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Förord 

 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla personer som har gjort denna uppsats möjlig. 

Främst vill jag tacka mina respondenter som öppet berättat och delat med sig av sina 

erfarenheter och livshistoria. Det är ni som har gjort denna uppsats möjligt. Jag vill även rikta 

stort tack till min handledare Allen King för all stöd under handledningstimmarna genom att 

konstruktiv feedback och kreativa idéer som har underlättat min forskningsarbete. Min sista 

tack går till mina kurskamrater och min make Petter som har stöt och uppmuntrat mig under de 

här tre åren på sociologi programmet. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och hitta förståelse om vad som har varit avgörande 

för att mina respondenter ska ha kunnat lämna en kriminell livsstil och identifiera möjliga 

vändpunkter. Huvudfrågeställning är att ta reda på vilka faktorer som varit verksamma för att 

kunna lämna en kriminell livsstil. För att kunna besvara frågeställningarna och identifiera 

möjliga vändpunkter har studien utgått från en kvalitativ metod. För att kunna hitta sådan 

information för studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex före detta kriminella 

män. För att förstå och analysera empirin har jag använd mig av Hirschis sociala kontrollteori 

och fyra tidigare forskning om faktor som har betydelse för att bryta med kriminalitet. 

 

De bidragande faktorerna till respondenternas upphörande av sin kriminella livsstil är främst 

familjen och den egna styrkan. Vidare har dessa  faktorer lett till andra förändringar i 

respondenternas liv. För att fortsätta och  upprätthålla ett liv utan kriminalitet har även 

miljöombyte och byte av umgänge samt andra instansers hjälp från samhället har varit 

bidragande.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate and find an understanding of what has been crucial 

for my respondents to be able to leave a criminal lifestyle and identify possible turning points. 

The main issue is to find out what factors have been used to leave a criminal lifestyle. In order 

to answer the questions and identify possible turning points, the study has been based on a 

qualitative method. In order to find such information for the study, semistructured interviews 

were conducted with six former criminal men. To understand and analyze empirically, I have 

used Hirschi's social control theory and four previous research on factors that are important for 

breaking crime. 

 

The contributing factors to respondents' cessation of their criminal lifestyle are primarily the 

family and their own strength. Furthermore, these factors have led to other changes in 

respondents' lives. In order to continue and maintain a life without crime, environmental change 

and exchange of social assistance, as well as other bodies' assistance from society, have been 

contributing. 
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1. Inledning & Bakgrund 

Ämnet  kriminalitet är något som alltid har intresserat mig men intresset har förstärkts allt mer 

under de här tre åren på sociologiprogrammet. Dagligen får vi höra via nyheterna och andra 

sociala medier där brottslighet och narkotika blir belyst som ett samhällsproblem. Samt att 

brottsstatistiken i Sverige ökar och vilka satsningar som ska göras för att minska och motverka 

kriminalitet. Från mitten av 80-talet har ett högre fokus lagts på risk och säkerhet. Nu lever vi 

mer och mer i ett kontrollsamhälle där kriminalpolitiken har kommit att handla mer om att göra 

samhället tryggare för de som är laglydiga än att bekämpa själva kriminaliteten (Andersson & 

Nilsson, 2009). Det man oftast får höra i samhället är hur vissa individer eller grupper hamnar 

i kriminalitet och vilka riskfaktorer som är bidragande till att dessa personer hamnar där. 

 

Ämnet kriminalitet har generellt en negativ klang och belys ständigt av massmedia med 

negativa termer. Massmedia fokuserar på vilka typer av människor som ligger bakom brottet 

och hur stor andel de är och detta gör att personer som kommer till en vändpunkt och upphör 

med sin kriminella livsstil hamnar i skymundan. Trots att media inte uppmärksammar vilka 

faktorer som ligger bakom att en person slutar vara kriminell så engagerar sig fler och fler 

samhällsaktörer i att jobba med frågan. KRIS är ett exempel på föreningar som finns nästan 

över hela landet. KRIS är en frivilligorganisation där före detta kriminella jobbar ideellt, deras 

syfte med arbetet är att hjälpa personer som försöker ta sig ur en kriminell livsstil (KRIS, 2018). 

 

Att upphöra med en sådan livsstil är sällan lätt och under upphörandeprocessen stöter många 

kriminella på förhinder. Vem är jag utan kriminalitet? Hur ska jag försörja mig? Vad vill jag 

vinna eller förlora med detta åstadkommande? För att kunna ta ett sådant avgörande beslut 

krävs mycket av individen.  För att få in en inblick i hur denna process går till och vilka 

vändpunkter som har varit avgörande för den kriminellas beslut så anser jag att det bästa sättet 

är att intervjua före detta kriminella där de fritt få berätta om vägen från en kriminell livsstil till 

en vardag utan kriminalitet baserat på deras egna erfarenheter.  

 

Det är viktig att belysa vikten av det som bidrar till denna vändpunkt för att kunna hjälpa fler 

personer att ta sig ur en kriminell livsstil. Uppsatsen har för avsikt att hitta förståelse för hur en 

person med kriminell livsstil kommit fram till en vändpunkt och blir icke kriminell samt att 

identifiera eventuella vändpunkter. Innan jag börjar undersöka faktorer som har varit 

bidragande för respondenternas upphörandet av det kriminella livet så kommer jag därför att 

försöka ta reda på möjliga bakomliggande orsaker till att de började med kriminalitet. Detta 

görs för att både jag och den som läser studien ska få en helhetsbild av respondenternas tidigare 

liv. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att söka förståelse för vad som medverkar till att personer med en kriminell 

livsstil lämnar det livet och kommer till en vändpunkt. 

 

➢ Vilka faktorer har varit verksamma för att kunna lämna en kriminell livsstil? 

➢ Vad som har motiverat till att inte få återfall? 

➢ Vilka resurser har varit stöd för att inte återfall? 

 

1.2 Avgränsning 

För att möjliggöra relevanta svar som möjligt på mina frågeställningar så krävs det en 

avgränsning. Avgränsning som är gjorts är att endast intervjua före detta kriminella som har 

genomgått en sådan  livsförändring i Sverige. En ytterligare avgränsning har gjorts gällande hur 

länge dessa respondenter har varit fri från kriminalitet och det är att de har varit fri från 

kriminalitet över 3 år. Anledningen till denna avgränsning är att jag anser att dessa personer har 

hunnit ställa in sig på det nya livet och reflekterat över deras val. Vidare avgränsning som är 

gjort är att inte ta hänsyn till respondenternas kön, ålder eller etnicitet när det kommer till 

urvalet. Anledning till denna avgränsning är att jag anser att begå avvikande handling har inte 

med ålder, kön eller etnicitet att göra då varje individ är kapabel till att begå brott. 

 

 

1.3 Disposition 

I det första avsnittet presenteras en inledning/ bakgrund följt av en problemformulering. 

Därefter presenteras syfte, frågeställningar samt avgränsning, vilket följs upp av tre 

begreppsdefinitioner då dessa begrepp är centrala för studien. Efter det redovisas fyra tidigare 

forskningar och en teori, för att studien ska med hjälp av dessa kunna tolka det framkomna 

intervjumaterialet. Sedan följas upp av metoden som belyser studiens tillvägagångssätt i en 

beskrivning av intervjuguiden, urval, datainsamling samt kodning. Vidare behandlas 

metodproblem, validitet och reliabilitet samt de etiska principerna. Efter metodavsnittet följer 

en presentation av resultat och analys. Studien avslutas med en diskussion följt av bilagor samt 

referenslista. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Avsnitten ämnar att förklara begreppen kriminell och kriminell livsstil samt en kort förklaring 

av 12 stegsprogrammet. Då dessa begrepp är centrala för hela resonemanget som förs i 

uppsatsen så är det av betydande vikt att förtydliga vad de betyder. Då det finns olika 

synonymer för begreppet kriminell livsstil inom den kriminologiska forskningen så kommer jag 

i denna studie att använda mig av andra begrepp som kriminell karriär för att beskriva samma 

fenomen. 
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1.5 Kriminell/ kriminell livsstil 

Nationalencyklopedins (2018) definition av kriminalitet är när en individ begår 

straffbara/olagliga handlingar, de som bryter mot lagar som är straffbelagda kallas för 

kriminella (Nationalencyklopedin, 2018). Livsstilen kan ses som ett mönster av beteenden som 

personen inte kommer ur och upprepar i tid och otid. När individen  inte vill möta livet på livets 

villkor då tar man till andra livsstilar som en flykt från verkligheten (Bergström, 2012). Gunnar 

Bergström (2012) beskriver i sin bok Kriminalitet som livsstil vilka faktorer som har betydelse 

för att individen ska utveckla sin kriminella karriär. Bergström (2012) menar att det är viktig 

att göra åtskillnad mellan livsstilskriminella och engångsförbrytare. En individ som har brutit 

mot lagen en gång kallas för engångsförbrytare, medan individer som begår olagliga handlingar 

gång på gång och har suttit av och till i fängelser kallas för livsstilskriminella då de försörjer 

sig genom att begå brott (Bergström, 2012). Det utvecklas ett specifikt tankemönster i varje 

individs känslor och tankar. Människan grundar sina livsvillkor och val baserat på de tankarna 

och känslorna och utvecklar därifrån en identitet. Beroende på vilka val individen ställs inför i 

livet så påverkas tankemönstret, antingen avvikande tankemönster eller accepterade 

tankemönster. Enligt Bergström (2012) för att en kriminell ska ha möjligheten att upphöra med 

sin kriminella livsstil i framtiden bör det destruktiva tankemönstret ändras, förändringen av 

tankemönstret kan vara en avgörande faktor för att individen ska leva ett liv utan kriminalitet. 

 

1.6 Ett andligt program (12 stegen AA) 

Begreppet alkoholist eller alkohol nämns inte en enda gång förutom i det första och det tolfte 

steget i 12 stegsprogrammet (se bilaga 3). Oavsett vilken självhjälpsgrupp man deltar i kan man 

ändra på talesätten så det passar i just denna grupp. Gäller det alkoholism är man maktlös inför 

alkoholen, narkomanen är maktlös inför droger. Förslag på hur man kan kontrollera sitt liv är 

det första steget. Oavsett om personerna vill vara med i en grupp eller ta sig igenom stegen på 

egen hand kan de följa dem tolv stegen även om tanken är att det ska göras i grupp för att kunna 

få stöttning av de som genomgår samma sak och känner igen sig i andras situation. När det 

berättas om tolvstegsprogrammet kommer ofta andlighet och religiöst på tal. I många steg 

nämns just Gud. Från början när programmet formulerades var det oftast kristendomen man 

hänvisades till men med tiden har det blivit betydligt bredare och nu har man nästan helt bytt 

ut Gud mot att benämna det som Högre makt. Man gjorde ett tillägg i steg 3 ”Gud sådan vi 

uppfattar Honom”. Vid användandet av Högre makt istället lägger den berörda in sin egen 

tolkning av vad den högre makten kan vara. Det kan vara en annan religions gud, sina barn eller 

någonting annat som man ser som den högre makten. Nu när tolvstegsprogrammet funnits en 

tid är det tusentals narkomaner, alkoholister och medberoende som med hjälp av varandra i 

grupperna lyckats styra om sina liv och är nu nyktra (Bergström,2010). 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras fyra tidigare forskning som jag har funnit intressant för uppsatsen 

då jag anser det vara till stöd för tolkning av det insamlade resultatet. Med syftet i beaktande 

anser jag att dessa tidigare forskning är av betydande då de belyser faktorer som är bidragande 

till individens upphörande av kriminalitet. 

 

2.1 Faktorer av betydelse för att bryta en kriminell livsstil  

Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar  är en 

avhandling skriven av Anders Nilsson (2002). Studien är baserad på en intervjustudie av 346 

före detta fångar. Fokuset i avhandling är mest på vad som kännetecknade för vissa individer 

att få återfall i kriminella banor. Nilsson (2002) menar att det finns en koppling mellan 

brottslighet och brist på resurser. Sociala relationer, jobb, bostad och utbildning är några 

exempel på resurser och ett exempel på det är när en individ är arbetslös då rör det sig om social 

exkludering. En annan faktor som kan ha negativ påverkan på individens resurser är 

fängelsestraff, då den straffade får svårt att hitta ett laglig jobb för att  kunna ordna bostad. En 

fråga som är central i Nilssons (2002) undersökning och ställs till en del av fångarna är, vad 

som skulle krävas för att de inte ska hamna i fängelse igen. En del av fångarna svarar för att 

inte åka tillbaka i fängelse behöver man en stabil ekonomi, vara drogfri, ordna jobb och bostad 

samt att få bestämma över sina egna sociala kontakter. Nilssons studie visar att bristande 

resurser har stor påverkan på återfallsrisken bland individer med kriminell bakgrund. Resultatet 

visar att av de 346 intervjupersonerna hade 43 procent av dem fått återfall i brott. Ett annat 

exempel på forskning om vad som krävs för att ta sig ur en kriminell livsstil och inte få återfall 

i kriminalitet är Pawel Chylicki (1992) avhandling (Att upphöra med brott, vägar ut ur den 

kriminella karriären). Han belyser i sin studie hur individer med en kriminell livsstil avslutar 

eller tar avstånd från sin kriminella karriär och dessa avgörande orsaker till upphörande av den 

kriminella karriären identifierar han som relationer, uppväxtmiljö, missbruksproblem. 

Författaren kommer fram till i sin avhandling hur viktig samhällsrollen är för den kriminella då 

den som är i återfallsgruppen utsatts för samhällsingripanden i förhållande till de som inte fått 

återfall. Chylicki (1992) påpekar även att individer som har haft ett långt fängelsestraff löper 

större risk för återfall. Detta kan kopplas till Nilsson (2002) avhandling om att fängelsestraff 

påverkar individens resurser, då den som suttit av sitt straff har svårt att få jobb eller ordna 

bostad då de sociala banden till samhället inte är starkt. Ytterligare en faktor som kan vara 

bidragande till att individen med kriminell livsstil upphör sin kriminella karriär är att man 

tröttnat på den livsstilen och upplever den spänningsfyllda tillvaron som påfrestande. Slutligen 

resonerar Chylicki (1992) att åldern är en till faktor vid upphörande då ett kriminellt beteende 

tenderar att minskas när åldern stiger. Utöver de resonemangen som förs av Nilsson (2002) och 

Chylicki (1992) så argumenterar Birgitta Ryden-Lodis (2008) i sin avhandling ( Lyckas mot 

alla odds. Protektiva faktorer vid upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet) om att 

individens personlighetsdrag har stor betydelse för om den ska upphöra eller få återfall i 

kriminalitet. Författaren har valt att studera olika personlighetsvariablers betydelse för individer 

med kriminellt beteende som får återfall. Författaren har i sin studie genomfört en 
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regressionsanalys av hundra manliga återfallsförbrytare. Undersökningen visar att män som har 

suttit i fängelse antal gånger lättare återfaller i  kriminalitet i jämförelse med 

förstagångsförbrytare. Vissa personlighetsdrag som irritabilitet och sensationssökande 

egenskaper har betydelse för om en person avslutar eller utvecklar sin kriminella karriär. För 

att en individ ska lämna sin kriminella livsstil måste det finnas flera faktorer menar Ryden 

(2008) i sin studie. En viktig faktor är att individen har en eget bostad för att kunna få tillgång 

till ett privatliv. Dessutom bör personen inte ha ett pågående alkohol eller drogmissbruk. Vidare 

skriver Ryden (2008) i sin avhandling att ha en sysselsättning eller arbete har stor betydelse för 

individen som lämnar en kriminell livsstil då en sysselsättning som ger ekonomisk trygghet 

minskar risken att personen begår brott. En till betydande faktor för den kriminella är att bryta 

från gamla umgängen som har haft negativ inverkan på en och ersätta det med en bra social 

integration och en familj som man har god relation till. Utöver alla ovanstående faktorer som 

Ryden (2008) nämner så krävs det att personen har en inre motivation och en vilja att förändra 

och tro på att en framtid utan kriminalitet, har individen den inre drivkraften kan det betyda att 

den har tröttnat på ett liv som kriminell och risken för återfall minskas. 

 

Termen vändpunkter, eller turningpoints, återkommer i olika forskning som redogör 

avståndstagande från kriminalitet (Lauber & Sampson, 2003). Enligt Lauber och Robert J. 

Sampson (2003) anser att begreppet Turningpoint /vändpunkt kan användas både i positiva och 

negativa sammanhang och av den anledning har begreppet inte fått något speciell värdering i 

denna uppsats. Det som har avgjort vilken bemärkelse begreppet ska få sin riktning i har varit 

respondenternas berättelse. 

Lauber och Sampson (2003) menar att brottslighet är dynamisk och att över tiden kan individen 

förändras. Bara för att man begått brott betyder det inte att man alltid behöver göra det då 

tankesättet går att ändras så man inte längre känner ett driv för att begå brott. Av att ha studerat  

tidigare kriminella personer kan man hitta orsaker till varför en del lyckas bryta med det 

kriminella livet och andra fortsätter på den kriminella banan. De som lyckas lämna det livet 

bakom sig har nått till den punkten i livet som här benämns som “Vändpunkten”. I dem 

studierna som Lauber och Sampson (2003) har gjort kan man se att det i det flesta fallen är 

händelser i livet som stärker sociala band och därigenom ger en positiv vändning i individens 

liv. Lauber och Sampson (2003) tar upp byte av bostadsområde, militärtjänstgöring eller 

giftermål som några av dessa händelser i livet som kan tolkas som avgörande för att individen 

ska påbörja sin “vändpunkt”. Dessa vändpunkter i livet är det som hjälper till att bryta med sitt 

gamla liv och stärker individen och ger de påtryckningar som kan behövas för att skapa nya 

rutiner som leder till förändring av livet. Lauber och Sampson (2003) poängterar att under hela 

människans liv uppstår vändpunkter som ger skäl till förändring, det gäller bara att individen 

anser dessa vändpunkter som nog stora för att få kraft att genomföra förändringen. 

 

I samtliga tidigare forskningar är huvudteman återfall i kriminalitet men dessa huvudteman har 

flera olika inriktningar. Underkategorierna till återfall i kriminalitet är faktorer som social 

påverkan, ekonomiska resurser (arbete, bostad) familjens betydelse och samhällets roll. Det  

som samtliga avhandlingar har gemensamt är att för att en individ med kriminell livsstil ska 

komma till en vändpunkt och upphöra sin karriär och inte får återfall så krävs det att de har en 
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sysselsättning i form av ett betalt arbete, byte av bostad/ miljö eller familj. Min tolkning av 

ovanstående forskningar är att det som hindrar individen att inte begå brottsliga handlingar är  

även det som kan få individen att upphöra med kriminalitet. 
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3. Teori 

Som teoretisk underlag kommer jag att använda mig av Travis Hirschi (1969) social 

kontrollteori. I förhållande till uppsatsen syfte och problemformulering anser jag att denna 

teori kan hjälpa mig att förstå och tolka resultatet, då social kontrollteori lyfter relevanta 

aspekter kring ämnet och med hjälp av det kan möjliga vändpunkter identifiera .  

 

3.1 Social kontrollteori- sociala band 

Hirschis social kontrollteori är ett centralt begrepp inom kriminologi, vilket är återkommande i 

forskningar kring avståndstagande från kriminalitet. Social kontrollteori har en sociologisk 

koppling då den har för avsikt att lägga tonvikten på sociala band, vilket innebär att så länge 

människor har stark band till det konventionella samhället så begår de inte brott. Ett 

“konventionellt samhälle”  karakteriserar ett majoritetssamhället där samhället redan har ett 

rådande normsystem som bedömer vad som är traditionellt (Hirschi, 1969). Social kontrollteori 

lyfter fram betydelsen av skolan och familjens roll i människans socialisationsprocess och 

kraften ur de olika sociala banden. Bergström (2012) ger sin tolkning av Hirschis åsikt om 

kriminalitet och hans tolkning är att om individen saknar bindningar till familj och skolan är 

risken för att hamna i kriminalitet större (Bergström,2012). Enligt Hirschi (1969) omfattar 

kontrollteori fyra olika element som tillsammans skapar sociala band, det vill säga att det 

kopplar samman samhället med individen till ett laglydig och norm anpassat beteende, dessa 

sociala band är: anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse (Hirschi, 1969). 

 

Anknytning innebär att människor utan anknytning känner sig “fri att avvika” från de sociala 

normerna som finns i samhället. Hirschi (1969) menar att sociala band innefattar förväntningar 

och åsikter  som andra individer har på en och en del av förväntningar är att vara mottaglig för 

den rådande normen. För att en individ ska klassas ha en stark anknytning ska den ha en 

emotionell närhet till familjen, vänner, skola och andra i sin omgivning då dessa ses som de 

mest betydelsefulla faktorer för att personen ska vara laglydig och normföljande. Anknytning 

sker  främst till personens föräldrar i början av dennes liv och fram till ungdomsåren och detta 

skapar troligtvis förutsättningar för individen att knyta an till övriga delarna av samhället såsom 

skola och vänner. För att anknytningen ska betraktas som god bör det finnas förtroende mellan 

barnet och föräldrar där man fritt får uttrycka sina känslor och åsikter. För att som barn kunna 

få lära sig känslan av vad som är rätt eller fel och respektera regler och lagar krävs det att 

relationen mellan föräldrarna och barnet är stark. Vidare menar Hirschi (1969) att när individens 

sociala band är svagt till föräldrarna så kan det vara lättare att ungdomen knyter sig till 

kriminella gäng och umgås med likasinnade människor som en själv. Hirschi (1969) tydliggör 

att om en pojke struntar i skolan och inte visar respekt för vad skolan står för kan detta tentera 

i att den inte heller respekterar de samhälleliga reglerna. Av denna anledningen kan individen 

ha lättare att begå brottsliga handlingar då den samhälleliga reglerna har förlorat sin legitimitet 

hos individen. 



 

8 
 

Det andra elementet i sociala band är åtagande vilket innebär att som individ har man gjort 

konventionella investeringar i form av engagemang och handlingar som stämmer överens med 

samhällsordningen. Att individen har investerat energi och tid i sin livsstil, vilket kan handla 

om utbildning, arbete men även ett hederligt liv. Hirschi (1969) menar att ett övervägande av 

vad man har att förlora brukar vara ett sätt att få individen att tänka om innan de begår kriminella 

handlingar. Hirschi (1969) påpekar att personer som  överväger att begå brott även brukar tänka 

på de eventuella konsekvenserna som handlingen kan få som påföljd, alltså att göra en 

jämförelse mellan investeringarna man har gjort gentemot påföljden man skulle kunna få av 

den brottsliga handlingen. Enligt Hirschi (1969) blir det svårare för individen att falla för ett 

avvikande beteende om den har starka åtagande då man är rädd om sina investeringar. 

 

Hirschi (1969) förklarar det tredje element i sociala band som delaktighet och med det menar 

han att möjligheterna till att begå brott bör kunna minimeras genom att involvera individer i 

olika normföljande samhälleliga kontexter. Med delaktighet menar Hirschi (1969) att vara 

involverat i olika konventionella aktiviteter liksom arbete, sporter, engagemang i skolan eller 

vara med i någon förening. Att involvera människor i aktiviteter resulterar det sig i att de 

blir  upptagna, vilket gör att man måste hålla sig till avtalade tider och planer och detta menar 

Hirschi (1969) minskar möjligheten för att engagera sig i kriminella handlingar. Utifrån 

Hirschis förklaring av åtagande och delaktighet kan man säga att dessa två element är 

sammankopplade, eftersom delaktigheten i de konventionella aktiviteter betecknar styrkan av 

de åtagande som individen har.  

 

Det fjärde och sista elementet kallas för övertygelse. Hirschi  (1969)  menar att det finns ett 

gemensamt värdesystem för alla människor i samhället. Trots det så skiljer sig människors 

övertygelse åt gällande vad som är rätt värdesystem och det är olika från person till person. 

Dessa övertygelse innefattar våra värderingar och attityder, har individen en positiv inställning 

till samhällets regler och lagar och följer det rådande normsystemet så höjs inte risken till 

lagöverträdelse. Övertygelse är därför den fjärde aspekten av sociala band då den har inverkan 

på i vilken utsträckning individer är benägna att begå kriminella handlingar (Hirschi, 1969). 

 

Hirschi (1969) förklarar att anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse är i korrelation 

med varandra då dessa fyra olika element tenderar att förstärka varandra, om individen har 

anknytning och åtagande i de konventionella samhället brukar det inte vara ovanligt att vara 

bunden även i de andra tre aspekterna. 
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4. Metod 

I kommande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Jag redogör för val av metod, 

intervjuguide, urvalsgenomförande, tillvägagångssätt vid kontakt, kvalitativ datainsamling, 

bearbetning av kvalitativ data samt uppsatsens styrka i form av begreppen validitet och 

reliabilitet och en bedömning av tillförlitlighet och trovärdighet. Etiska principerna samt 

eventuella metodproblem kommer att redogöras.  

 

4.1 Metodval 

Vid forskning finns det två typer av metod: kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman, 2011). 

Jag anser att den kvalitativa metoden är lämpligt för min studie då det brukar vara mer inriktad 

på ord och dennes ambition är att skaffa sig förståelse till skillnaden från kvantitativ metod då 

den används när man eftersträvar siffror eller statistik. I denna studie har jag valt en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom min studie har för avsikt att hitta förståelse kring de faktorer som 

bidrar till denna vändpunkt hos personer som har gått från en kriminell livsstil till ett liv utan 

kriminalitet. Enligt Bryman (2011) vid insamling och analys av data är tolkning och beskrivning 

av empirin en viktig del. Vidare menar Bryman (2011) att kvalitativ metod fokuserar på hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Med stöd av uppsatsen 

problemformulering, syfte och frågeställning som grund för min studie bedömer jag kvalitativa 

metod som tillämpningsbar.  

 

4.2 Intervjumetod 

Bryman (2011) Förespråkar den kvalitativa forskningsintervjun när man vill undersöka 

människors upplevelse kring någonting. Eftersom studiens avsikt är att undersöka och hitta 

förståelse om vad som har varit bidragande för att respondenterna ska kunna lämna en kriminell 

livsstil så går detta ihop med Brymans (2011) resonemang. För att kunna få tillgång till 

information för uppsatsen empiri har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där 

respondenternas fått berätta fritt om sina personliga erfarenheter. (Bryman, 2011). Med 

semistrukturerade intervjuer menas att man använder sig av ett färdigt frågeschema som följs 

upp av fördjupningsfrågor. Beroende på hur respondenterna svarar under intervjun kan 

ordningen på frågorna variera (Bryman, 2011). Krag Jacobsen (2011) menar att om frågorna är 

öppet formulerade innebär det fler svarsmöjligheter och detta i sin tur ger mer åsiktsutrymme 

för respondenten (Krag Jacobsen, 2011). Detta har jag tagit i beaktande i intervjuguiden (se 

bilaga 2) samt med utvalda teman med hänsyn till uppsatsens syfte. Frågorna har framförallt 

varit av När-Var-Hur karaktär, där frågorna utgår från det som nyss sagts för att intervjun ska 

bli sammanhängande. Slutna frågor i form av demografiska frågor har använts i inledningen av 

intervjun, frågor handlar om respondentens ålder, utbildning och yrken. Dessa frågors syfte är 

att reda på respondentens sociala förhållanden då det anses vara relevanta för studien (Krag 

Jacobsen, 2011). Vidare har även hypotetiska frågor ställts när intervjuaren inte svarat utförligt 

eller att intervjun gått långsam. För att undvika eventuella oklarheter av informationen 
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respondenterna har angett har även sammanfattande frågor används och detta har i sin tur hjälpt 

till att bygga en tillit mellan intervjuaren och respondenten (Krag Jacobsen, 2011). 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Med tanken på uppsatsen syfte har det behövts specifika individer som kunde svara på 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). För att kunna komma i kontakt med respondenter som har 

en kriminell bakgrund och har levt en kriminell livsstil så var min första tanken 

kamratföreningen KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället), en ideell förening bestående av 

före detta kriminella och missbrukare som hjälper och vägleder andra personer som har varit i 

samma situation som de själva tidigare, att hålla sig borta från kriminalitet och droger (KRIS, 

2018). Jag hade kännedom om föreningen sedan tidigare och visste att föreningen har 

medlemmar som är individer med en kriminell bakgrund. Kamratföreningen KRIS finns på 

flera ställen i Sverige men jag tog kontakt med föreningen på en ort via ett telefonsamtal och 

fick kontakt med företrädaren. Företrädaren på KRIS var själv intresserad av att ställa upp på 

intervju och företrädaren skulle fråga föreningens medlemmar och ge ut informantbrevet (se 

bilaga 1) om de var intresserade av att ställa upp som respondenter. För att kunna besvara 

studiens syfte har urvalstrategin utgått från det som kallas målinriktat urval av Bryman (2011). 

Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som när man vänder sig till en organisation som har 

relevanta personer för forskarens studie. Vidare i urvalsprocessen har en ”gatekeeper” används 

som enligt Bryman (2011) beskrivs som ”en grindvakt” och med det menas att genom 

kontaktpersonerna får man kontakt med andra eventuella respondenter. De tillfrågade 

medlemmarna hos KRIS ville inte delta i studien på grund av att de var under  pågående process 

då de hade varit fria från kriminalitet i mindre än sex månader. Då KRIS företrädaren hade 

blivit min kontaktperson erbjöd denne sig att kolla runt med andra som eventuellt skulle kunna 

vara intresserade av att delta i studien. Gatekeepern på KRIS skall inte ha arbetat med 

respondenterna utan den visste vilka dessa personer var från tiden då de var aktiva i KRIS. Lika 

här har övriga respondenter blivit informerade av gatekeepern om studien. Efter detta fick jag 

ett namn och telefonnummer till en person som ville delta i studien och genom den nya personen 

fick jag kontakt med ytterligare fyra deltagare till studien. 

 

Min förfrågan gällande respondenter till KRIS var att få sju personer som har upphört med sin 

kriminella livsstil för cirka tre år sedan och att dessa personer har fått någon påföljd som 

fängelsestraff, behandlingshem, böter osv  för de brott de har begått. Anledning till att 

avgränsning gjorts gällande antalet år som icke kriminell var att förhoppning var att dessa 

individer skulle ha hunnit tänka och reflektera över livet som fri från kriminalitet. Målet var att 

intervjua 8 personer men det resulterade i 6 personer. Men tanken på uppsatsen begränsade tid 

har det varit lagom med sex respondenter. Respondenterna blev total sex män i åldrarna 33 till 

60 år och har upphört med sin kriminella livsstil för 3 år till 10 år sedan. Samtliga 

respondenterna har suttit flertal gånger i fängelse och fått andra påföljder och de definierar sig 

själva som före detta kriminell som levt en kriminell livsstil. Dessa respondenter har alla haft 

antingen alkohol eller drogmissbruk och det har inneburit att de inte bara fått upphöra med sin 

kriminella livsstil,  utan de har även fått lämna alkohol och drogmissbruket. Processen kring 

upphörandet med missbruket har inte varit i fokus för denna studie då syftet med denna studie 
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har varit att fokusera på vilka faktorer som varit verksamma för att dessa respondenter ska 

komma fram till en vändpunkt och lämnat den kriminella livsstilen. 

 

Respondenterna har givits fiktiva namn. Respondent 1 kommer i resultatpresentationen kallas 

Jonathan, respondent 2 kallas Kalle, respondent 3 kallas Adam, respondent 4 kallas Ove, 

respondent 5 kallas Gustav och respondent 6 kallas Nils. Nedan presenteras deras påhittade 

namn, deras ålder och hur länge de har de varit utan kriminalitet. Respondenterna nedan 

presenteras i kronologisk ordning efter ålder. 

 

Kalle, 33 år gammal och har levt kriminellfri i 5 år 

Ove, 35 år gammal och har levt kriminellfri i 3,5 år 

Nils, 35 år gammal och har levt kriminellfri i 9 år 

Gustav, 43 år gammal och har levt kriminellfri i 10 år 

Adam, 44 år gammal och har levt kriminellfri i 9 år 

Jonathan, 60 år gammal och har levt kriminellfri i 8 år.  

 

4.4 Intervjuguiden och intervjuernas genomförande 

En intervjuguide (se bilaga 2) skapades för att kunna genomföra mina intervjuer där tre teman 

formades utifrån studiens syfte och frågeställning. Dessa tre teman bestod av: Geografiska 

frågor (ålder, utbildning eller arbete), uppväxtförhållande (familj, skola, vänner) samt orsaker 

till att påbörja den kriminella karriären och sedan upphörandet med kriminella livsstilen. 

Bakgrundsfrågorna ställdes så att respondenten fick möjlighet att bli bekväm med intervjuaren 

och detta skulle även hjälpa intervjuaren att få en helhetsbild av respondenterna. För att som 

intervjuare kunna sätta sig in i respondentens situation i vissa sammanhang menar Bryman 

(2011) att bakgrundsfrågor är  av betydande. Utformning av intervjuguiden har skett enligt 

Bryman (2011) fördelaktigt omdöme om hur en tillförlitlig intervjuguide ska skapas. Trots att 

intervjuguiden har varit ett bra hjälpmedel under intervjun har det inte varit ett problem att 

anpassa frågorna efter vad respondenterna svarade och beaktade som viktigt att dela med sig 

av. För utformning av intervjuguiden har jag även  tittat på andra studier som berör samma 

ämne samt gjort en pilotintervju på en person med en kriminell bakgrund som inte är med 

studieresultatet. Detta gjordes för att se hur frågeställningarna uppfattades och om jag behövde 

göra några ändringar. Några av intervjufrågorna fick omformuleras till ett begripligt språk. Att 

inte ställa ledande frågor har eftersträvats och beaktades  under intervjun. Respondenterna fått 

själva välja plats och tid för intervjun, en av respondenterna valde sin arbetsplats och två andra 

på ett biblioteket där vi satt avskilt i ett rum. De ytterligare tre respondenterna har intervjuats 

via telefon då respondenterna inte haft möjlighet att ses på grund av att de bott på annan ort. 

  

Vid intervjutillfällena inleddes intervju med att fråga om respondenternas samtycke till att spela 

in intervjun (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning samt en del skriftliga anteckningar (Bryman, 2011). Att spela in intervju bidrog 

till att man kunde fokusera mer på intervjupersonen och följdfrågor. Det underlättade också 

transkriberingen av materialet så att man  kunde  få med de exakta orden respondenten hade 
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sagt. Ett inspelat material och transkribering innebär möjligheten att dubbelkolla vad som sagts 

och hur det sades för att undvika att man missar något viktigt (Bryman, 2011). Samtliga 6 

enskilda intervjuer spelades in och var mellan 40 till 50 minuter långa. 

 

4.5 Intervjuarens roll 

Intervjuguiden blev ett stöd och hjälpmedel för intervjuaren. En till förberedelse var att läsa om 

viktiga kriterier att tänka på för att skapa en bra intervju. Viktiga aspekter inför intervjuerna var 

lugn och tydlighet i rollen som intervjuare. Att lyssna in, vara uppmärksam och öppen inför de 

svar som respondenten ger samt att intervjuaren förhåller sig objektiv till det respondenten 

berättar var ett förhållningssätt som eftersträvades. 

 

4.6 Inspelning, transkribering och kodning 

Under intervjuerna användes en diktafon för att spela in samtalet. Detta gjordes för att 

underlätta för transkriberingen då man får möjlighet att dubbelkolla och inte gå miste om viktig 

information (Bryman, 2011). Texten har kodats efter vissa teman och ämnen efter 

transkriberingen. Kodningen innebär en kategorisering av respondenternas svar där det som är 

relevant för studiens syfte  tydligare framgår. Detta gör det insamlade materialet lättare att 

hantera (Bryman, 2011). Koderna har kritiskt granskats för att utreda hur de kan kopplas till 

kategorier, begrepp och teoretiska idéer som använts i det teoretiska avsnittet. Svar där 

respondenterna antyder orsaksförklaringar till händelser eller beteenden har också 

uppmärksammats (Bryman, 2011). 

 

4.7 Litteratursökning 

Inför denna studie har en litteraturundersökning gjorts. För att hitta relevanta sökord och teorier 

gjordes en begreppskarta utifrån syftet och frågeställningen. Vid insamling av data har litteratur 

sökts genom Luleå tekniska universitets bibliotek. Jag kommer att använda mig av både primära 

och sekundära källor (Ejvegård, 2009). De primära källor jag kommer att använda mig utav är 

intervjuer med före detta kriminella. De sekundära källor jag kommer att använda mig utav är 

litteratur och tidigare forskning som jag sökt fram via Luleå tekniska universitetsbibliotek 

söksida Libris. Mina sökord på Libris är Kriminalitet, Kriminell livsstil, Sociala band, 

Vändpunkter och före detta kriminella. 

 

4.8 Metodproblem 

Ett metodproblem som jag skulle kunna stöta på i denna studie är att inte få tag i nog många 

intervjupersoner eftersom att det inte är lätt att hitta personer som vill prata om sin tidigare 

kriminella bakgrund. Då det inte är någonting vissa vill skylta med. Risken med att endast 

intervjua 6 respondenter istället för 8 är att empirin inte fångar alla upplevelser, erfarenheter 

och de bidragande faktorer till upphörande bland före detta kriminella. Efter att ha genomfört 

6 intervjuer bedömer jag att denna studie ha uppnått empirisk mättnad. Utifrån de 6 genomförda 

intervjuerna har denna bedömningen kunnat utföras då jag har sett att respondenternas svar var 

lika varandra och återkommande. Jag tog beslutet att studien har uppnått sin empiriska mättnad 
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och kände därmed att 8 intervjuer eller fler inte hade medfört ett mer avancerat empirisk 

underlag. Vid sammanställning av intervjuer finns risk för felaktiga tolkningar då textstycken 

plockas ur det sammanhang där det förekommit. Därför har den sociala kontexten varit viktig 

att ha i beaktande vid sammanställningen (Bryman, 2011).  

 

4.9 Etiska principer 

Innan intervjuerna skickades ett mail ut till de valda respondenterna (se Bilaga 1). Det innehöll 

information om studien, ljudupptagning, konfidentialitet (Bryman, 2011). Information rörande 

syfte, rättigheter, publicering och användning av studien är meddelat och överenskommet innan 

intervjutillfället (Krag Jacobsen, 2011). För att uppnå och genomföra en etisk godkännbar 

studie har hänsyn tagits under studien till de fyra etiska principerna, vilka benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationsbrev innebär att respondenten ska blivit informerat om vad det innebär att delta i 

undersökningen och studiens syfte (Bryman,2011). När kontakten skedde med respondenterna 

har de fått ta del av ett skriftligt informantsbrev (se bilaga 1), vilket innehöll en redogörelse av 

de etiska grundprinciperna, studiens författare samt syftet med studien. Vidare har 

respondenterna blivit informerat både muntligt och skriftligt om att nyttjandekravet av 

intervjumaterialet, vilket innebär att alla uppgifter som respondenterna delar med sig av ska 

användas för uppsatsens ändamål och inget annat (Bryman, 2008). I Informantsbrevet innehöll 

det även information om samtyckeskravet vilket innebär att deltagande i studien är frivilligt och 

att de kan avbryta intervjun när som helst. Den sista principen är konfidentialiteskravet, det 

innefattar att respondenternas personuppgifter ska behandlas konfidentiellt så att ingen 

otillbörliga person ska kunna identifiera deltagarna i studien (Bryman, 2008). 

 

4.10 Validitet och reliabilitet 

I denna studie har hög reliabilitet och validitet eftersträvats. Validitet avser undersökningens 

förmåga och att man mäter det man har tänkt att undersöka samt att det framkomna 

datamaterialet är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Utöver Metodvalet handlar 

begreppet validitet även om genomförandet av studien och därmed har forskarens trovärdighet 

och duktighet en enorm betydelse (Thurén, 2010). Intervjuguidens frågor stämmer överens med 

studiens syfte och den valda teorins utgångspunkter och med stöd av detta anser jag att studien 

uppfyller en hög validitet. Hög validitet har eftersträvats i denna studie då det även gjorts en 

pilotstudie för att säkerställa att relevanta frågor ställs och därefter har frågorna omformulerades 

noggrant. Med noggrant utarbetade intervjufrågor minimeras antalet fel som kan undergräva 

studiens trovärdighet (Esaiasson m.fl., 2012). Reliabilitet  betyder pålitlighet eller tillförlitlighet 

av de mätningar som görs i studien, att mätningarna är korrekt gjorda. I denna studie har 

intervjuerna spelats in och det har  förberetts en intervjuguide för samtliga 6 intervjuer. Med 

detta ovan avser jag att en hög reliabilitet har eftersträvats så mycket som möjligt (Thurén, 

2010). Då denna studie har en kvalitativt forskningsansats och fokuset har legat på att beskriva 

och hitta förståelse om fenomenet så är det svårt att fastställa en hundraprocentig reliabilitet 

(Bryman, 2011). 
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5. Resultat & analys 

Det presenterade resultatdelen nedan är uppdelade i tre teman, bakgrund såsom individens 

uppväxt och familjeförhållanden, andra teman är orsaker till uppkomsten av att börja med 

kriminalitet och tredje är upphörandet av kriminella livsstilen ( identifiera vändpunkterna).  I 

det första temat kommer en kort presentation av respondenternas bakgrund att redogöras. Detta 

anser jag som relevant för att läsarna ska kunna få en helhetsbild av varje respondentens 

bakgrund då dessa individer har olika bakgrund. I andra temat presenteras en kort 

sammanfattning av orsaker till uppkomsten av kriminalitet och denna teman kommer inte att 

analysera då den finns med i resultatet för att ge läsarna en bild av vad dessa respondenter har 

gjort innan de bestämde sig för att sluta. Eftersom syftet med uppsatsen är att identifiera 

eventuella vändpunkter till upphörande av en kriminell livsstil så kommer det tredje temat att 

presenteras och får en djupgående analys med hjälp av tidigare forskning och teorin. 

 

5.1 Bakgrund (individens uppväxt och familjeförhållanden) 

Jonathan är född och uppvuxen i ett annat land fram till 12 års åldern. Han kommer från en 

trasig familj där både missbruk och våld  förekom väldigt ofta. Jonathan beskriver sin pappa 

som våldsam person, han fick varje dag se sin mamma misshandlas av pappan. Uppväxten var 

ganska tuff och det hela tog hårt på Jonathan och hans syskon. Nedan följer ett citat ur intervjun 

med Jonathan. 

 

“Vi drabbades ganska hårt som barn, vi fick aldrig den kärleken som man borde få av sina 

föräldrar där man kramar sina barn eller uttrycker sin känslor för barnen som jag älskar dig  

eller sånt” 

 

Utöver att Jonathan inte fick kärlek av sina föräldrar hemma så började hans pappa slå honom 

och det ledde till att han rymde hemifrån redan som 10 åring och försörjde sig som gatubarn 

under två år. Jonathan beskriver gatulivet som tragiskt och jobbigt, för att inte själv bli utsatt 

för våld av de äldre killarna var han tvungen att begå många brott åt dem och på så sätt blev 

han tvungen att bli tuffare för att klara av gatulivet i ett av de mest utsatta områdena. Efter två 

år som gatubarn fick han komma till ett barnhem som var finansierat av Sverige. På detta 

barnhem kom han i kontakt med ett par som jobbade där och efter ett år på barnhemmet följde 

han paret till Sverige. Från början såg Jonathan lovande på att få flytta till ett nytt land och få 

en ny familj men de brotten han hade begått som gatubarn och det svåra uppväxtförhållanden 

hade satt sina spår, trots fosterföräldrarnas hjälp det räckte det inte för att hindra Jonathan att 

börja begå brott igen. Det här blev startskottet för Jonathans kriminella livsstil när han 

placerades om i 10 olika fosterfamiljer från att han var 13 år gammal tills han fyllde 18 år. 
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Kalle har växt upp med separerade föräldrar. Föräldrarna har skaffat barn med den nya partner 

och detta anser Kalle som anledning till att han hamnade i  utanförskap. Kalle fick pendla mellan 

föräldrarnas nya hem och detta gjorde att han inte kände sig hemma i något av de ombildade 

familjerna. Att föräldrarna flyttade till olika orter gjorde att Kalle tappade många vänner och 

var tvungen att byta umgänge varje gång de flyttade. Kalle beskriver uppväxtförhållande som 

normal förutom att han kände sig utanför och osynlig. Att flytta hela tiden och byta skolan 

gjorde att Kalle inte hann skaffa vänner och under skolåren förstärktes hans känsla av 

utanförskap. Kalle har diagnosen ADHD och ett hett temperament. Under lågstadiet blev Kalle 

retat och mobbad av andra. Till slut fick han vända på det hela och mobba tillbaka för att själv 

inte behöva bli retat. Kalle berättar att han var en stökig elev fram till årskurs 9 men ändå med 

hyfsad bra betyg trots koncentrationssvårigheterna på grund av diagnosen ADHD. Därefter 

började Kalle på gymnasiet och för första gången i sitt liv träffade han vänner som var precis 

som han och det gjorde att han kände en känsla av samhörighet och grupptillhörighet. 

 

Adam beskriver sin uppväxt som otrygg och orolig. Föräldrarna drack mycket alkohol hemma 

och av det han minns var det oftast fester vilket innefattade en del stök och bråk. På dessa fester 

kunde det gå riktigt vilt till och av den anledningen hade Adam oftast skorna på sig som barn 

när han gick och la sig ifall han behövde rusa ut snabb för att inte hamna mitt i bråket. Adam 

hade däremot stark band till sina syskon där de skyddade varandra i vått och torrt och såg efter 

varandra. Den otrygga miljön hemma gjorde att Adam inte ville vara hemma och spenderade 

många timmar ute med sina vänner. Utan vuxnas uppsikt var det lätt som 12 åring att begå 

småbrott och vandalisering i området. Dessa små bus fick Adam inga påföljder för förutom att 

socialtjänsten blev inblandat och fick prata med föräldrarna utan att det blev något mer påföljd. 

Som barn skaffa han sig attityd för att visa sig stark och orädd utåt fast egentligen han var 

konstant rädd och orolig. Adam skyller sin attityd på att han har präglats av sin uppväxt och det 

är därifrån hans kriminella resa satte sina spår. 

 

Ove är uppvuxen i stor familj med många syskon och han är äldst i syskonskaran. 

Uppväxtförhållanden var normal fram tills 9 års åldern men sedan blev hans mamma sjuk. Oves 

mamma blev aldrig sig likt igen och dagarna bestod av skrik och bråk hemma och som 9 åring 

förstod inte Ove varför han blev utskälld av sin mamma utan anledning. Stämningen hemma 

hos Ove blev konstig och det resulterade i att Oves pappa drog sig undan. På grund av det svåra 

förhållandet hemma  sökte sig Ove till vänner och hängde mest ute med de. Utan föräldrarnas 

uppsikt hittade Ove med sina vänner på olagliga handlingar. Redan som 14 åring började han 

snatta saker från butiker. Ove har även autismdiagnosen och det kan resulterar i olika utfall om 

hur man tänker och ser omvärlden. Med tanken på hans diagnos behövde Ove struktur och 

riktlinjer i sin vardag och det kunde han inte få med en frånvarande mamma och det bråkiga 

familjeförhållandet. 

 

Gustav är också uppvuxen med en frånvarande föräldrar. Gustav berättar att han föddes i en 

familj där vars pappa var alkoholiserad men en nykter mamma. Av det Gustav har fått 

återberättat från barndomen av sin mamma var att pappan inte ville ha något med sitt barn att 

göra. Pappan var inte alls snäll verken mot honom eller hans mamma och en dag flydde hans 
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mamma med honom till en annan ort. Av det Gustav minns var hans mamma väldigt 

överbeskyddande och det var tabu att prata om alkohol. Gustav växte upp hos sin mamma fram 

till 13 års åldern och det var då han fick träffa sin pappa för andra gången i sitt liv. Träffen med 

pappan beskriver Gustav som konstig och för honom kändes pappan som vilken främling som 

helst. Förutom att mamman var överbeskyddande berättar Gustav att han fick en grundläggande 

uppfostran då mamman ställde upp trots den dåliga ekonomin. Det Gustav saknade som barn 

förutom en manlig förebild var att han aldrig fick någon kärleksförklaring eller kramar av sin 

mamma.  Av att han inte fick kärlek orsakade det att han stängde in sig och sina känslor. När 

Gustav var 13 kom han i kontakt med alkohol och var förtjust i känslan av att vara full.  Nedan 

följer ett citat ur intervjun med Gustav. 

 

 “Jag kände mig ganska tuff när jag drack och var stormförtjust i känslan av att vara full, den 

här känslan att fly från verkligheten” 

 

Gustav berättar att orsaken till att han började dricka delvis berodde på hans frånvarande pappa 

och en kärlekslös mamma men utöver detta hade drickandet med att han sökte sin identitet att 

göra. 

 

Till Skillnaden från de övriga respondenter har Nils växt upp i en lugn familj, som bestod av 

mamma, pappa och några syskon. Föräldrarna arbetade hård för att barnen skulle få ett bra liv. 

Nils är äldst bland sina syskon och är den som har först fått prova på saker. Nils beskriver sin 

uppväxt som bra och ett liv långt ifrån missbruk och kriminalitet. Föräldrarna var närvarande 

och hittade på massa aktiviteter med barnen när de var lediga. Nils har klarat hela skolgång med 

bra betyg trots att han har haft koncentrationssvårighet på grund av sin ADHD diagnos. Under 

gymnasietiden kändes livet tråkigt och Nils sökte kickar i sin vardag. Därför började han med 

att sälja hembränt för att tjäna extra pengar. 

 

5.2 Orsaker till uppkomsten av att börja med kriminalitet 

Jonathan växte upp i en miljö där både våld och missbruk var inpräntat och redan som 10 åring 

hamnade han på gatan och umgicks med kriminella ungdomar för att klara gatulivet. Efter två 

år som gatubarn fick han flytta till Sverige och problematiken fortsatte även i det nya landet, då 

han drog till likasinnade umgängen som höll på med kriminalitet. Utöver att begå kriminella 

handlingar började Jonathan även att missbruka droger och hans kriminella livsstil eskalerade 

innan han hade hunnit avsluta årskurs nio. De sista två åren på gymnasiet  tog Jonathan uppehåll 

från både droger och kriminalitet då han fick hjälp av socialtjänsten med sin problematik. Sedan 

fick han återfall igen efter att ha vistats på fel ställe hos vänner som missbrukade. Den här 

gången spårade det kriminella livet ur för Jonathan, han begick grova brott såsom våldsbrott 

och grova narkotikabrott vilket ledde till att han satt i fängelse även för dråp. Jonathan berättar 

att han har suttit sammanlagt 13 år av sitt liv i fängelse för olika brott. Många gånger försökte 

Jonathan skärpa till sig och även sluta med kriminalitet men eftersom att han inte kände sig 
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känslomässigt stark och saknade stöd från samhället då sökte han sig igen till de kriminella 

umgänget. Nedan följer ett citat ur intervjun med Jonathan. 

 

“Egentligen är straffet inte när man sitter inne, det börjar när man kommer ut i samhället, de 

slänger ut en på gatan med en väska, man söker hjälp hos olika myndigheter men man är oftast 

dömd på förhand av samhället och får inte hjälp, det resulterar i att man söker upp sina gamla 

vänner och trillar igen in missbruket och kriminalitet” 

 

 Jonathan tyckte inte om sig själv som person och han har varit väldigt destruktiv i sitt liv. En 

ytterligare orsak till att han fick återfall i kriminalitet förklarar Jonathan i citatet nedan. 

 

“Jag var nedbrutet som människa och jag behövde verkligen hjälp med att bearbeta bagaget 

jag hade med mig från min barndom och ångesten jag bar på inom mig, jag behövde få hjälp 

den känslomässiga vägen, en del av ångesten hade med de brottet jag begick när jag sålde 

narkotika och den där personen dog av det, jag kände att jag bar ansvaret för en annans 

människas död, dessa känslor och tankar plågade mig ständigt även efter att jag hade avtjänat 

fängelsestraffet. Det var nog med att man plågade sig själv då blev man även dömd av samhället 

och stämplade som mördare trots att jag satt för dråp” 

 

Vidare resonerar Jonathan om vikten av att bearbeta saker man har varit med om, för att kunna 

komma till en förändring och hanterar ett liv utan kriminalitet. 

 

Kalle växte upp i ett utanförskap i hemmet och han sökte ständigt efter känslan av samhörighet 

och grupptillhörighet. Hans kriminella resa började under gymnasietiden då han hamnade i fel 

umgänge och blev bra vän med en av killarna som introducerade Kalle för den kriminella 

världen. Kalle flyttade hemifrån under gymnasietiden och flytten gjorde att han saknade uppsyn 

av en vuxen. Han begick massa brott för att kunna finansiera den kriminella livsstilen som hans 

vänner levde . Med tanke på att Kalle har diagnosen ADHD behövde han struktur och rutiner i 

sin vardag och efter gymnasiet fanns det inget han behövde gå upp till på morgonen, han vände 

på dygnet och hans kriminella karriär eskalerade. Brotten spårade ur och blev allvarligare när 

han misshandlade andra och på grund av alla brott började han må dåligt och självmedicinerade 

sig med olika preparat för att dämpa ångesten. Påföljderna som Kalle fick för de olika brottet 

han begick var bland annat fyra omgångar fängelsevistelse, några vändor på behandlingshem 

och en del samhällstjänst. Trots de täta fängelsevistelserna beskriver Kalle  tiden som kriminell 

som spännande och häftig. Nedan följer ett citat ur intervjun med Kalle. 

 

“ I fängelset var det för första gången jag kände att jag hörde hemma någonstans, alla var som 

jag, alla var kompisar och hade en stark sammanhållning, jag har aldrig känt mig riktig hemma 

som jag gjorde i fängelset” 
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Kalle resonerar vidare om att hans kriminella livsstil hade med att han vill tillhöra något och ha 

en egen status och hans strävan med kriminalitet var att få det bättre ekonomiskt. Efter några år 

i kriminalitet försökte han sluta då blev han av med körkortet, vilket ledde till att han började 

begå mer brott och blev heltidskriminell. Kalle hade förlorat hoppet om ett normal liv då han 

inte hade någonting mer att förlora. Han kunde inte få ett hederlig jobb då han dels saknade 

utbildning och dels var han redan känd som våldsbrottsling och knarkare. Dessutom familjen 

hade familjen redan tagit avstånd från honom på grund av det han höll på. 

 

Anledningen till att Adam började begå kriminella handlingar var dels för att han växte upp i 

en miljö där alkohol och bråk förekom, han har blivit präglad av sin uppväxt och det gjorde att 

han fick skaffa sig en attityd och visa sig tuff. Sedan hamnade han i fel umgänge där de triggade 

igång varandra för att begå småbrott. Personerna Adam umgicks med drack och missbrukade 

droger och det började Adam också med. Sedan för att kunna finansiera sitt missbruk så 

eskalerade kriminaliteten och till slut insåg Adam att han hade missbruksproblematik. De 

påföljderna Adam fick för sina brottsliga handlingar var några fängelsevistelser och 

behandlingshem. Tiden som missbrukare och kriminell beskriver Adam som spännande, häftig 

och rolig till en början men ganska snabbt gick den känsla över till dåligt mående och en ständig 

press, då man var tvungen att begå brott för att betala en skuld eller att köpa nya droger. Trots 

antal försökt till att upphöra med missbruk och kriminalitet fick Adam återfall igen då han inte 

klarade av att hålla sig borta från missbruket. Han menar att grundorsaken till återfallet var att 

han mådde dåligt över alla människor han hade sårat runt omkring sig. Nedan följer ett citat ur 

intervjun med Adam. 

 

“Under missbruket och kriminaliteten har det varit mycket ångest, jag har innerst inne vetat 

att det är fel det jag håller på med, så jag har någonstans alltid haft samvete även om jag 

bedövade det för att stå ut med vardagen” 

 

Oves egna spekulationer runt varför han började med kriminalitet berodde dels på att hans 

mamma var verken snäll eller närvarande, dessutom saknade han saknade en vuxens uppsikt.  

Utan en vuxens uppsikt blev det lättare att begå småbrott. Trots att han begick småbrott så 

klarade han sig utan några påföljder fram till 17 års åldern. På gymnasiet började han umgås 

med några personer som höll på med hembränt och ganska snabb föll Ove för alkohol och 

drogmissbruk. Andra året på gymnasiet misskötte han sig på skolan och han blev avstängd. 

Med tanke på Oves autismdiagnos behövde han struktur och rutiner i sin vardag och utan skola 

eller jobb blev han uttråkad och började med missbruket igen. Ove beskriver livet som 

missbrukare och kriminell som både roligt och spännande men också som tufft och jobbigt. Det 

roliga med det kriminella livet var spänningen i det då han fick en kick av att begå olagliga 

handlingar, den tuffa och jobbiga berättar han i citatet nedan. 
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“Livet som kriminell är skrämmande, för att varje gång man begår en avvikande handling så 

tänker man på om man kommer att åka fast och då kommer familjen att upptäcka vad man 

håller på med och det leder till att de tar avstånd och man förlorar dem” 

 

Ove har inte suttit i fängelse men han har fått andra påföljder som böter och körkortet indragen. 

Utöver dessa påföljder har Ove sammanlagt suttit på olika behandlingshem under nästan 4 år. 

 

Gustavs beskriver att avsaknaden av en pappa samt en mamma som inte uttryckte sin kärlek 

bidrog till en förvirring hos honom. Då Gustav växte upp med en överbeskyddande mamma 

betraktades han av omgivningen som en liten snäll pojke. Han ville bli känd av andra som en 

tuff kille, han började dricka och hänga med A-lagare (alkoholmissbrukare) runt 16 årsåldern. 

Mamman gjorde allt för att kunna hjälpa honom utan att det räckte och till slut hamnade han på 

fosterhem. Gustav fortsatte med missbruk och kriminalitet då han ständigt sökte efter kickar 

och uppmärksamhet i sin vardag. I strävan efter att köpa amfetamin bröt han mot nästan alla 

gränser. Han berättar att brottet spårade ur när han var påverkad vilket gjorde att han tappade 

kontrollen helt över livet. Nedan följer ett citat ur intervjun med Gustav. 

 

“När alkoholen och drogerna gick in så saknade jag helt och hållet moral, jag hade ingen 

moral gällande vad som var rätt eller fel” 

 

Den kriminella livsstilen beskriver Gustav som både spännande och jobbig men mestadels 

orolig. Att ständigt vara på jakt efter pengar för kunna betala för nya droger. Det tuffa med det 

livet anser Gustav var att riskerar att åka fast. Vilket hände när han var 18 år och han har 

sammanlagt suttit i fängelse 6 gånger och suttit på olika behandlingshem 9 gånger. Gustav 

berättar att han trivdes bra med den kriminella livsstilen fram till 30 årsåldern och han hade gett 

upp hoppet om ett normal liv. 

 

Trots en bra uppväxt och närvarande föräldrar började Nils begå brott. Till en början var det för 

att han var uttråkad och sökte kickar i sin vardag men sedan spårade det ur när han började 

umgås med ett gäng killar som också levde utanför lagen. Hans huvudsyfte med de kriminella 

handlingarna var att skaffa snabba pengar. Efter några år i kriminalitet upphörde Nils med all 

kriminalitet när han träffade en tjej. När det tog slut mellan han och flickvännen började han 

om med kriminalitet och den här gången spårade det ut för honom då han började missbruka  

droger och steroider. Nils beskriver den kriminella livsstilen som rolig då han hängde med ett 

bra kompisgäng som begick massa grova brott och tjänade stora summor pengar. 

 

5.3 Att upphöra med en kriminell livsstil ( identifiera vändpunkterna) 

Respondenterna i denna studie har haft en kriminell livsstil allt mellan 5 till 40 år. Efter en tid 

med missbruk och kriminalitet kom dessa respondenter till insikt om sitt levnadssätt och trots 

en del återfall så har de lyckats bryta detta mönster och varit fri från missbruk och kriminalitet 

från 3,5 år och upp till 10 år. Hos mina respondenter har man kunnat identifiera  olika 
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vändpunkter och de är bland annat stark vilja, familj, barn, hobby och arbete, nära döden 

upplevelse, dödsfall av närstående och vänner. 

 

Jonathan berättar efter att ha varit kriminell i 40 år hade han försökt många gånger att sluta med 

kriminalitet men fick återfall gång på gång. Sista fängelsestraffet tog ganska hårt på Jonathan 

då han var så pass gammal och hade förlorat kontakten med alla inklusive sina barn. Det 

Jonathan berättar ovan kan kopplas till Chylicki (1992) uttalande om att ju äldre man blir så 

tenderar det kriminella beteende att minskas. 

 

Processen till upphörandet började redan i den sista fängelsevistelsen för Jonathan då han gick 

på självhjälpskurser och träffade även en psykolog för att bearbeta allt känslomässigt som han 

har burit på. Under intervju med Jonathan berättar han om hur rädslan av att aldrig mer få träffa 

sina barn fick honom att upphöra med sin kriminella livsstil för att kunna vinna tillbaka barnen. 

Barnen var den absolut viktigaste faktorn till att Jonathan upphörde med sin kriminella livsstil. 

Jonathans barn hade lovat att han kunde får en ny chans om han förändrar sitt liv. Detta var den 

enda motivering han hade i beaktande att upphöra med kriminalitet för att kunna bli en bra 

familjefar. Vidare resonerar Jonathan att för att kunna klara av ett sådant beslut krävs det en 

stark vilja.  

 

Jonathan 

“Jag tror inte det går att förändra någon om personen inte själv vill det” 

 

Ovanstående resonemang går att koppla till Ryden (2008) studie. Författaren anser att en 

betydande faktor för att den kriminella ska sluta med  kriminalitet är att bryta med de 

människorna som har negativ inverkan på en och ersätta de med en bra social integration så 

som familj. Vidare menar Ryden (2008) att utöver faktorn som familj krävs det att personen har 

en inre motivation och vilja att förändras. Jonathan berättar under intervju om rädslan att inte 

få tillbaka kontakten med sina barn har stärkt hans vilja att upphöra med kriminalitet. Utifrån 

det Jonathan berättar ovan och Ryden (2008) uttalande anser jag att både barnen och hans starka 

vilja är de bidragande faktorn till Jonathans upphörande med den kriminella livsstilen. 

 

En till bidragande faktor i Jonathans fall var att få komma i kontakt med kamratföreningen 

KRIS. När han kom ut från fängelset med en handväska så hade han KRIS att vända sig till och 

på den vägen sökte han också jobb hos KRIS. Utöver att jobbet ger en ekonomisk trygghet och 

är en sysselsättning var Jonathan syfte med att börja jobba var att han ville dela med sig av sina 

kunskaper och hjälpa ungdomar ur kriminalitet. Detta kan tolkas med hjälp av Hirschi (1969) 

teori om att Jonathan har gjort ett åtagande genom att investera i det konventionella samhället 

då han skaffar ett jobb och vill bidra med sin kunskap om kriminalitet till samhället. 

 

Utöver de ovanstående faktorerna som har varit bidragande till Jonathans upphörande av den 

kriminella livsstilen valde han även att byta umgänge och umgås endast med personer som 
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aldrig missbrukat eller begått brott. Avslutningsvis berättar Jonathan att för att kunna komma 

till en vändpunkt behöver man oftast en sak/person att kämpa för och för honom blev det hans 

starka vilja att få tillbaka kontakten med sina barn. 

 

Tankar om upphörandet av den kriminella livsstilen började för Kalle när han satte inne i 

fängelse för näst sista gången. Efter att ha hamnat i bråk med fängelsepersonalen omplacerades 

Kalle till en anstalt som var säkerhetsklass 1, där han fick sitta med grovt kriminella personer 

som hade suttit in för dubbelmord. Fängelsevistelsen skrämde honom och han bestämde sig för 

att sluta helt och hållet. Men när kalle kom ut från fängelset hade han ingen att vända sig till 

och fick inget jobb, vilket ledde till att han sökte upp gamla bekanta. Inte långt efter det fick 

kalle återfall då han befann sig på fel plats, återfallet tog väldigt hård på Kalle och han kände 

sig less. 

 

Nilsson (2002) skriver i sin avhandling för att en individ inte ska begå kriminella handlingar 

och hamna i fängelse behöver man ett jobb, stabil ekonomi och en bostad. Då fängelsestraff 

kan vara en faktor som påverkar individens möjlighet negativt till att hitta ett laglig jobb och 

ordna bostad. Nilssons (2002) resonemang kan kopplas till Kalles situation då brist på jobb och 

inkomst hindrade honom från att sluta med kriminalitet. 

 

I Kalles fall blev upphörandet av den kriminella livsstilen en lång process då han fick så många 

hårda konsekvenser på en kort tid. Konsekvenserna blev de täta fängelsevistelserna och i samma 

veva dog hans bästa vän och hans bror. Nedan följer ett citat ur intervjun med Kalle. 

 

“När de negativa konsekvenserna blir större än det positiva så förstår man tillslut att man 

måste upphöra med kriminalitet” 

 

Ovanstående citat kan kopplas till Hirschis (1969) andra element om åtagande. Hirschi (1969) 

menar att ett övervägande av vad man har att förlora brukar vara ett sätt för individen att tänka 

om innan den begår brott. De som överväger att begå brott brukar även tänka på konsekvenserna 

av deras handlande. Vilket gör det svårare för individen att falla för avvikande beteende, detta 

kan kopplas till det Kalle berättar om ovan att han blev trött på de täta fängelsestraffen och 

insåg att han till slut måste upphöra med kriminalitet. 

 

När kalle hade bestämde sig för att sluta då träffade han en tjej och inte långt efter det blev han 

pappa. Att få barn stärkte hans motivation till att hålla sig borta från missbruk och kriminalitet. 

Han kände att han hade ett ansvar för barnet inte ville att barnet skulle hamna i något fosterhem. 

Att få bilda familj blev den främsta motiveringen till att Kalle kom fram till sin vändpunkt. 

Lauber och Sampson (2003) menar att bilda familj eller gifta sig är en avgörande faktor för att 

individen ska komma till sin vändpunkt, då dessa vändpunkter i livet hjälper till att bryta med 
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sitt gamla liv och stärker individen för att kunna skapa nya rutiner som leder till förändringar 

av livet.  

 

Efter att ha varit fri från kriminalitet i fem år går Kalle fortfarande på självhjälpsmöten på AA, 

NA och detta för att jobba med sig själv och det han har burit på. Han berättar att mötena har 

hjälp honom att växa upp till en bättre människa och lärt honom att vara mån om sina nära och 

kära. På NA och AA mötena har man fått lära känna sig själv och sina brister och att se en 

situation för vad den är för att sedan kunna utveckla ett band till sin högre makt och i Kalles 

fall beskriver han sin högre makt i citaten nedan. 

 

“För andra kan högre makt vara gud, Buda eller Allah men i mitt fall ser jag mitt barn som 

min högre makt, min gud” 

 

Det ovanstående kan kopplas till Hirschi (1969) teori om sociala band. Det innefattar att 

omgivningen har förväntningar och åsikter samt att en del av förväntningarna är att vara 

mottaglig för den rådande normen som finns. Enligt Hirschi (1969) för att en individ ska klassas 

ha en stark anknytning så ska den ha en emotionell närhet till familjen, vänner, skola och andra 

i sin omgivning då dessa ses som de mest betydelsefulla faktorer för att personen ska vara 

laglydig och normföljande. Eftersom Kalle går på sådana självhjälpsmöten för att bli en bättre 

person för sig själv och sin omgivning samt att han betraktar sitt barn som sin högre makt anser 

jag att han har en stark anknytning till de han bryr sig om. 

 

Vidare menar Kalle att det är viktigt att sysselsätta sig med ett jobb eller hobby för att kunna 

komma i kontakt med andra människor som inte är kriminella. Att träffa nya människor genom 

hobbyn har gett Kalle en ny identitet då han inte längre känner sig betraktat som kriminell och 

detta stärkte hans självförtroende och stärkte hans vilja att fortsätta leva ett hederligt liv. Ryden 

(2008) skriver i sina avhandling vikten av att ha ett arbete för den som lämnar kriminalitet, att 

ha en sysselsättning ger ekonomisk trygghet och på så sätt minskar risken för att personen begår 

brott samt en bidragande faktor för att bryta från det gamla umgänget. Utifrån det Kalle berättar 

ovan och med stöd av Rydens (2008) resonemang anser jag att arbete och nytt umgänge har 

varit två bidragande faktor till Kalles upphörande av sitt kriminella liv. 

 

Precis som de andra respondenterna påpekat hittills har upphörande processen även för Adam 

varit ganska lång. Efter flertal misslyckade försökt till att bli drog och kriminellfri tröttnade 

Adam på det livet. Ångesten över att ha sårat och förlorat så många nära personer bland annat 

sina syskon gjorde att han ville ta livet av sig och gick med självmordstankar. Men när han satt 

sista gången i fängelset så fick han träffa en av sina syskon som var väldigt ledsen över Adams 

kriminella handlande. Detta tog hårt på honom och väckte en stark känsla av att förändras för 

att få tillbaka kontakten med sin familj. Här kan Hirschis (1969) teori om sociala band tillämpas. 

Enligt Hirschi (1969) för att individen ska vara laglydig och normföljare ska personen ha en 

stark emotionell närhet till någon närstående då faktorer som familj anses vara av betydande 
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för att inte begå avvikande handlingar. Med stöd av Hirschis (1969) ovanstående resonemang 

och utifrån beskrivning som Adam ger om träffen med sin syskon tolkar jag det som att det 

finns ett starkt emotionellt band mellan dem eftersom det väckte en stark känsla hos Adam till 

att förändras. I Adams fall anser jag att denna familjemedlem blev hans vändpunkt. 

 

För Adam låg den kriminella problematiken hand i hand med hans missbruk av alkohol och 

droger, då insåg han att den enda lösningen är att skriva in sin på behandlingshem och denna 

gång gav han sig in helhjärtat i det. Nedan är ett citat tagen ur intervju med Adam. 

 

“Behandlingshemmet var självklart jobbigt men det som var tuffast var när jag kom ut och 

skulle bygga upp ett nytt socialt liv, hitta nya vänner och arbete, jag var mest rädd för att jag 

inte visste hur man beter sig bland normala människor….” 

 

Ryden (2008) anser att en viktig faktor som är bidragande för att kunna göra slut med 

kriminalitet är att inte ha ett  pågående alkohol och drogmissbruk. I detta fall verkar Adam ha 

insett vad som krävs för att kunna göra slut med sin kriminella karriär då han självmant väljer 

att skriva in sig på behandlingshem för att ta sig ur missbruksproblematiken. 

 

Adam menar att de ovanstående faktorerna var de första steget till denna livsförändering. Men 

dock var dessa faktorer i sig inte de enda avgörande faktorerna, utan dessa vändpunkter har 

bidragit till andra förändringar som har varit viktiga för upphörandet med kriminalitet. Den 

avgörande faktorn uppstod för Adam när han träffade en tjej som han vill satsa på och detta 

blev startskottet för upphörande av den kriminella livsstilen. Han insåg ganska snabb att denna 

förändring kräver andra uppoffringar, han valde att flytta till en annat ort tillsammans med sin 

partner, skaffade jobb och nytt umgänge. En sak som Adam har fortsatt med trots att de flyttade 

var att gå på AA och NA mötena  och det här han gjort under de 9 åren som missbruk och 

kriminelltfri. Lauber och Sampson (2003) menar att visa händelser i livet stärks av sociala band 

och därigenom får individen en positiv vändning i livet. Författarna lyfter bostadsbyte eller 

giftermål som några av dessa händelser i livet som kan tolkas avgörande för att individen ska 

påbörja sin vändpunkt. Dessa vändpunkter stärker individen och ger den påtryckningar för att 

skapa nya rutiner som leder till livsförändringar. Min tolkning av det Adam berättar ovan är att 

den ena vändpunktens förändring ledde till nästa vändpunkt och på så sätt har många olika 

faktorer varit bidragande till att han slutade med kriminalitet. 

 

Ove berättar att det krävde en överdos för honom för att komma till den här vändpunkten. En 

bakomliggande orsak till att han tog en överdos var för att han precis hade förlorat ägandet av 

sin bostad då han missbrukade mycket. När han tog överdosen var han likgiltig och kände att 

han inte hade något mer att förlora, han hade redan förlorat jobbet, kontakten med sina föräldrar 

och vänner och nu förlorade han även sin bostad.  

 

Ove 
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“När jag tog överdosen så var jag medveten om att jag lekte med döden och för mig fanns inget 

att leva för”  

 

Oves agerande för att avsluta sitt liv var på grund av att han var social exkluderat. Nilsson 

(2002) menar att sociala relationer, bostad, jobb och utbildning är några exempel på resurser 

för att individen inte ska begå brottsliga handlingar. 

 

För Ove blev vändpunkten när han vaknade från överdosen, då insåg han att han har fått en 

andra chans i livet och bestämde sig för att lägga in sin på ett behandlingshem som har en låst 

avdelning. Hans motivering till upphörandet av denna livsstil var att vinna tillbaka familjen, 

vänner och förhoppningsvis få ett jobb. Han visste att det var drogerna som gjorde att han begick 

brott och hans vilja att få kontakt med familjen vägde tyngre jämfört med droger och 

kriminalitet. Det som Ove berättar ovan kan kopplas till Hirschis (1969)  teori om anknytning  

och åtagande. Ove insåg att familjens betydelse väger tyngre än missbruk och kriminalitet samt 

att hans hopp var att få tillbaka jobbet. Min tolkning av detta är att han genom att göra denna 

förändring vill vinna tillbaka familjen och jobbet. Ove gör ett åtagande då han vill jobba, vilket 

innebär att han vill göra en konventionell investering i form av engagemang och handlingar 

som stämmer överens med samhällsordningen. 

 

 Efter 3,5 år fri från kriminalitet vet Ove att det finns inget som kan få honom att få återfall då 

han är medveten om vad han har att förlora. Ett ytterligare faktor som har varit bidragande till 

att upprätthålla ett liv utan kriminalitet och droger är att ha gått på AA och NA möten och levt 

efter 12 stegsprogrammet. Att gå på dessa mötena har stärkt hans vilja till förändring och 

strävan efter ett sunt liv. Precis som de andra respondenterna nämnde påpekar även Ove hur 

viktig det är att hitta en hobby för att kunna hitta nya intressen och umgänge. 

 

Tankarna om att sluta med kriminalitet och missbruk började växa hos Gustav när han träffade 

en tjej men denna faktor var inte nog stark för att han ska upphöra helt och hållet. Den avgörande 

vändpunkten för Gustav blev när han fick barn med sin flickvän. Lauber och Sampson (2003) 

menar att under hela människan liv uppstår vändpunkter som ger skäl till förändring men det 

gäller bara att individen anser att dessa vändpunkter som nog stora för att få styrka att 

genomföra förändringen. Med stöd av Lauber och Sampson (2003) uttalande anser jag att bli 

pappa gav Gustav styrka till att förändra sin livsstil. 

 

“Ja jag skulle i första hand säga att det var mitt barn som blev min vändpunkt, hade jag inte 

haft barn så hade jag tagit fängelsestraff istället för behandling, sedan hade jag nog suttit av 

min tid och hade fått återfall när jag frisläpptes” 

 

Ovanstående citat kan kopplas till Hirschis (1969) resonemang om anknytning, vilket innebär 

att människor utan anknytning känner sig “fri att avvika” från de sociala normerna som finns i 
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samhället. Med stöd av denna teori bedömer jag att Gustav har antagit en stark anknytning till 

sitt barn då han väljer att upphöra med den kriminella karriären för dens skull. 

 

Förutom ovanstående vändpunkt kände Gustav även sig både mental och fysisk trött på livet 

som kriminell då han hade hållit på i drygt 18 år. Han var trött på att ha stött bort människor 

som brydde sig om honom inklusive småsyskonen. Gustav berättar trots att han såg sig själv 

som tuff var han egentligen väldigt ensam och tragisk som levde i en fantasivärld men 

verkligheten hann ikapp honom tillslut. Efter att ha bestämt sig för att sluta fick han chansen 

att träffa sin bror. Att få tillbaka kontakten med en familjemedlem har varit en bidragande 

motivering till att inte få återfall. Gustav berättar att ibland räcker det med en faktor för att 

kunna komma till denna vändpunkt men för att upprätthålla ett liv utan kriminalitet så krävs det 

andra uppoffringar och förändringar. I hans fall blev det att flytta från den hemorten till en 

annan och var väldig noga med att umgås med människor som inte drack eller missbrukade. 

 

Gustav 

“Jag kände att jag var tvungen att byta miljö för att alla som jag kände på den gamla orten var 

A-lagare och narkomaner, sedan möjligheten till att få jobb i den staden var nästintill omöjlig 

då jag var känd som en brottsling” 

 

Gustavs uttalande ovan kan tolkas som att han insåg att det krävs mer än en faktor för att 

fullfölja denna livsförändring. Detta kan kopplas i enlighet med Hirschis (1969) teori om 

övertygelse och åtagande. Jag tolkar det som att Gustav är övertygad om vad som krävs av 

honom för att kunna följa samhällsordningen då han var övertygad om att ett miljöombyte är 

en betydande faktor för att kunna få ett jobba och leva ett hederligt liv. 

 

De resurser som har varit ett stöd för att Gustav inte få återfall är att han har gått på AA och 

NA mötena. Trots att det var 10 år sedan han upphörde med sin kriminella livsstil så försöker 

Gustav än idag att leva efter 12 stegsprogrammet. Avslutningsvis berättar Gustav 

 

“Förändringen har varit fruktansvärt jobbig, att göra slut med den kriminella livsstilen har 

varit en enorm kamp och uppförsbacken har varit väldigt brant, jag har vänd 180 grader och 

fått lämna en del för att komma till denna vändpunkt, men det har varit värd det” 

 

Efter att ha hållit på med kriminalitet i 10 började Nils tröttna på det. Upphörande processen 

började med att han pratade med sina gamla kriminella vänner, de diskuterade om att de 

kommer dö på tre sätt om de inte lägger av med kriminalitet, det ena var att knarka ihjäl sig, 

den andra att köra ihjäl sig när de är påverkade och den tredje bli skjutna. Några veckor efter 

detta samtal körde hans bästa vän ihjäl sig. Efter vännens bortgång insåg Nils att livet är för 

kort och det fanns ingen garanti. Här kan man även koppla detta till Hirschis (1969) uttalande 

om övertygelse, det innefattar dels våra värderingar och attityder till samhällets regler och lagar. 

Nils insåg att om han fortsätter bryta mot lagen så kommer det sluta med döden för honom. 
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Med stöd av teorin ovan så är min tolkning att Nils har ändrat sin  inställning till livet och 

samhällets regler och lagar då han inte längre är beredd att begå brott i vilket utsträckning som 

helst. 

 

Vändpunkten för Nils blev dock när han träffade sin lillebror efter att familjen hade tagit avstånd 

på grund det Nils hållit på med. Nils lillebror hade alltid sett upp till honom och beundrat honom 

men nu tyckte han synd om Nils och bad honom att flytta hem och söka hjälp. Nils tog beslutet 

och upphörde med sitt kriminella liv. 

 

Nils 

“Min yngre bror var den drivande faktorn till att jag tog det här beslutet, sedan var jag själv 

väldigt less på livet som kriminell” 

 

Förutom att Nils ändrat sin attityd och värdering gällande sin livsstil har även relationen till sin 

bror och familj varit den avgörande faktorn till upphörande av sin kriminalitet. Det kan kopplas 

till Ryden (2008) uttalande om hur viktig relationen till familj är för att kunna bryta från sin 

kriminella livsstil. 

 

När Nils bestämde sig för att sluta med kriminalitet fick han mycket stöd av familjen och med 

hjälp av de ordnade han bostad och ett arbete. Likt de andra respondenterna som har berättat 

skaffade även Nils en hobby och detta för att kunna träffa nya människor. Nils tror dock inte 

att en psykolog, behandlingshem eller AA/ NA möten kan hjälpa honom och han berättar att 

han inte är något förespråkare av sådan hjälp. 

 

Nils 

“Det spelar ingen roll hur mycket andra instanser vill hjälpa dig sluta, så länge man inte själv 

vill så går det inte, den egna viljan är som avgörande för att själv kunna bryta det mönstret. 
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6. Diskussion 

I detta kapitlet presenteras diskussion och mina slutsatser utifrån det analyserade resultatet. 

Sedan presenteras och diskuteras framtida forskningsområden som jag finner intressant. Ett 

förtydligande bör göras gällande studien då resultatet är baserat på de sex respondenternas 

berättelser. Dessa individer har varit i kriminalitet i många år och hållit på med grov 

kriminalitet. Vidare har mina respondenter återanpassat sig till samhället och har varit fri från 

kriminalitet alltifrån tre år och upp till 10 år. Detta resultat kan inte generalisera alla individer 

som befinner i liknande situation. 

 

Syftet med denna uppsatsen har varit att söka förståelse för vad som har medverkat till att 

personer med en kriminell livsstil har kommit fram till en vändpunkt och upphört med sitt 

kriminella liv. Som stöd i detta arbete har jag utgått från tre frågeställningar där jag bland annat 

undrat: Vilka faktorer som har varit verksamma för att kunna lämna en kriminell livsstil? Vad 

som har motiverat till att inte få återfall? Vilka resurser har varit till stöd för att inte få återfall? 

 

För att undersöka detta fokuserade studien sig på tre teman, bakgrund, orsaker till kriminalitet 

och vändpunkter som har varit bidragande till upphörandet av kriminalitet. Undersökning har 

visat att de bidragande faktorerna som har varit avgörande för att dess respondenter ska upphöra 

med sin kriminella livsstil är bland annat stark vilja, familj, barn, hobby och arbete, nära döden 

upplevelse, dödsfall av närstående och vänner. Under studien har jag kunnat identifiera och 

urskilja olika stadier i respondenternas process gällande upphörandet av det kriminella livet. 

Först har respondenterna kommit fram till en faktor och det har blivit början av deras vändpunkt 

och sedan har denna vändpunkt lett fram till ytterligare förändringar som har i sin tur gett 

respondenterna motivation och styrka gällande sina beslut. 

 

Enligt Hirschi  resonemang samt den tidigare forskning om att stark anknytning till familjen 

och samhället har stor betydelse för att individen ska upphöra med kriminalitet. Resultatet i 

denna studie understryker ovanstående resonemang då alla sex respondenternas upphörande av 

kriminalitet hade med anknytning till någon familjemedlem att göra så som barn, syskon, 

föräldrar eller partner. Fem av dessa respondenter hade även börjat med kriminalitet på grund  

av svag familjeförhållanden under uppväxten. Jag anser att för att en individ inte ska börja begå 

brott eller att upphöra med brott krävs det att man har en närstående som motiverar en till  göra 

en sådan förändring. Eftersom samtliga respondenter blev positivt påverkade av sina närstående 

anser jag att familjen utgjorde en viktig del av deras sociala nätverk. En ytterligare bidragande 

faktor som har varit verksamma för mer än hälften av respondenterna är deras starka vilja till 

att upphöra med kriminalitet och förändras. Av respondenterna har det framkommit att kampen 

med upphörande av den kriminella livsstilen varit en brant uppförsbacke och utan deras starka 

vilja till förändring hade de riskerat återfall. Med stöd av Ryden (2008) resonemang om inre 

motivation anser jag att stark vilja är den främsta bidragande faktorn till att vilja förändras. Det 

finns yttre faktorer som att få jobb eller ta körkort som kan motivera en till att förändras men 

så länge den egna viljan brister genomgår man inte något förändring. 
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Utöver att partner eller andra familjemedlemmar som barn eller föräldrar har varit en stor del  

i att komma till en vändpunkt i livet har jag kunnat identifiera andra faktorer. De faktorerna 

som har identifierat är bland annat rädslan för att förlora någon närstående, ökad ålder och 

därigenom att respondenterna känt sig less och färdig med det kriminella livet. De sociala  

banden blir stärkta av detta och medför även fler förändringar som att hitta ett nytt umgänge, 

ett hederligt arbete och att byta bostadsort. Detta var några av de avgörande faktorerna till att 

respondenterna kände motivationen att bryta från sin kriminella livsstil men också för att 

fortsätta jobba hårt för att hålla sig fri från kriminalitet. På frågan vad som motiverar 

respondenterna till att inte få återfall? Svarade samtliga respondenter att de var medvetna om 

vad de hade att förlora om de fick återfall så de låter bli. Fyra av respondenterna svarade även 

att de inte skulle utsätta sitt barn för att hamna i fosterhem eller liknandet. De andra två 

respondenterna tyckte att den negativa konsekvenserna man får av kriminalitet skulle bli större 

än de positiva och menade att det inte är värt att få återfall. Jag anser att det som har motiverat 

mina respondenter att komma till denna vändpunkt och byt livsstil är i stor sett samma som de 

behöver för att inte få återfall i kriminalitet. 

 

Utöver det ovanstående motiveringarna har familjen och hobby varit en bidragande motivering 

till att inte få återfall. Majoriteten av respondenterna förklarar betydelsen av att ha en hobby då 

man sysselsätter sig under fritiden. Fiske, olika idrottsaktiviteter såsom travhästar och hockey 

var några motiverande hobbys som respondenterna sysslade med. Det som varit motiverande 

med dessa intressen är att de fick respondenterna att byta umgänge och öka sitt sociala nätverk 

med icke kriminella människor. På så sätt kände de grupptillhörighet och samhörighet. Två av 

samtliga respondenter ersatte även sitt missbruk med hobbyn, då de insåg att när travhästen 

vann så vann de pengar och att detta i sin tur  gav de en adrenalinkick. 

 

På frågan vilka resurser som har varit till stöd för att inte få ett återfall? Svarade respondenten 

Jonathan att på anstalten fick han hjälp med sin attityd och sin ångest genom att få träffa en 

psykolog. Detta ser han som det främsta stödet han har fått från samhället. Vidare fick han jobb 

hos kamratföreningen KRIS, jobbet blev hans räddning när han bestämde sig för att sluta med  

kriminalitet. Jobbet har även gett honom möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter 

genom att hjälpa ungdomar ur kriminalitet. Fyra av samtliga respondenter berättar att de stöd 

de fick utöver familjens har varit att få gå på självhjälpsmöten på AA och NA. Genom att gå på 

dessa möte har de fått stöd från både personalen och de övriga besökarna. Mötena har hjälpt 

respondenterna att jobba med sig själva och sina brister. Mötena går ut på att följa ett 12 

stegsprogram där var och en följer dessa steg efter sin passning. Den sjätte respondenten är  

ingen förespråkare av självhjälpsmöten som AA och NA och den stöttning har han fått är från 

familjen. Anledning till att han inte tror på några sådana insatsers hjälp är att han anser att så 

länge man själv inte vill förändras kan ingen annan göra det åt dig. 
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6.1 Slutsatser 

Lauber och Sampson (2003) poängterar att under hela människans liv uppstår vändpunkter som 

ger skäl till förändring, det gäller bara att individen anser dessa vändpunkter som nog stora för 

att få kraft att genomföra förändringen. I mina intervjupersoners berättelser framkommer det 

många faktorer till deras vändpunkter och dessa anses som viktiga riktningsförändringar. Dock 

har upphörande processen varit både långsam och brant uppförsbacke för dessa före detta 

kriminella. Eftersom det behövs mer än en speciell händelse för att uppnå detta mål. De 

slutsatserna som kan dras från denna studie är att familjen och den egna styrkan är av betydande 

faktor för att sluta med kriminalitet. Vidare har dessa vändpunkter lett till andra bidragande 

faktorer och för att upprätthålla ett liv utan kriminalitet har det krävts andra uppoffringar av 

respondenterna, såsom miljöombyte och byte av umgänge samt andra instansers hjälp med att 

återanpassa sig i samhället. Jag anser när omgivningen, den egna viljan och stöd från samhället 

samspelar ökar chansen till ett liv fritt från kriminalitet. Det är då individen motiveras till en 

vändpunkt och får viljan att förändras. 

 

6.2 Framtida forskning 

Jag är tacksam över att ha fått möjligheten att forska i detta ämne. Med denna studie vill jag  

visa hur viktig det är att individer som mina respondenter väljer att dela med sig av sina 

erfarenheter. Min förhoppning är att respondenternas berättelse bidrar till mer kunskap och ger 

mod till andra människor i samma situation att ta sig ur ett destruktivt liv. Det är viktigt att prata 

om möjligheten till återanpassning och lyfta fram problemet i detta. Eftersom samhället inte 

pratar om möjligheterna till återanpassning blir det svårare för personer med en kriminell livsstil 

att våga tro att en förändring eller återanpassning är möjligt. Vidare forskning på detta området 

är stark rekommenderat. Det hade varit intressant att studera om vad staten erbjuder individer 

som vill förändra sin kriminella livsstil. Med staten menar jag myndigheter 

såsom  socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra liknande instanser som är av betydande för 

den som behöver hjälp med återanpassning i samhället. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 (Informantbrev) 

 

Luleå tekniska universitet 

Hej! 

Jag heter Diana Vesterberg, studerar sista terminen på Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och under den här terminen skriver jag min C-uppsats. Jag har stort intresse för 

ämnet kriminalitet och vill därför fördjupa min egen och andras förståelse för hur det är att bryta 

sig loss från en kriminell livsstil. Det bästa sättet att göra detta anser jag är att lyssna till personer 

som själv haft en kriminellt livsstil. Jag vänder mig därför till er då jag tror att ni har historier 

som hade varit värdefulla för mig att ta del av. 

Syftet med min studie är att söka förståelse för vad som medverkar till att personer med en 

kriminell livsstil lämnar det livet och kommer till vändpunkten.  

Dessa frågeställningar är centeralla för min C-uppsats: 

➢ Vilka faktorer har varit verksamma för att kunna lämna en kriminell livsstil? 

➢ Vad som har motiverat till att inte få återfall? 

➢ Vilka resurser har varit stöd för att inte återfall? 

 

Vill du ställa upp på intervju? 

Jag söker 6-8 personer som vill dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att lämna 

en kriminell livsstil. Intervjuerna får gärna ske genom enskilda intervjuer. Intervjuerna beräknas 

ta cirka 40-60 minuter. Undersökningen genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

regler. Detta betyder att deltagandet är frivilligt och att Du kan avbryta Din medverkan när Du 

så önskar. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras så att de inte 

kan härledas till någon enskild individ. Det kommer inte att framgå hur just Du har svarat. 

 

Din medverkan är av stor betydelse för oss och vi vill rikta ett stort tack till Dig som deltar. 

Vid frågor kontakta mig: 

Diana Vesterberg 

Mobil: 0725202280 

Email: kohzadi_@live.se 

mailto:kohzadi_@live.se
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7.2 Bilaga 2 (Intervjuguiden) 

 

Bakgrund 

Namn? 

Hur gammal är du? 

Har du ett arbete/utbildning? 

I så fall vad jobbar du med och vad har du för utbildning? 

Kan du berätta lite om din bakgrund och hur det såg ut när du växte upp? 

 

Orsaker till att börja med kriminalitet 

Vad tror du var orsaken till att du började begå brott? 

Hur gammal var du när du begick ditt första brott?  

Blev du straffad för de brott du begick? 

 -om ja? fängelse? böter, samhällstjänst, fotboja? 

Hur många gånger har du suttit i fängelse/behandlingshem?  

Under hur lång period var du kriminell? 

Hur beskriver du tiden som kriminell? Tufft? Jobbigt? Rolig? Häftig? Spännande? 

 - Upp och nedgångar i livet? 

Om vi går tillbaka i tiden: vad tror du gjorde att du stannade kvar i det kriminella sammanhanget 

när du väl kommit in i det? (i inledningsskedet) 

 

Att lämna en kriminell livsstil 

När upphörde din kriminella livsstil? 

Hur gammal var du när du slutade att vara kriminell? 

Kan du berätta om tiden då du bestämde dig för att lämna det kriminella livet? (Vid återfall: 

berätta om senaste gången) 

Var det något speciellt som fick dig att upphöra med din kriminella livsstil? 

 -om ja? vad i så fall 

Vad motiverade dig till att komma till vändpunkten och att lämna din kriminella livsstil? 

Vilka yttre faktorer tror du påverkade ditt beslut? Vilka inre?  

Fick du stöd av någon gällande beslutet? 

Fick du hjälp från rättsväsendet? Eller annan hjälp? 

När du tog beslutet: vad trodde du skulle bli största skillnaden i ditt liv som icke kriminell? Vad 

tänkte du att du offrade? 

Vad tänkte du att du skulle vinna?  

Vilka styrkor/egenskaper hos dig gjorde att du lyckades lämna det livet bakom dig? 

vilka stöd och resurser som behövs för att för förhindra återfall.  

Vilka faktorer anser du är viktiga för att du inte ska gå tillbaka till en kriminell livsstil? 

vad motiverar dig att inte få återfall? 
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7.3 Bilaga 3 (12 Stegsprogram) 

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem.  

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer som vi hade skadat och var bredda att 

gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller 

andra. 

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan 

vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om hans vilja med oss och styrka att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande, försökte vi föra 

detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 
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