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Abstract 
 

Vår rapport bygger på några invandrarungdomars syn på kriminalitet och segregation, vi 

intervjuade tre tjejer och tre killar, i åldern 18-23, om deras erfarenheter. Vår förförståel-

se var att invandrarungdomar som lever i segregerade områden oftare ses som kriminella 

än svenska ungdomar. Analysen av ungdomarna har skett utifrån ett socialkonstruktivis-

tiskt perspektiv (subkultursteori och stämplingsteori) och objektivistiskt perspektiv (teo-

rin om svaga sociala band). Resultatet visade att utanförskap, identitetsbrist, dålig an-

knytning till föräldrar och andra vuxna är faktorer som kan leda till att invandrarungdo-

mar begår kriminella handlingar. I vår slutdiskussion uppmärksammar vi kopplingen som 

ungdomarna känner att det finns mellan segregation och kriminalitet. Anknytningen till 

föräldrar och andra vuxna är något vi ser har en stor påverkan på ungdomarnas levnads-

sätt.  

 

Sökord: ungdom, invandrare, segregation, kriminalitet. 
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1 Inledning 

Här presenteras våra tankar och förförståelse kring vårt ämne, först genom en kort inled-

ning och sedan i en problemformulering med vårt syfte och frågeställningar. En disposi-

tion och förklaringar av viktiga begrepp avslutar kapitlet. 

 

Vi kom båda i kontakt med kriminella ungdomar under vår senaste praktikperiod. Intres-

set finns att på fler plan förstå hur ungdomar uppfattar sin ungdomstid och hur de ser på 

sin kriminalitet. Eftersom vi båda har intresse att arbeta med ungdomar i vårt yrkesliv var 

ämnet aktuellt och vi såg möjligheten till en ökad kunskap inför framtida arbete. 

 

1.1 Problemformulering 
Att vara ungdom kan innebära många saker, att varken vara barn eller vuxen samtidigt 

som man kanske försöker hitta sig själv samt sin roll i samhället och bland vänner. Att ha 

ursprung från ett annat land kan leda till en än så besvärlig ungdomsperiod. Identiteten 

blir splittrad mellan två kulturer och två språk, mellan det svenska och hemlandet. Att 

bl.a. Stockholmsförorterna Rinkeby och Tensta är bebott av främst invandrare verkar 

vara en allmän uppfattning. Vår förförståelse är att det finns en känsla av utanförskap hos 

dessa människor. Hur upplever ungdomarna i invandrartäta förorter sitt liv och samhäl-

let? Finns det fler risker att hamna i kriminalitet för dessa ungdomar?  

  

Undersökningar har gjorts om att ungdomar med invandrarbakgrund är mer brottsbenäg-

na än svenska ungdomar (se t.ex. Brå 2005:17, Hebb, 2003). Vi undrar vad detta kan bero 

på, vilka faktorer kring dessa ungdomar är skilda från svenskar ungdomars? De flesta 

undersökningar har skett ur ett ovanifrånperspektiv men vi var intresserade av problemet 

sett ur ett individperspektiv. Vi ser att tidigare forskning har koncentrerats på killar och 

deras kriminalitet. Tjejer har setts som ett bihang och inte egentligen som kriminella. Vi 

tyckte därför att det var dags att även fråga invandrartjejer med kriminell bakgrund om 

deras enskilda upplevelser om kriminalitet och segregation.  Vi bestämde oss för att göra 

djupintervjuer med sex ungdomar (tre tjejer och tre killar) där deras erfarenhet av krimi-

nalitet och segregation hamnar i fokus. Det är av betydelse att detta sätts i fokus i vårt 
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samhälle för att eventuellt kunna minska kriminalitet och segregation. Grunden till att 

åtgärda ett problem är att ta reda på varför det finns. 

 

Vi har valt att använda oss av fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv d.v.s. vi 

är ute efter beskrivningar av intervjupersonens livsvärld: 

 

  Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det 
                sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld,  

               försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden,  

               förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra dessa väsentliga  

               mening explicit (Kvale, 1997, s.54). 

 

Perspektivet passar bra då vi är intresserade av beskrivningar från hur några ungdomar 

med invandrarbakgrund om kriminalitet och segregation. Vi vill se in i dessa ungdomars 

värld, med deras ögon. Detta gör vi utifrån våra tre valda teorier. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att få kunskap om relationen mellan kriminalitet och segrega-

tion sett utifrån ett invandrarperspektiv.    

 

Våra frågeställningar är följande:  

- Hur kan några invandrarungdomars tankar kring segregation och kriminalitet se ut?   

- Känner sig ungdomar i förorten segregerade?  

- Vad får ungdomar i förorten att sluta begå brott? 

 

1.3 Disposition 
I kapitlet Centrala begrepp presenteras begrepp som kriminalitet, ungdomar, invandrare 

och segregation. Därefter redogörs för Tidigare forskning. Därefter kommer Teoretiska 

perspektiv där vi redovisar de teorier vi kommer att använda som verktyg i analysarbe-

tet; subkultursteori, teorin om svaga sociala band samt stämplingsteori. I Metoden redo-

gör vi för tillvägagångssättet kring skapandet av uppsatsen, utgångspunkt är Kvales 

(1997) sju stadier i intervjuforskning. Resultat och analys bygger på vad ungdomarna 
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sagt under intervjuerna vilket sedan tematiserats enligt följande; livet i förorten, livet i 

gruppen, kriminalitet, ungdomarnas familj och skolan samt slutet på ungdomarnas krimi-

nalitet. Efter varje kapitel följer en analys utifrån de teoretiska perspektiven samt tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer Diskussion och slutsats.  

 

1.4 Begreppsförklaring 
Lugna gatan = är ett långsiktigt utbildnings- och integrationsprojekt i hela Storstockholm 

och en del av Fryshusets permanenta verksamhet. Idag har Lugna Gatan ca.100 anställda 

som jobbar med att generera förutsättningar som ungdomar behöver för att kunna utveck-

la en positiv identitet och en roll inom ramen för samhället (www.lugnagatan.org). 

 

Rinkeby-svenska = en svensk dialekt med inslag från olika språk talade av invandrare, 

kallas även invandrarslang och invandrarsvenska. Började talas i början av 1980-talet. 

Rinkeby är en förort norr om Stockholm, till stor del befolkad av invandrare. Liknande 

dialekter pratas av ungdomar i bl.a. Alby, Flemingsberg och Rosengård 

(www.susning.se). 

 

Svenska två = används då elever som har ett annat modersmål än svenska kan få under-

visning i ämnet svenska som andra språk. Genom detta anses eleven kunna behärska 

språket så pass bra att det inte ses som ett hinder för inhämtningskunskap och gemenska-

pen med skolkamraterna (www.astorp.se). 

_____________________________ 
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2 Centrala begrepp 

Här ska vi presenteras uppsatsens centrala begrepp som ungdom, kriminalitet, invandrare 

och segregation.  

 

2.1 Ungdom 
I denna studie talar vi mycket om ungdomar. Många forskare visar att det inte finns nå-

gon direkt gräns för vad som är ungdom men att det handlar om en period mellan barn-

dom och vuxenhet. Det finns olika metoder för att göra avgränsningar som t.ex. ålder, 

psykisk mognad, biologisk utveckling (puberteten) osv. I dag blir en person myndig vid 

18 år, man får köpa alkohol på krogen, göra militärtjänst och har rösträtt. Personer mellan 

13-19 år ses som tonåringar, däremot finns det inte någon fastställd ålder en ungdom ska 

ha. Enligt forskare kan en ungdom vara alltifrån 11-25 år. En person som är 15 år är 

straffmyndig och ses ur det perspektivet som vuxen. Med psykisk mognad menas att 

ungdomen bildar sin individualitet och framtida identitet, man byter personlighet från 

barn till vuxen. (se t.ex. Ohlsson & Swärd, 1994, s. 9ff, Estrada & Flyghed, 2001, s. 

11ff). 

 

Estrada och Flyghed visar hur bl.a. Sarnecki och Hauge har diskuterat kring begreppet. 

Hauge visar på sociala kriterier, att ungdomen gör sig fri från sin familj och finner en 

större gemenskap med jämnåriga. Sarnecki menar att gränsen till vuxenvärlden är diffus 

då den i stort är avhängig av att individen uppfattas som vuxen av omvärlden (Estrada & 

Flyghed, 2001, s. 13f). 

 

2.1.2 Kriminalitet  

Brottsbalken (BrB) omfattar bestämmelser om straff när personer har begått brott. För att 

handlingarna ska betraktas som ett brott (BrB 1:1) bör det finnas en beskrivning av dådet 

som stämmer in i strafflagstiftningen, exempel på dessa kan vara mord eller stöld. Det 

finns en problematik i att uteslutande använda denna definition eftersom de brott som inte 

stått inför domstol då lämnas utanför begreppet, den så kallade dolda brottsligheten. För 

att få en mer vid syn kan man se kriminalitet utifrån själva handlingen men även det har 
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kritiserats eftersom handlingar inte kan ses som något absolut och evigt gällande. I och 

med det blir omvärldens reaktioner på handlingen viktiga (Estrada & Flyghed, 2001, s. 

15f). När vi talar om kriminalitet utgår vi från den legalistiska definitionen, även det ung-

domarna menar med kriminalitet stämmer med den legalistiska definitionen.  

 

2.1.3 Invandrare 

I begreppet invandrare innefattas människor som flyttat till Sverige tillfälligt eller under 

en längre tid, t.ex. gäststuderande, politiska flyktingar, arbetsmigranter och familjean-

knytningar. I en departementsskrivelse visar att individer skall betraktas som invandrare 

när de har bott i Sverige under en längre tid (Ds 1999:48). Folkbokföringen specificerar 

detta och menar att personen måste ha bott i Sverige under minst ett år. Men det finns 

skilda åsikter om vad en invandrare är. Det finns diskussioner om att det endast borde 

vara personer som nyligen har flyttat till Sverige som borde betraktas som invandrare. 

Vidare menar de att personer som har varit bosatta Sverige under en lång tid och ungdo-

mar vars en eller bägge föräldrarna är födda i utlandet borde kallas för ”personer med 

utländsk bakgrund” istället för ”invandrare” (Estrada & Flyghed, 2001, s. 15f). 

 

Adami menar att begreppet invandrare endast är en konstruktion. Han menar att invand-

rare oftast klumpas ihop med varandra, även fast de många gånger inte har mycket 

gemensamt.  Detta hindrar inte att alla invandare ses som homogena och hamnar i ett 

utanförskap av majoritetssamhället. Det finns många invandrar ungdomar som har växt 

upp i olika förorter runtom Sverige men har en sak gemensamt, att svenska samhället ser 

dem som invandrare. Invandrarungdomarna borde kunna behålla sin egen kultur och sam-

tidigt vara svensk (Adami, 2005). 

 

Invandrarbegreppet rymmer flera dimensioner, invandrare och andra generationens in-

vandrare. Vidare sker oftast en koppling mellan ordet invandrarungdomar och problem. 

Detta kan man se genom den negativa bild som media ger av invandrare, invandrarung-

domar kopplas ofta till våld och ses som personer med vålds och brottsbenägenhet (Mee-

uwisse & Swärd, 2002, s.298). De etiska aspekterna anses bidra till samhällsproblem 



 11

såsom arbetslöshet, boendesegregation, sociala problem och ungdomsbrottlighet (Brune, 

1998).   

Invandrarbegreppet används för att beskriva skiljaktigheten och annorlundaskapet som 

finns mellan invandrare och svenskar. Genom att använda ordet invandrare skapas ett 

”vi” och ”dom” tänkande. Då blir svenskar ”vi” och invandrare ”dom” och ses då som två 

olika grupper, härmed blir invandrarna den utomstående och Sverige och svenskarnas 

andra. Det finns även skillnader mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar (Bru-

ne, 1998). Trots att invandrarungdomar är födda och uppväxta i Sverige ses deras språk-

kunskaper som svaga och den kulturella kompetensen som bristande (Meeuwisse & 

Swärd, 2002, s.299). Därmed ses invandrarungdomar inte som en del av Sverige och/eller 

svenska samhället. Begreppet invandrare används därmed för att definiera människor 

som inte anses tillhöra den ”svenska  gemenskapen” (Brune, 1998).   

Ordet invandrare används oftast eftersom den ses som mer accepterad än benämningen 

”blatte” och ”svartskalle” (ibid.). Många invandrare känner sig diskriminerade och segre-

gerade på grund av deras sociokulturella situation (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.299). 

2.1.4 Segregation 

Under perioden år 1965-1974 byggdes en miljon nya lägenheter, som kom att kallas mil-

jonprogrammet. Lägenheterna byggdes i ett antal kommuner runt om i Stockholm på 

grund av en ekonomisk tillväxt och ökning av sociala problem. Inom dessa kommuner 

fick man nu nya sociala problem, såsom uppbromsning av stadstillväxten, hög omflytt-

ning i vissa boendemiljöer och social segregation. Andra problem som uppstod var isole-

ring, utslagning, arbetslöshet, brottslighet, låg servicenivå osv. (Goldberg, 2000, 180-

184). 

 

Segregation innebär att de som hör till en viss kategori systematiskt behandlas annorlun-

da än de som tillhör en annan kategori. Denna kategoriuppdelning kan handla om ras, 

kön, etniskt ursprung, social härkomst, religion, språk, ekonomisk position osv (Ålund, 

2002, s.300). Segregation kan ses som en frivillig eller påtvingad social åtskillnad, män-

niskor som tillhör olika kategorier hamnar i vissa bostadsområden eller stadsdelar utan att 
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de själva bestämt det (Ålund, 2002, s.314). Boendesegregation är ”kategoriskillnader som 

tar sig uttryck i att grupper av människor är åtskilda i boendet” (ibid., s.316). Det finns 

positiva och negativa aspekter på segregation, människor i segregerade områden känner 

en gemenskap medan dessa inte lär sig det svenska språket i samma utsträckning (se t.ex. 

3.1).  

 

2.2 Tidigare forskning 
Här visas tidigare forskningen inom vårt ämne utifrån olika teman; ungdom och krimina-

litet, kriminalitet och invandrare samt segregation.  

 

2.2.1 Ungdom och kriminalitet  

En studie av ungdomar syftade till att få fram ett brottsförebyggande handlingsprogram. 

Man menar att segregation och utanförskap ofta leder till kriminalitet och annat asocialt 

beteende. Ungdomar i segregerade områden är överrepresenterade när det gäller brott. 

Polisens uppfattning är att överrepresenteringen har ökat och att det då främst handlar om 

ungdomar i segregerade bostadsområden (Brå, 2002). I Brå’s senaste rapport om invand-

rares brottslighet diskuteras det en del kring segregation och dess påverkan på ungdoms-

kriminaliteten. Man menar att ungdomar i synnerhet är de som påverkas negativt av seg-

regation och därför ökar risken för brottslighet bland just den gruppen (Brå 2005:17). 

 

I Estrada och Flygheds bok visar Fondén utifrån intervjuer med 32 ungdomar (30 män 

och 2 kvinnor) olika erfarenheter och roller i kriminalitet. Intervjuerna utmynnande bl.a. i 

olika teman med olika resultat; bl.a. att brotten begicks i grupp. Gruppen hade känt var-

andra sedan länge och dess sammanhållning var oerhört viktig, enligt flera ungdomar 

som en familj. Den viktigaste normen i gruppen var pålitlighet. I de grupper där det in-

gick tjejer var deras plats oftast i bakgrunden om de ens var närvarande vid de kriminella 

handlingarna, vilket i nio fall av tio inte var fallet. (Estrada & Flyghed, 2001, s.222ff). 

Ring visar hur sociala band påverkar ungdomars brottslighet. Den övergripande hypotes 

är att unga personer med svaga sociala band är mer brottsbelastade än unga personer med 

starka band. Påverkan från kamrater som begår brott medför ökad risk för lagöverträdel-
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se. Ring menar att det finns många bakgrundsfaktorer som påverkar ungdomen, såsom 

låg socioekonomisk status hos föräldrar och invandrarbakgrund (Ring, 1999). 

 

Kulturkonfliktorienterade forskare som Miller visar hur stor roll frånvaron av en fadersfi-

gur spelar. Svenska forskare har på senare tid studerat de segregerade bostadsområdena 

och visar resultat i Millers riktning. De visar att ungdomarna söker sig till manliga vänner 

i bostadsområdet. Killar saknar en manlig förebild i hemmet och får den istället från 

gänget. Därmed kopplar de ordet manlighet till kriminalitet, våldshandlingar osv (Ohls-

son & Swärd, 1994, s.113ff). 

 

Socialstyrelsen visar på olika faktorer som påverkar ungdomsbrottslighet (Socialstyrel-

sen, 1992): 

- relationen mellan föräldrarna 

- likgiltigheten till att ungdomar beter sig asocialt 

- dålig känslomässig kontakt 

- dåliga krav på ungdomar att komma hem i tid på kvällar 

 

En studie från Lunds universitet om ungdomskriminalitet tar även den upp bakomliggan-

de faktorer till kriminaliteten men här diskuterar man däremot hur det sociala arvet har en 

högst betydande roll för ungdomskriminaliteten (Christensson & Friberg, 2004). Även 

mindre omfattande studier från FoU visar att majoriteten av kriminella ungdomar kom-

mer från socialt belastade hem och att invandrare var överrepresenterade (FoU, 1996:9). 

Den vanligaste förklaringen till de börjat begå kriminella handlingar var att det gav spän-

ning och pengar. Att ha invandrarbakgrund sägs även här vara en kraftigt försämrande 

faktor i ungdomars kriminella utveckling. En annan rapport av FoU beskriver istället hur 

ungdomar med en svensk och en utomnordisk förälder oftare var kriminella medan ung-

domar från svenska familjer oftare missbrukade alkohol. Dessa ungdomar hade ofta andra 

sociala problem såsom skilda föräldrar och skolk från skolan (FoU 1995:1).   
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2.2.2 Kriminalitet och invandrare 
Den senaste undersökningen från Brå syftade till att undersöka hur svensk och utländsk 

bakgrund tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad miss-

tänkt brottslighet (Brå 2005:17). Forskningen visade att de som är misstänkta för brott till 

större andel är födda utomlands eller har en/två utlandsfödda föräldrar, närmare bestämt 

är de 2,5 gånger så ofta förekommande i misstankeregistret. Denna studie är en uppdate-

ring av en tidigare studie från år 1996. Då menade man att barnen till de som invandrat i 

landet till mindre del är misstänkta för brott än de som själva invandrat, detta faktum 

kvarstår. Brottslighet har även med åldern att göra, hur gammal personen är vid invand-

ringen. Ju lägre ålder desto lättare att anpassa sig till samhället, vilket i sin tur leder till 

minskad risk för brottslighet. 

 

I en överblick av forskningen kring kriminalitet och invandrare visar Hebb hur Estrada 

och von Hofer har delade meningar om hur man bör se på bakomliggande faktorer till 

kriminalitet (Hebb, 2003). Von Hofer har i en studie från 1998 visat att ungdomar med 

invandrarbakgrund är två gånger oftare lagförda vad gäller alla typer av brott. Estrada 

menar istället att man måste se brottsligheten utifrån klass och inte utifrån etnicitet. Arbe-

tarklassen begår 2,9 fler gånger brott jämfört med överklassen, invandrare befinner sig 

ofta i arbetarklassen och förekommer därför oftare i brottsstatistiken, menar Estrada 

(ibid.). 

 

2.2.3 Segregation  

En studie från Brå visar att arbetsmarknadssituationen och fördomar kring invandrare ses 

som viktiga faktorer i svårigheten att anpassa sig i det nya samhället (Brå 2005:17). För-

domar har en stor del i att människor blir segregerade i samhället. Man visar i rapporten 

att en del invandrare blivit så segregerade att de i stort sett bara träffar personer med ut-

ländsk bakgrund. Att segregeras på detta sett leder till en vi och dom-situation byggs upp 

vilket i sin tur gör det ännu svårare att anpassa sig till det samhälle man kommit. 

 

Den senaste rapporten från Socialstyrelsen visar hur majoriteten av Sveriges befolkning 

har fått det bättre efter 1990-talets lågkonjunktur men samtidigt att allt fler står utanför 
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såväl arbetsmarknaden som socialförsäkringsskyddet jämfört med då. Rapporten visar att 

många av dessa är utrikesfödda. Den etniska segregationen har ökat i storstadsregionerna 

och i de ekonomiskt mycket resurssvaga storstadsområdena bor knappast några infödda 

svenskar. De fattiga sydeuropeiska och utomeuropeiska invandrare och de mer situerade 

infödda svenskarna (samt övriga invandrargrupper), bor alltmer avskilda. I den senaste 

Social rapport visas att möjligheten för fattiga och biståndstagare att möta människor med 

arbete och egen försörjning har minskat. Rapporten visar även att barn som växer upp i 

familjer med långvarigt socialbidrag löper stor risk för ogynnsam utveckling. Dagens 

ungdomar står inför fler svårigheter än deras föregångare, ökad arbetslöshet och längre 

studietider har ökat risken för fattigdom. Dessa ungdomar löper enligt Socialstyrelsen 

stor risk att marginaliseras även på lång sikt. Att ha problem i övergången mellan utbild-

ning och arbetsliv ökar också risken för andra problem, till exempel ohälsa och missbruk 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Ålunds visar hur invandrare som lever i ett socialt utanförskap inte kommer ut ur detta 

”innanförskap” i förorten eftersom de saknar ”svensk” social kompetens. I förorten lever 

invandrare i en stor gemenskap medan de på t.ex. arbetsmarknaden måste anpassa sig till 

de omständigheter som råder där. Segregation är något invandrarna själva väljer. Ung-

domar väljer att bo hos sina landsmän och därmed blir det svenska språket bristande 

(Ålund, 2002, s.303f).  

 

En studie från Lunds universitet (se ovan) tar upp integration som en viktig del i att få 

samhället balanserat och inte segregerat. Man menar att för att kunna skapa integration 

krävs en gemenskap, kommunikation i samhället behövs för att kunna förbättras. Till-

sammans med delaktighet kan myter och fördomar i dagens samhälle förändras (Chris-

tensson & Friberg, 2004). 

En kvalitativ studie med killar i en segregerad stad behandlar utanförskap och grupptill-

hörlighet. Resultatet visar att grupptryck leder till brottslighet eftersom man inte har nå-

gon annan sysselsättning. Etniciteten påverkar känslan av utanförskap. Intervjupersoner-

na berättar att de vände sig till andra med utländsk bakgrund för att känna gemenskap 

(Iberdemaj & Nilsson, 2004).  
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Bunar diskuterar kring skolmiljö och segregation i Stockholms förorter. Hur gestaltas 

komplexa och dynamiska segregations- och integrationsprocesser i relation till den lokala 

skolans vardagsverksamhet? Bunar menar att skolan har en viktig roll i segregationsfrå-

gan och menar att den kan vara en del i en självreproducerande segregation. Genom att 

använda målmedvetna och integrationspolitiska strategier kan man motverka segrega-

tionsprocesser, exempelvis diskriminering och boendesegregation (Bunar, 2006). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Här presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi använder oss av i uppsatsen; subkul-

tursteori, teorin om svaga sociala band och stämplingsteori. Vi har valt just dessa då vi 

tänker att de kompletterar varandra genom deras olika anfallsvinklar. Subkultursteorin ser 

till gruppen som ungdomen är medlem i, varför de är med i gruppen och vad som är vik-

tigt där. Teorin om svaga sociala band utgår från familjen och andra runt om samt hur de 

påverkar ungdomen. Genom stämplingsteorin kan man se på hur ungdomarna upplever 

samhället och hur det eventuellt påverkar kriminaliteten. Forskarna har i stort sett baserat 

sina teoretiska perspektiv på kriminella killar. Tjejer har sett som ett bihang i kriminella 

grupper och inte framställts som aktiva vid kriminella handlingar (Estrada & Flyghed, 

2001, s.222ff). Vi kommer att analysera både tjejerna och killarna utifrån samma teorier. 

 

3.1 Subkultursteori 
Teorin utvecklades främst i Storbritannien under efterkrigstiden och har genom åren vi-

dareutvecklats av många forskare. Med ursprung från amerikansk socialekologi och till-

sammans med flera andra objektivistiskt sociologiska avvikarteorier bildas subkultursteo-

ri (Ohlsson & Swärd, 1994, s. 138ff och Meeuwisse & Swärd, 2002, s.86). Teorin har 

kommit att användas som en viktig förklaring till varför ungdomar blir avvikare samt hur 

och varför subkulturer bildas. Forskarna på Birminghamsskolan och Ziehe har varit stil-

bildande genom åren. Där fokuserade man främst på kultur och klass samt vilken roll det 

spelar för identitetsutvecklingen (Ohlsson & Swärd, 1994, s.149ff). 

 

Subkultursteori är en sociologisk term som handlar om att vi lever i en stor kultur där det 

bildas subkulturer av personer som av den större kulturen ses som avvikare (Meeuwisse 

& Swärd, 2002, s. 300f). Avvikandet består i att ha andra värderingar och normer, än 

samhällets majoritet, att handla utifrån (ibid., s. 86).  

 

Sedan andra världskriget har samhället kommit i en ny fas där ungdomens situation och  

problemen kring dem blivit allvarligare. Perioden mellan barndom och vuxenhet har för-

längts vilket har gjort ungdomarna mer bundna till föräldrarna. Samtidigt har familjen fått 
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en svagare roll i vad som kallas socialiseringen, den rollen har mer eller mindre tagits 

över av kamratgrupper och samhällets olika institutioner (Ohlsson & Swärd, 1994, s. 

42f). 

 

De subkulturer som växt fram under 1990-talet handlar främst om en etnicitetsfråga, den 

globaliserade världen med invandring samt uppblandningen av kulturer ligger som grund 

för det. Funderingar har uppdagats om var gränsen går mellan den svenska kulturen och 

andra kulturer. I och med uppblandningen av kulturer i Sverige har det ifrågasatts vem 

som är svensk och vad svensk kultur är. Även ungdomarna har uppmärksammat detta och 

verkar tänka att den svenska kulturen kommer betraktas som mytologi. Istället kommer 

det att bildas ett mångkulturellt samhälle där ingen kultur ses som dominerande (Sernhe-

de, 2002, s. 163ff). 

 

Subkultur ses idag som ett resultat av ungdomars motsättningar och konflikter med sam-

hället. Medlemmar i dessa kulturer lever i en mer spänningsfylld situation än de villkor 

samhället satt upp. Att ungdomarna känner en kluvenhet kring deras identitet har lett till 

att forskning kring subkulturer har ökat under de senaste tio åren (ibid., s. 163).  

 

Ålund menar att föräldrar upplever ett utanförskap som leder till förlorad auktoritet. 

Ungdomarna konfronterar samhället eftersom deras familjer inte integrerats, de överskri-

der samhällets gränser. Iinvandrarungdomar ser sina kriminella handlingar som deras 

”hämnd” mot samhället i syfte att rättfärdiga sina föräldrars situation och den etniska 

kulturen. Ungdomarna skapar i sina subkulturer ibland ett eget kulturellt språk, ett språk 

som ligger mellan ”det traditionella” och ”det svenska” (Ålund, 2002, s. 302). I dessa 

kulturer upplever personerna oftast en negativ självbild och önskar fly från verkligheten. 

Man ser ett avvikande beteende som lösningen. Social kris såsom arbetslöshet, utanför-

skap och identitetsbrist kan vara grunden till denna dåliga självbild. Man tar kontakt med 

och umgås med personer som värderar dem positivt, där de får den uppmärksamhet som 

de behöver och vill ha. Gruppen har ofta samma uppfattning om många olika faktorer i 

samhället, t.ex. skolan och myndigheter, vilket ger grunden för skapandet av en gemen-

sam ”kultur”. En känsla av utanförskap menar man många gånger leder till skapandet av 
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subkulturer, där dessa personer finner en känsla av identitet och förankring i den hårda 

världen de befinner sig i (Ålund, 2002, s.300f).   

 
För att normalisera ett avvikande beteende, bör dessa individer umgås med människor 

som går efter samhällets accepterande mönster. Man behöver visa avvikarna att det finns 

lagliga sätt för att kunna uppnå de möjligheter som samhället erbjuder (Ohlsson & Swärd, 

1994, s. 123). 

 
3.2 Teori om svaga sociala band 
Teorin har sin grund i Durkheims klassiska sociologiska teori om effekterna av relations-

upplösning av samhället (Sarnecki, 2003, s.153). Hirschi ses som en viktig förgrundsge-

stalt för teorin och har enligt Ring kommit att bli den dominerande på området (Ring, 

2001, s.89). Enligt teorin om sociala band är närmiljön är viktig för avvikande ungdomars 

liv. Familjen kan ses som hinder mot eller som orsak till ungdomarnas avvikande beteen-

de (Ohlsson & Swärd, 1994, s.128). Hirschi menar att brottsligheten hänger samman med 

hur starka band man har till samhället. Ofta är avvikarnas band med samhället väldigt 

svaga eller brutna (ibid.). Brottslighet beror på avsaknad av olika kontrollmekanismer 

(Sarnecki, 2003, s.153). Hirschi menar att teorins mest relevanta fråga är vad det är som 

hindrar oss alla att begå brott och inte vad som får vissa att begå brott (Ring, 2001, s.90).  

 

Svaret ligger i den sociala kontroll som integrering i det omgivande samhället in-

nebär. Risken för brott ökar när individens sociala band till det konventionella 

samhället försvagas (Ring, 2001, s.90). 

 

Hirschi har senare utvecklat denna teori tillsammans med Gottfredson. De menar att det 

finns skillnader mellan personers brottsbenägenhet i form av vilken grad av självkontroll 

dessa personer har. En person med låg självkontroll har svårare att stå emot frestelser 

som i detta fall handlar om brottsliga handlingar. Huruvida man har hög eller låg själv-

kontroll är en process som påbörjas redan i tidig ålder av bl.a. föräldrarnas uppfostran 

(ibid., s. 92).  

Lilly, Cullen & Ball sammanfattar Hirschis fyra brottsreducerande band: 
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- Anknytning: här avses anknytning till personer individen har nära och varma relatio-

ner med. T.ex. avgör relationerna med lärare hur kompetent individen känner sig och 

hur bra prestationer han/hon gör i skolan.  

- Åtagande: handlar om hur mycket individen investerar i sitt egenintresse. Det handlar 

även om att nå framgång i samhälleliga mål.  

- Involvering: handlar om den tid man lägger ner på konventionella aktiviteter.  

- Övertygelse: här avses den inre övertygelsen om att det är moraliskt viktigt att följa 

samhällets regler (Lilly, Cullen & Ball, 1995, s.99). 

 

Om individen har positiva förhållanden till ovan nämnda begrepp dämpar det eventuella 

naturliga impulserna att begå brott medan om individen istället har negativa förhållanden 

minskar den sociala kontrollen (Ring, 2001, s. 89f).  

 

3.3 Stämplingsteorin 
Becker formulerade stämplingsteorins grundtanke ”att en handling för att bli avvikande 

eller kriminell måste definieras eller stämplas som sådan av omgivningen” (Meeuwisse & 

Swärd, 2002, s. 160). Bakgrunden till stämplingsteorin förklaras bl.a. utifrån Chicagosko-

lan, en känd sociologisk inriktning, som på 1920- talet och framåt revolutionerade det 

vanliga tänkandet på avvikande beteende (Karlsson, 2004). Det finns en idé om att avvi-

kelse inte är någon individuell egenskap hos en person utan en relationell process. ”Man 

är inte avvikare, man blir det” (Berg, 2003, s. 174). Becker ser avvikelsen som en kollek-

tiv och individuell process (Goldberg, 2000, s. 259). En stämpling kan utdelas av profes-

sionella personer såsom poliser, socialarbetare, journalister osv. När professionella 

stämplar människor som avvikare ses det ibland som ett väl utfört arbete, avvikaren får 

därmed en mer avvikande roll (Ohlsson & Swärd, 1994, s.125). ”En före detta dömd får 

inget jobb på grund av sin tidigare brottslighet och för att överleva återvänder han till 

brottslighet” (ibid., s.125).    
Processen som Becker talar om ses som en ”avvikarkarriär” med följande stadier: föräld-

rars stämpling, samhällelig stämpling, sekundär stämpling och avvikelsespiralen (Berg, 

2003, s.174). Barnens föräldrar har den viktigaste rollen under barndomen. Det är utifrån 

dem som barnen skapar sin självbild. Genom åren får barn kontakt med andra signifikan-
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ta personer som kommer att påverka deras självbild, den växer fram genom olika små och 

stora händelser under individens liv. Föräldrarnas upplevelse av en dålig social och eko-

nomisk situation kan överföras till barnen. Kombinationen av föräldrarnas psykiska och 

samhälleliga aspekter kan leda till barnen stämplas under deras uppväxt. Under indivi-

dens uppväxt börjar denne att ta kontakt med andra personer i samhället såsom grannar 

och skolan. Genom andras beteende lär sig individen de normer som finns i ett samhälle. 

Därmed blir omgivningens reaktion på individen central. Vissa ungdomar lär sig att de är 

bra men att vissa beteenden är dåliga, andra barn kan känna att omgivningen inte bara tar 

avstånd från deras beteende utan även deras person.  

Resultatet blir därmed att individen börjar se sig själv med ”samhällets ögon” och betrak-

tar sig själv som mindre värd. Konsekvensen av detta är man tar en ”sämreroll” och age-

rar utifrån den. Då individen har fått en negativ självbild försöker denne inte att kämpa 

emot eller försvara sig mot deras stämpling. Denna känsla av avvikare får individen att 

begå kriminella handlingar (Goldberg, 2000, s. 359ff). 

 

Inom socialpsykologin har man arbeta utifrån begreppen ”in-group” och ”out-group” som 

Berglind  väljer att benämna ”vi och dom-grupper”. Vi-gruppen beskrivs som en grupp 

där man känner sig hemma och där man kan identifiera sig.  Dom-gruppen blir uteslutan-

de de människor som man inte kan identifiera sig med. ”Inom en grupp utvecklas också 

normer för hur man skall förhålla sig till olika dom-grupper” (Berglind, 1995, s.132). 

Exempel på en sådan situation är då det uppstår motsättningar mellan vi-gruppen och 

dom-gruppen. Vi-gruppen får då ett starkt behov av att markera sitt ”revir” och upprätt-

hålla sin identitet. Vi-gruppen sluter sig då allt närmare varandra och allt längre bort från 

dom-gruppen, empatin för ”dom andra” blir alltmer avlägsen. Vi-gruppen blir på så sätt 

de goda och starka medan dom-gruppen blir dåliga (onda) och svaga (Berglind, 1995, 

s.127ff).  

 

Varje grupp betraktar sig själv som offer för ”andras” grymheter och anser de sig därför 

ha rätt att behandla ”dom andra” illa. En viktig aspekt att agera som grupp är att det indi-

viduella ansvaret för vad som sker i gruppen försvagas. Berglind menar att identifikatio-

nerna av vi- och dom-gruppen förstärks av bl.a. massmediernas budskap. Detta leder i sin 
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tur till att exempelvis att fördomarna om kriminella ungdomar i segregerade områden 

förstärks (Berglind, 1995, s. 127ff). 

 

För att hjälpa dessa ungdomar att förändra sitt beteende är det viktigt att man inte endast  

bekräftar den negativa självbilden som dessa ungdomar har av sig själva. Det är även 

viktigt att kunna ge ungdomarna den respons som kan hjälpa de att börja den process som 

krävs för att de ska kunna få en positiv självbild (Goldberg, 2000, s.368ff). 
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4. Metod  

Vi har använt Kvales sju stadier i intervjuforskning som underrubriker; tematisering, pla-

nering, intervjuer, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 1997, s.85ff). Sta-

dierna används som stöd och vikten läggs på hur vi gått till väga.  

 

4.1 Tematisering 
Kvale menar att man här klargör syftet med undersökningen samt lägger fram vilka te-

man ska vara utgångspunkterna i tematiseringen (Kvale, 1997, s.91).  

 

Vi skapade först en frågeguide (bilaga 1) samt ett informationsblad (bilaga 2). Vår fråge-

guide skulle grunda sig på våra teoretiska perspektiv varpå vi läste in oss på de teorier vi 

ville använda. Information om de teoretiska perspektiven söktes genom tidigare kurslitte-

ratur och databaser på Internet. 

 

Vi var intresserade av ungdomars enskilda upplevelser varpå vi bestämde att genomföra 

sex djupintervjuer. Ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv kändes fruktbar i 

vår analysdel då intervjupersonernas livsvärld var det intressanta, d.v.s.:  

 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du 

vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen 

som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem (Kvale, 1997, s. 117). 

 

Utifrån vad intervjuerna med ungdomarna gav kunde vi utforma teman och därefter sorte-

ra in deras uttalanden under dem. Med denna teknik fick vi fram väldigt många teman 

varpå vi fick begränsa dem. Eftersom våra olika teman flöt in i varandra hade vi svårt att 

sätta en tydlig gräns mellan dem. Till slut blev våra teman; livet i förorten, segregation 

och utanförskap, livet i gruppen, kriminalitet, ungdomarnas familj och skola samt slutet 

på ungdomarnas kriminalitet. För att analysera resultatet använde vi stämplingsteori, teo-

rin om svaga sociala band och subkultursteori. 
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När de teoretiska perspektiven och frågeguiden var klara formulerade vi frågeställningar. 

Till slut utkristalliserades tre adekvata frågeställningar;  

- Hur kan några invandrarungdomars tankar kring segregation och kriminalitet se ut?   

- Känner sig ungdomar i förorten segregerade?  

- Vad får ungdomar i förorten att sluta begå brott? 

 

4.2 Planering 
Planeringen är undersökningens olika stadier, här motiveras frågor såsom vilka intervju-

former vi har använt oss av, antal intervjupersoner, urval av intervjupersoner (Kvale, 

1997, s.95). 

 

I valet av intervjupersoner utgick vi från följande; 18-24 år, utländsk bakgrund, kriminell 

bakgrund (i grupp), bo i en stockholmsförort. Åldern var av stor betydelse eftersom vi 

trodde att det skulle ge mer genomtänkta och mogna svar, varpå vi ville ha myndiga per-

soner men ändå någorlunda unga. Under våra centrala begrepp presenterade vi vad som 

menas med ungdom utifrån olika vinklar, en person över 18 år tänker mer på framtiden 

och blir säkrare på sin identitet. Genom att använda sig av myndiga personer behövs ej 

samtycke från föräldrar. Vi var inte intresserade av ungdomar som begått narkotikabrott 

eller dråp/mord men samtidigt skulle de inte enbart begått mindre brott (t.ex. snatteri). 

Några av ungdomarna vi intervjuade hade inte åkt fast under deras kriminella, de tillhör 

den så kallade dolda kriminaliteten. Vi såg deras kriminalitet som lika intressant och all-

varligt som ungdomarna som hade åkt fast. Vi ville ha båda könens perspektiv på våra 

forskningsfrågor p.g.a. att tjejerna skulle få ta lika mycket plats som killarna. Utifrån giv-

na kriterier såg vi möjligheten att få tag på ungdomarna genom våra praktikplatser, Frys-

huset och vårt kontaktnät. Intervjupersonerna är inte några vi känner personligen och 

därför riskerar vi inte hamna i det Esaiasson m.fl. beskriver: ”Intervjuer med vänner ris-

kerar att bli sämre på så sätt att man tar mycket för givet i en vänskapsrelation” (Esaias-

son et al., 2003, s.286). 
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4.2.1 Etiska frågeställningar 

Under hela forskningsprocessen har vi försökt tänka etiskt på vårt ämne. Vi frågade oss 

om vårt ämne var etiskt försvarbart att forska kring och vi kom fram till att så var fallet. 

Vi anser att det är viktigt att invandrarungdomar får möjlighet att själva uttrycka sin syn 

på kriminalitet och segregation. 

 

Esaiasson m.fl. säger att det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. Informationskravet innebär att alla som är berörda alltid måste få information om 

bl.a. villkoren och forskningens syfte innan intervjun genomförs. Vid första telefonkon-

takt och vid intervjutillfällena informerade vi om syftet med intervjuerna, frivilligheten 

och att det skulle användas i forskningsändamål. När det gäller konfidentialitetskraven 

var vi oerhört noggranna med att fingera intervjupersonernas identitet och att alla uppgif-

ter skulle behandlas aktsamt. Intervjupersonerna fick denna fakta i ett informationsblad 

(se bilaga 2). Nyttjandekravets innehåll är att uppgifter om intervjupersonen endast 

kommer att användas för forskningsändamål (Esaiasson et al., 2003, s.442ff). 

 

4.3 Intervjuer 
Här ska bl.a. utformningen av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna presen-

teras (Kvale, 1997, s.117).  

 

Vi var båda delaktiga i alla intervjuer men delade på rollen som intervjuare för att 

inte förvirra ungdomarna. De sex intervjuerna tog olika lång tid, från 35 till 60 mi-

nuter, av killarna fick vi kortare beskrivningar än av tjejerna. Under intervjuerna 

använde vi oss av en intervjuguide, den hade utformats för att undvika generella 

och abstrakta uttalanden men det gällde verkligen att lyssna på vad intervjuperso-

nerna sade och försöka få ”rätt typ av svar”. Syftet var att få reda på deras enskilda 

upplevelser, ibland fick vi styra in dem på ”rätt väg” igen. Vi använde oss av en 

bandspelare samt anteckningsblock som försiktighetsåtgärd om bandspelaren skul-

le fungera dåligt. 
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Förutsättningen för ett bra material är att intervjupersonerna känner sig trygga och 

väl omhändertagna under intervjun (Malterud, 1998, s.66). Innan intervjuerna fika-

de/lunchade vi tillsammans och passade på att gå igenom frågeguiden och informa-

tionsbladet. Det kändes viktigt att ännu en gång informera intervjupersonerna om 

anonymiteten och att transkriberingen bara ska läsas av oss och vår handledare.  

 

En forskningsintervju innebär att intervjuaren har ett empiriskt tillträde till den intervjua-

des värld, där intervjuaren använder sig själv som forskningsinstrument (Kvale, 1997, 

s.118). Under tidigare kurser har vi fått erfarenhet av att göra forskningsintervjuer men 

varje gång var vi lika spända över hur det skulle gå. Målet var att intervjupersonerna 

skulle berätta om sina upplevelser på ett berättande sätt. Intervjuerna gick enligt våra för-

väntningar vilket säkert beror på att vi talade om en ömsesidigt intresserande ämne. 

 

4.4 Utskrift 
I detta avsnitt skall intervjumaterial förberedas för analys, det vill säga transkribera texten 

från talspråk till skriven text. Här väljs grunden av detaljrikedom beroende på studiens 

problemställning (Kvale, 1997, s.147).  

 

Omgående efter genomförda intervjuer transkriberade vi materialet. Vi delade upp tran-

skriberingarna mellan oss för att spara tid och för att komma igång med andra delar av 

uppsatsen.  

 

Esaiasson menar att man kan räkna med att transkriberingar tar ca fem timmar per 

intervjutimme (Esaiasson et al., 2003, s.294). Våra transkriberingar tog olika långt 

tid, alltifrån fem till tio timmar för intervjuer på 35 till 60 minuter. Vid tveksamhe-

ter kring vad intervjupersonerna menade tog vi hjälp av varandra. I motsats till 

Kvale hade vi inte svårt att komma överens om hur vi skulle tolka vad intervjuper-

sonerna sagt (Kvale, 1997, s.150). Att transkribera allt material var inte menings-

fullt då vi i förväg såg att det inte skulle vara användbart i varken resultat eller ana-

lys, vi höll oss till våra teman och skrev ut det av relevans.  
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Innan intervjuerna skrevs ut hade vi kommit överens om hur transkriberingen av 

texten rent praktiskt skulle gå till. Vi skrev ut vad personerna sagt men tog bort ord 

som ”asså” och ”eeh” då det inte var av relevans att det fanns med i texten. 

 

4.5 Analys 
Här berättar vi hur vi lagt upp arbetet med analysen. Kvale menar att analysmetoden är 

beroende av uppsatsens syfte, ämne och intervjumaterial (Kvale, 1997, s.170).  

 

Vi valde att analysera i direkt anslutning till varje resultatkapitel för att underlätta vid 

läsning. Arbetet med analysen har utgått från de teoretiska perspektiv vi valt; subkulturs-

teori, teorin om svaga sociala band och stämplingsteori. Dessa tre teorier kompletterar 

varandra och ger olika anfallsvinklar på ungdomarnas uttalanden (se vidare kap. 3).  

 

Efter transkriberingen skrevs kopior av texten ut, det lästes igenom flera gånger för att 

skapa en bild om vad våra intervjupersoner verkligen sagt. Dessutom ville vi få fram re-

levanta teman. De citat som vi fann meningsfulla kodifierades utifrån de teman vi valt; 

livet i förorten och segregation, livet i gruppen, kriminalitet, ungdomarnas familj och 

skolan samt slutet på ungdomarnas kriminalitet. Vi försökte hitta citat och teman som 

kunde belysa ungdomarnas erfarenheter på ett målande vis, vilka sammanställdes i resul-

tatet. Citaten vi använder i texten användes ordagrant för att få fram den ursprungliga 

innebörden i det dem sagt. De teman vi valde att skriva utifrån gick in i varandra och 

kunde omöjligt särskiljas i våra valda teman. Utifrån det materialet kunde vi börja analy-

sera och tolka.  

 

4.6 Verifiering 
I detta kapitel ska vi diskutera validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet och hur vi ser 

på dessa begrepp utifrån arbetet med uppsatsen. 
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4.6.1 Validitet och reliabilitet 

Kvale definierar validitet genom att ställa frågan: ”Mäter du vad du tror att du mäter?” 

(Kvale, 1997, s. 215). Billinger förklarar: ”Validitet, eller giltighet, är i vilken utsträck-

ning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. I vilken utsträckning våra 

observationer verkligen speglar det fenomen eller variabler som intresserar oss.” (Billin-

ger, 2004). Att få tag på intervjupersoner som kunde dela med sig av sina erfarenheter 

och upplevelser var viktigt för validiteten. Vår metod att hitta intervjupersoner gav oss 

chansen till ökad kunskap om ämnet då vi ställde frågor som gav oss beskrivande svar. 

Att vi ställde följdfrågor gjorde att vi kunde försäkra oss om att det som intervjupersonen 

sagt stämde överens med vad vi uppfattat, som Kvale skriver: kontrollera, ifrågasätt och 

var uppmärksam. För så informationsrika uttalanden som möjligt behövde frågorna vara 

tydligt formulerade, med tanke på att personer har invandrarbakgrund förstår de kanske 

inte ett akademiskt språk. Lättförståeliga frågor ökar chanserna för grundliga svar, vilket 

kan ge ökad validitet (Kvale, 1997, s. 218ff). 

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet (Billinger, 2004). Målsättningen för varje undersök-

ning är att ha så pålitlig information som möjligt. Reliabilitet i kvalitativ forskning hand-

lar om hur resultatets konsistens ter sig. En hög reliabilitet uppnås genom att ha en tydlig 

beskrivning av den kvalitativa forskningsprocessen (Kvale, 1997, s.213). Intervjuaren har 

en stor inverkan på hur hög reliabilitet en uppsats får, enligt (Ruth, 1991, s.277ff). Intui-

tion, empati och introspektion spelar stor roll för hur god kommunikation man får med 

informanten. Dessa faktorer tänker vi är svåra att påverka under intervjuerna men vår 

erfarenhet av forskningsintervjuer var till nytta, inte minst för självsäkerheten. Intervjuer-

na i sig kan sänka reliabiliteten då forskaren riskerar att ställa ledande frågor (Kvale, 

1997, s.213). En medvetenhet från vår sida om detta gjorde att vi i stort sett kunde undvi-

ka att ställa ledande frågor. 

 

4.6.2 Generaliserbarhet 

Om resultatet i en studie är generaliserbart, innebär det att resultatet blir detsamma vid 

liknande situationer (Kvale, 1997, s.210). Ruth menar att det inte alltid är lika självklart 
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att generalisera i den kvalitativa forskningen som det är i den kvantitativa (Ruth, 1991, s. 

289).  

 

Generaliserbarhet kan diskuteras utifrån tre former; naturalistisk, statistisk och analytiska 

generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen kan man se då intervjupersonerna 

uttrycker sina erfarenheter, vilket var själva syftet med vår uppsats. Statistiska generalise-

ringar bygger på att intervjupersonerna väljs ut slumpmässigt ur en population, något som 

inte var aktuellt här. Analytiska generaliseringar innebär att bedömningar görs om resul-

taten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation. Då vi gjort djupintervjuer kan vi inte säga att våra ungdomar har samma erfa-

renheter eller intryck av kriminalitet och segregation som andra ungdomar. Att vi skulle 

få liknande resultat från andra intervjupersoner är svårt att avgöra, även vid användande 

av samma intervjuguide (Kvale, 1997, s.210ff). Att generalisera vårt resultat till en större 

population kan inte göras med tanke på att vi intervjuat så få ungdomar.  

 

4.7 Rapportering 
Här presenteras hur resultatet har formats till en läsbar uppsats (Kvale, 1997, s.85). När 

det gäller skrivandet av uppsatsen som helhet bestämde vi redan från början att skriva 

allting tillsammans. På så sätt kunde vi tillgodogöra oss lika mycket kunskap om rappor-

tens alla dela samt öka reliabiliteten och validiteten. Språket i uppsatsen blev mer enhet-

ligt än om vi skrivit olika delar var för sig, enbart transkriberingarna skrev vi enskilt.  

 

Vi har i uppsatsen försökt använda oss av ett lättläst men vetenskapligt språk, vi har även 

strävat efter att hålla en röd tråd genom uppsatsens alla delar. I resultatet tog vi oss frihe-

ten att flytta om vissa ord i några citat för att de skulle passa in i den övriga texten, med 

medvetenheten om att inte komma ifrån det ursprungliga sammanhanget. Vad gäller refe-

renslistan valde vi att placera dem i direkt anslutning till avslutat kapitel (se t.ex. nedan) 

för att underlätta för läsaren och skapa struktur. Vi har utgått från Backman vad gäller 

uppsatsens utformning (Backman, 1998). 

 

Vi har informerat våra intervjupersoner att de ska få ta del av den klara uppsatsen. 
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5 Resultat och analys 

Här kommer vi, utifrån olika teman, att presentera intervjupersonernas tankar kring bl.a. 

segregation och kriminalitet. I anslutning till varje kapital analyserar vi utifrån de teore-

tiska perspektiven vad ungdomarna sagt. Nu först tänkte vi göra en kort presentation av 

våra intervjupersoner.  

 
Alina – en 22 årig tjej med ursprung i ett land i Östeuropa. Hon är född och uppväxt i en 

söderförort till Stockholm. Under Alinas kriminella tid bodde hon tillsammans med sin 

mamma och store syster. Hennes föräldrar skiljdes under hennes barndom. Alinas pappa 

hade en frånvarande roll under hennes uppväxt något som påverkade henne mycket. Ali-

na började begå brott i mellanstadiet, t.ex. snatteri, rån och misshandel. Sista gången hon 

begick brott var då hon åkte fast och blev skickad till socialtjänsten, det blev hennes 

vändpunkt. Idag studerar Alina. 

 

Shirin – en 21 årig tjej från ett land i Mellanöstern. Hon flyttade till Sverige när hon var 

sex år. Hon har växt upp i en västerförort till Stockholm. Hon har bott med hennes mam-

ma under hela hennes liv och har ingen någon kontakt med sin pappa. Tillsammans med 

sin vänner begick hon många kriminella handlingar såsom snatteri, rån och psykisk miss-

handel. Shirin åkte fast några gånger och kom i kontakt med socialtjänsten, då valde hon 

att avstå från kriminaliteten. Idag studerar hon. 

 

Valentina – en 23 årig tjej med ursprung i ett land i Sydamerika. Hon är född och upp-

växt i en förort väster om Stockholm. Valentina bodde med båda sina föräldrar och två 

syskon under kriminaliteten. Hennes föräldrar jobbade väldigt mycket och hård under 

hennes uppväxt. Något som påverkade henne väldigt mycket. Tillsammans med gruppen 

började hon begå brott som stöld och misshandel, något hon aldrig åkte fast för. Valenti-

na tog avstånd från gruppen då hon märkte att det började gå snett för många runt om 

henne. Familjen och dansen var viktigt för henne och var en viktig del i varför hon sluta-

de begå brott. Valentina har idag ett tillfälligt arbete.   
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Ömer – en 22 årig kille med ursprung i ett land i Sydosteuropa. Han är uppväxt i en för-

ort söder om Stockholm. Han levde med sina föräldrar och en stor/lillebror. Han och fa-

miljen trivs i förorten. Tillsammans med gruppen letade Ömer efter olika sätt att fördriva 

tiden och såg kriminaliteten som ett roligt och spännande tidsfördriv. De stal mopeder 

och mycket annat samt snattade i butiker. Ömer åkte aldrig fast för sina kriminella hand-

lingar. Ömer blev sviken av gruppen och slutade då begå brott. Idag har Ömer ett fast 

arbete som han trivs med.  

 

Ronaldo – en 20 årig kille från ett land i Afrika. Han flyttade till Sverige när han var 

liten. Han är uppväxt i en söderförort till Stockholm. Ronaldo bodde med sin mamma och 

sex systrar under hans kriminella tid. Hans pappa bor kvar i hemlandet. Mamma har flyt-

tat till ett annat land tillsammans med hans fem systrar. Ronaldo hade problem hemma 

och var en del i varför han begick brott såsom personrån, stöld och snatteri. Han fick en 

chans av en socialsekreterare och Ronaldo tog en vändpunkt till det bättre. Idag arbetar 

Ronaldo med ungdomarna i förorten.  

 

Faraj – en 18 årig kille från ett land i Mellanöstern. Han flyttade till Sverige när han var 

liten, han är uppväxt i en söderförort till Stockholm. Faraj bor med hans pappa och har 

femton syskon. Han har inte kontakt med hans mamma. Faraj och hans kompisar begick 

brott bl.a. för att det gav honom pengar, en ”kick” och spänningskänsla. De begick både 

planerade och oplanerade brott såsom personrån och stöld. Han slutade att begå brott då 

han senaste gången åkte fast, p.g.a. sin låga ålder fick han skyddstillsyn och skickades till 

en stad utanför Stockholm under en period. Detta tillsammans med hans familjs inflytan-

de blev vändpunkten för Faraj. Farajs planer är att studera på komvux och därefter flytta 

till en annan stad eller ett annat land tillsammans med sin pappa. 

 

5.1 Livet i förorten  
Tjejerna berättar att deras bostadsområden har haft en stor påverkan på dem. Valentina 

berättar att hennes bostadsområde är segregerat  ”det är bara att titta på min trappupp-

gång, det är inte en enda svensk som bor där, i våran gård är det inte en svensk som bor 

där, alla svenskar har flyttat härifrån”. Valentina tycker inte att man lägger ned resurser 
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på invandrare i  förorterna ”eftersom det var ett segregerat område så hade vi inte mycket 

att göra, jag tror det bidrar också till att ungdomar gör andra saker som de inte borde”. På 

hennes arbete pratar många ”skit” och ”stämplar ” förorterna, man menar att människorna 

som bor där ofta ses som kriminella. Hon berättar även om hur livet i förorten har påver-

kat hennes familj och menar att hennes föräldrar ville bli integrerade i samhället men 

istället blev placerade i ett ”miljonprojekt”. ”Många av våra föräldrar kände sig inte så 

himla välkomna i samhället, landet tog emot dom men inte samhället”. 

 
Shirin menar att livet i förorten kan ha sina negativa och positiva sidor. Det positiva är att 

de som bor i förorten känner en gemenskap. Hennes mamma har kunnat känna sig hem-

ma och Shirin känner att det även har hjälp henne att inte glömma bort sina rötter eller 

detaljer som påminner om hemlandet. De negativa sidorna med hennes bostadsområde är 

att barnen inte har någon möjlighet att lära sig bra svenska eftersom de bara umgås med 

andra invandrarbarn. Hennes mamma har påverkats negativt då hon inte lärt sig det 

svenska språket till fullo. Hon talar för det mesta arabiska då det flesta hon känner talar 

samma språk. 

 

Faraj berättar att han känner sig tryggare i förorten för att folk där är mer sociala ”alla 

känner alla”. Han jämför med folk inne i stan där man är mindre sociala. Det negativa 

med förorten anser Faraj vara när alla går ut på kvällarna och ”en massa bus” uppstår. 

Faraj upplever sitt bostadsområde som segregerat men menar att det inte har påverkat 

honom så mycket, han ser detta istället som något bra ”det är nära till allt, alla vi här är ju 

vänner”. Hans familj skulle däremot vilja flytta från förorten till ett lugnare ställe.  

Ömer känner sig hemma i förorten och berättar att när han bodde i ett ”svenskt område” 

trivdes han inte och flyttade därför tillbaka till förorten.   

 

5.1.1 Segregation   

Vi ville se hur intervjupersonerna definierar ordet segregation. ”Segregation för mig är 

utanförskap, det är då man inte blir integrerad i samhället”, säger Valentina. Alina menar 

att man skiljer på klass och etnicitet. Att inte alla människor får vara på en och samma 

plats samtidigt är utanförskap. Shirin definierar segregation som, när man bor på en ort 
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där man inte har så mycket kontakt med andra orter. Hon berättar att hon bor i ett område 

där många invandrare bor som hon själv, ”t.ex. om jag bor i en förort så känner jag ingen 

som bor på Södermalm, då är vi segregerade från dom”. Faraj ser segregation som en 

uppdelning, att alla invandrare i hans förort bor i höghus och svenskarna bor i villor och 

radhus. Att invandrare bara umgås med andra invandrare ser Ronaldo som segregation. 

Segregation för Ömer är att ”svenskar och blattar” är var för sig, han menar att invandrare 

har blivit fattigare och inte får jobb medan svenskarna har blivit rikare. 

 

Vi var intresserade av att få reda på hur intervjupersonerna tror att svenska samhället 

ser/såg på dem. Valentina berättar: 

 

När jag gick i högstadiet så tror jag att de såg oss som de där invandrarbarnen som 

är döttrar och söner till städare, så tror jag att dom såg oss. 

 

Vidare menar Valentina att hon har kommit att inse många saker nu i efterhand, som t.ex. 

hur samhället uppfattade hennes föräldrar som städare. ”Jag såg upp till mina föräldrar 

när svenska samhället såg ner på dom, eftersom dom var städare, det går inte att förklara, 

det e konstigt”. Valentina menar att det finns många fördomar om invandrare, speciellt 

andra generationens invandrare, varför de bor i förorten. Hennes upplevelse är att många 

svenskar menar att invandrare bosätter sig i förorten istället för att anpassa sig till det 

svenska samhället. Hon tycker att svenskar borde lära av invandrare och vice versa.  

 

Ronaldo berättar att han aldrig umgicks med svenskar förrän han började på gymnasiet. 

”Vissa svenskar gillar inte att hänga med invandrare, dom tänker så här: jag vill inte 

hänga med invandrare dom kanske är kriminella eller nåt sånt”. Själv umgås han bara 

med andra invandrare men skulle kunna umgås med vilken människa som helst. Ronaldo 

tror att det svenska samhället ser honom som invandrare trots att han kom hit som liten, 

han skulle vilja bli sedd som svensk. Ronaldo anser att följderna av att han inte umgåtts 

med svenskar är att han inte kan språket så bra. Han talar tre språk och ser att det finns en 

svårighet i att inte blanda ihop dem ”ibland pratar man sitt språk ibland svenska och 
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ibland en blandning”. Han säger att då han pratar med svenskar använder han sig av ”fin” 

svenska men ibland kommer förortsslangen fram.  

 

Ömer menar att det svenska samhället ser honom som en turk ”jag är född i Sverige men 

det spelar ingen roll för dom är jag alltid en turk, jag känner mig själv som turken”. Hans 

sätt att tala svenska har förändrats ”då hade man det där jävla betongspråket, ei jau, det 

var så man pratade, mer Rinkeby-svenska”. Idag får han inte några negativa reaktioner på 

sitt sätt att tala svenska. 

 

5.1.2 Analys 

Subkultursteorin menar att avvikande beteende kan ske p.g.a. arbetslöshet, utanförskap 

och identitetsbrist (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.300f). Valentinas beskrivning av bo-

stadsområdets utanförskap är att människorna där är en segregerad grupp. Hon säger ”det 

är bara att titta på min trappuppgång det är inte en enda svensk som bor där, i våran gård 

är det inte en enda svensk som bor där, alla svenskar har flyttat härifrån”. Ömer beskriver 

att det finns en uppdelning mellan ”svenskar och blattar” och att ”blattarna”  mer drabbas 

av arbetslöshet. Ronaldo uttrycker det som vi tolkar som en identitetsbrist eller en klu-

venhet kring identiteten då han säger att det svenska samhället ser honom som invandra-

re. Han vill bli sedd som svensk eftersom han bott i Sverige under större delen av sitt liv. 

Att drabbas av arbetslöshet, utanförskap och identitetsbrist, menar subkultursteorin, ger 

ett avvikande beteende vilket vi här menar är att begå kriminella handlingar. 

 

Valentina menar att hennes bostadsområde och människorna som bor där ses som krimi-

nella. På hennes arbete finns många uppfattningar om invandrare i förorten, bl.a. att de är 

kriminella. Att människor, utifrån var de bor, uppfattas som kriminella tolkar vi som en 

följd av vad Berglind kallar en vi och dom känsla. Berglind menar att vi-grupper och 

dom-gruppers motstånd mot varandra kan förstärkas genom massmedias framställning av 

de olika grupperna (Berglind, 1995, s.131). Valentinas arbetskamrater kan ha utifrån 

stämplingsteorin påverkats av media och fått en negativ syn på förorterna, hon säger att 

”på jobbet pratar många ”skit” och ”stämplar” förorterna man menar att människorna 

som bor där ses som kriminella”. Att Valentinas arbetskamrater upplever en vi och dom 
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känsla är uppenbart men vi tänker även att det får Valentina att känna ett ökat motstånd 

gentemot dom-gruppen, dvs. svenskarna. 

 

Ömer berättar att han av erfarenhet känner sig mer hemma i sin förort än i ett ”svenskt” 

område. Shirin beskriver det positiva med segregationen i förorten att det finns en känsla 

av gemenskap. Hon och hennes mamma känner sig hemma där, de glömmer inte bort sina 

rötter eller hemlandet. Följderna av segregationen är att hennes mamma bara talar sitt 

hemspråk och att barnen där inte lär sig bra svenska då dem umgås uteslutande med in-

vandrarbarn. Subkultursteorin menar att människor som har många gemensamma intres-

sen söker sig till varandra, på så sätt kan vi se hur ungdomarna och deras familjer trivs 

tillsammans med andra invandrare då de har mycket gemensamt (Meeuwisse & Swärd, 

2002, 300f).  

 

Valentinas föräldrar blev placerade i ett ”miljonprojekt”, det kan enligt henne inte leda 

till anpassning i samhället, hon säger ”många av våra föräldrar kände inte sig så himla 

välkomna i samhället, landet tog emot dom men inte samhället”. Att placera familjer i 

bostadsområden som ingår i ett miljonprogram ser vi som en stämpling från samhället, 

Valentinas föräldrar valde inte det bostadsområdet utan placerades bara där. Utifrån 

Goldberg betraktar vi det som ett steg till att deras barn senare drabbas av en dålig eko-

nomisk och social situation (Goldberg, 2000, s.359ff). Vi ser att Valentinas föräldrars 

känsla av utanförskap förmedlades vidare till henne. Det kan i sin tur ha skapat en förvir-

ring kring utanförskapet hos Valentina som såg kriminaliteten som en lösning. Kriminali-

teten kan enligt subkultursteorin ses som ett sätt att återupprätta kränkningen som föräld-

rarna upplevt och samtidigt bevisa stoltheten över deras etniska bakgrund (Meeuwisse & 

Swärd, 2002, s.302) 

 

Valentina menar även att ungdomar inte har mycket att sysselsätta sig med i förorten vil-

ket hon ser som en stor anledning till varför ungdomar börjar begå kriminella handlingar. 

Hon menar att invandrarungdomar påverkas av föräldrarnas status och deras utländska 

bakgrund. Utifrån stämplingsteorin ser vi att utanförskapet som dessa invandrarungdomar 

upplever kan vara orsaken till varför de väljer att umgås enbart med personer med lik-
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nande levnadssituation (Berglind, 1995, s.132). Alla våra ungdomar har växt upp i föror-

ten och känt samhörighet med andra invandrarungdomar då de har mycket gemensamt.  

 

I teorin om svaga sociala band anses att en integrering i samhället kan leda till en social 

kontroll (Ring, 2001, s.90). Vi ser inte att ungdomarna har känt en integrering, t.ex. Ro-

naldo nämner att många svenskar inte vill umgås med invandrare eftersom de betraktas 

som kriminella. Ömer ses som turk trots att han är född i Sverige vilket vi tänker minskar 

den sociala kontrollen då han segregeras istället för att integreras. Att ungdomarna inte 

har integrerats i samhället kan ha lett till ett avvikande beteende, kriminalitet. 

 

Stämplingsteorin ser avvikelser som en relationell process och inte som något individuellt 

(Meeuwisse & Swärd, 2002, s.160). Ett exempel på detta är då Valentina säger att det 

finns fördomar gentemot invandrare, ”jag såg upp till mina föräldrar när svenska samhäl-

let såg ner på dom eftersom dom var städare”. Då hon såg hur hennes föräldrar betrakta-

des av samhället förstärktes hennes process till att bli stämplad som avvikare. Valentina 

beskriver även ”…när jag gick i högstadiet så tror jag att svenska samhället såg oss som 

dom där invandrarbarnen som är döttrar och söner till städare”. Ronaldo anser att p.g.a. 

han inte umgåtts med svenskar behärskar han inte det svenska språket särskilt bra. Vi 

tänker att språket kan vara en del i den relationella process som stämplingsteorin menar 

är en väg mot stämpling.   

 

5.2 Livet i gruppen 
Samtliga tjejer berättar att deras första kontakt med personerna i gruppen var genom sko-

lan. Det var även några äldre ungdomar som var med i gruppen, berättar Alina. ”Många 

av oss bodde som grannar och umgicks för att vi inte hade någonting att göra i förorten 

därför umgicks vi och hittade på dumma grejer”. Alla tjejerna berättar att deras grupp 

bestod av både tjejer och killar samt vara i ungefär samma ålder med undantag från Alina 

där det var stora åldersskillnader i gruppen. Alina berättar att de äldsta hade en stor på-

verkan på de yngre, de äldre var tuffa killar som alla tjejer ville vara ihop med. Samtliga 

killar berättar att även de lärde känna de andra i gruppen genom skolan. Faraj, Ronaldo 

och Ömer berättar att de flesta i deras grupp var i samma ålder, med något undantag. De 
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finns inte några tjejer i gruppen ”tjejerna är för sig och killarna för sig, när det är fest 

ringer man varandra”.  

 

Shirin säger att gruppen hängde på olika ställen, skolans fritidsgård, vid någon port eller 

på fotbollsplanen. Hon kände sig trygg i gruppen och deltog i de flesta kriminella hand-

lingarna. Det fanns dock vissa brott hon valde att avstå ifrån, vilket gruppen inte hade 

någonting emot. Sammanhållningen i gruppen byggde på att de från början hade samma 

kultur, de förstod varandra, hade kul och gjorde allting tillsammans. Hon berättar att när 

brotten begicks backade alla upp varandra och ”såg till att ingen annan såg det man gjor-

de, det var alltid nån som höll utkik”.  

 

För Valentina hade gruppen en oerhörd betydelse, hon beskriver den som en syskongrupp 

där de älskade varandra. ”Lojalitet var number one” och ett krav för att vara med i grup-

pen. Om de kriminella handlingar säger hon att ”…det var kanske inte bra det vi gjorde, 

men det var kul att vara med dom”. Valentina beskriver hur viktigt språket var för att 

passa in i gruppen och uttrycker det även som ett sätt att protestera mot segregationen. 

 
Det var ett sätt att bevisa att du var invandrare, du var en i gruppen, eftersom sam-

hället nästan puttade ut dig, då var det ett sätt att visa nej om ni puttar ut oss så pra-

tar vi inte ren svenska. 

 

Alina och Faraj ser språket som något som påverkat deras identitet, beroende på situation 

använder de sig antingen av Rinkeby-svenska (se begreppsförklaring) eller ”ren” svens-

ka.  

Man blir schizofren, man byter roll, identitet helt och ba ”ja hej” alltså sådär då var 

man liksom ordentlig medan när man var i gänget så var det mer slang. 

 

Rollerna i gruppen påminner Alina om en familjekänsla eftersom hennes pappa inte fun-

nits där under hennes kriminella tid var det andra i gruppen som fick ta över hans roll. 

Oftast var det de äldre killarna som var fadersfigurer för de yngre. Det var de killarna 

ordnade mat, kläder och en trygghet vilket påminner henne om en faders roll. Med grup-
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pen kände sig Alina både tuff och cool men kunde samtidigt känna en rädsla inom sig. 

Hon berättar att hon inte ville fastna i gruppen och inte kunna gå vidare med sitt liv eller 

hennes framtidsplaner. ”Det var många av dom i gruppen som inte ens tänkte på sin fram-

tid eller morgondagen dom levde bara för idag och gjorde det som behövdes”. Det fanns 

även en rädsla att lämna gruppen eftersom hon inte skulle ha några vänner kvar och hon 

var väl medveten om att gruppen skulle den vända henne ryggen om hon lämnade dem. 

 

Alina menar att den största orsaken till att de umgicks i gruppen var att det inte fanns 

någonting att göra i förorten ”man hängde bara i centrum och snackade om hur tråkigt det 

var och hur det inte fanns någonting att göra”. Hon beskriver att sammanhållningen i 

gruppen var enormt viktig då man inte kunde vända ryggen åt varandra, då kunde man 

inte tillhöra gänget längre. Under en lång period såg Alina gruppen som sin familj och 

fastän hon innerst inne visste att det dem gjorde var fel valde hon att stanna kvar.  

 

Faraj berättar att gruppen är som en del av hans riktiga familj ”man litar på varenda kom-

pis annars är man inte med dom”. Han menar att gruppens medlemmar hade många ge-

mensamma faktorer, de höll på med kriminalitet, spelade fotboll men det främst var att 

alla kände varandra och hade växt upp tillsammans och ”om man inte är med sin kompis 

vet man inte vem man ska vara med annars. Vi har ju ett behov av varandra”. Faraj berät-

tar att gruppen betyder allt för honom ”man gör allt för varandra, vi har varandras ryg-

gar”. Medlemmarna i gruppen har olika roller, vissa är mer aktiva än andra. Farajs kom-

pisar är bra på att övertala honom att begå brott, att det är mycket grupptryck men om han 

säger emot så ”är det lugnt, man känner sina kompisar sen man var små, så man vet”.   

 

Ömer menar att gemenskapen i hans grupp byggde på att ”alla tyckte om idrott och mo-

peder och sånt”. När de umgicks brukade de ”tugga utanför centrum och hänga i tunnel-

banan”. Ömer menar att sammanhållningen i gruppen var bra men att den förändrades vid 

en speciell händelse ”vi åkte tunnelbanan och hamnade i småtjafs med en annan gäng, 

dom var mer än oss, alltså svenska killar. Mina vänner stack iväg och jag åkte lite på 

spö”. Ronaldo tyckte inte att gruppen var viktig men det hjälpte honom att komma ifrån 
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saker som hände hemma, han menar att eftersom de umgicks hela tiden blev de som 

”syskon och brorsa”. Egentligen litade han bara på en kompis och inte så mycket på de 

andra i gruppen. Han berättar att han ändå alltid gjorde som dem och tillsammans med 

dem begick han brotten och fick därmed de pengar han ville ha. 

 

5.2.1 Analys 

Subkultursteorin går i korta drag ut på att de som har gemensamma intresse dras till var-

andra och bildar tillsammans en grupp (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 300f). Våra ung-

domar gick i samma skola och/eller bodde i samma område, därför träffades de. Ungdo-

mar som tillhör dessa grupper får enligt teorin ofta en känsla av tuffhet, identitet och 

sammanhållning. Alla intervjupersonerna hade en stark gemenskap i sina grupper, Alina 

berättar om hur hon kände sig både ”tuff och cool”. Samtliga ungdomar ser sina grupper 

som en familj/syskongrupp där egenskaper som lojalitet, pålitlighet och sammanhållning 

var det viktigaste. Vi tänker att eftersom medlemmarna i grupperna hade gemensamma 

intressen ökade deras sammanhållning och blev familjeliknande. Subkultursteorin har 

visat att ungdomar mer och mer vänder sig till sina vänner i stället för familjen (Ohlsson 

& Swärd, 1994, s.42f). Genom åren har ungdomars vänner fått en mer betydande roll 

vilket vi även kan se utifrån våra ungdomars berättelser. 

 

Alina menar att hennes frånvaro av en fadersfigur gjorde att gruppen blev extra viktig för 

henne då hon kunde se killarna i gruppen som fadersfigurer. Vi kan se att ungdomarna ser 

på gruppen på olika sätt. Några av dem upplevde en sammanhållning som var familjelik-

nande medan Alina såg killarna i gruppen inte bara som ”bröder” utan faktiskt som fa-

dersfigurer. Enligt subkultursteorin kan utanförskap skapa en negativ självbild som gör 

att man tar kontakt med personer som värderar en högt (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 

300f). Utifrån Alinas uttalanden gav hennes frånvarande pappa henne en negativ självbild 

då han inte fanns där under hennes uppväxt därmed fick killarna i hennes grupp ta den 

manliga rollen, de blev hennes manliga förebilder.  
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Att gruppen betydde mycket för Ronaldo var mycket p.g.a. att den hjälpte honom att 

komma ifrån de problem han hade hemma. Teorin om svaga sociala band beskriver att 

ungdomar med svaga band med familjen kan leda till ett avvikande beteende, något som 

vi anser kan stämma överens med Ronaldos och Alinas situation (Ohlsson & Swärd, 

1994, s.128). Både Ronaldo och Alina hade en frånvarande pappa under deras uppväxt 

och kriminella tid, relationen hemma var problematisk. Vi kan utifrån teorin om svaga 

sociala band se att det var något som påverkade dem. Den bristande närmiljön kan ses 

som grunden till deras avvikande, familjen sågs inte som ett hinder utan blev en av orsa-

kerna till kriminaliteten.  

 

Subkultursteorin menar att ungdomars begränsning när det gäller t.ex. skola och fritidsak-

tiviteter kan kopplas till kriminalitet (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 300f). Shirin beskri-

ver att gruppen brukade träffas på olika platser i förorten, på exempelvis skolans fritids-

gård. Ömer berättar att de brukade träffas utanför centrum och vid tunnelbanan men att 

både han och Faraj spelade fotboll på fritiden. Teorin menar att bristen på aktiviteter 

hänger ihop med kriminaliteten vilket är en koppling vi kan se med Shirins fall. Att Faraj 

och Ömer hade aktiviteter på fritiden måste betyda att den faktorn inte var en del i om de 

blev kriminella eller inte. 

 

Shirin var aktiv under vissa kriminella handlingar men valde precis som Faraj att avstå 

helt från andra vilket vi, utifrån teorin om svaga sociala band ser som ett tecken på hög 

självkontroll. Ring menar att personer som har hög självkontroll har lättare att säga nej 

till vissa kriminella handlingar (Ring, 2001, s.92). Ronaldo gjorde alltid de kriminella 

handlingar som resten av gruppen, enligt teorin om svaga sociala band tolkar vi det som  

en låg självkontroll, då han inte självständigt verkade ta avstånd från någon kriminell 

handling. Stämplingsteorin menar att det individuella ansvaret försvagas i gruppen (Berg-

lind, 1995, s.132). Att Ronaldo alltid var med gruppen kan ha varit ett medvetet val då 

han kände sig trygg i gruppens sällskap och därmed minskade det individuella ansvaret 

för de kriminella handlingar han begick.. De såg sig själva som en grupp och inte som 

enskilda individer. 
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Ungdomarna beskriver att de pratade ”Rinkeby-svenska”, många gånger kunde det vara 

ett krav. Att prata ”ren” svenska var inte passande i gruppen. Subkultursteorin menar att 

ungdomarna skapar ett kulturellt språk, d.v.s. något emellan svenska språket och deras 

hemspråk (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.302). Detta kan ses som en gränsöverskridning 

av samhällets uppsatta normer då de väljer att inte prata ”ren” svenska tillsammans med 

sina vänner. Valentina uttrycker hur språket inte bara var viktigt för att passa in i gruppen 

utan såg det även som en protest mot gruppens känsla av segregation:  

 

Det var ett sätt att bevisa att du var invandrare, du var en i gruppen, eftersom sam-

hället nästan puttade ut dig, då var det ett sätt att visa nej om ni puttar ut oss så pra-

tar vi inte ren svenska. 

 

Utifrån det som Valentina säger tolkar vi det som om att ungdomarna använder ”Rinke-

by-svenska” som en protest mot det utanförskap de upplever. Ungdomarna verkar ta ett 

medvetet språkval anpassat efter situation, Alina menar att hon valde mellan ”Rinkeby-

svenska” och svenska beroende på umgänge. 

5.3 Kriminalitet 
Vi ville att intervjupersonerna själva skulle definiera begreppet kriminalitet. Tjejerna och 

killarna har en gemensam uppfattning om vad kriminalitet är; något som är olagligt, dvs. 

handlingar man kan straffas för. Alla menar däremot att de inte tänkte på vad som var 

kriminellt eller vad kriminalitet var under sin kriminella tid. De tyckte snarare att det var 

busigt, spännande, roligt och att man fick en ”kick”.  

 

Kriminaliteten styrs till största delen inte av materiella saker. Alina berättar att hon var 

småkär i en äldre kille i gruppen det fick henne att begå många riskabla handlingar. Hon 

minns särskilt när hon snattade en dyr kavaj åt honom och tänkte på att hela hennes fram-

tid stod på spel. Alina menar att alla kriminella handlingarna var ”tjänster för tjänsten”  

d.v.s. att det aldrig handlade om pengar utan ”det du gjort för mig idag gör jag för dig 

imorgon”.  
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Shirin såg brotten som en ”kul grej”, spänningskänsla, lätt sätt att tjäna pengar men även 

som ”pay-back” (hämnd) på samhället. Samtidigt påpekar hon att aldrig skadade någon 

fysiskt. När gruppen begick brott tänkte hon alltid på att ingen skulle fara illa, det hon var 

mest rädd för var att åka fast eftersom det skulle innebära att hennes mamma skulle få 

reda på det. Hon skulle då bli förbjuden att träffa sina vänner och få en begränsad utgång 

från hemmet. 

 

När Valentina begick brotten kände hon sig nervös men upplevde ändå en ”kick”. Samti-

digt kände hon sig som en i gruppen ”man fick hänga med, nervöst och en liten kick som 

adrenalinkick”. Valentina tror att det på något sätt var att hon omedvetet ville få upp-

märksamhet av alla men främst från sina föräldrar ” man vill ju alltid vara medelpunkten 

för sina föräldrar hela livet, fastän man är ung så behöver man mycket stöd och uppmärk-

samhet”. 

 

Faraj och Ömer berättar att de upplever en ”kick” och en spänningskänsla av att begå 

brott. Faraj känner sig som en kung ”om du gör rån och sen efteråt känner du att du har 

pengarna, det är då du får största kicken” medan Ömer säger att ”det var kul, spännande 

och något tufft”. När man ska dömas för ett brott anser Faraj att rätten även ska se till 

anledningen till att man begått det. 

 

Ronaldo berättar att det fanns tre anledningar till att han begick brott. Den ena var att han 

hade problem och eftersom han inte fick pengar av sina föräldrar fick han begå brott. Den 

andra var att han såg sina kompisar med pengar och ville då själv ha mer. Det tredje var 

att ”han hängde efter sina kompisar och det dom gjorde”. Ronaldo tyckte att det kändes 

kul att begå brott men det var även ett sätt att undkomma de problem han hade hemma.  
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5.3.1 Kriminalitet och segregation  

Alina har en bestämd uppfattning om förorten, hon menar att det finns många invandrare 

och oftast kan de inte svenska. Detta bidrar till att de slutar sig samman vilket i sin tur 

leder till att de inte arbetar, arbetslösheten ökar.  

 

…när man inte har något jobb hittar man på dumma saker för att fördriva tiden 

samtidigt som man vill tjäna snabba pengar och då kanske man rånar nån. Oftast så 

att man hamnar i dåliga gäng, det gjorde jag. 

 

Både Alina och Valentina berättar om att hon tycker att det finns ett samband mellan 

kriminalitet och segregation. Valentina menar att hennes grupp var segregerad från sam-

hället och att det inte fanns mycket att göra i förorten. Det var bland annat dansen som 

blev hennes räddning, detta tack vare att en annan kommun tog emot unga dansare. Alina 

anser att det inte finns mycket att göra i förroten men menar samtidigt att hon inte har 

något att jämföra med. Hon tycker även att kriminalitet beror mycket på grupptryck. I och 

med att många föräldrar till dem i gruppen var arbetslösa, så var det inte möjligt att köpa 

saker som de andra klasskamraterna hade. Därför skaffade gruppen sakerna genom att 

begå kriminella handlingar.   

 

Alla tre killarna tänker att det kan finnas ett samband mellan att de bor i ett segregerat 

område och att de är/har varit kriminella. Faraj berättar att hans bostadsområde är segre-

gerat och att det har påverkat honom då han och gruppen aldrig skulle kunna råna någon 

”blatte”, istället går dom till ”svenskarna och gör inbrott, då hittar man finare saker”. Ro-

naldo säger att ”om samhället lämnar dig utanför - så klart du gör brott”, och därmed ser 

han ett samband mellan kriminalitet och segregation. För Ömer handlade brotten mer om 

kick och att vara tuff. Han tycker att alla människor har ett eget ansvar för sin handlingar 

och kan därför inte skylla på segregation. Men samtidigt anser han att det inte finns 

mycket att göra i förorten och säger att ”jag skulle nog inte begå brott om jag hade bott i 

ett svensk område”.  
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Flera av ungdomarna togs fast av polisen, Shirin berättar om när hon togs fast och blev 

hemskjutsad av polisen, något hon tyckte var oerhört jobbigt. Eftersom hennes mamma 

fick syn på polisen sade hon ”nu har du skämt ut mig bland grannarna du har skämt ut 

mig för alla jag känner”. Ronaldo tycker att polisen har blivit mer hårdhänt ”man har inte 

gjort nånting dom tar fast en och man sitter i häktet”. Faraj menar att det kriminella livet i 

förorten har bidragit till hans stora besvikelse gentemot polisen, han har förlorat respek-

ten för dem grundat på det dåliga bemötandet han och gruppen fått. Faraj uttrycker även 

en önskan om att lämna landet 

 

…mitt namn är ändå förstört här i registret och så, om polisen kommer fram och 

säger vad heter du o jag säger mitt namn då blir dom extra hårda och muddrar mig 

igen extra noga, det är som att dom vill hitta nåt. 

 

5.3.2 Analys 

Inom subkultursteorin menas att avvikarna har andra normer och värdering än övriga 

samhället (Ohlsson & Swärd, 1994, s.86). Samtliga ungdomar beskriver själva att krimi-

nalitet innebära olagliga handlingar och ser samtidigt sig själva som kriminella. Även 

samhällets syn på kriminalitet är att det handlar om olagliga handlingar vilken visar att 

avvikarna i det här fallet har samma värdering om vad kriminalitet innebär. 

 

Grunden till att ungdomarna begick kriminella handlingar var flera. Att ha roligt,  upple-

va spänning och få pengar var viktiga faktorer för flera av ungdomarna. Detta kan vi 

koppla till våra ungdomar, då bl.a. Valentina, Faraj och Ömer upplevde att de fick en 

”kick” av att begå kriminella handlingar. Att ungdomarna upplevde en spänning och 

handlade utifrån ett grupptryck är inte något som de teoretiska perspektiven tar upp. De 

visar istället på andra faktorer som leder till kriminalitet; bristande social kontroll, andra 

värdering och normer m.m. Shirin och Faraj talar om att kriminaliteten ibland även hand-

lade om ”pay-back” (hämnd) på samhället. Utifrån subkultursteorin kan man se gruppen 

som ett resultat av de faktiska motsättningar och konflikter som finns i samhället och 
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kriminaliteten blir en möjlighet att uttrycka sin besvikelse gentemot samhället (Sernhede, 

2002, s.163).  

 

Valentina och Alina upplevde ett grupptryck inom gruppen, något som påverkade dem. 

Valentina menar att fastän det fanns grupptryck ”så man ville ju också”. Trots påverkan 

från de andra var Valentina medveten om att hon kunde välja huruvida hon skulle begå 

kriminella handlingar. Hennes medvetenhet om att det fanns ett val tolkar vi som en hög 

självkontroll, utifrån teorin om svaga sociala band (Ring, 2001, s.92). Hon lät sig inte 

styras och ställas med utan valde själv. 

 

Faraj, Shirin, Ronaldo och Alina berättar om hur deras grupper har haft negativa upple-

velser av polisen. Faraj säger ”dom har förstört våra liv vi har blivit skyldiga kronofog-

den pengar, dom har förstört våra register och förstör våra föräldrar när dom kommer och 

skjutsar hem oss hela tiden”. Stämplingsteorin skriver om att omgivningen ibland inte 

bara tar avstånd från ett visst beteende utan även från personen som har det beteendet 

(Goldberg, 2000, s.359ff).  Faraj menar att polisen behandlar honom orättvist ”polisen 

kommer fram och säger vad heter du, när jag säger mitt namn blir dom extra hårda och 

muddrar mig igen”. Utifrån det som Faraj berättat och stämplingsteorin ser vi att polisen 

inte bara stämplat hans beteende utan även honom som person. Att Faraj uttrycker orätt-

visa ser vi som ett sätt att försvara sig mot den stämpel han fått. Att han begick kriminella 

handlingar kan ses som en följd av hans stämpel som avvikare. 

  

Shirin berättar om hur hennes mamma skämdes när hon blev hemskjutsad av polisen. 

Enligt stämplingsteori kan en stämpling, såsom polisens stämpling, innebära att ungdo-

marna får en mer avvikande roll än innan (Ohlsson & Swärd, 1994, s. 125). Detta kan vi 

tolka som att ungdomarna inte bara kände en stämpling från samhället utan även från 

föräldrarna. 
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I skolan visade det sig tydligt för Alina att vissa hade bättre ekonomiskt ställt än andra. 

Hon menar att många föräldrar till dem i gruppen var arbetslösa och kunde därför inte 

köpa samma saker som övriga klassens föräldrar. Ungdomarna löste sin ekonomiska ut-

satthet genom att begå kriminella handlingar. Goldberg säger att föräldrar som har en 

social och ekonomisk utsatt situation kan komma att påverka deras barn (Goldberg, 2000, 

s.359ff). Att Alinas föräldrars ekonomiska situation påverkat henne är tydligt och kan ses 

som en bidragande faktor till hennes och gruppens kriminalitet. 

 

Valentina menar att hon fick för lite uppmärksamhet från sina föräldrar, vilket var en 

anledning till att hon hamnade i kriminalitet ”man vill ju alltid vara medelpunkten för 

sina föräldrar hela livet fastän man är ung så behöver man mycket stöd och uppmärksam-

het”. Teorin om svaga sociala band ser familjen som en orsak till varför ungdomar får ett 

avvikande beteende (Ohlsson & Swärd, 1994, s.128). Eftersom Valentina inte fick sin 

uppmärksamhet hemifrån ser vi utifrån teorin att det ledde till ett avvikande beteende då 

hon möjligtvis kände att gruppen gav henne uppmärksamheten. 

 

När det gäller segregation och kriminalitet hade våra ungdomar mycket att tala om. Berg-

lind tar upp vi-grupper och dom-grupper (Berglind, 1995, s.132). Vi tolkar det som om 

dessa ungdomar upplevde en vi-känsla tillsammans med gruppen. Valentina berättar om 

att hon och de andra i gruppen kändes sig segregerade från samhället. Ronaldo uttrycker 

segregationen som grunden för kriminaliteten då han säger ”om samhället lämnar dig 

utanför – så klart du gör brott”. Detta kan även ses som en hämnd gentemot samhället då 

han säger att denna uteslutning från samhället har lett till att han begick brott.  

 

Faraj menar att varken han eller hans grupp skulle kunna råna en ”blatte” utan bara 

svenskar. Utifrån Berglind ser vi detta som en norm för gruppen och i deras ögon var 

svenskarna dom-gruppen, de onda, varför de riktar sina kriminella handlingar mot dem 

(Berglind, 1995, s.130). Alina menade att de kriminella handlingar som begicks ibland 

kunde handla om tjänster för tjänster. Vissa gånger hade det inte med pengar eller spän-
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ning att göra utan ”det du gjort för mig idag gör jag för dig imorgon”. Vi ser inte någon 

direkt koppling från det Alina berättar till något teoretiskt perspektiv men tänker att det 

kan handla subkulturens normer. Att man gör saker för varandra kan vara ett ömsesidigt 

förhållningssätt inom gruppen (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.300f). 

 

5.4 Ungdomarnas familj och skola 
Hur har ungdomarna påverkats av sin familj och skolan gällde sin syn på Sverige och sitt 

kriminella beteende?  

 

5.4.1 Familjen 

När Valentinas föräldrar kom till Sverige var de vuxna och kände enligt Valentina en 

tacksamhet för att bli mottagna i landet. Deras tack för detta var att inte utnyttja systemet 

och jobba hårt men Valentina menar att det är en helt annan värld för andra generationens 

invandrare. De som är födda här begär mer och har samtidigt haft det svårare då de bl.a. 

har fått en dubbel identitet, ”vi är födda här men ändå är vi invandrare, så det är ganska 

svårt”. Valentina menar att första och andra generationens invandrare har fått ta del av 

nästan helt olika världar, ”våra världar är helt olika världar, de är tacksamma men vi är 

tack, det är nästan som en helt annan värld, första och andra generationens invandrare”. 

 

Shirin upplever att hennes mamma inte har blivit accepterad i det svenska samhället. Hon 

pluggade tre-fyra år för att bli barnskötare men efter utbildningen fick hon aldrig jobb 

”hon var antingen för gammal eller talade inte bra svenska”. Detta har påverkat Shirins 

syn på Sverige då hon menar att hur mycket en invandrare än kämpar med utbildningar så 

är det inte tillräckligt för man får alltid höra olika orsaker ”du talar inte bra svenska eller 

vi har en bättre person”. När Shirin umgicks med gruppen insåg hon inte betydelsen  av 

hennes mamma inte blev accepterad. Det uppstod ändå vissa negativa tankar hos henne 

”vad spelar det för roll de kommer ändå inte acceptera en”. Shirin säger att hennes mam-

mas anpassning har påverkat henne på många sätt. Hennes mamma har fått henne att väl-

ja ett yrke där det finns mycket jobb. Eftersom Shirin känner sig begränsad på grund av 

sitt utseende och sitt efternamn valde hon att studera till ett yrke hon inte brinner för eller 
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skulle vilja jobba med ”jag valde det yrket eftersom jag måste anpassa mig i det svenska 

samhället, jag måste välja någonting där jag kan få jobb”. Hon känner att invandrarskapet 

begränsar henne och att man inte kommer långt inom sitt drömyrke om man har invand-

rarbakgrund, hon kan inte gör det hon önskar. ”Men förhoppningsvis så kan man alltid 

skapa sig nya intressen”. 

 

Alina minns att hennes pappa alltid lovade saker men aldrig levde upp till dem. Detta 

gjorde att hon kände en stor besvikelse gentemot honom och därför har det alltid varit 

viktigt för henne att hålla allt hon lovar. När hon var med i gänget så kände hon sig klu-

ven eftersom hon hela tiden fick välja mellan familjen och gruppen. Hon berättar att hon 

hela tiden hörde sin mammas röst  ”typ, walk away, walk away”. När Alinas mamma 

insåg att det inte gick att kontrollera henne längre bestämde hon sig för att sätta henne i 

en annan skola. Alina var emot detta  

 

…jag grät typ varje dag för att jag var arg på min mamma, för att hon tog mig från 

mitt trygga gäng i förorten och satte mig i en skola som det gick ganska många 

svenskar i, i stan, för att hon inte ville att jag skulle gå vidare med det här gamla 

gänget.  

 

Alina menar att det inte var mycket bättre inne i stan då hon såg att det förekom mycket 

mer droger där än i förorten. Hon minns ändringen av skola och vänner som en hård peri-

od, men även som en ny start till ett bättre liv.  

 

Att Shirins mamma inte talade bra svenska påverkade henne på så sätt att hon kunde 

skolka och umgås med gruppen. Under sin kriminella tid var Shirin väldigt uppkäftig mot 

sin mamma ” jag skulle röra mig och göra det jag ville när det passade mig, jag anpassade 

mig inte så mycket till familjen och familjens behov”.  
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När Ronaldos föräldrar skilde sig var han sex år, då flyttade hans mamma till Sverige, två 

år senare kom även Ronaldo hit. Hans mamma tycker inte illa om Sverige, hon kunde 

svenska och pluggade länge. Hennes nya man fick jobb i ett annat land varpå hon och 

Ronaldos fem systrar följde med. Ronaldos biologiska pappa bor i Afrika men hans far-

bror och tvillingsyster bor i Stockholm. Ronaldo berättar att hans mamma inte brydde sig 

så mycket om honom och att hon hade svårt att sätta upp gränser för honom. Idag ser han 

att det kanske hade behövts. Ronaldo var väldigt rädd att för att hans mamma skulle mär-

ka att han var kriminell. Det fanns gånger då hon konfronterade honom, då han fick ute-

gångsförbud. Han berättar om att han hade stora problem hemma och flyttade därför 

hemifrån. Han kände sig som två personer ”jag gjorde en grej hemma och en grej ute, det 

kändes inte bra”.  

 

5.4.2 Skolan 

Skolan lade inte mycket tid på eleverna ”jag vet att det är ens eget ansvar att vara en ord-

ningsmänniska men skolan är ju ganska viktig vid den ålder”, anser Valentina. Lärarna 

var endast där för att få sin lön ”de gjorde att det nästan såg ut som lekplats”. Hon tycker 

att lärarna kunde ha bidragit till att hjälpa många elever och på så sätt hade hon ”sluppit 

gå och hälsa på sina dåvarande vänner på kyrkogården”.  

 

Valentina och Shirin berättar att skolan var en helt annan värld. Shirin beskriver den som 

en frihet där hon kunde träffa sina vänner och en bra ursäkt att kunna vara ute sent på 

kvällen. Valentina beskriver skolan som mycket dålig och som själva steget in i krimina-

liteten ”det var där vi träffades, det var där vi umgicks, det var där vi kom på idéerna”.  

 

Faraj berättar att skolan bidrog till att hans kriminalitet förvärrades eftersom de anmälde 

honom om och om igen, för t.ex. hot mot tjänsteman. Trots det vet han inte om skolan 

hade kunnat stoppa hans kriminalitet. Faraj hoppade av skolan i årskurs åtta men planerar 

att studera på komvux när han blir vuxen. 
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Skolans sätt att ”hjälpa” Ömer var att skicka honomm till svenska två (se begreppsför-

klaring). ”En gång sa en lärare till mig, dina föräldrar är inte svenskar så du ska gå i 

svenska två.” De tog inte någon kontakt med föräldrar och när det var kvartssamtal var 

det bara negativa kommentarer som nämndes, t.ex. dålig förlorare och bråkstake.  

 

5.4.3 Analys 

När Valentinas föräldrar kom till Sverige arbetade dem väldigt hårt och lyckades aldrig 

bli accepterade i det svenska samhället. Valentina menar att ”landet tog emot de men inte 

samhället”. Becker pratar om hur stämpling är en sorts karriär som börjar med föräldrar-

nas stämpling och samhällets stämpling (Berg, 2003, s.174). Att Valentinas föräldrar ald-

rig lyckats anpassa sig i Sverige har påverkat henne. Hon menar att det är två olika värl-

dar som hon och hennes föräldrar lever i. Valentina upplever en dubbel identitet, hon 

säger ”vi är födda här men ändå är vi invandrare, så det är ganska svårt”. Vi har tidigare 

diskuterat hur man inom subkultursteorin talar man om negativ självbild, där en kluven 

identitet är en slags social kris (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.300f). Vi uppfattar det som 

om att Valentina känner sig kluven mellan två identiteter, Valentina är varken invandrare 

eller svensk. Då hon inte har en tydlig bild av vad hon tillhör kan man genom teorin se att 

hon har uppfattar ett avvikande beteende som en lösning. 

 

Utifrån stämplingsteorin ser vi att Valentinas föräldrars utanförskap en del i den stämp-

ling de upplevt (Goldberg, 2000 s.359ff). Detta har kommit att påverka Valentina genom 

att hon redan som liten bodde och gick i skolan i ett segregerat område. Detta anser vi 

kommit att påverka henne på flera sätt. Valentina och hennes föräldrar valde aldrig var de 

skulle bo men de konsekvenser som livet i förorten förde med sig drabbade föräldrarna 

och senare Valentina. Den stämpel som hennes föräldrar fick överfördes till henne vilket i 

sin tur ledde till att sökte sig till andra ungdomar som kände sig som henne. De skapade 

en subkultur där de fick en känsla av identitet (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.300f).  

Trots att Shirins mamma läste olika kurser för att bli barnskötare fick hon aldrig jobb på 

grund av språket eller åldern. Därför har Shirins mamma fått henne att utbilda sig till nå-

got som säkert leder till jobb. Shirin valde då inte en utbildningen som hon brinner för, på 
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grund av sitt utseende och efternamn. Eftersom Shirin upplever mammans och samhällets 

stämpling kan man se det som en orsak till hennes avvikande beteende. Att känna sig 

begränsad av sitt utseende ser vi som en tydlig orsak till att Shirin upplever ett utanför-

skap. Enligt stämplingsteorin kan Shirin har tagit på sig ”sämrerollen” då samhället tog 

avstånd från henne som person p.g.a. hennes utländska utseende (Goldberg, 2000, 

s.359ff). Hon började se sig själv med samhällets ögon och handlar även idag utifrån den 

bilden.  

 

Teorin om svaga sociala band poängterar närmiljöns betydelse för ungdomar (Ohlsson & 

Swärd, 1994, s.128).Våra ungdomarna hade under deras kriminella tid olika typer av pro-

blem med familjen. Alina menar att det var en period av stor besvikelse gentemot hennes 

pappa, det han lovade höll han aldrig. Ronaldo berättar att en stor anledning till att han 

flyttade hemifrån var för hans problem med familjen. Att ungdomarna hade problem med 

sin närmiljö kan ha bidragit till deras kriminalitet då den dåliga kontakten med familjen 

fick dem att söka sig mer och mer till sina vänner i grupper. Vi anser att om Alina och 

Ronaldo haft en bra anknytning till sin familj hade den sociala kontrollen ökat. Den soci-

ala kontrollen hade möjligtvis dämpat deras så kallade naturliga impulsen att begå brott.  

 

Teorin om svaga sociala band menar att brottslighet kan grunda sig i att en person inte 

kontrolleras (Sarnecki, 2003, s.153). Under Alinas kriminella tid hade inte hennes mam-

ma någon kontroll över henne, att hon bytte skola blev mammans sista utväg. Ronaldos 

mamma brydde sig inte om att sätta gränser för honom, han kunde göra vad han ville. 

Shirin säger att det inte var möjligt för hennes mamma att säga emot henne ”jag skulle 

röra mig och göra det jag ville när det passade mig…”. Enligt teorin om svaga sociala 

band hade föräldrarna kunnat förhindra kriminaliteten om de satt upp tydligare gränser 

redan från början. För att få en bra anknytning till nära och kära krävs det en bra relation 

vilket ungdomarna inte hade varpå de blev svårare att kontrollera (Ring, 2001, s.92). 

Ömer berättar om hur skolan skickade om honom till ”svenska två”-undervisning ”en 

gång sa en lärare till mig dina föräldrar är inte svenskar så du ska gå i svenska två”. Detta 

tolkar vi som en stämpling av lärarna då dem kategoriserar Ömer som invandrare. Dess-
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utom hade lärarna låga tankar om Ömer då han beskrevs som bråkstake och dålig förlora-

re vid samtal med föräldrarna. Utifrån stämplingsteorin kan man se att Ömer i och med 

det fick en mer avvikande roll, då lärarna stämplade honom inför hans föräldrar (Gold-

berg, 2000, s.359ff). Han tog på sig ”sämrerollen” som bråkstake vilket eventuellt kan ha 

varit en bidragande faktor till hans avvikandeprocess till att börja begå kriminella hand-

lingar.  

 

Utifrån Farajs uttalanden om att skolan bidrog till hans kriminalitet kan vi genom stämp-

lingsteorin se att han fick en mer avvikande roll i och med det (Goldberg, 2000, s.359ff). 

Skolans anmälningar mot honom gjorde att han i årskurs åtta valde att hoppa av skolan. 

Enligt samma teori spelar omgivningen under ungdomars uppväxt en stor roll för dennes 

sociala utveckling (ibid.). De normer som Faraj under sin uppväxt levt med överens-

stämmer inte med de normer som skolan hade. Farajs beteende accepterades inte i skolan 

varpå han gång på gång blev anmäld. Vår tolkning är att anmälningarna mot honom bi-

drog till en stämpling av honom som avvikare, till slut tog han på sig den stämpeln som 

skolan gav honom, han blev ”mer” avvikande. Detta kan vara en del i hans avvikande-

process som senare ledde till kriminalitet.  

 

Teoretiskt kan skolan spela en viktig roll som brottsreducerande faktor (Lilly, Cullen & 

Ball, 1995, s.99). Valentina tyckte att skolan var bristfällig på flera sätt, det var där hon 

tog själva steget in i kriminaliteten. Skolan var en lekplats dit lärarna bara gick för att få 

lön. Hon beskyller skolan för att ha bidragit till att hon senare i livet fick hälsa på gamla 

skolkamrater på kyrkogården. Utifrån teorin om svaga sociala bands anknytningsbegrepp 

avgör relationerna eleverna har med lärarna hur de kommer att uppfatta skolan. Valentina 

sätt att se på skolan visar att det i princip inte fanns någon anknytning till skolan, för hen-

ne och gruppen. För dem handlade skolan mer om relationerna till vänner och istället för 

att verka brottsreducerande bidrog den till kriminaliteten ”det var där vi träffades det var 

där vi umgicks det var där vi kom på idéerna”, säger Valentina.  
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5.5 Slutet på ungdomarns kriminalitet 
Valentina menar att det som gjorde att hon inte längre ville fortsätta umgås i gruppen var 

främst hennes familj, då hon inte ville såra föräldrarna. Dessutom ville hon vara en bra 

förebild för sina syskon och andra ungdomar i förorten. Alina berättar om en gång då hon 

blev tagen på bar gärning när hon snattade och hur det blev vändpunkten för henne. På 

grund av snatteriet var hon och hennes mamma tvungna att träffa en socialsekreterare. 

Under mötet talade dem om pricken i registret och vilka konsekvenser det kunde ge i 

framtiden ”då såg jag bara hela mitt liv mörkare och mörkare falla”. Socialsekreteraren 

gav henne en andra chans ”jag gav henne mitt ord på att det var sista gången och jag hål-

ler alltid mitt ord”. 

 

Det var främst på grund av att hon åkte fast som Shirin valde att avstå från gruppen ”man 

var inte minderårig längre, då insåg man att det fanns en risk att åka in på häkte och att 

det skulle stå kvar i registret inför framtida jobb”.  

 

Faraj berättar att familjen var den största orsaken till varför han slutade begå brott, han 

berättar om hur han en gång skulle dömas till ungdoms fängelse och var säker på att han 

skulle få ett frihetsberövande straff. När hans pappa fick veta detta blev han väldigt led-

sen och tillsammans med Farajs syskon bestämde han sig för att skicka Faraj till en stad 

en bit bort. Detta menar Faraj var för att ”visa mig att man kan ha roligt utan massa peng-

ar”. Hans liv förändrades i och med detta och han tänkte ”jag behöver inte göra det där 

kriminella”. Faraj planerar att flytta tillbaka till den staden. Med anledning av att Faraj 

har skyddstillsyn vill han hålla sig borta från kriminalitet då han är rädd att det ska leda 

till ett fängelsestraff.  

Ronaldo tyckte att kriminaliteten var kul men att hans syn på detta förändrades med ti-

den. Han beskriver att när polisen tog fast honom var det inte kul längre, han började få 

skuldkänslor och ångrade sig. När Ronaldo satt i häktet och i rättssalen funderade han på 

sin framtid. Det var då han fick en chans av en socialsekreterare som skickade honom till 

en fosterfamilj i en kommun utanför Stockholm. Ronaldo såg den här chansen som för-
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ändringen i hans liv ”när nån ger mig en chans då försöker så gott det går”. Ronaldo 

lyckades därmed att ta sig ut ur kriminaliteten.  

 

Ömer tycker att det var hans mognad som fick honom att inse hur töntigt det kriminella 

livet är ”man slår huvet mot en betongvägg och så vaknar man till”. Men främsta anled-

ningen till att han inte lägre deltar i hans kriminella gäng hade att göra med en speciell 

situation som han råkade ut för. En gång började hans grupp att slå en kille och hans lil-

lebror på t- banan utan orsak, något som Ömer var emot ” i mina ögon var det fel, man 

gör inte så utan anledning”. Då tog han avstånd från gruppen.   

 

5.5.1 Andra vuxna 

Om förtroende till vuxna berättar Valentina och Alina att det inte fanns någon vuxen att 

vända sig till under deras kriminella tid ”det var ingen som sa kom igen kämpa på, vad 

håller ni på med?”. Valentina minns att det istället var hon som sa ”vi förtjänar något 

bättre än det här, vi har hela livet framför oss” när hon ville lämna i gruppen. Detta ser 

hon idag som bortkastade ord eftersom några i hennes gamla grupp redan var inne i annat 

”droger och sånt”. Valentina menar att någon som var sju-åtta år äldre, andra generatio-

nens invandrare och som hade gått igenom samma sak, kunde ha hjälpt dem att komma 

ifrån kriminaliteten. Shirin säger att det hade varit annorlunda om hon hade haft förtroen-

de att berätta om sin kriminalitet för någon vuxen. 

 

Ronaldo och Ömer upplever inte att de haft någon vuxen att vända sig till under sin kri-

minella tid. Ronaldo menar att om han haft tillit till en vuxen person hade det kanske va-

rit lättare att komma ur kriminaliteten. Ömer hade inte en tajt kontakt med sin pappa, han 

kunde inte berätta om kriminaliteten för honom ”farsan är typ han är bara pappa det var 

inte så att vi var vänner”. Faraj däremot berättar att han hade Lugna gatan (se begrepps-

förklaring) som alltid försökte få honom att tänka på sin framtid, de kunde säga ”jag ser 

att du verkar göra allt för dina kompisar, ta de lugnt och tänk lite på dig själv”. 
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5.5.2 Analys 

Faraj och Ronaldo tog avstånd från kriminaliteten då de skickades till en annan stad utan-

för Stockholm vilket förändrade deras tankesätt. Faraj insåg att han kunde ha roligt utan 

begå kriminella handlingar. Även för Ronaldo var detta en reflekterande tid med tankar 

kring framtiden. Teorin om svaga sociala band talar om övertygelsebegreppet, vilket in-

nebär att personer får en övertygelse om att det är moraliskt viktigt att följa samhällets 

regler (se 3.2). Ungdomarna såg bytet av miljö som en orsaken till varför de slutade med 

kriminaliteten, de fick en inre övertygelse om vad som var viktigt för dem samt vilka 

regler de skulle följa. 

 

Alina och Shirin såg i pricken i registret som den största anledningen till varför de valde 

att avstå från kriminaliteten. Alina berättar om gång när hon åkte fast och fick träffa en 

socialsekreterare, då hon insåg följderna av en kriminaliteten fick hon en andra chans 

”jag gav henne mitt ord på att det var sista gången och jag håller alltid mitt ord”. Att hålla 

det hon lovade var väldigt viktigt då hennes pappa svikit sina löften under hennes upp-

växt. Shirin insåg hur pricken i registret skulle påverka hennes möjlighet för framtida 

jobb, nu när hon var myndig. Tjejerna började tänka på hur de skulle nå framgång i livet 

och såg hur deras nuvarande levnadssätt var en stor begränsning. De började se sig själva 

som individer och inte längre som en del i gruppen vilket enligt Hirschi’s åtagandebe-

grepp är då individen väljer att investera i sitt eget intresse (se 3.2). 

 

Valentina och Ömer slutade begå kriminella handlingar under liknande omständigheter. 

De tog ett avstånd från den kriminella gruppen. För Ömer var det en mognadsprocess och 

menar att ”man slår huvet mot en betongvägg och så vaknar man till”. Han insåg hur 

”töntigt det kriminella livet är” vilket kan ses som en egeninvestering då han insåg att han 

var tvungen att anpassa sig till samhället (Lilly, Cullen & Ball, 1995, s.99). De normer 

som fanns i gruppen passade inte längre in i hans sätt att tänka, i en specifik situation då 

gruppen slog en kille och hans lillebror utan anledning insåg han hur hans normer skilde 

sig från gruppens, han menade ”i mina ögon var det fel, man gör inte så utan anledning”. 



 58

I en subkultur har man samma värderingar och uppfattning om saker och ting något som 

nu i Ömers fall upphörde (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.300f). 

 

Valentina valde att ta avstånd från gruppen främst på grund av sin familj, dessutom ville 

hon vara en bra förebild för ungdomar i förorten. Vi tolkar detta som att det dels handlar 

om att de investerar i det egna intresset och även om en inre övertygelse att följa samhäl-

lets regler. Eftersom Valentina inte bara tänker på sig själv utan även på hennes omgiv-

ning tolkar vi utifrån teorin om svaga sociala band att hon inte bara investerar i sig själv 

utan vill även hjälpa andra att nå framgång genom att vara en förebild för dem (Lilly, 

Cullen & Ball, 1995, s.99). Valentina fick en självinsikt om att hon ville gå efter samhäl-

lets normer och valde därför att sluta begå brott. Normalisering av Valentinas avvikelse 

ville hon skulle påverka de andra i gruppen, att de också skulle sluta begå brott ”vi förtjä-

nar nåt bättre än det här, vi har hela livet framför oss” (Ohlsson & Swärd, 1994, s.123).  

 

Ingen utom Faraj hade någon vuxen de litade på under sin kriminella tid. Faraj hade stöd 

från Lugna gatan (se begreppsförklaring), som sade till Faraj ”jag ser att du verkar göra 

allt för dina kompisar ta det lugnt och tänk lite på dig själv”. Faraj upplevde dem som ett 

stöd men ser sig själv som bestämd och svår att påverka. Lugna gatans stöd kan enligt 

stämplingsteorin ses som ett sätt att få ungdomarna att inte behålla sin negativa självbild 

utan ge dem respons på deras positiva egenskaper (Goldberg, 2000, s.368ff). För Faraj 

gav det ett stöd men det hade inte någon direkt påverkan på honom i de beslut han tog. 

Även om han inte följde Lugna gatans råd om att sluta begå brott så lyssnade han på vad 

dem vilket kan ses som en början till skapandet en positiv självbild. Den positiva själv-

bilden gjorde senare att han avstod från att begå brott. 

 

Samtliga ungdomar menade att en vuxens stöd hade kunnat förändra deras situation till 

det bättre. Valentina anser att stödet från en äldre andra generationens invandrare kunde 

kanske har hjälpt de i gruppen att avstå från kriminalitet. Att få stöd från någon som haft 

en liknande uppväxt kunde ha gett dem andra alternativ på hur de kunde klara en  upp-
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växt i utanförskap. Precis som Goldberg skriver om i stämplingsteorin behöver ungdo-

marna en bekräftelse på en positiv självbild, något som dessa ungdomar saknade (Gold-

berg, 2000, s.368ff). Att få en känsla av att ha positiva egenskaper trots att brott begås 

kunde ha bidragit i den positiva självbild som är nödvändig för att ta sig ur ett avvikande 

beteende. Ömer hade inte en tajt kontakt med sin pappa vilket vi utifrån teorin om svaga 

sociala band ser som en bristande faktor för honom. Familjen ses som en central del i 

ungdomars liv och på grund av pappans ovetande kunde han inte vara ett hinder för 

Ömers avvikande beteende (Ohlsson & Swärd, 1994, s.128).  
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6 Slutsats och diskussion 

Här ska vi redogöra för vad vi kommit fram till i vår uppsats samt dra slutsatser från tidi-

gare forskning och våra valda teorier. Vi ska även diskutera för- och nackdelarna med vår 

valda metod. Vi kommer med idéer om fortsatt forskning. 

 

Vi valde en kvalitativa metod då vi ville ha undersöka hur några invandrarungdomars 

enskilda upplevelser kring segregation och kriminalitet såg ut. Hade vi istället använt en 

kvantitativ metod hade vi på ett mer generellt plan sett vad ungdomar anser kring detta. 

Då vi inte var intresserade av någon allmänna uppfattning om detta var det ett självklart 

metodval. Att använda Kvales sju stadier har gett oss en tydlig struktur i metodkapitlet. 

Genom att de sju stadierna hade en hög relevans för uppsatsen gav den oss hjälp att ge en 

redogörande beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Något Kvale saknar i sina stadier an-

ser vi vara vilka problem som uppstått under forskningsprocessen. Att få tag på intervju-

personer vad något vi hade svårigheter med, då vårt ämne var känsligt att tala om. Vi 

hade fått tips om två intervjupersoner, den ena kom vi aldrig i kontakt med och den andra 

dök inte upp på bestämd tid. Resten av intervjuerna flöt på över förväntan. 

Vi ville få invandrarungdomars upplevelser kring kriminalitet och segregation. Alla ung-

domarna i intervjuerna upplevde en segregation eller ett utanförskap i deras förorter. Att 

de kände sig segregerade visade sig på flera sätt, bl.a. att de begränsades i vilka de kunde 

umgås med. Ronaldo sade att han gärna skulle umgås med svenskar men att eftersom 

svenskar ofta såg invandrare som kriminella ville de inte umgås med invandrare. Det fak-

tum att invandrare bostadssegregeras tycks leda till en större klyfta mellan invandrare-

ungdomar och svenska ungdomar. Om invandrarungdomar skulle ha mer kontakt med 

svenska ungdomar kan vi se att språkfärdigheterna skulle förbättras då man får ett ökat 

behov av att använda det svenska språket. Även att anpassa sig till de normer och värde-

ringar som finns i Sverige skulle kunna underlättas om invandrarungdomar och svenska 

ungdomar umgicks mer.  
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Våra intervjupersoner upplever ett utanförskap. Killarna i våra intervjuer hade en fritids-

aktivitet men upplever precis som tjejerna samtidigt att de hade mycket ”dötid”. Om ung-

domarna hade haft mer att sysselsätta sig med tror vi att det hade skulle ha minskat deras 

behov av ett alternativ vilket ofta var att begå brott. Vi ser att det finns många andra fak-

torer som påverkat de ungdomar som begår brott, såsom föräldrarnas ekonomiska situa-

tion, kluvna identiteter, etniciteten, språk och kultur. Flera av ungdomarna berättade hur 

de beroende på situation bytte språk och personlighet, i gruppen pratade man slang och i 

möte med svenskar försökte man prata bra svenska. Denna position måste vara förvirran-

de då man aldrig kanske riktigt är sig själv utan är en anpassad individ. Att bosatta sig i 

förorten är enligt Ålunds tidigare forskning självvalt då invandrare ser fördelar med att 

umgås med andra invandrare, t.ex. Shirins mamma som bara umgås med invandrare och 

endast talar sitt hemspråk (Ålund, 2002, 303f). Vi ser att även vuxna invandrare väljer att 

umgås med andra invandrare och att påståendet inte enbart gäller invandrarungdomar.  

 

Redan när invandrarungdomar föds i Sverige betraktas de som andra generationens in-

vandrare. Första generationens invandrare har en identitet i hemlandet medan deras barn 

varken har en identitet där eller här, de inte känner en hundraprocentig samhörighet med 

Sverige eller sin ursprungliga härkomst. Därmed ser vi att ungdomarna hamnar i en klu-

venhet var de egentligen tillhör. Ungdomarna vi träffade bodde i invandrartäta områden 

och umgicks i princip bara med andra invandrare. Detta tolkar vi som att invandrarung-

domar dras till varandra och känner i gruppen en samhörighet i känslan av en saknad av 

identitet.  

 

Flera av våra intervjupersoner uppger att de hade problem inom familjen såsom dålig 

kontakt med och avsaknad av förälder. Vi tänker att sådana situationer måste ha påverkat 

ungdomarnas situation, då en av ungdomarna menade att hennes manliga förebilder fanns 

i gruppen istället i hemmet. Att ha en ung kriminell kille som manlig förebild jämfört 

med en äldre och trygg fadersfigur tänker vi måste gett henne andra normer och värde-

ringar. Till exempel motsvaras detta av Rings forskning, att ungdomar med svaga sociala 

band har en större risk att påverkas till att begå brott av kriminella vänner (Ring, 1999). 



 63

Då Valentina inte bara ser gruppen som sina vänner utan även som en familj borde det på 

så sätt kunna påverka till ökad brottslighet. Det fanns flera ungdomar som inte hade en 

bra kontakt med föräldrarna och som istället såg gruppen som sin familj. En förälder är i 

de flesta fall någon man som ungdomar ser upp till och vill bli som, att istället få krimi-

nella värderingar som förebild måste påverka hur ungdomarnas sett att se på framtiden. 

Under intervjuerna berättade flera ungdomar att de under sin kriminella tid i gruppen inte 

tänkte på framtiden utan levde i nuet. 

 

Fondéns forskning visar hur tjejerna i kriminella grupper antingen finns i bakgrunden 

eller inte är närvarande vid kriminella handlingar (Fondén, 2001, s.222ff). I killarnas 

grupper fanns inte några tjejer, de umgicks med tjejer på fester men aldrig när de begick 

brott. Tjejerna i våra intervjuer ger en annan bild, då de alla var delaktiga i de kriminella 

handlingar som gruppen begick. Detta talar emot Fondéns forskning, då tjejerna vi inter-

vjuat var lika aktiva i gruppen som killarna var i deras grupper. Vad kan denna skillnad 

bero på? Är det kanske så att tjejernas har blivit mer aktiva inom gruppen? Detta skulle 

vara intressant att forska mer kring ur både ett individ- och ovanifrånperspektiv. Tjejer-

nas uttalanden kan inte generaliseras men det är intressant att tjejerna och killarnas berät-

telser om tjejers kriminalitet skiljer sig så mycket åt.  

 

När vi sammanställde resultatet från intervjuerna märkte vi att samtliga ungdomar upple-

ver att det finns en klar koppling mellan deras kriminalitet och utanförskap. Detta är nå-

got som stämmer överens med vår förförståelse. Ronaldo beskrev det så här: ”om samhäl-

let lämnar dig utanför – så klart du gör brott”. Detta är en beskrivning som vi tycker 

stämmer överens med vad alla ungdomar sagt, att det finns en koppling mellan segrega-

tion och kriminalitet. Är denna koppling en verklighet för andra invandrarungdomar? Vi 

ser detta som ett förslag till fortsatt forskning, eventuellt genom en kvantitativt studie för 

se problemet ur ett ovanifrånperspektiv. 
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Studier visar att personer med utländsk bakgrund segregeras och att det leder till en vi 

och dom situation. Detta utanförskap gör att invandrarna får svårare att anpassa sig i 

samhället (Martens & Holmberg, 2005:17). Bakgrunden till varför ungdomarna började 

begå brott var bl.a. det segregerade bostadsområdet, den kluvna identiteten, familjens 

sociala och ekonomiska utsatta situation samt skolans brist på engagemang. Alla dessa 

faktorer ledde till att de upplevde ett utanförskap till resten av samhället och drogs därför 

till andra ungdomar i området med liknande situation. Dessa ungdomar har mycket 

gemensamt och upplever en brist på sysselsättning, vilket vi anser har lett till deras kri-

minalitet. 

 

Ingen av ungdomarna hade en så bra kontakt med sina föräldrar att de kunde berätta om 

sin kriminalitet. Att intervjupersonernas förälder har invandrat till ett annat land har vi 

utifrån ungdomarnas berättelser förstått varit svårt. Ungdomarnas föräldrarna har en 

skyldighet att prata med sina barn inte bara om kriminaliteten utan även om de positiva 

och negativa faktorer det kan finnas med att leva i ett annat land. Särskilt ungdomar med 

invandrarbakgrund som kan ha stora problem såsom identitetsbrist. Vi tolkar resultatet på 

så sätt  att de ungdomar som inte pratar om detta hemma behöver någon annan vuxen att 

anförtro sig till och tala med om dessa faktorer. Att få del av en vuxens ickekriminella 

värderingar kan bidra till att ungdomarna får ett alternativt sätt att se på sitt liv. Detta 

säger vi utifrån att ungdomarna själva upplever att de hade påverkats till eftertanke om de 

haft någon vuxen att diskutera med. 

 

Vår sista frågeställning var varför ungdomar slutade begå brott vilket gav oss många 

skilda svar. Socialsekreterarnas arbete var avgörande för några av ungdomars val att sluta 

begå kriminella handlingar. Det visar vilken viktig roll det sociala arbetet kan ha i den 

mening att det kan bidra till att invandrarungdomar rättar till sina liv. Att normalisera en 

avvikande ungdoms beteende ses som en process där man som professionell genom stär-

kandet av positiva egenskaper hjälper till att skapa en positiv självbild (Goldberg, 2000, 

s.368ff). Det sociala arbetet går mycket ut på att försöka nå fram till den ungdomen efter-
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som det kan vara avgörande för en eventuell förändring i ungdomens liv. Den stödjande 

rollen som våra ungdomar saknade menar de hade räckt långt.  

 

Avslutningsvis kan vi se att våra teoretiska perspektiv varit användbara vid tillämpning i 

våra intervjupersoners upplevelser. Genom dessa har vi kunnat reflektera och analysera 

deras berättelser, det väckte många tankar och gav oss svar på våra frågeställningar. Att 

våra ungdomar ser brottslighet som ett uttryck för segregation har genomsyrat vår studie, 

det har vi sammanfattande försökt belysa genom citatet vi använt i titeln.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Segregation 
- Vad är segregation för dig?  
- Hur upplever/de du ditt liv i förorten?  
- På vilket sätt tror du att det svenska samhället ser/såg på dig?    
- Hur upplever du att folk i allmänhet ser/såg på ditt sätt att tala svenska?  
- Upplever du att ditt bostadsområde är/var segregerat?    

I så fall, kan du berätta hur det har påverkat dig/din familj? 
 
Kriminalitet och gruppen/nätverk 
- Vad är kriminalitet för dig?  
- Varför begås/begicks brotten?  
- Hur kände/känner du dig när du umgicks/umgås med gruppen?   
- Hur började ni umgås i gruppen? 

Vad hade/har ni gemensamt?   
- Hur såg/ser den kriminella gruppen ut?   

Vilken betydelse hade/har det för dig?  
Hur viktig var/är sammanhållningen inom gruppen? 

- Hur tänkte du när gruppen begick/begår brott?  
- Hur ser du på polisen?    
- Vad var det som fick dig att avstå från att begå brott/upphöra att begå brott och vad     

som var skälet till det? 
- Fanns/finns det en gräns för vissa kriminella handlingar (något man inte får/fick 

göra)?   
- Vilken roll spelar människorna omkring dig (familj, skola, vänner osv) för  kriminali-

teten?   
                          Hur upplever du skolan?  
-     Får/fick segregationen dig/gruppen att begå brott? 
- Har/hade du en vuxen person att vända dig till då/nu? 
- Hur tror du att din familj påverkades av att du umgicks med gruppen?  
- Hur upplever/de du dina föräldrars anpassning i Sverige?  
-     Hur har dina föräldrars syn på Sverige påverkat dig?  
 
- Något du skulle vilja lägga till/berätta? 
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Bilaga 2 – Informationsblad  

 

Vi gör en kvalitativ forskningsmetod, där vårt huvudsyfte är att få mer kunskap om din 

syn på kriminalitet och segregation, utifrån din egen berättelse. 

 

Intervjun beräknas ta ca.45 min. Vi och våran handledare kommer att vara de enda som 

tar del av materialet. Detta innebär att inget av materialet kommer att spridas och att den 

kommer att användas endast som forskningsändamål.  

 

Du har rätt till att vara anonym och i sådana fall skall dina uppgifter och andra identifier-

bara personer användas på så sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera er. 

 

Eftersom detta är frivilligt har du rätt att dra dig ur eller avbryta intervjun när du vill. 

Transkriberingen förvaras så att inte någon oberättigad ska kunna ta del av den. 

Om du är intresserad får du gärna ta del av transkriberingen. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss. 

Pamela Norambuena  Malin Jonasson 

Mob: 073-92 88 456  Mob: 070-74 20 092 

 

 

 

 

 

 

 
 


