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Förord 
 
Jag vill stort tacka mina informanter som har gjort denna uppsats möjlig. Jag vill tacka dem 
för att de har delat med sig sin historia.  
 
 
Abstrakt  
 
Syftet med denna studie var att undersöka fyra unga invandrarmäns erfarenheter och 
upplevelser av att tidigare ha suttit i fängelse. Jag ville försöka förstå varför dessa män hade 
börjat begå brott, deras intryck av möten med det svenska samhället. Mina funderingar 
besvarades genom att jag använde mig utav Beckers avvikelse/stämplings teori för att få vissa 
svar genom en kvalitativ studie, som innehöll djupintervjuer. Resultaten av studien har visat 
att orsaker till brottsbeteende hos invandrarna bland annat kan bero på utanförskap, 
integreringsbrist och diskriminering i samhället.  
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1. Inledning 
 
’’Invandrare begår fler brott än svenskar, jämfört med sin andel av befolkningen. Av 100 
anmälda brott står invandrarna för 16 trots att de bara utgör 10 procent av befolkningen’’. 
(www.aftonbladet.se). I brottsstatistiken beskrivs invandrare som överrepresenterade. I media 
framställs de oftast som en utsatt grupp och begreppet kriminalitet associeras med invandrare 
och liksom i citaten ovan beskrivs invandrare som dominerade grupp i Sverige när det gäller 
kriminalitet.  

Till frågan ”varför det är just invandrare som är överrepresenterade i kriminalstatistiken”? 
finns det olika förklaringar: ”Invandrarna tillhör oftare underklassen. Och sedan urminnes 
tider är det underklassen som begår flest brott. Många av dem som döms för brott har fostrats 
i storstädernas miljonprogramsområden”. (www.aftonbladet.se).  Vissa menar också att 
invandrare har upplevelser i hemlandet som kan innebära att man fått en annan syn på 
våld.(www.bra.se). Andra menar att upplevelse av minskning av diskriminering skulle kunna 
minska antal brott bland invandrare.(www.bra.se).  

Jerzy Sarnecki, som är professor i kriminologi i Stockholm, menar att främsta förklaringen till 
att flest invandrare begår brott finns i att invandrarnas livssituation, förklaringar som att det 
handlar om sociala orsaker, att de flesta invandrare har dålig ekonomi, är arbetslösa, att de är 
socialutsatta osv. Jan Ahlberg som tidigare har forskat om brottslighet bland invandrare i 
Sverige menar att den höga siffran av invandrarna som begår brott inte lätt kan förklaras bara 
med att det beror på socioekonomiska faktorer. (Ahlberg, 1996, s.55).   

 Kriminella ungdomar ligger högt i brottsstatistiken är det budskap medierna har. Detta har 
väckt min nyfikenhet och jag har ofta ställt mig frågan varför man”väljer ” att bli kriminell. 
Denna studie hoppas jag kan ge mig svar och att jag lyckas få en djupare insikt i dessa 
ungdomars livsvärld. För att ge dig som läser min uppsats och mig själv en inblick i 
invandrarungdomars livsvärld kommer jag att intervjua fyra unga invandrarmän. Dessa fyra 
unga män har tidigare suttit i fängelse. Utifrån deras egen berättelse om sig själva kommer jag 
att försöka beskriva deras upplevelser av att ha suttit i fängelse och mötet med det svenska 
samhället. 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med denna uppsats är att med hjälp av berättelser och erfarenheter av fyra unga 
invandrarmän som tidigare har suttit i fängelse ta reda på och få djupare förståelse om varför 
dessa ungdomar har blivit/varit kriminella samt utifrån deras information försöka se vilka 
faktorer som kan påverka andra invandrarungdomar att begå brott, deras intryck av/möten 
med det svenska samhället och försöka förstå dessa ungdomars livsvärld. Mina fyra tematiska 
frågeställningar har rört:  

- tiden när dem kom till Sverige,  

- tiden när kriminaliteten började,  

- tiden i fängelse och  
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- tiden efter fängelse fram till idag. 

1.3  Tidigare forskning 

Söker man på "kriminalitet och invandrare" på nätet hittar man mycket svensk forskning som 
har gjorts tidigare. En som har forskat om kriminalitet bland invandrare är Jerzy Sarnecki. 
Hans undersökningar visar att invandrarna är överrepresenterade i brottsligheten och att det 
starkt har ökat med åren. Sarnecki diskuterar olika faktorer som kan ha gjort att invandrare är 
överrepresenterade i statistiken (Sarnecki, 1996, s.123). Han skriver att: 

… utlänningar löper större risk att upptäckas i samband med brott än svenskar, bl. a på grund 
av deras avvikande utseende, beteende osv. som drar till sig svenskarnas uppmärksamhet… 
(Sarnecki, 1996, s.116).  

En annan anledning kan också vara att invandrarungdomars föräldrar inte har haft chansen 
och möjligheten att vara bra förebilder för sina barn menar Sarnecki. De jobbar dag och natt 
för att tjäna mycket pengar för att på kort tid kunna återvända till sina hemländer, och därför 
inte hinner träffa sina barn ordentligt och uppfostra dem (Sarnecki, 1996, s.122 ). 

Som sagt finns det mycket svensk forskning inom detta område, men eftersom att jag måste 
begränsa mig kommer jag endast att använda mig av fåtal källor. Jag kommer här nedan att ge 
en inblick i Jan Ahlbergs och Ove Sernhedes tidigare forskning inom ämnet. 

1.4 Invandrares och invandrares barns brottslighet 

Jan Ahlberg har gjort en undersökning där 3,5 miljoner personer, födda åren 1945-1974 och 
är folkbokförda i Sverige ingår i undersökningen. Populationen är tagen ur folk och 
bostadsräkningen (Ahlberg, 1996, s.13-15). Ahlberg påpekar att undersökningen kan ge fel 
resultat av vissa personer som ingår i undersökningen, eftersom personerna under hela 
undersökningsperioden inte bodde i Sverige (Ahlberg, 1996, s.13). Ahlberg har delat upp 
gruppen i olika nationalitetsgrupper, och det har visat sig att mängden av dem som under fem 
år har registrerats för brott varierar. Det har visat sig att kriminaliteten skiljer sig starkt 
beroende på vilken nationalitet man tillhör (Ahlberg, 1996, s.50). Invandrare från Algeriet, 
Libyen, Marocko, Chile och Tunisien är överrepresenterade. Övriga arabvärldar, Sydamerika, 
Östeuropa och Afrika ligger lågt (Ahlberg, 1996, s.52).  

Något som Ahlberg har funnit intressant är att invandrare från nordiska länder har högre 
brottsregister än invandrare från övriga Västeuropa, USA och Asien (Ahlberg, 1996, s.55). 

Under perioden 1985-1989 begicks 14 procent av de anmälda brotten i Sverige av invandrare. 
Av dessa stod nordiska invandrare för 8 procent och de utomnordiska för 6 procent. Genom 
en framräkning till situationen år 1993 kan man beräkna att 16 procent av de anmälda brott 
detta år begicks av invandrare medan 80 procent begicks av personer födda i Sverige(… )med 
hänsyn till sin andel av befolkningen är invandrare dock överrepresenterade i brottslighet’’ 
(Ahlberg, 1996, s.88). När man jämför brott som sker av svenskar och invandrare är 
invandrare överrepresenterad i brottsstatistiken, men invandrares barn är mindre 
överrepresenterade än sina föräldrar (Ahlberg, 1996, s.69). 
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Undersökningens resultat tyder också på att det brott som mest invandrare ägnar sig åt är 
stöldbrott och vålds brott. Om man ser det generellt är det samma nationaliteter som har hög 
antal för båda våld och stöldbrott. Men vissa skillnader som att invandrare från det tidigare 
Östeuropa fokuserar på stöldbrott finns. Nordafrikaner, Uganda och Etiopen har hög andel 
som registrerats för brott mot person. Vad gäller gatuvåld utövas det mest av invandrare från 
Nordafrika och Västasien (Ahlberg, 1996 s.59). 

1.5 AlieNation is My Nation 

I sin bok Alienation is my nation diskuterar Sernhede om livsvillkor och kulturella uttryck i 
segregationen. Sernhede har följt en grupp av unga invandrare män som bor i Angered. Han 
skriver om hiphop och unga invandrarmän, hur föreställningen av utanförskap hos 
ungdomarna ser ut och hur dessa ungdomar skapar sin egen identitet. Dessa ungdomar finner 
det svårt att smälta in och bli accepterad i det svenska samhället (Sernhedes, 2002, s.57). 
 
… de immigrantgrupper som med «fel« bakgrund, hudfärg eller eftersom redan är placerade i 
det samhälleliga B-lag vars kompetens inte efterfrågas och som i nationalekonomernas 
räkenskaper enbart representeras som kostnad. Det ter sig som om några av de starkaste 
motsättningarna och de handgripligaste konflikterna i dagens Europa står mellan dessa båda 
grupper, båda - var och en på sitt sätt - präglas av utanförskap. (Sernhedes, 2002, s.31). 
 
Sernhede konstaterar att många invandrarungdomar inte känner sig hemma i Sverige. Dessa 
ungdomar lever idag i en svensk värld där de inte känner sig välkomna, där livet i förorten 
anses som sociala problem av andra, men som beskrivs med kärlek av dem som bor där 
(Sernhede, 2002, s.56). 
 
 
Erfarenheterna från skolan – som alla måste gå i – är också en avgörande faktor för vilken väg 
man väljer för att utveckla mening, identitet och tillhörighet (Sernhede, 2002, s.23). 
 
Sernhede fortsätter: 
 
Det finns en diskrepans mellan de faktiska förhållandena och de bilder av farlighet och 
kriminalitet som medierna presenterar. Bilderna av de «hotfulla ungdomarna« i den «farliga 
förorten« har trängt djupt in i det allmänna medvetandet att också socialarbetare, fritidsledare, 
lärare och andra som arbetar i dessa «utsatta« områden långt ifrån är opåverkade. (Sernhede, 
2002, s.63).  
 
Sernhede menar att invandrarungdomar får förutfattade reaktioner av svenskar som inte bor i 
invandrarnas stadsdel, och hur de blir bemötta av andra gör att många i förorten inte känner 
sig önskvärda, välkomnade och respekterade, de känner sig utestängda. Människor har redan 
förutfattade meningar om vad en invandrare är, vilket gör att dessa ungdomar har svårare att 
kunna anpassa sig i det svenska samhället. Det är bland annat därför dessa ungdomar oftast 
identifierar sig med andra invandrare, bland andra invandrare känner de igen sig. De har 
mycket gemensamt som gör att de håller sig till varandra. Ett exempel som Sernhede 
fokuserat mycket på i boken är Hiphop-musiken bland dessa ungdomar. För många 
invandrarungdomar i förorten är hiphop en del av deras liv, ett sätt att uttrycka sig på och det 
är den som håller dem ihop (Sernhede, 2002, s.88). 
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1.6  Invandrare 

Söker man på begreppet "invandrare" hittar man på nätet olika förklaringar, begreppet saknar 
en enhetlig definition.  Invandrare definieras ibland människor som har flyttat från ett land till 
ett annat, men oftast betyder begreppet invandrare en person med ursprung från ett annat land 
än det land där personen nu lever i. Begreppet används alltså i det nya landet personen lever i. 
(www.s-info.se).  I denna uppsats syftar begreppsförklaringen på utlandsfödda som kom till 
Sverige med syftet att leva här. 

1.7  Disposition  

För att göra klart för läsaren om valet av mitt ämne har jag börjat med en inledande diskussion 
och tar därefter upp syfte och frågeställningar som följs av tidigare forskning. Därefter 
kommer förklaring av begreppet invandrare.  

För att underlätta för läsaren kommer jag här kortfattat presentera vad som följer. 
Uppsatsens första del är ett metodkapitel där jag tar upp forskningsansats. Därefter kommer 
validitet, hermeneutik och urval av informanter att beröras som följs av etik. Sedan beskrivs 
huvudsakliga teoretiska perspektiv. Efter detta följer ett avsnitt där jag redogör för empiri och 
analysen av intervjupersonerna. Slutligen kommer min sammanfattande diskussion. 
 
2. Metod 
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra invandrarungdomar som tidigare suttit i 
fängelse. Med hänsyn till mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att göra kvalitativa 
intervjuer. Det finns ett antal kvalitativa metoder men kvalitativ metod i denna uppsats 
innebär att gå djupt och undersöka, dvs att man tar en personlig kontakt med 
intervjupersonerna och försöka förstå deras livsvärld. Att man går djupt och undersöker blir 
alltså möjligt genom en nära personlig kontakt med intervjupersonerna. Genom den 
personliga kontakten kan jag försöka förstå problem, egenskaper hos intervjugruppen och, 
som jag redan nämnt, deras livsvärld (Holme & Solvang, 1997, s.93).  

Enligt Holme och Solvang ligger mittpunkten inom den kvalitativa metoden på att man 
försöker få mycket information av ett litet antal fall (Holme & Solvang, 1997, s. 101).  I min 
undersökning försöker jag att förstå informanternas tankar, känslor och vilka erfarenheter de 
haft. Jag intresserar mig för hur informanten ser på sin livsvärld, försöka sätta mig in i deras 
livsvärld och få djupare förståelse för deras åsikter, erfarenheter och uppfattningar om sig 
själv och sina liv.  

I min undersökning strävar jag efter att få en kronologisk berättelse av männen, dvs en 
berättelse som speglar hur dessa fyra unga män upplevde sin tid vid ankomsten till Sverige, 
hur problemen och kriminaliteten började, när de satt i fängelse, och därefter fram till idag när 
de är fria. Intervjuerna gav möjligheter för informanterna att utrycka sig fritt om 
ämnesområdet. För att få kunskap om hur dessa män tänker om ’’invandrare och 
kriminalitet’’ var det viktigt för mig att ge personerna rum att argumentera och utveckla sina 
tankar och åsikter.  

 



 
 
 
 
 

8 
   

Stämningen mellan mig och mina intervjupersoner kändes avslappnad. De var fria och säkra i 
sin sak, och enligt Kvale kan en bra stämning mellan intervjuaren och de som blir intervjuade 
leda till att intervjupersonerna är mer öppna och avslöjar mer än vad de annars hade gjort 
(Kvale, 1997, s.121). Under intervjun var jag medveten om att ämnet var känsligt. Därför var 
det viktigt för mig att skapa tillit mellan mig och mina intervjupersoner. 
 
För att förbereda mig och få giltig information skrev jag en intervjuguide. När jag gjorde 
intervjuguiden tänkte jag på att mina frågor inte skulle vara besvärliga. Jag försökte göra 
frågorna begripliga för mina intervjupersoner. Undersökningen utgjordes av halvstrukturerade 
intervjuer, jag behövde inte hela tiden följa frågorna, och varje intervjutillfälle utgjorde drygt 
en timme.  
 
Innan vi träffades för intervjun mejlade jag intervjufrågorna till två av informanterna. 
Intervjuerna är utförda på informantens valda miljö (på ett bibliotek eller hemma). Efter varje 
intervjutillfälle har jag direkt renskrivit varje intervju. Tre av intervjuerna hade spelats in på 
band med männens tillåtelse men en av intervjuerna var jag tvungen att anteckna pga. att min 
bandspelare som jag använde för att spela in hade tekniskt fel. 
 
Medan jag spelade in de tre intervjuerna kunde jag koncentrera mig på mina intervjupersoners 
berättelse, vilket var en stor förtjänst. Jag hade stort användning av det när jag skulle skriva 
rent efter intervjutillfällen, då annars vissa detaljer kunde lätt ha glömts bort om jag inte hade 
spelat in intervjun. 
 
2.1 Hermeneutik 
Inom hermeneutisk forskning söker forskaren nya sätt att tolka och förstå händelser. 
Forskningen inom denna handlar ofta om vardagliga situationer där tolkning är en passande 
kvalitet för att kunna förstå (Kvale, 1997, s.49). En annan fördel är att den hermeneutiska 
ansatsen ger möjlighet till att förklara egen förförståelse.  Att kunna identifiera sin egen 
förförståelse är en viktig del (Kvale, 1997, s. 52). I detta fall har min förförståelse präglats av 
att jag själv är invandrare, vilket hjälper till att jag kanske kan känna igen mig vid vissa 
punkter under intervjun och kanske som invandrare ha bättre förståelse för det som sägs under 
intervjun. 
 

2.2 Urval  

Som jag redan nämnt tidigare bygger uppsatsen på kvalitativa intervjuer med fyra 
invandrarungdomar.  Inledande kontakt med mina informanter tog jag via telefon.  Jag hade 
fått telefonnummer till dem genom ett par av mina bekanta. Jag kunde utan problem få tid för 
att intervjua två av männen. Eftersom ämnet är känsligt hade jag tankar om att det skulle vara 
svårt att hitta intervjupersoner som ville ställa upp, men som tur hittade jag sammanlagt fyra 
män som ställde upp på en intervju utan några problem. Informanterna är inte födda i Sverige. 
Gemensamt för dessa unga män är att de tidigare suttit i fängelse.  

Anledningen till varför jag valde dessa fyra män är för att, som jag tidigare nämnt i syftet, få 
en djupare förståelse inom ämnet och ta reda på varför dessa och andra invandrarungdomar 
hamnar i fängelse eller börjar med brott. Männen kommer från fyra olika länder. En kort 
presentation görs här av mina informanter som samtliga är avidentifierade: 
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David: är 26 år gammal och har bott i Sverige i 13 år. Idag bor han i Stockholm och arbetar. 
Han är ursprungligen från Afrika och har suttit i fängelse sammanlagt i 5 år vid olika 
tillfällen.  
 
Daniel: är 21 år gammal och har bott i Sverige i snart 17 år. Han är ursprungligen från Asien. 
Idag bor han i Stockholm. (Daniel vill inte tala om hur länge han har suttit i fängelse).   
 
Simon: är 24 år gammal och har bott i Sverige i 11 år. Han kommer ursprungligen från Afrika . Idag 
bor han i Stockholm och söker arbete och har tidigare suttit i fängelse i två år.  

Francis: är 23 år gammal och har bott i Sverige i 9 år. Han bor i Stockholm och har ett arbete. Han är 
ursprungligen från Europa och har suttit i fängelse i 3 månader. 

2.3 Validitet 

Kvale menar att validitet handlar om att undersökningen undersöker vad den var planerat att 
undersöka, och att källan man fått fram är giltig, dvs att man får fram det man har varit ute 
efter. Min Intervjuguide tillsammans med följdfrågorna gör att min intervju har mätt det som 
planerades mätas. Sedan har jag tolkat och analyserat fram det som har varit mitt syfte. 
Validiteten är slutligen beroende om teorin är användbar (Kvale, 1997, s.227).  Mina 
informanter har varit de lämpliga för mitt val av ämne. De har gett mig en bild av det 
information jag sökt efter. Också att informanterna frivilligt valt att delta i studien och dela 
med sig sin historia är en fördel för uppsatsen.  

Studiens svaga sida kan vara att jag inte utförde provintervju innan intervjun med mina 
informanter. Jag framställde intervjuerna med min erfarenhet av att intervjua. I slutet av 
intervjuerna märkte jag att intervjuerna blev mindre bundna till intervjuguiden. Hade jag varit 
en mer kunnig intervjuare hade kanske jag sett till att bred information kommit fram, som 
kunde hjälpa mig att få en bättre och tydligare bild av dessa ungdomar.  

2.4 Etik 

Kvale menar att man vid forskning ska tänka på de etiska sidorna, att man låter sina 
informanter veta syftet med arbetet och få ett samtycke från dem (Kvale, 1997, s.107). Jag 
lovade mina deltagare att de i min uppsats har full anonymitet och har därför fingerat deras 
namn (även om en av deltagarna ville ha med sitt riktiga namn) samt ålder och ursprungliga 
landet för att utomstående inte skall kunna identifiera dem.   

Vidare har jag sagt till att inte ändra på mina intervjupersoners uttalanden under 
renskrivningen. Mina intervjupersoner använde en hel del slang som jag tycker beskriver 
deltagarnas karaktär och identitet. Dock har jag efter slanguttrycken i parantes skrivit 
betydelsen av uttrycken för att göra det lättare för dem som läser min uppsats att hänga med. 
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3. Teori 

Med utgångspunkt ifrån mitt syfte och min frågeställning har jag använt mig av Beckers 
avvikelse- och stämplingsteori . Jag har valt denna teori eftersom det är teori som kan hjälpa 
att analysera beteende hos avvikande grupper, i detta fall invandrare som har varit/är 
kriminella, eftersom de i många sätt anses vara ”utanför” samhällets normer. 

3.1 Utanför – avvikandets sociologi 

I sin bok "Utanför-avvikandets sociologi" har Becker undersökt marijuanarökare och 
dansmusiker. Han beskriver hur dansmusikerna känner för musiken, ett intresse som de inte 
kan leva utan, känslan och upplevelsen av musiken och dansen. En viktig analys som jag 
kommer att använda mig av i min uppsats som tas upp i samband med detta, är 
stämplingsteori och avvikandets teori, vad som anses vara ”utanför” samhällets normer, dvs. 
ett avvikandebeteende i samhället. Becker vill att hans teori ska vara till hjälp för att förstå hur 
ett beteende som anses samhällsfientligt och dess väg till att bli ett avvikande beteende kan 
förstås: 
 

Alla sociala grupper gör upp regler som de, vid vissa tillfällen och under vissa 
omständigheter, försöker genomdriva. Sociala regler definierar situationer och 
beteendeformer som passar för dessa, specificerar somliga handlingar som ”riktiga” och 
förbjuder andra som ”felaktiga”. När en regel har etablerats kan den som anses ha brutit mot 
den betraktas som en särskild sorts person, en som man inte kan lita på lever enligt de regler 
som gruppen enats om. Han betraktas som utanförstående. ( Becker, 2006, s.17)  

Becker menar att det vi ser som avvikande i vårt samhälle är det som vi människor själva har 
framställt som avvikande. Vi själva skapar regler som bestämmer vad vi ska betrakta som 
normalt och inte normalt. Om vi inte följer reglerna som vi själv har skapat anses vi vara 
”utanför” från omgivning, eller av dem som följer reglerna,  

Vidare skriver Becker om olika typer av avvikelseformer (Becker, 2006, s.31). Betydelsen av 
dessa avvikelser lyder så här: 

1. Rent avvikande: ett beteende som bryter mot reglerna och uppfattas också av andra som 
samhällets regelbrytare. 

2. Falsk anklagelse: ett beteende som inte bryter mot samhällets regler men som andra betraktar 
som normbrytare. 
 

3. Hemlig avvikande: beteende som bryter mot samhällets regler, men som andra inte betraktar 
som normbrytare. 
 

Becker menar också att vad vi betraktar som avvikande skiljer sig beroende på vilket samhälle 
vi befinner oss i. Exempelvis är vi som bor i Sverige medvetna om vilka regler som gäller här. 
Vad som vi tycker är avvikande eller inte är gemensamt. Men vad vi tycker är accepterad i 
Sverige kommer kanske inte gälla om vi åker till ett annat land (Becker, 2006, s.35). Men 
samtidigt är det inte bara en typ av beteende som definieras som brott mot den sociala 
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ordningen, utan även en hel kategori av människor som till exempel invandrare som denna 
uppsats inriktar på.  

Becker redogör också om hur en avvikarkarriär kan uppstå. Han delar in karriären i tre stadier 
(Becker, 2006, s.62): 

– Nybörjare, här testar man något avvikande för första gången. 

– Tillfälliga användare, här har man lärt sig att tycka om det avvikandet man håller på med, 
vilket gör att man vill göra om det flera gånger. 

– Regelbundna användaren, till slut blir man beroende och det blir en daglig rutin. 
 
Sedan är Stämplingsteorin något som Becker diskuterar i sin bok. Stämplingsteorin innebär att 
om man bestämmer sig för att betrakta en människa som avvikare så kommer den att bli det. 
Avvikelse beskrivs som ett relationellt skeende, vi avviker alltid från något. Becker beskriver 
hur avvikares självuppfattningar och handlande formas av de stämplar som samhället sätter på 
dem.  
 
Becker menar exempelvis att den ”kriminellas” ursprungliga identitet riskerar att förändras till 
en annan identitet. Den betraktas som kriminell eftersom den en gång stämplats som en 
avvikare, och kan tänkas bryta mot andra viktiga regler. I och med detta riskerar vår 
dominerande identifikation att vara avvikare (Becker, 2006, s.41). 
 
Becker tar som exempel en homosexuell: Om en person stämplas som homosexuell, får denne 
en svagare social ställning och tillräknas särskilda egenskaper som inte stämmer överens med 
det som anses vara normalt (Becker, 2006, s.41). Har man gjort något avvikande en gång så 
riskerar man att ”förstöra” sin identitet. Den bild andra har av en förändras, man blir klassad 
lägre, man får en stämpel som avvikare vilket gör att ens liv blir svårare eftersom att man inte 
betraktas som önskevärd längre (Becker, 2006, s.43).  
 
Att bli avslöjad och brännmärkt som avvikare har hur som helst viktiga följder för det 
fortsatta sociala deltagandet och för självbilden. Den viktigaste konsekvensen är en drastisk 
förändring av individens offentliga identitet. Att begå en otillbörlig handling och offentligt 
fästas vid den ger honom en ny status, han har avslöjats som en annan än den man trodde 
honom vara. Han etiketteras som en ”bög”, ”knarkare”, ”knäppskalle” eller ”galning” och 
behandlas därefter. (Becker, 2006, s.39) 
 

Vilken rykte eller stämpel man får av sin omvärld beror också på vilket plats man har i 
samhället menar Becker. Har man dålig ställning i samhället kommer man blir behandlad och 
sedd negativt vilket påverkar individen som betraktas negativt dåligt och kanske uppmuntrar 
den att begå något avvikande. Han är ju redan avvikande enligt andra (Becker, 2006, s.42). 
Han menar alltså, som jag tidigare nämnt, att stämplingen inte bara påverkar hur andra 
människor uppfattar en viss individ utan även hur individen själv uppfattar sin självbild. 
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4. ’’… jag har egen uppfattning om vad som är rätt och fel’’  
 
I följande avsnitt kommer jag att introducera resultaten från de intervjuer jag har gjort. Jag har 
fått möjligheten att möta fyra unga invandrarmän som tidigare har suttit i fängelse och lever 
idag ute i samhället och sysslar med olika saker. Som jag redan nämnt i syftet har jag 
behandlat frågorna under fyra huvudämnen: tiden när de kom till Sverige, tiden när 
kriminaliteten började, tiden i fängelset och tiden efter fängelsevistelsen fram till nuet. 
 
Jag kommer att börja med att presentera intervjuerna i citat samt små kommentarer om så 
behövs. Därefter kommer jag att ha ett analyskapitel där jag med hjälp av Beckers teori 
analyserar alla intervjuerna. 
 
Utanförskap och diskriminering är det mina informanter mest har diskuterat under intervjuerna. 
Mycket av informanternas uttalande kan relateras till Sernhedes (2002) forskning om dagens största 
problem för invandrarungdomar i Sverige. Sernhede menar att invandrarungdomar idag lever i en 
värld där de inte känner sig välkomna i Sverige.  Dock hade de ett positivt sätt att yttra sig när det 
gällde den första tiden i Sverige. Tre av informanterna beskrev glädje och nyfikenhet: 
 
… jag älskade skolmaten, tåget, kallmjölk… och att man inte fick slå barn… jag älskade 
faktiskt Sverige i början när vi flyttade hit… det enda som var och fortfarande är keff (dåligt) 
är maten… men vad jag kommer ihåg tyckte jag om det mesta i mitt nya land. (Francis)  

En berättelse var mindre positiv, vilket kan ha att göra med att hans familj levde kvar i 
hemlandet. 
 
….shit jag saknade min familj som var kvar i *** väldigt mycket…mina syskon å mamma 
pappa var kvar där….allt jag tänkte var att jag ville ha de här i Sverige och uppleva det jag 
upplevde…andas in fresh luft…ingen som råna dig även om du går i guld kläder…..typ 
förståru…..där hemma är det annorlunda…..för mycket baxning å sånt…haha. (Simon) 
 
Annars tycker jag att deras bild på många punkter ser rätt lika ut. Informanternas beteende, 
som enligt Beckers teori beskrivs som ”avvikande”, utgörs av att exempelvis en del inte vill 
betraktas som svenskar genom sitt sätt att tala eller klä sig:   
 

… vill inte bli sedd som en svensk…jag vill va blatte (invandrare), det är respekt 
förståru..(Simon) 

Som jag under tidigare forskning avsnittet tagit upp skriver Sernhede som har forskat om 
invandrarungdomar om varför invandrarungdomar skaffar exempelvis sitt eget sätt att tala: 

Genom sättet att tala visar man vem man är, varifrån man kommer, var man hör hemma. 
(Sernhede, 2002, s.107) 

Denna berättelse är likt det David under intervjun berättat, att han inte vill bli sedd som en 
svensk eller bete sig som en svensk. Genom att vara som han är visar han att han tillhör en 
annan kultur som han är stolt över och att han avviker från mängden: 
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… vill inte bli sedd som en svensk… jag vill va blatte (invandrare), det är respekt förståru… 
(David)  

Simon säger något liknande, att han absolut inte vill passa i svenska samhället, passa in är lika 
med att bete sig falskt som många i Sverige gör, menar han: 

... att man känner sig utanför är en bra känsla..vet inte hur jag ska förklara..jag vill inte passa 
in…jag vill absolut inte bete mig som en svensk..för mycket falskhet förståru. (Simon) 

Gemensamma för alla fyra informanter är att det Becker kallar för avvikande beteendet 
började i tidiga åldern Några av dem började sno saker från affärer och började skolka från 
sina lektioner.  Liksom David och Simon berättar Daniel att han inte orkade med skolan och 
att han umgicks med andra invandrare, även svenskar som försökte vara som invandrare. Han 
berättar även att det var bråk mellan svenskarna och invandrarna på skolan.  

…började länge sen…började med baxning (att tjäla) från affären…godis.. cola haha sånt små 
skit du vet…typ jag var 16 eller nåt.. ….gick i skolan samtidigt… (Daniel) 

Daniel sade också att han med sina andra vänner betraktades som farliga på skolan: 

Jag var så trött på skolan… jag gick i skolan där det var fett (jätte) många blattar 
(invandrare)… väldigt få svennar… jag å andra grabbar började jävlas med svennarna… 
haha… men fanns sköna svennar också som ville hänga med oss och trodde de var som oss 
förståru…typ de målade graffiti å sånt…anyways…jag började mecka (tjäla) med killarna i 
skolan…skolkade mycket….hatade alla fittiga (jobbiga) lärare på skolan som alltid skulle 
prata med mig å släppa massa bullshit….det var typ så det började….men det började som en 
kul grej…jäpp. (Daniel) 

 Daniels uttalande kan relateras till Beckers teori där han beskriver att det avvikande 
beteendet inte är den enda avgörande anledningen bakom att någon blir avvikande. En 
persons sätt att klä sig, prata och dennes etniska bakgrund och utseende kan vara avgörande 
för vem som ska betraktas som avvikande och inte samt hur man behandlar människor 
(Becker, 2006, s.36). 

Till frågan om informanterna känt sig diskriminerade någon gång svarar de att de blivit 
diskriminerade vid olika tillfällen, och att de flera gånger känt av fördomar och nedvärderats 
på grund av att de bor i förorten där de flesta invandrare bor.  Här är ett exempel där Daniel 
berättar om att det finns ställen där invandrare inte är välkoma: 

Precis som David är nämligen Daniel säker på att man som invandrare inte släpps in på alla 
uteställen. Om han inte bli diskriminerad finns det speciella ställen han kan gå till, menar han. 

Precis som David är även Daniel säker på att man som invandrare inte släpps in på alla 
uteställen. Om han inte bli diskriminerad finns det speciella ställen han kan gå till, menar han: 

... jag har blivit diskriminerade massor med gånger… om jag är i förorten ingen diskriminerar 
mig men på stan till exempel på krog… det är 100 % att du blir diskriminerad om du ser ut 
som jag… haha… jag menar blatte (invandrare)… men då vet man vilka klubbar man ska 
undvika också... (Daniel) 
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Daniels uttalande om att han på en del ställen förnekas träda in kan förklaras med Beckers 
teori om när en person får falsk stämpel. Då en person falskstämplas skapar omgivningen en 
bild av personen på grund av fördomar och förväntningar samt förutfattade meningar om hur 
personen förväntas uppträda. 

Jag frågar Daniel hur han reagerar då någon diskriminerar honom: 

... jag pallar inte bli arg... jag har blivit diskriminerad så jävla många gånger att jag slutat bry 
mig… (Daniel) 

David beskriver svenskarnas fördomar mot invandrare. Dock påpekar han att det inte handlar 
om alla svenskar: 

Jag vet att det finns knasa blattar..samma sak med svennar…men många svenskar är väldigt 
hatfulla mot oss…jag har svenska kompisar som tycker om mig…min dotters mamma är 
svensk också så jag ska inte snacka skit om alla svenskar…men det finns många sjuka därute 
som kan ge dig stick till ditt hem land blickar…men bara för att det finns många såna betyder 
inte att jag ska hata alla svenskar…(David) 

Vidare började David diskutera om hur invandrare utpekas som brottslingar i media, David 
menar att invandrare är överrepresenterade när det gäller brott, men det handlar om små brott 
till skillnad svenskarnas brott som är grövre och mer planerade: 

Ja det är säkert sant att det är många invandrare som begår brott men det handlar om små 
brott… svenskarna lurar också staten, hundra miljoner men inte så ofta..men det är stor 
brott….svenskarna gör planerade brott som är stora…men vi gör små brott, små pengar…det 
är därför det är flest invandrare som sitter inne…och sen är det lättare för oss åka in... (David) 

Några av informanterna, t ex Francis, gav en detaljerad bild av utanförskap samt vad det leder 
till när man känner att man inte är accepterad/inte har lika mycket möjligheter som 
svenskarna har. Även Francis menar att anledningen till att det är fler invandrare som begår 
brott beror på att de inte har lika mycket fördelar som svenskar: 

Vi vet att vi inte har lika många möjligheter i livet som svenskarna har… därför begår vi 
brott... eller det blir lättare för oss att begå brott. (Francis) 

Simon beskriver också skillnaden mellan att komma från en svensk eller en invandrarfamilj. 
Invandrare får tungt jobb med dåligt lön. Det blir lätt att invandrarungdomar väljer kriminella 
vägen för att kunna få mera pengar på ett snabbare sätt: 

Vi har inte rika mammor och pappor… det är inte stor chans att få lyxjobb… vi får bara skit 
jobb… städare och sånt skit du vet… jobbigaste jobbet men minsta para… det är klart att man 
vill ha mera å säger till grabbarna kom vi kör yao…  (Simon) 

Daniel känner också att invandrare har det svårare att kunna få jobb där lönen är bra. Eftersom 
man redan vet att det kräver hårt arbete för att kunna få allt man vill, så väljer man att göra 
brott, menar han: 

Om man är invandrare kanske inte alla men många så har man det inte lätt, det svenskarna tar 
förgivet … asså dyra grejer är det inte lätt för oss att ha… det kan handla om en dyr jacka... 
spelar ingen roll… och om vi verkligen vill ha det blir det ännu svårare eftersom det är 
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svårare för oss att få jobb…asså bra jobb med bra cash…så vi väljer lätta vägen för att ha råd 
med sånt... (Daniel) 

Tre av mina informanter identifierar bara sig med andra invandrare. En av informanterna 
umgås/umgicks med "svenskar som försöker vara som invandrare". Detta kan relateras till 
Sernhedes forskning då han förklarar att invandrare känner igen sig bland andra invandrare, 
att de har mycket gemensamt som gör att de håller sig till varandra (Sernhede, 2002, s.88).  

Francis kan vara sig själv bara när han är med andra invandrare:  

… jag umgås bara med invandrare… jag behöver inte byta kläder eller fixa håret när jag 
umgås med mina invandrare..de bryr sig inte det för att de är som mig och tänker 
liknande……men svenskarna kan hata mig och vara fördomsfulla bara genom att se på min 
stil….utan ens att veta vem jag är… (Francis) 

Det informanterna beskrivit är upplevelsen av särbehandling och diskriminering, 
diskriminering bland annat pga. deras icke nordiska utseende. Informanterna upplever även att 
man som invandrare har svårare att få arbete. Diskrimineringen leder till fortsatt uppdelning 
och utanförskap. 

Alla informanter kommer från olika bakgrunder men har liknande erfarenheter och känslor av 
att vara invandrare och leva i Sverige. När jag frågade om varför de började syssla med brott 
fick jag liknande svar från alla, att det handlar om känslan av utanförskap och känslan av att 
inte vara delaktig i det svenska samhället. Denna känsla började i tidiga åldern, berättar de, 
och tillsammans med sina kompisar började de snatta saker från affären. 

Daniel ville som alla andra ha mp3-spelare och mobil, David umgicks med killar som 
sysslade med brott, Simon och Francis mådde allmänt dåligt. Simon fick problem med lärarna 
på skolan och började skolka och stjäla saker från affären vilket han tyckte var kul då. 
Gemensamt för alla är också att de kände sig rädda när de började stjäla från affären men efter 
att ha gjort det ett antal gånger försvann rädslan: 

… grupptryck…man är snorunge…man gör saker i grupp..men när man blir äldre och har 
gjort massa små baxningar (tjäla) i grupp så vågar man ta risk själv…asså om det är större 
brott typ som bankrån å så måste man göra det i grupp men det finns brott som är ganska 
allvarliga som man kan göra själv också … (Francis) 

Detta liknar Beckers teori om hur ett avvikande beteende kan utvecklas, att man först är 
nybörjare och testar något för första gången, blir sedan tillfälliga användare, och så 
småningom försvinner rädslan och man blir beroende (Becker, 2006, s.62): 

… klart första andra tredje gången man är rädd men när man har gjort det skit många gånger 
blir man aldrig rädd… (David) 

Francis berättade om hur media pekar ut invandrare som kriminella genom att alltid använda 
begreppet invandrare sammankopplat med dåliga händelser. Detta kan också tolkas utifrån 
Beckers stämplings teori, stämpling som media bidrar med en problembild av invandrare, som 
kan leda till att alla invandrare stämplas och döms ut på falska grunder. Dessutom menar 
Becker att stämplingen inte bara påverkar hur andra människor uppfattar individen utan även 
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vad individen kommer ha för bild av sig själv, som kan påverka eller uppmuntra individen att 
begå fler brott. 

Francis upprepar hur media kan påverka människors syn på invandrare. Man läser mycket om 
invandrare som begår brott som bidrar till att människor förknippar begreppet invandrare med 
kriminalitet, andra oskyldiga invandrare för med sig kriminalitet: 

…asså media…..enligt de är det bara invandrare som begår brott, varje gång man läser så är 
det blabla om invandrare…dom skriver alltid invandrare men igentligen dom kan bara skriva 
om händelsen utan att skriva ordet invandrare förståru…..men dom vill ge dålig bild av 
invandrare---.jag tycker att det har blivit bättre nu…det är inte längre så att man pekar ut oss 
men typ två år sen… svart hårig invandrare o så… men det är ändå media som gjort att 
människor fått dåli bild av oss… faktiskt. (Francis) 
 

Simon berättar att han försökt hitta ett jobb men inte lyckades hitta något. Detta gjorde honom 
besviken: 

… jag kommer också ihåg att jag ville skriva in mig på arbetsförmedlingen... letade jobb, 
hittade nada..vet inte varför jag inte fick skriva in mig på arbetsförmedlingen…jag vet att man 
ska vara 18 år men jag var 19….iallafall jag lyckade inte hitta jobb…då lackade jag på allt å 
gav upp…så då har man bara en väg att fixa pengar…finns det inte jobb för mig…got to do 
what a man got to do…hehe…förståru. (Simon) 

Francis hade tröttnat på skolan på grund av att det hade gått dåligt för honom och han hade 
det jobbigt med lärarna och kände då att han inte orkade med något: 

... i skolan var vi de där farliga blattarna… folk va rädda för oss...massa tjafs och bråk med 
varnenda lärare…betyg knas…när allt går sne man palla inte…man vill bara va borta... 
(Francis) 

Beskrivning av hur det kändes att sitta inne i fängelset skilde sig lite beroende på vem man 
frågade. För två av informanterna var det inte avskräckande att sitta inne, för en var det till 
och med friare att vara där än att vara ute i samhället: 

… nja asså det var inte jobbigt sitta inne… jag kan våga säga att det var skönare sitta inne… 
det ända som var jobbigt är att man inte kunde göra vardagliga saker som man tar förgivet… 
men tiden i fängelse var bästa tiden i mitt liv alltså… jag kände mig friare än i verkliga 
livet… man hade inget annat än tid... förståru… (Simon) 

Efter att ha suttit inne för första gången tänkte David att han inte skulle syssla med brott något 
mer, men efter att ha släppts fri åkte han in igen. Precis som för Simon var det inte heller för 
David så jobbigt att sitta i fängelse: 

Asså komma till fängelset eller sitta… var inget chock för mig… jag har fan sett värre… vart 
med om värre grejer… det var inte avskräckande… visst finns det saker man längtar efter där 
ute… men tro mig det finns värre grejer än att sitta i en svensk fängelse… (David) 
 
Jag frågade vidare om han då insåg att det han gjorde kanske var fel: 
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… jag har egen uppfattning om vad som är rätt å fel..jag var glad att slippa det verkliga 
livet..jag hade ingenting…känslomässig död…men det betyder inte att jag tyckte jag gjorde 
fel… (David)  

David vill inte hamna i fängelse igen mest för sin dotters skull. Han försöker jobba och få 
pengar. Dessutom håller han på att skriva en bok som kommer att handla om hans liv. Han 
berättar om hur glad han är att vara en ”blatte” eftersom han vill vara en invandrarförfattare: 

… asså jag vill inte göra det jag gjorde förr, mest för min dotters skull… så jag försöker jobba 
hårt och få pengar på lagligt sätt… hehe… kan man säga så… sen håller jag skriva min bok 
också… hoppas jag lyckas med den… det är bra att jag är blatte… för att jag vill bli en 
blatteförfattare… (David) 

Jag frågade Francis om han har förändrats som människa efter att ha suttit inne. Tiden är den 
som förändrar människan, hans förändring har inget att göra med att han suttit i fängelse 
menar han: 

Ja man förändras som människa men inte på grund av att jag har suttit inne, man förändras 
med åldern… (Francis) 

Francis sa även att man sätts i fängelse för att skydda allmänheten från farliga människor och 
för att straffa den som har brutit mot lagarna. Han kände inte att han fick hjälp från att 
återfalla i brott. 

5. Analys 

Efter att i tidigare avsnitt beskrivit mina intervjupersoners uttalande med små kommentarer 
kommer jag i detta kapitel att koppla samman intervjun med valda teori utifrån "Utanför -
avvikandets sociologi" av Becker. 

Anledning till att jag valt just denna teori är att mitt syfte med denna uppsats har varit att med 
hjälp av fyra unga invandrade mäns berättelser ta reda på och få en djupare förståelse om 
varför dessa ungdomar begått brott och samtidigt försöka sätta mig in i informanternas 
livsvärld, och Beckers syfte med sin teori är att hjälpa till med att förstå hur ett avvikande 
uppförande ska begripas. Därför anser jag att hans tankar kan hjälpa min analys och förståelse 
av mina intervjupersoner. Som jag tidigare nämnt kommer jag att använda mig av Beckers två 
begrepp: avvikande och stämplingsteorin. Dessa begrepp avser något som anses vara 
”utanför” samhällets regler.  

Som jag redan nämnt under resultatdelen var det gemensamma för mina informanter känslan 
av utanförskap och diskriminering. Eftersom de redan behandlas och betraktas som 
avvikande, först och främst för att de inte ser ut som svenskar, är det viktigt för dessa män att 
tydligt framstå som avvikande. Man vill vara annorlunda och uppfattas som lite tuff. De väljer 
sin egen stil, sitt eget sätt att tala, för att markera att de inte är som "de andra".  
 
… men svenskarna kan hata mig och vara fördomsfulla bara genom att se på min stil… utan 
ens att veta vem jag är… (Francis) 

Det Francis säger kan relateras till Beckers teori om att avvikande beteende är det beteende 
som människor stämplar som avvikande. Enligt Becker är det avvikande beteendet inte 
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avgörande bakom att någon blir avvikande. Det kan handla om en persons sätt att klä sig, sätt 
att tala, eller etniska bakgrund som bestämmer om personen ska betraktas som avvikande eller 
inte.  
 
Även om jag bor i Sverige, kanske har svensk pass å allt det dära kommer jag ändå vara den 
där svartskallen, förståru vad jag menar? (David) 
 
Mina informanter har en kriminell historia bakom sig, men när de särbehandlas och 
diskrimineras har det inte att göra med att de har varit kriminella utan det är pga. sin 
härkomst/icke europeiska utseende som de tycker omgivningen diskriminerar dem.  Av att 
vara en man och invandrare får man en stämpel som brottsling eller avvikare. Detta gör också 
att en del ungdomar "kan börjar leva efter rykten", som Simon uttryckte det: 
 
… grejen är folk tror redan jag är farlig, a… när jag går sätter mig bredvid en svensk tant på 
tunnelbanan; försöker hon hålla hårt i sin väska för hon tror jag ska råna henne. Det är 
fucktup, även om jag inte är kriminell så är jag kriminell i andras ögon förståru? Då kan man 
lika gärna va en sån… det är fucktup men sant.  (Simon) 
 
Simons upplevelse kan relateras till Beckers teori, att stämplingen inte bara påverkar hur 
andra människor uppfattar en viss individ utan även hur individen själv uppfattar sin självbild: 

Att bli avslöjad och brännmärkt som avvikare har hur som helst viktiga följder för det 
fortsatta sociala deltagandet och för självbilden. Den viktigaste konsekvensen är en drastisk 
förändring av individens offentliga identitet. Att begå en otillbörlig handling och offentligt 
fästas vid den ger honom ny status. (Becker: 1963, s 39) 

 Informanterna sökte sig till andra invandrare som är ”lika” dem för att få värderingar och 
bekräftelse och som Becker skriver leder detta i sin tur till att de som blir utstötta förlorar 
sociala band vilket i sin tur leder till utanförskap.  När man betraktas som avvikande och blir 
utstött leder det till att man söker sig till andra som är ”lika” en själv. Vad mina informanter 
beskriver och säger kan tolkas som exempel på vad stämplingsteorin anför. De blir utpekade 
som avvikare och blir behandlad därefter.  
 
Informanterna upplevde att de har dålig ställning i samhället, de behandlas och blir sedda som 
negativa. Detta kan relateras till Becker, som menar att man som individ blir påverkad och 
uppmuntras att avvika när samhället och omgivningen behandlar och ser en negativt (Becker, 
2006, s.42). 

Informanterna uttryckte vid vissa tillfällen att media sprider dåliga rykten om invandrare. 
Följden av detta blir missuppfattningar och negativa reaktioner mot dem från omgivningen.  

… orka kriga (kämpa) för å visa att man inte är den de tror, hur länge ska man kriga för å visa 
att man är en bra invandrarkille… man gör sin grej istället… (David) 

Det David säger är att man som invandrare kommer att betraktas som dålig eller farlig vad 
man än gör, och det är hur andra ser på dem som kan vara anledning till att de så småningom 
börjar leva efter omgivningens förväntningar, vilket kan relateras till Beckers teori, där han 
menar att då andras uppfattningar och attityder till en själv formar ens egen självbild, 
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resulterar stämplingen i att individen med tiden förändrar sin självuppfattning i enlighet med 
omgivningens beräkningar och attityder (Becker: 1963, s 39).  

6. Sammanfattande diskussion 

I min uppsats har jag bara försökt att fokusera på invandrarungdomar med kriminella 
bakgrunder, men det blev svårt att hålla sig bara inom detta ämne. Det blev mer av 
invandrarungdomars möte med det svenska samhället, men genom att belysa mötet med det 
svenska samhället kan man lättare förstå vad som har påverkat och kan påverka andra 
invandrarungdomar att hamna i kriminalitet. 

Jag har då som sagt försökt att ge en bild av invandrarungdomar som tidigare suttit i fängelse. 
Det jag fått fram av dessa unga män i de kvalitativa intervjuerna tyder på att de inte känner sig 
hemma i det svenska samhället. De diskrimineras på grund av sin härkomst, de tappar hoppet 
vilket leder till de tillsammans med andra i samma situation bildar en grupp. De upplever att 
de behandlades och betraktades som avvikare. Detta gör då att de börjar leva efter 
förväntningarna andra har av dem.   

Informanterna kände också att det mål de har i livet genom bristen på möjligheter blir 
omöjliga att uppnå, vilket leder till att de försöker uppnå sina mål på olagligt sätt. 
Språksvårigheter och svårigheten att skaffa ett jobb minskar möjligheten att uppnå det mål de 
vill uppnå. Då har dessa ungdomar hitta annat sätt att skaffa sig pengar. Vidare är det 
upplevelse av diskriminering som verkar vara avgörande för brott bland dessa ungdomar.  

När Becker skriver om ett avvikande beteende, förklarar han detta bland annat med att 
samhället sätter regler, och om dessa regler inte följs så kommer den som bryter mot denna 
regel stämplas som avvikande. Det är alltså samhället som avgör vem som har ett avvikande 
beteende. 

 Men först och främst upplevde mina informanter att de betraktades redan som avvikare bara 
av sitt ”invandrarutseende”. Detta gjorde att det blev lättare för dem att syssla med det 
omgivningen förväntar sig från dem. Därför tycker jag att mina informanters kriminalitet 
känns “ofrivillig”.   

Under intervjun berättades också om medias makt att svartmåla invandrare och förorten. 
Medias sätt att peka ut invandrare som dåliga och kriminella som leder till att andra 
kategoriserar svenskar och invandrare vilket i sin tur leder till ett ”vi och dem”-tänkande 
utvecklas, vilket märktes tydligt i mina intervjupersoners uttalande.  

I brist på kunskap har många lätt att döma alla invandrare som kriminella eller förknippa 
kriminalitet med invandrare. Brist på kunskap kan leda till att man drar alla invandrare över 
en kam, och medias makt att måla ut invandrare som kriminella gör saken ännu värre. Under 
intervjuerna märktes också att dessa mäns distansering till det svenska samhället och svenskar 
ibland känns stark.  
 
Något som kanske många av oss glömmer tänka på är att invandrarbrott inte beror på 
kulturella skillnader, utan hänger samman med det jag redan beskrivit tidigare om 
diskriminering och utanförskap, som mina informanter förklarat för mig.  
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En av informanterna tog även upp synen på invandrarkvinnor, men jag valde att inte ta upp 
det i min uppsats eftersom jag måste begränsa mig. Han menade då att invandrarkvinnor ses 
som förtryckta. Denna bild är också frambringad av media. Detta är annat intressant område 
att forska vidare i.  
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8. Bilaga  
Frågeställningar till informella intervjuer: 

Bakgrund 

Ålder 

Bor 

Vilket land 

Skolan 

Intressen  

1. När de kom till Sverige  

Hur gammal var du? 

Vem kom du med och varför?  

Vad tyckte du om att göra? 

Vad tyckte du om Sverige? 

2. Tiden när kriminaliteten började 

Vad sysslade du med? 

Hade du många vänner? 

Hur gammal var du när du begick brott för förstagången? varför? 

Visste någon vad du höll på med? 

Hur upplevde du dig själv och det du gjorde? 

Tänkte på du vad det kunde leda till?  

3. I fängelset 

Hur länge fick du sitta inne? 

Hur upplevde du din situation och dig själv? 

Vad saknade du mest? 

Lärde du dig något?  

4. Efter fängelset/nu 

Vad sysslar du med nu? 

Känner du att du har förändrats som person efter att ha suttit inne?  
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Känner du dig trygg? 

Hur ser din framtid ut? 

Vad anser du om kriminaliteten bland invandrare i Sverige? 
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