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Abstract 

The main purpose of this paper has been to examine how former criminals reflect on the 

social company importance of their criminal lifestyle. The aim was also to get an insight of 

how these former criminals reflects on their criminal lifestyle in relation to society's norms 

and rules. Based on the purpose of the study I used semistructured interviews with six memers 

from the organisation KRIS and the theory that was applied to analyze the material from these 

interviews was Sutherland's differential association theory. The themes that I found of the 

basis of my data was the balanacing between the legal and criminal life, criminal association, 

money and status, drug abuse, and the unknown. The results showed that the social interaction 

with their social company had a significant impact on the former criminals criminal lifestyle 

because their social company was the reason their criminal lifestyle began, developmed and 

then maintaned. Based on Sutherland's theory the respondent learned their criminal behavior 

through their interactions with the group, which had a positive outlook on crimes and 

breaking the law. The result also present that the ex-criminals had their own syftem of norms 

that they followed instead of society’s norms and rules, The rules that existed in their social 

company were not in line with society’s, as the respondents chose not to follow these 

standards led to deviation.  

 

Nyckelord: kriminell livsstil, socialt umgänge, semistrukturerad intervju, differentiella 

associationer, normer 
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1. Inledning 

I varje samhälle finns det normer och regler kring hur en individ ska bete sig. Om en individ 

inte följer dessa normer kan det leda till avvikelse. En avvikelse definieras som att individens 

handlingar avviker i förhållande till samhällets samförstådda normer. Enligt Christina 

Bicchieri är normer oskrivna regler, dvs. en informell norm, som skiljer sig från de rättsliga 

normerna som är formella. Bicchieri beskriver det som ett socialt samspel mellan individer av 

beteendeförväntningar, de existerande normerna uppstår för att vi litar på att resten tänker 

likadant vilket leder till att normerna följs (Bicchieri, 2006:8). Normer gäller både beteenden 

och handlingar som stärks av delade förväntningar om vad som bör och inte bör göras i olika 

typer av sociala situationer (Bicchieri, 2006:23). En rättsnorm har stöd av formella sanktioner 

vilket inte de informella normerna har om en social norm bryts (Bicchieri, 2006:9ff). Howard 

S. Becker (2006) uttrycker att ”sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler 

vilkas överträdelse utgör avvikelsen”, vidare menar han att dessa regler tillämpas på specifika 

individer och betecknar dem därmed som avvikare (Becker, 2006:223). 

 

Henrik & Anna-Karin Andershed (2005) menar precis som Becker att det normbrytande 

beteendet är ett beteende som på olika sätt bryter mot samhällets gällande normer i den miljö 

individen befinner sig i. Det kan vara både aggressiva och utagerande beteenden mot andra, 

men även icke-aggressiva beteenden som att exempelvis bryta föräldrarnas regler, vandalisera 

eller snatta. Det normbrytande beteendet kan alltså vara allt ifrån mindre allvarliga regelbrott 

som att skolka från skolan eller klottra, till allvarligare lagöverträdelser som fysisk 

aggressivitet eller sexuellt ofredande av andra (Andershed & Andershed, 2005:17).  

 

Sociologen Collin påstår i sin bok Den sociologiska blicken- att se bortom det uppenbara 

(2010) att alla ungdomar begår brott och bryter mot lagen någon gång under deras ungdom 

genom att exempelvis dricka alkohol, hamna i slagsmål, ha sex innan lovlig ålder eller att 

använda droger.  Detta kan ses som ett ”normalt” beteende vid en viss ålder enligt Collin. 

Dock fortsätter en del med brott och begår grövre kriminella handlingar vilket gör att 

individen går djupare in i sin kriminella identitet (Collin, 2010:104ff).  

Jag har personlig erfarenhet av att närstående och vänner avvikit från samhällets normer och 

utvecklat ett brottsligt beteende utefter att de kommit i kontakt med ett visst socialt umgänge, 

vilket har lett till att det växt fram ett stort intresse hos mig att förstå vilken betydelse det 
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sociala umgänget har för att en individ ska utveckla en kriminell livsstil. I denna studie har jag 

möjligheten att på egen hand undersöka och få en ökad förståelse kring ämnet.  

 
1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån före detta kriminellas berättelser få en förståelse för hur den 

sociala interaktionen med deras umgänge under deras kriminella period i livet påverkade 

deras kriminella livsstil. Bidrog deras sociala umgänge till att deras kriminalitet utvecklades 

till en kriminell livsstil? Vad hade umgänget för betydelse på deras kriminella livsstil? 

Studiens syfte är även att få en uppfattning om hur före detta kriminella beskriver sin livsstil i 

relation till samhällets normer. Därför kommer de före detta kriminellas upplevelser att vara i 

fokus genom hela studien. 

 

1.1.2 Frågeställningar:  

1. Hur reflekterar före detta kriminella kring det sociala umgängets betydelse på deras 

kriminella livsstil?  

2. Hur kan det sociala umgängets betydelse förstås utifrån Sutherlands teori om differentiella 

associationer? 

 
1.2. Begreppsdefinition och avgränsning  

Beteckningen kriminell livsstil i denna studie är utifrån Gunnar Bergströms definition som 

diskuteras i hans bok Kriminalitet som livsstil (2004) vilket även stämmer överens med denna 

studies respondenter. Med kriminalitet som livsstil menas de kriminella som åker in och ur 

fängelser, men även de som lever som ”kåkfararna”, dvs. de som åker in och ur fängelse, 

skillnaden är att de inte åker fast och blir dömda för brotten (Bergström, 2004:23). Den 

kriminella livsstilen är ett liv som styrs och domineras av kriminalitet där individen begår 

upprepande brott mot lagen, normer och moralen i samhället. Ytterligare understödjs dessa 

kriminella handlingar med värderingar som är positiva gentemot kriminalitet (Bergström, 

2004:79).  

 

Empirin i denna studie kommer att avgränsas till före detta kriminella som är KRIS-

medlemmar. KRIS står för Kriminellas revansch i samhället och är en ideell förening som 

riktar sig mot individer med ett kriminellt förflutet eller missbruk som valt att lämna det livet 

bakom sig för att istället försöka integreras in i samhället och skapa en normal tillvaro. 
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Föreningens ledord är; hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Hederlighet 

representerar att individen inte ska begå nya brott. Drogfrihet menas att individen ska sträva 

efter ett drogfritt liv. Kamratskap innebär att respektera sina medmänniskor och solidaritet 

bygger på att individen ska finnas för sina vänner och ställa upp i alla lägen (KRIS, 2015). 

 

Huvudfokus för studien är endast vilken betydelse det sociala umgänget har haft på 

respondenternas dåvarande kriminella livsstil. Denna uppsats ämnar inte att förklara orsakerna 

bakom en individs utvecklande av ett normbrytande beteende. Studien har även ett 

inlärningsperspektiv som präglar både teorivalet och analyshanteringen, detta med 

utgångspunkt att kriminalitet är ett beteende som erhålls genom inlärning. Perspektivet 

förutsätter ytterligare att den sociala verkligheten skapas i ett samspel med andra individer, 

vilket leder till att inlärningen är bunden till den enskildes omgivning och de sociala grupper 

som denne identifierar sig med.  

 

 

1.2.1. Den rättssociologiska relevansen  

Studien är rättssociologisk relevant då den berör fenomenet informella regelsystem och 

normer som kan diskuteras utifrån det rättssociologiska problemområdet hur lagen står 

skriven och hur lagen tillämpas i praktiken. Mathiesen skriver i sin bok Rätten i samhället- en 

introduktion till rättssociologin (2005) att det finns en växelverkan mellan lagarna och den 

sociala riktlinjen, och hur samhället samt individerna påverkas av detta (Mathiesen, 2005:23). 

Det är inte bara rättsreglerna som gäller i samhället utan det finns ytterligare 

handlingsanvisningar beroende på det sociala sammanhanget. Därmed anses kriminella ha ett 

eget normsystem som de följer istället för det rättsliga, på så sätt ställer de kriminella sig 

utanför det ”vanliga” normerna i samhället genom de kriminella aktiviteterna. Därför kan det 

tolkas som att de kriminellas uppfattning av hur lagen ska tillämpas i praktiken inte 

överensstämmer med det som står skrivet i lagen, vilket Mathiesen (2005) tar upp i sin bok. 

Utan de kriminella har en egen uppfattning om både vilka och hur de sociala normerna ska 

följas, detta informella regelsystem som finns inom det kriminella nätverket påverkar deras 

relationer till andra människor och deras attityder till samhället och lagar. Den här studien 

kommer att ha sitt fokus på det kriminella umgänget och deras informella regelsystem, men 

även hur de före detta kriminella ser på skillnaden mellan normer och rättsregler.  
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2. Tidigare forskning 

Det har gjorts flera studier som har försökt att kartlägga riskfaktorer som kan utveckla ett 

normbrytande beteende. Den tidigare forskningen bygger på hur kriminella själva beskriver 

deras kriminalitet, och presenterar flera av de olika faktorer som kan vara bidragande till att 

ett normbrytande beteende uppstår. Något den utvalda tidigare forskningen inte lagt fokus på 

är just hur före detta kriminella själva förklarar och har upplevt att det sociala umgänget har 

påverkat deras kriminella livsstil. Det är det som denna studie kommer att undersöka, jag 

valde att använda mig denna tidigare forskning då den ger en bra bakgrund till varför en 

person blir kriminell vilket är bra att veta innan man undersöker var umgänget kan ha för 

betydelse.  

 

2.1. Uppväxtförhållanden och uppfostran 

Detta avsnitt presenterar forskning som ger en ökad kunskap kring de bakomliggande 

orsakerna till utvecklandet av en kriminell livsstil, då detta inte rör studiens syfte kommer 

studierna istället användas för att visa att svåra uppväxtförhållanden kan kopplas till 

respondenternas val utav umgänge. Gemensamt för studierna i avsnittet är att samtliga 

respondenter haft problematiska uppväxtförhållande och förhållanden till sina föräldrar som 

resulterade i att de spenderade mer tid utanför hemmet tillsammans med likasinnat umgänge. 

Examensarbetet Hur kan en våldkriminell bana uppstå? (2012) skriven av Jessica Björn och 

Malin Staerk har undersökt före detta kriminellas förklaringar till våld och förklaringar till 

utvecklandet av det normbrytande beteendet. Resultatet baseras på åtta intervjuer med före 

detta kriminella från KRIS som tyder på att det finns likheter gällande uppväxtförhållandena, 

skolgången, kompisgäng, drog-och alkoholmissbruk och stämplande under uppväxten som 

kan ses som eventuella påverkansfaktorer till utvecklingen av det normbrytande beteendet. 

Studien poängterar dock att det inte gick att ta fram en enkel enhetlig faktor som inverkat på 

deras normbrytande beteende, utan att det krävs flera förklaringsmodeller till det. Men att 

studien lyckats finna en del återkommande skildringar som kan ses som bidragande faktorer.  

 

Resultatet i examensarbetet ”Vad får en individ till att bryta mot lagen?” (2013) skriven av 

Elian Astour och Muharema Hodzic överensstämmer med Björn och Staerk’s (2012) resultat. 

Denna studie bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med före detta kriminella individer 

från KRIS och undersöker yttre faktorers påverkan till att individer begår brottsliga 

handlingar. Astour och Hodzic’s (2013) resultat visar att respondenterna beskriver 

otryggheten och den kärlekslösa uppfostran som bidragande faktorer till deras kriminalitet. 
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Detta genom att de exempelvis vände sig till ett kriminellt umgänge som kom liknande 

bakgrunder som de själva.  Även studien Nära och kära (2014) skriven av Denise Björklund 

och Maria Örnvall belyser detta i sin studie som baseras på sex intervjuer med KRIS-

medlemmar. Studien undersöker före detta frihetsberövades upplevelser angående det sociala 

nätverkets betydelse och kom fram till att respondenternas problematiska uppväxtförhållanden 

med både föräldrar och vänner var en påverkande faktor till det normbrytande beteendet och 

deras val av vänner.  

 

Svejtlana Miletic’s kandidatuppsats Den andra chansen- kriminellas väg tillbaka till 

samhället (2011) undersökte orsakerna till det kriminella beteendet och för det som avgör att 

bryta sig ur det kriminella mönstret. Empirin bygger på sex intervjuer med KRIS-medlemmar 

och studiens resultat var i likhet med tidigare studier. Gemensamt för studiens respondenter 

var att de hade brister i familjeförhållanden och hemförhållanden under uppväxten genom att 

de saknade en vuxen förebild, som föräldrarna borde ha varit. Detta bidrog senare vidare till 

att respondenterna spenderade mer tid med vänner som delade samma erfarenheter, 

tillsammans förhöll de sig till kriminalitet. En avhandling som också är förenlig med de 

tidigare studierna är Anders Nilssons avhandling Fånge i marginalen- uppväxtvillkor, 

levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar (2002) som fokuserar på individens 

levnads- och uppväxtförhållande för att koppla det till kriminalitet i senare livet. Studien 

grundar sig i intervjuer med inskrivna individer på ett fängelse (Nilsson, 2002:43) och 

resultatet tyder på att flera av intervjupersonerna hade upplevt brister i familjerelationerna 

under deras uppväxt, exempelvis att ha växt upp med en förälder eller haft föräldrar med 

missbruk (Nilsson, 2002:62–63). Nilssons slutsats, som tidigare studier, tyder på att de 

individer som begår kriminella handlingar är marginaliserade redan från start på grund av en 

missgynnande uppväxt och dåliga levnadsförhållanden (Nilsson, 2002:160). 

 

Ytterligare en studie som kom fram till att problematisk uppväxt kan vara en påverkande 

faktor är Philip Lalander i sin studie Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? 

Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS (2010). Lalander’s studie 

bygger på mer än 50 intervjuer och ett stort antal observationer från hösten 2007 fram tills 

våren 2010, han redovisar att gemensamt för intervjupersonerna är att de haft en svår uppväxt, 

då de har upplevt svåra saker i familjen och under deras uppväxt som ledde till att de vände 

sig till droger, kriminalitet, självskadebeteende men främst kriminella vänner och för att få 

lindring.  
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Curt Bartol kommer fram till samma slutsats i sin bok Criminal behavior: a psychological 

approach (2011) där han menar att en riskfaktor som bidra till att en individ hamnar i 

kriminalitet och ett kriminellt umgänge är problematik i hemmet under uppväxten. Slutligen 

artikeln ”A developmental model for early- and late onset delinquency” skriven av Patterson 

och Yoerger (2002) får fram motsvarande resultat. Gerald Patterson och Karen Yoerger 

(2002) menar att missgynnande uppväxtförhållanden och bristande uppfostran av föräldrar 

under barndomen ses som betydelsefulla faktorer för de olika barndoms- och tonårsstadierna. 

Detta tolkas i studien som att föräldrarnas uppfostran och uppväxtförhållandena kan visa vilka 

individer som fortsätter med att utveckla brottsligt beteende som därefter kan leda till att 

individerna väljer att umgås med kriminella.  

 

2.2 Kriminellt umgänge 

Bartol (2011) beskriver att en annan riskfaktor till att individen hamnar i en kriminell bana, 

förutom uppväxtförhållandet, är individens vänner. Bartol (2011) menar att en individ som 

har ett normavvikande beteende oftast hittar vänner som är äldre vilket kan leda till att 

individen ser upp till sina äldre vänner och vill efterlikna deras beteende. Patterson och 

Yoerger (2002) kommer också fram till detta i sin studie, de menar att individens vänner har 

en bidragande faktor till vilka som kommer att utveckla ett brottsligt beteende. 

Astour och Hodzic (2013) uttrycker vidare i sin studie att spänningen och kicken ledde till ett 

irrationellt tänkande hos respondenterna, alltså att de inte såg konsekvenserna av sitt 

handlande. Vidare ledde detta till ett kriminellt umgänge. Detta framkom även i Miletic’s 

(2011) resultat, då resultatet visar att grupptrycket och spänningen var en av huvudorsakerna 

till kriminaliteten. Utifrån Astour och Hodzic’s (2013) studies resultat har vänner haft en stor 

betydelse för respondenternas utveckling av det normbrytande beteendet. Detta genom att 

vännerna påverkat varandra till missbruk och andra kriminella handlingar, enligt 

respondenterna lärde de sig nya brott av de äldre i gängen vilket lett till att kriminaliteten 

ständigt eskalerat.  

 

Även Lalander (2010) bekräftar detta i sin studie då han kom fram till att ungdomarna hamnat 

i kriminellt umgänge för att det bidrog till en känsla av stabilitet och samhörighet. Miletic 

(2011) redovisar liknande slutsatser då respondenterna beskrev ett utanförskap och känsla av 

att vara mindre värda och oälskade som ledde till att de sökte sig till likasinnade där de kände 

tillhörighet och respekt. Holst studie kom fram till samma slutsats.  
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I hennes examensarbete Ungdomskriminalitet- en kvalitativ studie av ungdomars berättelser 

om en påbörjad och avslutad kriminell karriär (2014) undersöktes påbörjandet av den 

kriminella karriären, samt hur deras upplevelser för början, pågåendet och avslutandet av 

karriären har uppstått. Studien består av fem djupintervjuer som visar att respondenterna 

upplevt ett utanförskap så som mobbning och svag anknytning till personer i deras barndom 

som ses som en orsak till utvecklandet av en kriminell karriär. Så som tidigare studier tyder 

Holst (2014) resultat på att fortsättningen av kriminaliteten var främst umgängeskretsen, att 

känna tillhörighet och få respekt. 

 

3. Teori 

3.1. Differentiella associationer 

Den här studien kommer att utgå ifrån sociologen Edwin Sutherlands teori om differentiella 

associationer, som utvecklades med inspiration av teorin om social desorganisation och 

avvikande beteende. Sutherland anser att allt beteende är inlärt, inte minst det brottsliga 

beteendet (Carrabine m.fl.2009:78). Enligt honom är beteendet inlärt genom sociala 

interaktioner i grupper som delar nära och personliga relationer med varandra, därigenom lär 

individen sig tekniker, värderingar, motiv samt attityder för det kriminella handlingssättet 

(Carrabine m.fl. 2009:78). Inlärningen av ett kriminellt beteende innefattar två olika aspekter, 

först lär individen sig de olika teknikerna för att begå brott. Här lär sig även individen 

rationalisering, attityder och den specifika inriktningen av både motiv och värderingar. Denna 

specifika inriktning lärs därefter ut genom definitioner av den juridiska lagsamlingen som 

antingen gynnsamma och ogynnsamma. Individens uppfattning kring lagen är ett av motiven 

som leder fram till ett kriminellt beteende, antingen anser individen att lagen är något som bör 

följas, eller något som bör brytas (Sutherland m.fl. 1992:89). Individens uppfattning om lagen 

bör följas eller brytas härstammar i de relationer individen har med gruppen, om denne är 

omgiven av en grupp som har acceptabel syn på lagen eller något som bör brytas, kommer 

individen själv ta sig an samma uppfattning (Sutherland m.fl.1992:89).  

 

Sutherland menar med andra ord att det finns två olika vägar som individen kan välja mellan, 

antingen den kriminella eller den konventionella. Varje individ har möjlighet till konformitet 

eller avvikelse beroende på den sociala interaktionens frekvens med gruppen, då kan de andra 

i gruppen antingen uppmuntra till ett lagligt beteende eller uppmuntra till ett icke-lagligt 

beteende.  
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Det kan dock uppstå olikheter när individer lär sig olika gruppnormer, en individ som umgås 

med andra som har en positiv syn på kriminalitet blir troligtvis själv kriminell (Sutherland & 

Cressey, 1974:74). Däremot minskar risken för detta om individen har en stark karaktär med 

egna tankar och värderingar kring kriminalitet. De som har svårt att säga ifrån kan lättare 

hamna i ett avvikande beteende och värdera kriminalitet framför annat i livet. Dock är 

sannolikheten relativt stor för att ett avvikande beteende ska utvecklas då gruppen uppmuntrar 

och värderar kriminalitet positivt (Ryman & Rindell, 2009:57ff). Även andra faktorer kan 

bidra med associationer till kriminellt beteende, exempelvis boende, anställning eller social 

position (Cressey 1955:117). Avslutningsvis menar Sutherland att både kriminell och 

konform har samma strävan och samma mål som att exempelvis nå lycka och ekonomisk 

framgång, men att vägen dit skiljer sig åt. Individen kan välja att nå målen och tillfredsställa 

sina behov med hjälpa av antingen konforma eller kriminella medel (Carrabine m.fl. 

2009:78).  

 

3.2. Kritik mot Sutherland 

En kritik som riktas mot Sutherlands differentiella associationer teori är att den inte förklarar 

variationer av brott eller frekvensen av den (Cressey 1955:117). Då min studie inte kommer 

att ha sitt fokus på brotten och dess frekvens utan istället på respondenternas sociala umgänge 

kommer denna kritik inte att ha en effekt på studien. Teorin har vidare kritiserats för att den 

inte förklarar hur teorin ska testas empiriskt. Sarnecki (2006) menar att det saknas en 

förklaring till hur de differentiella associationerna, frekvensen, varaktigheten, intensiteten och 

prioriteten ska mätas för att testas praktiskt i verkligheten (Sarnecki, 2006:156). Sutherlands 

teori har ytterligare kritiserats för att inlärningsprocessen av det brottsliga beteendet inte 

beskrivits tillräckligt väl (Akers & Burgess, 1966:130). Det som framgår i Sutherlands teori är 

att inlärningsprocessen verkar på samma sätt som alla andra inlärningar, dock finns det ingen 

tydligare förklaring till processen. Detta påverkar studien på så sätt att inlärningsprocessen 

inte kommer kunna studeras i detalj, det kan även påverka studiens analys av resultatet då 

inlärningsprocessen inte är utförligt beskriven. Då studiens syfte inte är att undersöka 

inlärningsprocessen till det kriminella beteendet anser jag att detta inte kommer att ha en 

större inverkan på studiens resultat. Warr och Stafford (1991) kritiserar teorin för att 

överföringsprocessen av definitioner, attityder och brottsligt beteende mellan individerna inte 

förklaras. De ifrågasätter vidare att teorin beskriver att fördelaktiga attityder är nödvändiga för 

att ett brottsligt beteende ska utvecklas, enligt Warr och Stafford behöver inte en individs 
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attityd överensstämma med dennes beteende, men även för att ungdomar kan begå brott även 

om de inte tycker att det är accepterat (Warr & Stafford, 1991:852). Studien har varken lagt 

fokus på inlärnings- eller överföringsprocessen utan har endast använt teorin för att beskriva 

det sociala umgängets betydelse.  

 

4. Metod 

4.1. Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur före detta kriminella ser på det sociala 

umgängets betydelse på deras kriminella livsstil. Det tillvägagångssätt som tillämpades för att 

göra detta var via den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun användes för att få en inblick i de före detta kriminellas 

erfarenheter, åsikter och känslor (Denscombe, 2009: 232). Studien har varit av en induktiv 

karaktär genom att teorin blev ett resultat av min forskningsinsats (Bryman, 2011:26). Teorin 

bestämdes inte i början av studien utan teorin växte fram i analysen av intervjumaterialet 

(Denscombe, 2009:323). Denna metod ses som flexibel genom att det fanns uppställda ramar 

inför samtalen, då det kunde ställas följdfrågor utan att begränsas för mycket av de 

förbestämda frågorna i intervjuguiden (Bryman, 2011:415). Under intervjuernas gång 

användes en intervjuguide som bestod av förslag på nio frågor (se bilaga), dvs. en kort 

minneslista som användes som ett hjälpmedel med specifika teman och frågeställningar som 

behandlades under samtalen för att täcka alla aspekter av temat (Bryman, 2011:415). 

Intervjuguiden följdes inte helt och hållet då intresset var riktat mot KRIS-medlemmarnas 

upplevelser, de hade friheten att avvika från intervjuguiden då det viktiga var att få fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2011:413). De frågor som ställdes (se bilaga) under 

intervjutillfällena skiljde sig åt beroende på respondenterna, därmed var följdfrågorna under 

de olika intervjuerna inte identiska. Då intervjupersonerna har olika erfarenheter, åsikter och 

olika mycket att berätta så användes intervjuguiden endast den som en mall för vad 

intervjutillfällena skulle beröra. Intervjuguiden och frågorna anpassades därför utefter varje 

enskild respondent.  
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4.2. Urval 

Studiens metod grundas på ett målinriktat urval (Bryman, 2011:434), då det var av ett 

strategiskt slag och innefattar försöket att skapa en överensstämmelse mellan min studies 

forskningsfråga och mitt urval. Jag valde intervjupersoner som är relevanta för 

forskningsfrågan, därför bygger urvalet på före detta kriminella från KRIS som var villiga att 

ställa upp och de jag fick tag på. Jag hade redan från start bestämt mig för att intervjua KRIS-

medlemmar eftersom att jag ansåg det passande till forskningsfrågorna, därför kontaktades 

KRIS i två städer, i södra och mellersta Sverige. Jag valde att kontakta KRIS via telefon 

istället för mejl då det dröjde att få svar via mejl, efter att ha presenterat mitt arbete och 

tanken med intervjuerna var de på KRIS positiva till att ställa upp på intervjuerna. På grund 

av den begränsade tidsramen kunde endast tre KRIS-medlemmar ställa upp på organisationen 

i södra Sverige. Därefter kontaktades KRIS i mellersta Sverige via telefon där jag bokade in 

ytterligare tre intervjutillfällen. 

 

De problem jag stötte på under urvalsprocessen var att det tog tid att få respons från 

respondenterna via mejl, vid nästa steg kontaktades de KRIS-föreningar som inte svarade på 

mejl via telefon. Ytterligare ett problem jag stötte på var att de från KRIS inte alltid var 

tillgängliga pga. att de var sjuka, hade semester, eller att de inte var på kontoret just då. Därför 

valdes samtliga av de från KRIS som hade svarat och gett medgivande till att ställa upp. Det 

största problemet var tidspressen som påverkade urvalet eftersom att det inte fanns tillräckligt 

med tid för att vänta på svar från de på KRIS som inte svarade eller få tag på nya 

respondenter. 

 

Studiens sex intervjupersoner från KRIS förening i två olika städer är Peter, Mikael, Sonny, 

Jimmy, Charlie och Fredrik. Samtliga namn är fiktiva för att skydda deltagarnas identitet. 

Samtliga intervjupersoner är mellan 35-47 år gamla och har olika etniska bakgrunder, 

gemensamt för alla intervjupersoner är att alla växt upp i Sverige. De har redan i ung ålder 

kommit i kontakt med kriminalitet som därefter utmynnats i en kriminell livsstil. De har även 

under deras kriminella period haft ett missbruk, främst i form av ett drogmissbruk.  

Envar av intervjupersoner har blivit dömda för olika brott ett flertal gånger, dock har endast 

fyra av alla sex intervjupersonerna fått fängelsestraff som påföljd. Precis som Bergström 

(2004) menar behöver inte man fara in och ut från fängelset för att individen ska ha en 

kriminell livsstil utan de andra respondenterna stämmer överens med beteckningen genom att 

de levt som ”kåkfararna” men att de inte åkt fast.  
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Med andra ord de som begått brott men inte blivit dömda för det. Exempel på brott de dömts 

för har varit grov misshandel, mordförsök och narkotikabrott. Deras kriminella livsstil styrdes 

av att begå brott och hade positiv syn på kriminalitet. KRIS-medlemmarna som ställde upp på 

att vara delaktiga i studien var alla män, vilket inte var något förbestämt eller betydande för 

urvalet. Värt att poängtera är att KRIS tar emot både kvinnor och män, men att denna studie 

bygger på männens upplevelser.  

 

4.3. Förberedelser och utförande 

Efter att det bestämts tid för alla sex intervjuer bestämdes det vidare att intervjuerna skulle 

utföras i KRIS egna lokaler, då det är viktigt att respondenterna känner sig trygga och 

avspända ansågs detta vara passande. Platserna för utförandet av intervjuerna varierade 

beroende på vad respondenterna kände sig mest bekväma med, exempelvis utfördes några 

intervjuer på respondenternas arbetsplats, som i deras arbetsrum, eller i fikarummet. Jag såg 

inte detta som ett problem då respondenternas vilja prioriterades, dock var det viktigt att 

intervjuerna utfördes ostört. För att bevara respondenternas anonymitet såg jag ständigt till att 

fikarummet var tomt, att dörrarna var stängda eller att inga medarbetare på arbetsplatsen fanns 

i närheten etc.  

 

Efter att alla bokningar var bestämda utvecklade jag intervjuguiden som användes under 

intervjuerna. Samtliga intervjupersoner blev presenterade de fyra olika forskningsetiska 

principerna, som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, innan vi 

börjat intervjuerna. De tillfrågades även om de gav sitt samtycke till att spelas in med mobil, 

vilket alla sex intervjupersoner medgav till. Dessa inspelningar raderades direkt efter 

transkriberingen. Intervjutillfällena med respondenterna var avslappnade vilket bidrog till att 

intervjuerna flöt på som ett vanligt samtal och varade mellan 30-60 minuter. Jag eftersträvade 

en neutral samt objektiv attityd under intervjutillfällena för att inte påverka respondenternas 

svar eller inställning (Ejvegård, 2009:54). Majoriteten av intervjuerna tog cirka 60 minuter, 

det var endast ett intervjutillfälle som tog runt 30-40 minuter. Detta på grund av att hen var 

tvungen att avsluta intervjutillfället för att ta emot en arbetskollega. Jag anser att 60 minuter 

var tillräckligt för att samla in djup och bred information från intervjupersonerna. Om jag 

hade haft mer tid till att utföra studien hade jag haft längre intervjuer eller valt att träffa 

respondenterna mer än en gång.  
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Dock var samtliga respondenter vana vid att bli intervjuade då det ställt upp på liknande 

studier tidigare, detta bidrog till att samtalen flöt på naturligt. Därför uppstod det inga 

svårigheter kring utförandet av intervjuerna.  

 

Respondenternas rättigheter respekterades under intervjutillfällena och som intervjuare var det 

därför viktigt att varken vara dömande eller att fälla omdömen i förhållande till de som 

diskuteras under intervjun (Denscombe, 2009:379). Om intervjupersonerna svävade iväg med 

svaren etc. så återkopplade jag till den förberedda intervjuguiden med följdfrågor för att 

intervjun riktning skulle hamna på rätt spår igen. På det sättet var intervjuguiden effektiv.  

 

Intervjuerna valdes att både antecknas och spelas in, som jag fått samtycke till, det 

underlättade för mig att kunna lyssna på inspelningarna i efterhand och skriva ut materialet 

efter att det transkriberats och blivit kodat. Det gynnade mig på så sätt att mina 

fältanteckningar kompletterade relevant information som inspelningen med min mobil inte 

kunde ha fått med, så som respondenternas kroppsspråk, ansiktsuttryck eller intervjuns klimat 

(Denscombe, 2009:258). Dock finns det både fördelar och nackdelar med att spela in 

intervjuer. Det är effektivt eftersom att jag kunde gå igenom materialet flera gånger och i lugn 

och ro, på det sättet sparade jag mycket tid genom att ha spelat in intervjuerna (Ejvegård 

2009:51). Det kan vara problematiskt att hinna skriva ner allt som sägs under 

intervjutillfällena, det är lätt hänt att skriva fel eller glömma bort vad som egentligen sagt, 

detta undvek jag med hjälp av att ha intervjuerna inspelade (Denscombe, 2009:258). En 

nackdel kan vara att respondenterna upplever det som obekvämt att spelas in, även om detta 

brukar avta med intervjuns gång då respondenten blir mer avslappnad och glömmer bort 

bandspelaren (Denscombe, 2009:259). Det är ett bra underlag att spela in materialet då det 

förenklar tolkningen och analysen av material. Analysen kunde utföras så noggrant som 

möjligt med hjälp av inspelningen (Denscombe, 2009:260). 

 

4.4 Analysprocessen 

Analysprocessen innebär att försöka finna det som ligger under ytinnehållet i data, 

kärnelement som beskriver vad saker är och hur det fungerar (Denscombe, 2009:319). I min 

analys hade jag Denscombes fyra principer som utgångspunkt. I enlighet med den första 

principen ska analysen vara fast rotad i det insamlade materialet, utifrån denna princip 

grundades analysen på de belägg som har samlats in från intervjuerna med KRIS-
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medlemmarna. Den andra principen involverar att min förklaring av data ska ha sitt ursprung i 

en synnerligen noggrann läsning av data. Av den orsaken var granskningen av det insamlade 

empiriska materialet viktigt. Samtliga intervjuer med KRIS-medlemmarna transkriberades 

direkt efter intervjutillfället för att undvika feltolkningar av materialet. Transkriberingen 

skedde parallellt under den fortsatta empiriinsamlingen. I överensstämmelse med 

Denscombes tredje princip undvek jag att föra in obefogade fördomar i analysen av data, 

alltså varken personliga fördomar eller snedvridning pga. kännetecken om tidigare teorier 

eller forskning. Jag grundade inget på begrepp som hämtats direkt från existerade teorier eller 

tidigare forskning, med andra ord lät jag inte den tidigare forskningen styra min studie utan 

endast för ökad kunskap kring temat. Den sista principen följdes genom att studiens teori och 

begrepp grundades på processen mellan det empiriska data med de kategorier samt begrepp 

som användes (Denscombe, 2009:367).  

 

För att analysera det transkriberade materialet sökte jag efter bakomliggande teman från 

materialet från intervjutillfällena. I samband med granskningen av intervjuerna togs dessa 

teman fram, som vuxit fram redan under intervjuerna. Genom att jag läste igenom det 

transkriberade materialet flera gånger fann jag olika samband mellan intervjupersonernas 

berättelser. De teman som tagits fram delades därefter upp i rubrikerna balansgången, 

kriminellt umgänge, pengar och status, missbruket och det okända. Under dessa rubriker 

placerades det ut citat från intervjuerna som passade in till det temat. På så sätt pendlade 

analysen fram och tillbaks mellan datainsamlingen, analysen och tolkningen. Jag försökte att 

finna mönster i materialet, exempelvis händelser eller känslor som var gemensamt för 

respondenterna eller sådant som dök upp flera gånger under intervjuns gång. Detta placerades 

därefter ut under dessa rubriker.  

 

4.5. Forskningsetiska principer 

De fyra forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet beaktades både innan och under studiens gång (Bryman, 2011:131ff). Utifrån 

de forskningsetiska principerna informerades samtliga respondenter om studien och dess 

syfte, att deltagandet var frivilligt och det klargjordes att respondenterna skulle förbli 

anonyma genom hela studien. Det var viktigt att kontrollera att respondenterna förstått 

innebörden av frivilligheten av deltagandet för att inte upplevas som påtvingat (Bryman, 

2011:132).  
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Informationen om studien bidrog till en förståelse för att intervjuernas avsikt var att producera 

material som skulle användas i forskningssyfte till min studie, då det är oetiskt att använda 

materialet till annat (Denscombe, 2009:231). Deltagandet i studien var frivilligt och därför 

krävdes respondenternas samtycke till detta, de fick själva bestämma över medverkandet i 

studien och hade möjligheten att hoppa av när de ville (Bryman, 2011:132).  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter som respondenterna delat med sig 

behandlades med största möjliga konfidentialitet (Ejvegård 2009:53). Personuppgifterna 

bevarades så att obehöriga inte kunde komma åt dem, det var även viktigt att kontrollera att 

det inte gick att identifiera respondenterna då studien publicerats. Denna åtgärd tillämpades 

för att skydda både informationen och respondenterna, då de inte ska behöva vara oroliga över 

att personlig information ska läckas (Bryman, 2011:132). Allt material som samlades in om 

de enskilda personerna tillämpades endast för studiens forskningsändamål och ingenting 

annat, vilket nyttjandekravet innebär (Bryman 2011:132).  

 

Ett etiskt dilemma jag stötte på var att tillförsäkra respondenternas anonymitetsskydd då 

respondenterna kände varandra väl på arbetsplatsen, så troligtvis visste arbetskollegorna vilka 

som skulle intervjuas. Därför skrevs det inte ut i vilken KRIS förening jag intervjuat 

respondenterna. Varken specifik ålder eller bakgrund skrevs ut för att bevara 

anonymitetsskyddet, namnet byttes även ut mot påhittade namn. Personliga särdrag och annat 

som skulle göra de igenkännbara undveks, pga. detta rensades citatet från personliga uttryck 

och sådant som tidigare nämnts.  

 

Viktigt att poängtera att det är respondenternas upplevelser, hur de beskriver det dem har 

upplevt. Dock hade jag i åtanke att respondenternas berättelse inte behöver vara så som det 

faktiskt är och var, det behöver inte vara exakt så det gick till. Utan det är så som de uppfattar 

och har upplev det. Under studiens gång tänkte jag även på att det som respondenterna talar 

om har skett för länge sen och att de faktiskt har avslutat sin kriminalitet. Därför talar de 

endast om hur de minns att de upplevde det. 
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4.6. Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet används främst i kvantitativ forskning för att ”mäta” forskningens 

kvalitet (Bryman, 2011:351). Jag använder begreppen validitet och reliabilitet genom att 

diskutera tillämpningen utifrån denna kvalitativt inriktade studie. Inom kvalitativ forskning 

bryts begreppen ner till extern- och intern reliabilitet och validitet (Bryman, 2011:352).  

Den externa validiteten problematiserar generaliserbarheten av studien, och är relativt låg då 

empirin endast utgörs av ett begränsat antal respondenter. Resultatet bör därför inte betraktas 

som en ”absolut sanning” utan istället som något unikt för studiens respondenter eftersom 

resultatet bygger på deras egna upplevelser, erfarenheter och synsätt (Bryman, 2011:352ff). 

Begreppet intern validitet å andra sidan avser hur väl studiens empiri har tolkats i förhållande 

till dess teoretiska utgångspunkter. Då studien är av induktiv karaktär har empirin fått styra de 

teoretiska utgångspunkter som har använts i studien, dock har jag även utgått från existerande 

kunskap som styrt studien. Tillvägagångssättet skulle därmed kunna bidra till en högre grad 

av överensstämmelse mellan empiri och teori (Bryman, 2011:352ff). 

 

Extern reliabilitet fokuserar på studiens tillförlitlighet och huruvida den kan replikeras. Dock 

är det svårt att replikera en kvalitativ studie då det är svårt att generera samma resultat. I 

studien genomfördes ett visst sammanhang, det var ett ömsesidigt samspel mellan mig och 

respondenterna. Utifrån detta kan resultatet inte replikeras då intervjuerna i sig är unika och 

en spegling av den interaktion som förekom vid intervjutillfället (Bryman, 2011:352ff). Den 

interna reliabiliteten kan också ses som problematisk i en kvalitativ studie då den syftar till att 

forskaren ska uppnå samma tolkning av empirin (Bryman, 2011:351ff). För att i så stor 

utsträckning som möjligt säkerställa en hög grad av intern reliabilitet i denna studie så 

bearbetades och kodades materialet noggrant. Det empiriska materialet kan tolkas ha en hög 

reliabilitet genom att intervjuerna spelats in och transkriberats ordagrant. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel introduceras intervjumaterialet med studiens syfte i åtanke, och resultatet 

analyseras i sin tur med utgångspunkt i tidigare forskning och teori. Jag har valt att dela upp 

kapitlet i de olika temana: balansgången, kriminellt umgänge, pengar och status, missbruket 

och det okända. Dessa teman var framträdande i samtliga intervjuer.  
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5.1. Balansgången 

Med balansgången menas att regelbundet växla mellan att leva ett lagligt och kriminellt liv. 

Samtliga intervjupersoner resonerade kring svårigheten att pendla mellan den lagliga och den 

kriminella sidan, att de slutligen var tvungna att välja antingen eller eftersom att det inte gick 

att gå fram och tillbaks. Så gott som alla respondenter hade en ömsesidig erfarenhet av att de 

till en början av deras kriminella livsstil försökte leva med en fot på vardera sidan, att de 

försökte leva ett ”normalt” liv och begick brott på fritiden. Detta höll inte i längden, ju 

djupare involverade de blev inom kriminaliteten desto svårare var det att behålla balansen 

menar respondenterna. Detta försvårades ytterligare när droger kom in i bilden, då drogerna 

och kriminaliteten tog allt för mycket tid och plats av deras ”normala” livsstil att 

respondenterna till sist valde den kriminella livsstilen före det lagliga livet. Enligt Örnvall och 

Björklunds (2014) resultat är det en svårighet att pendla mellan båda sidorna, främst om 

individen umgås med kriminella och icke-kriminella. Mitt resultat skiljer sig en aning från 

Örnvall och Björklund (2014) då intervjupersonerna i min studie hade till större delen ett 

kriminellt umgänge, som kan tros ha gjort balansgången svårare för respondenterna. Ett citat 

som visar på problematiken med pendlandet mellan det lagliga och kriminella livet kommer 

här nedan. 

 

Peter: ”Jag pendlade dagligen mellan den kriminella och lagliga sidan så att de blev en fejd 

mellan de kriminella och lagliga värderingar som jag hade. Jag höll mig laglig kan man säga 

eftersom att jag hade en fast anställning som jag skötte, däremot umgicks jag med kriminella 

och bröt mot lagen på fritiden. Så det velade fram och tillbaka..” 

 

Alla respondenter uttryckte det som att de förblindandes av allt det goda som kriminaliteten 

tillförde, de menar att de hade pengar, respekt, sitt gäng och allt de ville ha. Flera av 

intervjupersonerna anser att det ledde till att de fick avsmak för det vanliga svenssonlivet, 

mestadels för att det var för spänningslöst och meningslöst. Mikael menar att han fick valet att 

välja mellan att ha ett fast jobb och få månadslön eller att få ”snabba cash” genom att begå 

brott, enligt Mikael var valet enkelt; han valde den kriminella vägen. Den allmänna tanken 

hos intervjupersonerna var att det kriminella livet hade mer att erbjuda, de regler som fanns 

var de som de själva ställde upp, menar respondenterna. Samtliga sex intervjupersoner anser 

att det kriminella livet var något de själva kunde styra över, medan det lagliga livet var 

kontrollerat av de ”som hade makten”. Mikael beskriver detta som att han föredrog det 

kriminella livet eftersom att det var han som hade makten där. 
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Mikael: ”Om jag redan kunde få allt jag ville ha på mitt sätt, varför göra det på ett annat 

sätt? Ingen kunde bossa över mig, det var ju jag som var ”bossen” då.”  

 

Detta berodde även på att i princip alla av respondenterna haft problem med olika 

myndigheter i tidigt stadie i deras liv, som de menar resulterade i ett hat mot samhället. 

Många av de respondenterna som haft problem med myndigheterna berättade att de hade 

skapat en bild av samhället som fienden, att de som inte var på deras sida var emot dem.  

Samtliga respondenter uttryckte en känsla av att de inte passade in, ett utanförskap som ingen 

i samhället riktigt brydde sig om. Charlie talade mycket om myndigheternas sätt att handskas 

med kriminella och menar att det finns andra sätt att avkriminalisera individer. 

 

Charlie: ”Jag tabbade mig flera gånger och gjorde dumma saker, däremot kan jag tycka att 

myndigheterna hade kunnat anstränga sig lite mer och gjort ett bättre jobb. Bara för att man 

blev inkastad i kåken betyder inte det att man blev avkriminaliserad. Jag skulle nog hellre 

säga att det är tvärtom, jag blev mer kriminell när jag satt inne.”  

 

Alla respondenter förutom Sonny ansåg att den enda familjen de hade kvar var deras 

kriminella vänner, och att de tillsammans delade liknande bakgrunder vilket bidrog till att 

gänget blev en säker plattform. Med det menar intervjupersonerna att när de velade mellan de 

lagliga och kriminella, så fanns alltid gänget där på den kriminella sida och det var där 

respondenterna fann sin känsla av trygghet och samhörighet.  

 

Jimmy: ”Det var min familj, vi växte upp tillsammans, vi lärde oss av varandra och hjälpte 

varandra när det krisade. När jag behövde pengar vände jag mig till gänget inte staten, när 

jag behövde tak över huvudet fick jag bo hos dom, när jag hade pris på mitt huvud var det 

dom som skyddade mig inte polisen. Så man kan ju säga att jag hellre vände mig till dom.” 

  

Balansgången mellan den kriminella och lagliga vägen kan kopplas till Sutherlands teori på så 

sätt att det var inledningsskedet till intervjupersonernas kriminella livsstil där de lärde sig det 

brottsliga beteendet genom deras sociala interaktion med sitt sociala umgänge (Carrabine 

m.fl.2009:78). Här övervägde respondenterna vilken av de olika vägarna de skulle ta, då de 

till en början hade både konforma och kriminella värderingar som är en del av den 

inlärningsprocess som Sutherland diskuterar i sin teori. Majoriteten av de intervjuade hade ett 

fast jobb, familj, barn etc. innan de valde den kriminella vägen, vilket uppmuntrade deras 
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konforma beteende, dock hade de även ett kriminellt umgänge som uppmuntrade motsatsen, 

ett brottsligt beteende. Utifrån Sutherlands teori kan det förstås att respondenterna hade 

associationer till det konforma beteendet, men när detta var förlorat var associationerna till det 

kriminella beteendet starkare (Cressey 1955:117). Det kan ha varit problematiskt för 

respondenterna att behålla balansgången mellan de två olika vägarna, grundat på teorin kan 

det tänkas att de valde den kriminella vägen för att de hade starkast relation till det kriminella 

umgänget och därigenom utvecklade ett kriminellt beteende istället för ett lagligt. De 

värderingarna som respondenterna hade konkurrerade mot varandra, tills kontakten med den 

konforma gruppen som upprätthöll deras konforma beteende var förlorad, med hänsyn till 

teorin kan detta ha lett till att respondenterna spenderade mer tid med gruppen som 

uppmuntrade det icke-konforma beteendet.  

 

Med utgångspunkt i Sutherlands teori tolkas det som att respondenternas definition av lagen 

ändrades efter att de valt den kriminella vägen, då sågs lagen som något olämpligt och något 

som bör brytas. Deras uppfattning om lagen kan ha influerats av deras kriminella umgänge, 

exempel på detta är när Peter uttrycker sig ”..däremot umgicks jag med kriminella och bröt 

mot lagen på fritiden. Så det velade fram och tillbaka..” vidare menar Peter att ju mer tid han 

spenderade med hans kriminella vänner desto mer accepterad syn fick han på att bryta mot 

lagen. Utifrån det som Sutherland tar upp i sin teori kan det tänkas att respondenterna 

anammade uppfattningen om att det är acceptabelt att bryta mot lagen då de var omgivna av 

det kriminella gänget som delade den synen (Sutherland, 1992: 89). Det kan vidare tolkas 

med grund i teorin att ju mer respondenterna exponerades för de kriminella associationerna 

desto större chans var det att dem anammade detta (Carrabine m.fl. 2009:78) Med hänsyn till 

teorin tolkar jag det som att gängets tillgänglighet efter att respondenterna förlorat kontakten 

från den lagliga sidan ledde till att gängets icke-konforma mål internaliserades. Då 

respondenternas kriminella umgänge alltid fanns tillgängligt kan det vidare tolkas med hänsyn 

i Sutherlands teori som att de ständigt blev påminda av de icke-konforma associationerna, 

inlärningen fanns därmed tillgänglig för respondenterna dygnet runt vilket kan ha lett till en 

attitydförändring som är en del av inlärningsprocessen (Carrabine m.fl. 2009:78). 
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5.2. Kriminellt umgänge 

Under intervjuerna framkom det att allesammans av respondenterna ansåg att deras kriminella 

umgänge var en påverkande faktor till att de utvecklade en kriminell livsstil. Alla sex 

respondenter beskrev att det fanns en stark sammanhållning inom de kompisgängen de 

tillhörde, att det delades ett gemensamt intresse för kriminaliteten. Respondenterna beskrev 

samhörigheten inom kompisgängen som viktig eftersom att det kriminella umgänget 

resulterade i känslan av stabilitet, vilket Lalander (2010) också kom fram till i sin studie. 

Resultatet tyder på att det kriminella umgänget skapade en tillhörighet som fick 

respondenterna att fortsätta med kriminaliteten, som även Holst (2014) och Patterson och 

Yorger’s (2002) redovisar i sin studie. Detta bekräftas ytterligare av Bartol (2011) som menar 

att en individ som har ett normavvikande beteende oftast hittar vänner som är äldre vilket kan 

leda till att individen ser upp till sina äldre vänner och vill efterlikna deras beteende. Bartol 

(2011) uttryckte vidare att deras kriminalitet upptrappades med hjälp av de äldre i kompis 

gängen genom att de lärde dem nya brott etc. Astour och Hodzic (2013) fick fram 

motsvarande resultat, där de redovisar att vännerna oftast har varit äldre och lärt dem att begå 

brott och tänka på nya sätt. Respondenterna som intervjuades i min studie påpekade ett flertal 

gånger att de valde att fortsätta deras kriminalitet för att behålla sin plats i gänget. Även i 

enlighet med den tidigare forskningen framkom det i mitt resultat att samtliga 

intervjupersoner främst lärt sig att begå brott etc. genom sina kriminella vänner, som oftast 

var äldre. 

 

Mikael: ”Med tiden skapades det en vi-känsla inom gruppen, en tillhörighet då vi upplevde 

allt tillsammans, både sorg och glädje. Och det växte med kriminaliteten och tiden.”  

 

Så gott som alla intervjupersoner delar upplevelsen av att kriminaliteten utvecklades med 

tiden, ju äldre de blev desto allvarligare blev kriminaliteten. Det var tjänster och gentjänster, 

som de beskrev som en ond cirkel. Respondenterna uttryckte att även om de inte ville göra 

något eller fortsätta med kriminaliteten hade de inget val. Flera av respondenterna menar att 

det fanns en rädsla för att inte göra det som de blev tillsagda, det kunde leda till att bli utfryst 

från gänget eller att bli ”straffad” på olika sätt. Med tanke på att det fanns en så pass stark 

sammanhållning inom gruppen menar respondenterna att de inte ville riskera att förlora detta. 

Resultatet överensstämmer med Staerk och Björns (2012) studie som beskrev kompisgäng 

som en trolig påverkansfaktor till att det normbrytande beteendet eskalerar. Även Björklund 

och Örnvall (2014) menar att det finns en gemenskap och familjär känsla inom det kriminella 
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nätverket vilket gör att det är svårt att bryta kontakten med det kriminella sociala nätverket. 

Trots detta framställs det i Astour och Hodzic (2013) studie att det delats en tillhörighet inom 

gänget då de kommit från liknande uppväxtförhållanden så att de identifierade sig med 

gruppen. 

 

Jimmy: ”Det var inget att diskutera, fick du en uppgift var det bara att göra det. Man hade ju 

fått höra och sett vad som hade hänt med dom som inte följde orderna. Så länge man gjorde 

det man skulle var vi alla bröder.” 

 

Jimmy, Peter, Mikael och Sonny menar att de fortsatte med att begå brott och missbruka 

droger etc. eftersom de hade en känsla av att de inte hade något att förlora på det, att de inte 

hade något annat än gänget och kriminaliteten. Hälften av respondenterna hade exempelvis 

förlorat kontakten med familjen, var arbetslösa eller hemlösa vilket ledde till att de 

spenderade all sin tid åt att begå brott och missbruka tillsammans med vännerna.  

 

Peter ”Det finns inte så mycket som stoppar en när man vet att man inte har något att förlora. 

Det värsta var väl i så fall att åka in, men man kom ändå alltid ut till sist. Det var inte så att 

jag hade ett ansvar över någon längre, ingen familj eller barn. Det var bara jag, jag och 

vännerna. ”  

 

Som citatet nedan beskriver Sonny att de yngre i gängen uppfostrades av de äldre i gängen. 

Detta överensstämmer med den tidigare forskningen som nämnts ovan. Respondenterna 

uttrycker det som att när de blev en del av gängen var de en av nykomlingarna, som fick lära 

sig av det äldre. De beskriver de äldre som ”tungt kriminella” som var minst tio år äldre än de 

själva, som de fick en nära relation med. Flera av intervjupersonerna menar att de såg de äldre 

som ”storebrorsan de aldrig fick”, som Peter beskrev det.  

 

Sonny: ”Man uppfostrades av äldre kriminella och det är där du får dina värderingar. Men 

du vet ändå någonstans i hjärnan vad som egentligen är rätt och vad som är fel. Fast jag fick 

inte dåligt samvete av det jag gjorde, alla gränser suddade man ut i efterhand.” 

 

Resultatet tyder på att det förekom en stark sammanhållning inom de gäng som 

respondenterna tillhörde, samt att det delades ett gemensamt intresse för kriminalitet. Enligt 

Peter var denna tillhörighet i gängen en orsak till varför han valde att fortsätta med 
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kriminaliteten, främst för att behålla sin plats i gänget. Denna tillhörighet som både gänget 

och kriminaliteten tillförde resulterade i en känsla av trygghet och gemenskap, av den orsaken 

var respondenterna medvetna om att deras handlingssätt var brottsligt dock vägde fördelarna 

med gänget och kriminaliteten tyngre än nackdelarna. Inom gängen delades även värderingar 

som utifrån Sutherlands teori kan tolkas som att det bidrog till att attityden kring 

kriminaliteten upprätthölls för respondenterna. 

 

Med bakgrund till Sutherlands teori kan det förstås som att den existerande tillhörigheten 

inom gängen kan ha gjort det möjligt för att gängets definitioner av lagen och attityder 

internaliserades som vidare påverkade respondenternas praktiska handlingar (Carrabine m.fl. 

2009:78). Utifrån det som Sutherland tar upp i sin teori kan det tolkas som att respondenterna 

anammade dessa definitioner och attityder som därefter praktiserades i handling eller 

beteende, då gängens definitioner och attityder skiljde sig ifrån det konforma beteendet och 

attityderna. Jag tolkar det vidare med hänsyn till teorin som att respondenterna inte hade 

relationer från den lagliga sidan som uppmuntrade ett konformt beteende, utan respondenterna 

var omgivna av gängen som förespråkade kriminalitet. Respondenternas sociala interaktion 

med det kriminella umgänget bidrog till att de lärde sig de olika teknikerna för att begå brott, 

de lärde sig även värderingar, motiv och attityder för det kriminella handlingssättet, denna 

tolkning med utgångspunkt i Sutherlands teori (Carrabine m.fl. 2009:78). Detta resulterade 

vidare i en kriminell livsstil.  

 

Respondenterna menar att det var de äldre kriminella i gängen som lärde ut teknikerna för att 

begå brott, och att de försökte efterlikna deras beteende. Det framkom dock i intervjuerna att 

respondenterna delvis upplevde en rädsla för att bryta de regler som fanns inom gängen, för 

att undvika att bli utstötta eller straffade. Då deras kriminella umgänge var det enda sociala 

umgänge respondenterna hade ledde det till att gänget var viktiga för dem och något de inte 

var villiga att riskera att förlora. Detta kan ha försvårat för respondenterna att gå emot eller 

säga ifrån när de fått ”order” av de äldre i gängen om vad de skulle göra. Med utgångspunkt i 

teorin kan förstås som att respondenterna lättare hamnade i ett kriminellt beteende som 

värderar kriminalitet före annat i sitt liv på grund av att de hade svårt att säg ifrån till de äldre 

i gängen (Ryman & Rindell, 2009:57). Utifrån Sutherlands kan det tänkas att respondenternas 

definition och attityder av lagen och deras värderingar ha ändrats ifall de avslutat kontakten 

med deras kriminella umgänge, detta kan vidare tänkas att det var problematiskt för 

respondenterna att ha en negativ syn kriminaliteten när de var omgivna av en grupp som har 
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en positiv syn på kriminalitet (Sutherland & Cressey, 1974:74).  

 

5.3. Pengar och status 

Resultatet visar på att flera av intervjupersonerna nämner att drivkraften till att kriminaliteten 

utvecklades var pengar, makten och respekten som kriminaliteten bidrog med. Enligt 

intervjupersonerna sökte de bekräftelse av andra, särskilt inom det kriminella umgänge som 

de befann sig i. De strävade efter att bli respekterade, vilket de fick genom våld så att folk var 

rädda för dem. Peter menar att det var viktigt att bli respekterade av gänget eftersom att de var 

som hans familj. Detta uttryckte respondenterna som en viktig orsak att kriminaliteten faktiskt 

blev av ett allvarligare slag eftersom att de inte ville visa sig svaga framför kompisgänget. 

 

Mikael: ”Status, det var en viss status eftersom andra människor var rädda för en. Ingen 

vågade ge sig på mig eller komma i min väg, för dom visste vad jag var kapabel till. Dom 

visste vem jag var.” 

 

Därför menar de intervjuade att de gjorde saker som de egentligen kanske inte ville, för att 

bevara sin status och respekten från sina vänner. De flesta av intervjupersonerna beskrev det 

som att de strävade efter att hamna så högt upp som möjligt i pyramiden, alltså att vara den 

”tuffaste och farligaste” med bäst droger och mest pengar. Detta kan återkopplas till Astour 

och Hodzics (2013) studie som beskriver spänningen och kicken som anledningen till att 

respondenterna tänkte irrationellt. De redovisar i sitt resultat att individerna utsatte sig för 

faror och bröt mot lagen för att det upplevde det som spännande, tyngre brott ledde till bättre 

kickar. Peter från min studie förklarade det som att begå brott gav honom en adrenalinkick 

under den tiden, och att pengarna blev som en belöning vilket fick honom att vilja fortsätta 

begå mer brott. Han fortsätter med att berätta att den kriminella livsstilen styrdes av pengarna 

till en början, och att hela den livsstilen var spännande. Intervjupersonerna från min studie 

stämmer in på detta eftersom att de uttrycker att de inte tänkte på konsekvenserna utan endast 

på pengarna och makten som kriminaliteten gav dem.  

 

Jimmy: ”Prio ett var att bli kriminell, eftersom att jag tyckte att jag var sämst på allt annat 

och inte passade in blev det helt tvärtom när jag valde den kriminella vägen. Då var jag den 

bästa och därför ville jag vara den bästa av dom värsta.” 
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Pengarna fick det normbrytande beteendet att bli mer omfattande. Respondenterna menar att 

de alltid hade pengar tillgängligt, det var snabba pengar. Enligt respondenterna kunde de tjäna 

mer på en vecka än vad en annan ”laglig” person tjänade på en månad.  

 

Sonny: ”Det som tilltalade mig var pengarna. Jag såg att det fanns pengar där och att man 

kunde leva på ett helt annat sätt. Den där friheten att tjäna mycket pengar på mitt egna sätt.”  

 

Pengarna fick en så pass stor betydelse för respondenterna då det var något som gav status 

inom kompis gängen. Pengarna bidrog inte endast till högre status och spänning, utan det 

ledde till att respondenterna kunde leva det liv det själva ville. Livsstilen som pengarna gjorde 

möjlig anser respondenterna som frestande, att de inte kunde sluta med kriminaliteten för att 

det blivit vana vid det ”goda livet”. Då pengarna värdesattes högt inom deras gäng fanns det 

krav inom gängen att man skulle bidra med pengarna för att vara värdig sin plats i gänget. På 

så sätt beskriver Charlie det som att han på ett sätt var tvungen att ”fixa cash” för att passa in i 

gänget, för om han inte kom med något skulle han bli utkastad ur familjen. Bartol (2011) 

diskuterar detta i sin studie där han menar på att förebilderna oftast hade pengar och stod för 

allt, vilket var något som intervjupersonerna såg upp till.  

 

Charlie: ”Vi försörjde varandra, jag kunde inte bara sitta där och glo, jag ville också bidra 

med något. När jag väl lärde mig hur var jag en av dom bästa på att fixa ihop pengar.” 

 

Respondenterna menar att pengarna gjorde de blinda för konsekvenserna, utan att de endast 

tänkte på spänningen och det goda som pengarna bidrog till. Exempelvis Peter anser att 

vännerna hjälpte till att ”få en att glömma bort konsekvenserna” genom att de uppmuntrade 

och belönade en när man kom med pengar. Detta förändrades dock relativt snabbt för några 

av intervjupersonerna efter att de blivit beroende av droger eller alkohol, de menar att när 

missbruket väl var igång behövdes pengarna för att köpa droger etc.  

 

Mikael: ”Den sista tiden var den mörkaste, pengarna kunde inte längre köpa lycka utan då 

gick allt till drogerna. Jag gjorde dom jag behövde för att få pengarna till knarket.”  

 

Mikael beskriver slutet av hans kriminella livsstil då han var drogmissbrukare som en jobbig 

period. Han menar att pengarna inte kunde köpa hans lycka längre, pengarna hade istället 

blivit ett tvång för att få droger. Detta stämmer överens med vad majoriteten av 
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respondenterna berättat under intervjuerna. Peter, Sonny, Charlie och Fredrik delar samma 

upplevelse som Mikael, de beskriver det som att pengarna var något positivt i början av deras 

kriminalitet, innan deras missbruk. När de väl var beroende av drogerna var pengar det enda 

sättet att kunna köpa droger, och för att få pengar begick de brott. Detta beteende var vanligt 

inom deras kompisgäng eftersom att de flesta själva var tungt kriminella och missbrukare. 

Sonny menar att om det inte hade varit för att de i kompisgänget höll på att ”fiffla med svarta 

pengar och droger” skulle inte han heller ha gjort det, men eftersom att det mest handlande 

om ”en statusgrej” i gängen var det bara att göra det som förväntades utav honom.  

 

När respondenterna väl lärt sig det kriminella beteendet och fått sin plats i gängen blev det 

betydelsefullt för dem att behålla och bekräfta deras status i gruppen. Detta gjordes genom att 

följa de regler som existerade inom de olika gängen, en sådan regel var just att bidra med 

pengar, grundat på Sutherlands teori tolkar jag det som att respondenterna lärde sig dessa 

gruppnormer som troligtvis var en av orsakerna till att de blev kriminella. Enligt 

respondenterna var de tvungna att förtjäna sin plats i gänget, därför var det viktigt för dem att 

bli en av de ”värsta” för att få så hög status som möjligt. Utifrån Sutherlands teori kan det 

tänkas att respondenterna fick en positiv syn på ”olagliga pengar” för att resten av gänget 

delade den synen (Sutherland & Cressey, 1974:74). Det ansågs vara acceptabelt att begå brott 

för att tjäna olagliga pengar inom gruppen, detta tankesätt lärde sig därefter respondenterna. 

 

De som respondenterna såg upp till i gänget hade stora summor pengar och levde ”det goda 

livet”, vilket bidrog till att det blev något respondenterna själva strävade efter. För att göra 

detta möjligt krävdes det att de lärde sig ytterligare nya tekniker för att begå brott på bättre 

sätt för att tjäna mer och snabbare pengar, med grund i teori förstår jag det som att 

respondenterna lärde sig allt detta via gruppen (Carrabine m.fl. 2009:78). Vidare tolkat utifrån 

teorin strävar både kriminella och konforma efter samma mål, att nå ekonomisk framgång, 

däremot använde sig respondenterna av kriminella medel för att nå sina mål (Carrabine m.fl. 

2009:78). Då pengar var så pass viktigt inom gänget, likaså statusen och respekten som 

kriminaliteten och pengarna bidrog till, kan det ha lett till att respondenterna kände en viss 

press för att prestera inom gruppen. Detta gjordes genom att göra det som förväntades utav 

dem.  

 

Den starka attityden och värderingarna kring pengar och status inom gängen kan ha lett 

respondenterna djupare in i en kriminell livsstil. De beskriver det att de blev blinda för 
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konsekvenserna, detta kan utifrån Sutherland tolkas som att respondenterna endast fokuserade 

på gänget och dess gruppnormer att de ignorerade konsekvenserna av att tjäna olagliga pengar 

eller att begå brott för statusens skull (Sutherland & Cressey, 1974:74). Detta kan även med 

hänsyn till teori ses som att respondenterna inte såg konsekvenser av att använda kriminella 

medel för att nå sina mål, då det uppmuntrades inom gänget. Respondenternas mål att tjäna 

pengar ändrades efter att de blivit beroende av droger, målet blev därmed att tjäna ihop pengar 

för att köpa droger istället för statusens skull. Jag förstår detta med hänsyn till teorin att 

respondenternas mål om ekonomisk framgång ersattes med drogerna och för att denna lycka 

skulle uppnås använde respondenterna sig av kriminella medel, precis som innan. Det enda 

som hade ändrats var målet (Carrabine m.fl. 2009:78).  

 

5.4. Missbruket 

Samtliga respondenter har ett förflutet av missbruk av antingen alkohol eller droger, 

majoriteten har haft ett drogmissbruk. De beskriver det som att i slutet av deras kriminella 

livsstil kretsade deras vardag kring drogerna. De flesta hade ett så pass allvarligt 

drogberoende att de till slut inte hade pengar kvar då allt gick åt att köpa droger. Peter och 

Sonny menar att deras drogmissbruk gjorde dem panka och hemlösa, att de fick välja mellan 

att tigga pengar eller fixa det genom att begå brott. Och att de hellre begick brott än att gå runt 

som ”en äcklig pundare och tigga”, som Peter beskriver det. De sex intervjupersonerna talar 

om det som en ond cirkel, att de var tvungna att begå brott för att få pengar, så att de kunde 

köpa droger. Astour och Hodzic (2013) kom fram till detta i sin studie då de menar att 

intervjupersonernas brottslighet utvecklades på grund av drogerna, och att deras missbruk 

blev tyngre och mer tidskrävande. Även Staerk och Björn (2012) menar att det våldet 

eskalerade i takt med missbruket, deras intervjupersoner hamnade oftast i bråk då de var 

påtända. 

 

Peter: ”Självklart skämdes man över hur patetisk man såg ut, fast man brydde sig inte riktigt. 

Det enda som cirkulerade i mitt huvud var att jag skulle ha knark, sen spelade det ingen roll 

hur eller i vilket.” 

 

Flera av respondenterna förlorade som tidigare nämnts kontakt med familjen och vänner, 

vårdnaden över barnen, bostaden och arbetet som ett resultat av deras missbruk och 

kriminaliteten. Gemensamt för KRIS-medlemmarna som intervjuades var att majoriteten 
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förlorat det mesta av det som hörde till deras ”lagliga” liv innan deras kriminella livsstil, och 

att detta resulterade i känslan av hopplöshet och ensamhet och att det var så det sociala 

umgänget påverkade respondenternas kriminella livsstil. Detta överensstämmer med Staerk 

och Björn (2012) som kom fram till att missbruket ledde till att intervjupersonerna avbröt sina 

relationer med familjen, vänner etc. för att de la ner all sin tid på missbruket, och med gänget. 

I mitt resultat anser alla sex intervjupersoner på att gänget hjälpte dem med deras missbruk, 

som de på den tiden ansåg vara positivt, genom att ge dem pengar till droger eller droger. 

Mikael berättar exempelvis att efter att han förlorat familjen och hamnat på gatan var det enda 

han hade kvar hans kriminella vänner och drogerna. Han menar att samhörigheten blev ännu 

starkare eftersom att det var den enda samhörigheten han egentligen hade. Charlie håller 

också med Mikael då han anser att gänget var de som fanns där under de tuffa tiderna, likaså 

de bra tiderna, och att detta skapade ett band dem emellan som man inte ville bryta.  

 

Charlie: ”Jag hade ingenting kvar, så kändes det. Jag hade förlorat vårdnaden över mina två 

fina barn. Jag hade ingen kontakt med någon till sist, förutom dom i gänget såklart.” 

 

Utifrån vad intervjupersonerna delat med sig under samtalen blev drogerna ett sätt för dem att 

fly från verkligheten, men även ett sätt för att klara av vardagen. Enligt Lalanders (2010) 

studie vände sig individerlna till droger för att få lindring, vilket överensstämmer med mitt 

resultat då majoriteten av respondenterna använde drogerna för att fly från sina problem.  

 

Fredrik: ”När jag tog droger kunde jag fly från verkligheten, främst fly från mig själv. I 

slutändan blev drogerna en del av min vardag och för att klara av dagen och mig själv var 

jag tvungen att ta mer droger. Den personen jag hade blivit var inte den personen jag ville 

vara, drogerna kunde rädda mig från mig själv.”  

 

I slutet av respondenternas kriminella livsstil kretsade deras vardag kring drogerna, 

missbruket hade även gjort flera av dem hemlösa och utan pengar. Däremot fanns gängen 

fortfarande tillgängliga för respondenterna, genom dem fick de exempelvis sovplats eller 

pengar om det behövdes. Respondenterna fick även droger av gänget när de själva inte hade 

pengar eller fick tag på det. Jag förstår det som att respondenternas drogmissbruk 

uppmuntrades av gänget, då majoriteten av gänget själva var antingen alkohol-eller 

drogmissbrukare tolkat utifrån Sutherland (Sutherland & Cressey, 1974:74). De hjälptes åt 

inom gängen med medel för att var och en skulle uppnå sitt mål, som var att få droger. 
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Respondenternas mål att få tag på droger kunde därför uppnås med hjälp av gruppen; gruppen 

blev ett medel för att få droger. Den gemensamma och positiva attityden om användningen av 

droger kan ha varit en anledning till varför respondenterna varken kunde eller ville avsluta sitt 

drogmissbruk, tolkar jag det som med hänsyn till Sutherlands teori. Det kan vidare tolkas 

utifrån teorin att respondenternas missbruk fortsatte för att de var omgivna av en grupp 

människor som hade en acceptabel syn på att ta droger, men även att begå brott för att få tag 

på droger, och denna uppfattning tillägnade sig respondenterna. Just denna uppfattning om att 

det var acceptabelt med både kriminalitet och missbruk inom gängen kan ha påverkat deras 

tankesätt, då de tog till sig detta tankesätt som härstammade från gänget.  

 

Enligt respondenterna var det gruppen som lärde dem hur de skulle använda drogerna, hur de 

skulle få tag på drogerna, hur de köptes samt hur de såldes. Det krävdes rätt teknik för detta, 

jag förstår det grundat på Sutherlands teori att denna inlärningsprocess lärdes ut av gruppen 

som respondenterna hade nära relationer till (Carrabine m.fl. 2009:78). Det kan ytterligare 

förklaras utifrån teorin att det var en svårighet för respondenterna att säga ifrån, exempelvis 

att de inte ville ha droger eller att de ville försöka sluta eftersom det var något som 

förväntades och uppmuntrades utav de inom gruppen. Respondenterna följde och anpassade 

sig på så sätt utefter gruppens normer kring droger, och för att bibehålla gemenskapen och 

sammanhållningen som de hade till gänget undvek respondenterna att bryta dessa normer. 

Deras användning av droger blev något acceptabelt och en vardaglig syssla som resulterade i 

ett oerhört tungt missbruk. Med hänsyn till teorin kan det tänkas att respondenterna lärde sig 

att vara och leva som en missbrukare genom associationen till deras kriminella umgänge, just 

denna interaktion till gruppen gjorde inlärningsprocessen av tekniker, värderingar, motiv och 

attityder för drogmissbruket möjlig (Carrabine m.fl. 2009:78).  

Respondenterna förklarar att när de väl blivit beroende av droger blev det ett sätt för dem att 

fly från verkligheten, vid det här stadiet hade de börjat tveka över den kriminella livsstilen 

menar respondenterna. För att undvika tankarna och att de mådde dåligt använde de droger, 

som resten av gänget gjorde. Jag tolkar det med utgångspunkt i teorin som att respondenterna 

lärde sig av kompisgängen att drogerna kunde lindra denna ångest som de upplevde, genom 

den uppmuntring som existerade kring drogerna främjades respondenternas missbruk.  
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5.5. Det okända 

Det respondenterna hade gemensamt var rädslan för det okända som uppkom i slutet av deras 

kriminella livsstil, med det syftar respondenterna på det ”normala och lagliga livet”, vilket 

några även kallar för ”svenssonlivet”. De framställer det ”normala” livet som något ovant som 

de inte kan relatera till, att de inte kunde minnas hur det egentligen var att vara lagliga. 

Intervjupersonerna resonerar att det kriminella livet övermålade det lagliga i slutet av 

livsstilen, vilket ledde till att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att återgå till det liv de 

hade innan kriminaliteten kom in i bilden.  

 

Fredrik: ”Det fanns en rädsla för det okända, allt som är okänt för en är jobbigt. Det var 

extra jobbigt för mig eftersom det var något jag inte var van vid. Det skulle leda till att jag 

skulle ändra hela mitt liv, mitt tankesätt, mitt beteende och mina värderingar. Det är som att 

lära sig gå igen.”  

 

Fyra av intervjupersonerna beskriver även att de inte visste något annat liv, att de hållit på 

med brott sen barnsben främst på grund av deras dåliga uppväxt. Andra av intervjupersonerna 

menar att det passade bättre in i den kriminella världen eftersom att samhället såg de som 

annorlunda, att de inte längre tillhörde det ”normala”. Respondenterna redogör för att deras 

missbruk kan ha försvårat situationen för dem att återgå till det ”normala” eftersom att de till 

sist inte kunde tänka rationellt på grund av alla droger. Ytterligare delade de med sig att det 

”normala och lagliga” livet var för komplicerat för dem, att det livet skiljde sig för mycket 

ifrån deras kriminella livsstil för att det skulle finnas någon chans att de skulle lyckas. Astour 

och Hodzic (2013) kom fram till ett motsvarande resultat då de menar att det fanns en 

osäkerhet och rädsla hos intervjupersonerna som fick dem att känna sig annorlunda i 

jämförelse med deras gamla vänner etc. De menar vidare att det var lättare för 

intervjupersonen att fortsätta med kriminaliteten än att försöka återgå till det ”lagliga livet”. 

Detta kan kopplas till Mikael i min studie som beskrev en tydlig osäkerhet och rädsla 

gentemot det lagliga och normala livet.   

 

Mikael: ”Hur skulle jag helt plötsligt börja leva ett nytt liv? Jag hade ingen aning om hur och 

jag ville inte riskera att misslyckas. Jag passade bättre in bland pundarna och de kriminella, 

tyckte jag då.” 
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Nästan alla respondenter uttrycker att det var lättare att fly från verkligheten än att börja om 

från början. Det är så intervjupersonerna såg på det, ”som att lära en gammal hund att sitta”, 

som Charlie beskrev det. Respondenterna menar att det var hopplöst att ens försöka lära sig 

att leva ett ”normalt och lagligt” liv till sist. Några av respondenterna berättade att de till sist 

gav upp hoppet om att ha en normal livsstil eftersom att de hade för mycket i brottsregistret så 

att ingen skulle vilja ta emot dem ändå ifall de hade försökt.  

 

Charlie: ”Det svåraste var nog att försöka bryta alla gamla mönster utan att använda droger, 

jag försökte ett par gånger att leva som alla andra svensson, för mina barns skull, men jag 

misslyckades varje gång. Jag var rädd, för jag visste inte hur jag skulle hantera olika 

situationer.” 

 

Respondenter menar att kriminaliteten, gänget och drogerna blev allt de hade. Mikael och tre 

andra respondenter påstår att gänget accepterade dem för den dem var, att de inte behövde 

försöka vara någon ”svensson”. De beskriver gänget som den plats där de fann trygghet, 

gänget och kriminaliteten som de förhöll sig till, medan det ”lagliga” livet var det okända. 

 

Mikael: ” Vi förstod varandra eftersom att vi tänkte likadant, vi ville och gjorde samma 

saker. Vår vardag och vi som personer var inte som alla andra svensson.” 

 

Det framgår att det förekom en rädsla för det okända, med det syftar respondenterna på det 

normala och lagliga livet. Det lagliga livet var främmande för respondenterna, de visste inte 

hur de skulle gå tillväga för att återgå till det konforma liv de hade innan den kriminella vägen 

valdes. För att bryta detta kriminella beteende som respondenterna lärt sig genom 

interaktionen med deras sociala umgänge, och återgå till ett konformt beteende tolkar jag 

grundat på teorin det som att respondenterna hade varit tvungna att lära sig nya tekniker för 

att var lagliga, likaså lära sig konforma värderingar, attityder, motiv och rationaliseringar 

(Carrabine m.fl. 2009:78). Med hänsyn till teorin tolkar jag vidare att respondenterna skulle 

behöva genomgå en ny inlärningsprocess för att lära sig att vara icke-kriminella och istället 

konforma, de tvekade över att lyckas med denna inlärning och övergång av det konforma 

beteendet. Detta kan bero på att respondenterna definierade sig själv som kriminella och med 

gänget vilket kan ha gjort det svårt för dem att se denna förändring möjlig. Grundat på teorin 

kan det förstås som att denna inlärningsprocess problematiserats då respondenterna inte hade 

något som förespråkade ett konformt liv eller beteende, utan det uppmuntrades endast ett 
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kriminellt handlingssätt (Sutherland & Cressey, 1974:74).  

 

För att avsluta den kriminella livsstilen och påbörja ett konformt liv skulle det alltså krävas att 

respondenterna avslutade kontakten med gänget på grund av att gängen förespråkade ett icke-

konformt beteende. Utifrån vad som tagits upp under intervjuerna framkom det att det inte 

uppskattades utav gängen att respondenterna ville lämna gruppen för att bli lagliga. Detta på 

grund av att det skulle betyda att respondenterna blev ”fienden”.  

Det sattes stor press på respondenterna vilket ledde till att de inte hade modet att avsluta 

kontakten, det fanns en rädsla för att bli utstött eller straffad. Rädslan för att misslyckas med 

övergången till det konforma livet skulle leda till att respondenterna därefter inte kunde återgå 

till gänget som förespråkade det kriminella beteendet eftersom de ”svikit” dem. Med grund i 

teorin kan detta tolkas att gängens starka tillhörighet och sammanhållning var en försvårande 

faktor för att respondenterna skulle lämna gruppen och avsluta sin kriminella livsstil. 

Respondenterna velade därför fram och tillbaks mellan att avsluta sin kriminella livsstil och 

stanna kvar i gänget. Med tanke på att gruppen var som deras familj valde de att stanna kvar 

för att det kändes tryggare än att lära sig leva ett icke-kriminellt liv. Jag förstår det utifrån 

Sutherland att respondenterna valde att stanna i gängen för att de kände sig mer bekväma med 

det livet, de visste hur de skulle bete sig, vilka normer som skulle följas och efterlevas och 

vilka konsekvenserna var om dessa bröts. Till skillnad från den kriminella livsstilen var det 

konforma beteendet och livsstilen okänt för respondenterna. 

 

Resultatet visar på att respondenterna upplevde det som problematiskt att bryta kontakten med 

gängen för att därefter lära sig det konforma beteendet på grund av det fanns förväntningar 

om hur de skull bete sig och handla i olika typer av situationer inom gängen, men även i 

samhället. Med utgångspunkt i Sutherlands teori tänker jag att det kriminella beteendet och 

handlingssättet upprätthölls genom gruppens sociala interaktioner, gruppens acceptabla syn 

och uppmuntran till det kriminella livet som därmed försvårade respondenternas möjligheter 

att lära sig ett konformt beteende (Sutherland & Cressey, 1974:74). Detta var motsatsen av 

vad samhället förväntades utav respondenterna, på den lagliga sidan var det konforma 

beteendet ett måste för att passa in och inte definieras som avvikare. I resultatet uttryckte 

respondenterna att samhället såg annorlunda på dem, och respondenterna beskrev känslan av 

att inte bli accepterade i samhället på grund av sitt kriminella förflutna. Samhället skulle alltså 

bli medvetna om att de varit avvikare pga. deras brottsregister etc. det skulle synliggöra deras 

kriminella livsstil de lämnat bakom sig. Resultatet tyder på att respondenterna var medvetna 
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om samhällets normer och vidare att gängens normer, handlingssätt och beteende skiljde sig 

från samhällets. Detta ledde till att känslan av att inte passa in i det normala, denna känsla 

upplevde respondenterna inte inom gängen vilket blev en av anledningarna till att de valde 

den kriminella vägen.  

 

Mina reflektioner kring resultatet är att det finns en risk att en individ väljer den kriminella 

vägen istället för den lagliga om den omringas av ett kriminellt umgänge. I resultatet 

framkommer det att respondenterna inte hade ett socialt nätverk förutom deras kriminella 

umgänge vilket jag ser som en konsekvens som därmed kan ha bidragit till att det försvårade 

deras chanser att lämna kriminaliteten. Det sociala umgänget har haft en stor inverkan på 

respondenternas utvecklande av kriminella livsstil genom att ha varit och tagit så pass stor del 

och plats av deras vardag och livsstil. Jag anser att resultatet belyser relevanta teman som har 

varit de mest omtalade under intervjutillfällena, dock uppenbarades det under intervjuerna att 

missbruket var en viktig orsak till att deras kriminella livsstil utvecklades. Därför kan jag 

tänka mig att det inte endast är det kriminella umgänget som fick respondenterna att välja den 

kriminella vägen, utan drogerna ledde även till att det blev problematiskt för dem att avsluta 

denna livsstil.  

 

6. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var främst att få en förståelse för det sociala umgängets betydelse på 

KRIS-medlemmarnas tidigare kriminella livsstil, samt undersöka hur före detta kriminella 

beskriver sin dåvarande livsstil i relation till samhällets normer. För att göra detta framställdes 

två forskningsfrågor: Hur reflekterar före detta kriminella kring det sociala umgängets 

betydelse på deras kriminella livsstil? och Hur kan det förstås utifrån Sutherlands teori om 

differentiella associationer? Jag har utifrån Sutherlands teori om differentiella associationer 

funnit svar på dessa frågor genom att intervjua sex KRIS-medlemmar.  

 

Som svar på den första forskningsfrågan framkom det i intervjuerna att samtliga respondenter 

var överens om att det sociala umgänget var det som ledde dem in kriminaliteten och 

anledningen till varför de valde den kriminella vägen istället för den lagliga, samt orsaken till 

att deras kriminella livsstil upprätthölls. Respondenternas kriminalitet grundade sig med andra 

ord på deras sociala umgänge, på så sätt har det sociala umgänget haft stor betydelse på deras 

kriminella livsstil. Det kriminella umgänget var det enda sociala umgänge respondenterna 
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hade efter att ha förlorat kontakt med familj, gamla vänner eller sitt jobb etc. vilket ledde till 

att all deras tid spenderades med gänget. Tillsammans delades ett intresse för kriminalitet, det 

delades även liknande bakgrunder vilket bidrog till en trygghet och samhörighet inom gängen 

som respondenterna inte var villiga att förlora. Därför följde respondenterna de specifika 

regler som existerade inom gängen för behålla denna plats, exempelvis att de bidrog med 

pengar, det tillämpades kriminella handlingssätt och medel för att göra detta. Även 

respondenternas drogmissbruk blev ett resultat av deras delaktighet i gänget, då det var det 

sociala umgänget som introducerade drogerna samt lärde respondenterna tekniken. För att 

respondenterna skulle återgå till ett lagligt liv hade de behövt bryta kontakten med deras 

sociala umgängen, dock hade gängen för stor betydelse för respondenterna för att de skulle 

lämna gängen. De valde därför att fortsätta sin kriminella livsstil för att samhörigheten och 

tryggheten som existerade inom gängen vägde tyngre än fördelarna med att bli konform.  

 

Vad beträffar den andra frågeställningen anser jag att utifrån Sutherlands differentiella 

associationer teori var det sociala umgänget betydelsefullt för deras kriminella livsstil på så 

sätt att det var genom gängen de lärde sig ett brottsligt beteende. Respondenternas kriminella 

livsstil utvecklades med hjälp av deras sociala umgänge då de lärde sig ett brottsligt beteende 

genom den sociala interaktionen med gänget. Eftersom det sociala umgänget var det enda 

sociala umgänge respondenterna hade ledde det till att associationerna till det kriminella 

beteendet blev starkare än det konforma. Eftersom att respondenterna spenderade all sin tid 

med deras kriminella umgänge blev de ständigt påminda om de icke-konforma 

associationerna, inlärningen fanns därmed tillgänglig dygnet runt vilket ledde till en 

attitydförändring. På så sätt anammades uppfattningen om att det var acceptabelt att bryta mot 

lagen då de var omgivna av ett umgänge som delade den synen och uppmuntrade ett 

kriminellt handlingssätt. Respondenterna lärde sig vidare olika tekniker för att begå brott, de 

lärde sig även värderingar, motiv och attityder för det kriminella handlingssättet genom deras 

sociala umgänge. För att behålla och förtjäna sin delaktighet inom gänget var respondenterna 

tvungna att följa de gruppnormer som existerade i det sociala umgänget, samt dela de attityder 

och värderingar som uppmuntrades inom gängen. För att återgå till och lära sig ett konformt 

beteende behövde respondenterna avsluta kontakten med deras sociala umgänge, som hade en 

positiv syn på det kriminella handlingssättet, vilket de inte var villiga att göra. Utifrån detta 

kan det tolkas utifrån Sutherlands teori att det sociala umgänget upprätthöll och uppmuntrade 

respondenternas kriminella livsstil.  
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Syftet med studien var vidare att undersöka hur KRIS-medlemmarna beskrev sin kriminella 

livsstil i relation till samhällets normer. Det framkom i studien att de gruppnormer som 

efterlevdes och följdes inom deras sociala umgänge inte överensstämde med samhällets, då 

respondenternas kriminella handlingssätt bröt mot det samhället förespråkar. Exempelvis på 

normer de bröt var att de begick brott, använde sig av droger eller tjänade olagliga pengar. 

Andra normer de bröt under sin kriminella livsstil var att inte ha ett fast jobb, att vara 

hemlösa, att inte ta hand om sina barn utan förlorade vårdnaden etc. Det fanns ett socialt 

samspel inom det kriminella umgänget av beteendeförväntningar som skiljde sig markant från 

samhällets. Det fanns en kontrats hur respondenterna förhöll sig till samhällets normer och 

vilka normer som förväntades av dem utav samhället, då respondenterna valde att inte följa 

dessa normer ledde det till avvikelse. Det egna normsystemet som existerade inom gängen 

valdes att följas framför samhällets normer och rättsregler. Det sociala umgänget hade en 

annan uppfattning om vad lagen förespråkade och hur den skulle följas och tillämpas i 

praktiken. Detta påverkades och lärdes ut av deras sociala umgänge, denna inlärningsprocess 

diskuteras i Sutherlands teori.   

 

6.1. Vidare forskning 

Denna studie har endast fokuserat på det sociala umgängets betydelse för KRIS-medlemmars 

tidigare kriminella livsstil. Om jag hade haft tiden hade jag valt att gå djupare in på 

missbrukets betydelse på respondenternas val av att fortsätta deras kriminella livsstil, hade 

den kriminella livsstil som de levde sett annorlunda ut om drogerna inte fanns med i bilden? 

Eller hade denna livsstil avslutats tidigare om deras missbruk inte utvecklats?  

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i faktorerna bakom övervägandet i 

balansgången in i kriminaliteten, respektive ut ur kriminaliteten. 

Det skulle vara spännande att fördjupa sig på KRIS som organisation, exempelvis vad 

organisationen har för betydelse för kriminella som vill bryta sin kriminella livsstil, eller att 

vidare lägga fokus på myndigheternas betydelse på kriminellas kriminella livsstil genom att 

undersöka kriminalvården och hur deras arbete upplevs av före detta kriminella. Ytterligare 

ett förslag skulle vara att undersöka hur KRIS kan appliceras och bli en del av 

kriminalvården, och om detta skulle kunna förbättra det brottsförebyggande arbetet.  
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Bilaga 

7.1. Intervjuguide 

1. Bakgrund – uppväxt, uppfostran, relation till föräldrarna, skolgång etc. 

2. I vilket stadie kom du i kontakt med kriminalitet? 

3. På vilket sätt kom du i kontakt med kriminalitet? 

4. Hur lärde du dig att begå brott? 

5. Vad var din drivkraft till att fortsätta med kriminaliteten? 

6. Vilka var nackdelarna respektive fördelarna med att fortsätta med kriminaliteten?  

7. På vilket sätt utvecklades kriminaliteten? 

8. Varför valde du att fortsätta?  

9. Hur påverkade kriminaliteten ditt liv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


