras våldsamma beteende började på grund av en problematisk uppväxt eller att de 

hade olika typer utav problem i skolan. Vissa förklarar vidare att de började ta till våld när de gick 

med i ett gäng. Vi har i studien kunnat se dels hur de intervjuade använder sig av olika 

neutraliseringstekniker för att förklara sina våldshandlingar, dels har vi kunnat se att stämpling 

tycks vara relevant i förståelsen av dem. Likaså att våldshandlingar kan vara ett sätt att skapa eller 

upprätthålla maskulinitet eller identitet och att sociala band på olika sätt tycks vara betydelsefulla. 

Även om vi inte kan generalisera så ser vi vissa likheter när det gäller uppväxtförhållande, skola 

och kompisgäng, som eventuella påverkansfaktorer för deras utveckling och inträde på en 

normbrytande bana.

Samtliga intervjupersoner har haft alkohol och drogproblem som mot bakgrund av hur de skildrar 

det tycks ha varit en bidragande faktor till både våldshandlingar och kriminalitet. Våldsam 

uppväxtmiljö tycks också ha haft en inverkan på männens involvering i våldsamma aktiviteter. De 

har samstämt talat om att det började med alkoholproblemen, sen fortsatte det med droger och 

kriminalitet. Mycket av våldet har uppstått under påverkan av alkohol eller droger. Detta då de, 

enligt hur de beskriver det, har svårt att kontrollera sig när de är påverkade, de tänker inte efter 

innan de agerar.

Studien antyder att brist på konventionella sociala band till familj, skola eller fritidsaktiviteter kan 

leda till att individen inte hindras från att begå kriminella handlingar. De individer som intervjuats, 

har vid olika tillfällen påpekat att de känner saknad efter starka band med familj och föräldrar. Detta 

har i många fall resulterat i att banden till vänner och gäng blir viktigare och starkare. De skildrar 

hur de kompenserat den kärlek och uppmuntran de velat ha från sin familj med att handla på ett 

sådant sätt att de kunnat få det från andra håll, dvs. genom  våld eller kriminalitet. I skolan och 

senare på arbetsplatsen har de stämplats på olika sätt. I skolan genom att man blivit mobbad, varit 

bråkig, och att lärarna påpekat att de aldrig kommer att bli någonting. Stämplingen tycks ibland ha 

accepterats, dvs. de har börjat leva upp till den roll som stämplingen ger dem. Stämplingen som 

kriminell gör det svårare för dem att få ordning på livet och ta sig ur den problematik som det 

medför.
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8. Vidare forskning

Resultatet av denna studie visar på att hemmiljön och skolan kan spela roll i individens utvecklande 

i en kriminell karriär. En vidare studie skulle vara mer omfattande och inrikta sig på vilken 

betydelse hem och skolmiljön har för utvecklandet av ett kriminellt beteende. Det skulle även vara 

positivt om man gjorde en studie av hur skolans och samhällets negativa inställning till ”stökiga” 

individer kan påverka. En annan relevant studie skulle kunna vara att fördjupa sig och lägga fokus 

på KRIS som organisation. I denna studie har vi endast kortfattat berört ämnet. Vi har sett att 

organisationen har varit till stor hjälp för individerna att komma ur både kriminalitet och missbruk. 

Vidare forskning skulle kunna vara på vilket sätt KRIS kan appliceras som en del av 

kriminalvården. Man kan undersöka om detta skulle kunna vara en del i det brottspreventiva arbetet  

mot kriminalitet i dagens samhälle.
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Bilaga 1

Intervjuguide för unga KRIS
Vi studerar kriminologi vid Lunds universitet, vi skriver vår C-uppsats angående unga kriminella. 

Vårt fokus ska ligga på motivationen bakom normbrytande och våldshandlingar hos ungdomar. Alla 

deltagare kommer anonymiserats och vi kommer att censurera orter och annat som kan koppla 

individen till händelsen. Det är endast vi, Jessica Björn och Malin Staerk samt vår handledare som 

kommer att ha tillgång till inspelat och transkriberat material. 

• Berätta om dig själv

- hur/var du växt upp

- hur var klimatet? miljön? Jargongen?

• Hur definierar du våld? 

- tror du många delar din bild?

- delar de i din umgänges krets den bilden?

• Berätta om första gången Du kom i kontakt med kriminalitet?

- hur hamnade du där?

- Tror du att det påverkat dig. Regelbrytning/ krim, våld

• Berätta om första gången Du var inblandad i en våldsbrotts situationen?

- Berätta om när du var aktiv

- Hur hamnade du där? Vad ledde fram till händelsen? 

• Vad ledde fram till att just Du blev våldsam?

• På vilket sätt har KRIS hjälpt dig?

• Vad är din plan för att inte hamna där igen?

Mål med intervjun: 

Få en bakrunds historia på individen 

Förstå hur individens första kontakt med kriminalitet såg ut. Och hur denne påverkades av det. 
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Förstå hur situationen såg ut första gången individen själv vart inblandad i våldsbrott. Vad som 

motiverade individen att begå en våldsam handling och hur det byggdes upp till den handlingen. 

Vad tror individen själv är anledningen till att hen hamnade i den våldsamma situationen och valde 

att begå den våldsamma handlingen. 

Hur hamnade du i den situationen och hur kommer det sig att du ”slog” 

!
! 41


