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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar att besvara vad det är som kan få en livsstilskriminell 

att sluta med kriminalitet och bli drogfri. Vidare vilken betydelse närstående och 

socialt umgänge kan spela för att detta ska ske samt vilken påverkan relationer i 

behandling kan ha på behandlingsresultatet. Empirin har samlats in med kvalitativ 

ansats: fyra semistrukturerade intervjuer med före detta livsstilskriminella män 

inom åldersspannet 25-47 år har gjorts. Perspektivet är relationellt och tolkningen 

av empirin görs utifrån teorin symbolisk interaktionism. 

Resultaten visar att socialt umgänge spelar roll både för initiering och 

avvänjningsförfarande av droger. Behovet av att tillhöra en gemenskap blir en 

drivkraft som leder till droganvändande varför identiteter behöver omskapas vid 

en livsstilsförändring. Vidare kan spirituella upplevelser, domar och föräldraskap 

vara sådant som leder till insikter samt sysselsättning. Stöd från professionella kan 

”så ett frö” och påverka den egna självbilden positivt. Att en klient får vara med 

och utforma sin tillvaro genererar samarbetsvillighet. Gruppterapi hjälper vissa 

enormt medan det avskräcker andra. Individuella samtal kan anses värdefulla för 

att få verktyg och mer självkännedom. Även att föreläsa om sin historia kan leda 

till sistnämnda.  

Framkommit har också att en sådan här livsstilsförändring är en stegvis process. 

Trots att allt som nämnts har betydelse är det först när en person tar steget in i ett 

aktivt aktörskap, som en hållbar förändring sker. Vad vidare forskning beträffar 

skulle det vara relevant att undersöka samma frågeställningar ur ett kvinnligt 

perspektiv samt effekter av bemötande hos professionella och hur 

närstående upplever sin roll.  
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Bakgrund 
År 2011 togs ett beslut av regeringen att Rikspolisstyrelsen under tre år skulle ”säkerställa att 

åtgärder vidtas mot de livsstilskriminella vars upprepade brottslighet drabbar många 

människor i vardagen” (Regeringskansliet 2011). I uppdraget ingick att identifiera de 

livsstilskriminella som i proportion till alla kriminella som grupp, står för en stor del av all 

brottslighet. Utifrån detta skulle en nationell åtgärdssatsning mot denna grupp utarbetas, 

initieras och därefter utvärderas. I Rikspolisstyrelsens uppdrag ingick att, förutom att lagföra 

och förebygga brott, även motivera de livsstilskriminella till att ta emot vård och behandling 

för sitt missbruk. Något som får effekt på samhällsnivå då det ökar relevansen för 

välfungerande program och insatser inom kommun och landsting så att dessa i sin tur 

genererar resultat som gynnar samhällsklimatet (som i sin tur ökar satsningen 

genomslagskraft). Och inte minst har detta betydelse för de livsstilskriminella på personlig 

nivå. Eftersom de brott som livsstilskriminella ägnar sig åt drabbar ”många människor i 

vardagen” kan detta beslut ses som ett led i att skapa ett tryggare samhällsklimat. 

Enligt polismästare Hedin (u.å.) identifieras personer med livsstilskriminalitet 

på följande vis: De begår mängdbrott som exempelvis inbrott i bostäder och bilar, trafikbrott, 

stölder och narkotikabrott, är oftast män i åldern 20–50 år, har flera kortare fängelsestraff 

bakom sig, är välkända av polisen i sitt närområde och har många gånger som drivkraft att 

begå brott att kunna finansiera sitt missbruk. Bergström (2012) använder sig av Glenn Walters 

för att ge de livsstilskriminella fyra karaktärsdrag: ”allmän ansvarslöshet”, ”njutningslystnad”, 

”kränkande hållning gentemot andra människor” samt ”upprepade brott mot lagar, normer och 

moral”. Den definition som åsyftas i den här studien inrymmer alla dessa aspekter.  

Samtidigt som denna grupp kriminella betecknas som livsstilskriminella av 

polisen och regeringen, används för samma grupp begreppet högaktiva lagöverträdare av 

forskare. Enligt Brottsförebyggande rådet via Öberg (2014), som alltså använder detta 

begreppet, lagfördes år 2012 sammanlagt 88 000 personer på minst 20 år. Cirka 12 000 av 

dessa betraktas av Brottsförebyggande rådet som högaktiva lagöverträdare. Definitionen av 

dessa är att de haft minst fem tidigare lagföringar innan 2012 och minst tre år mellan första 

lagföringen och den lagföring som gjordes år 2012. Som lagföring räknas en åtalsunderlåtelse, 

ett strafföreläggande utfärdat av åklagare, eller en dom i tingsrätten. Högaktiva lagöverträdare 

definieras alltså som personer som begått ett stort antal brott på kort tid, ofta tidigt i livet. 
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Även om livsstilskriminella och högaktiva lagöverträdare i stora drag är samma 

grupp (även i sistnämnda gruppen är ringa narkotikabrott och därmed aktivt drogmissbruk 

vanligt), används i föreliggande studie endast begreppet livsstilskriminella. Detta då 

uppsatsförfattare kan konstatera att alla informanter som deltar i studien har levt ett liv som 

stämmer in på polisens och regeringens definition av livsstilskriminella. Däremot kan inte 

garanteras att de per definition är högaktiva lagöverträdare, eftersom uppsatsförfattaren inte 

vet vad de dömts för.  

Undersökningen av Öberg (2014) visar att ju tidigare i livet debuten av 

lagföringen inträffar, ju mer frekvent görs brotten. Därmed är det intressant och relevant att 

undersöka vad just unga personer kan bli hjälpta av och uppleva stöttande när det gäller 

behandling för drogmissbruk och valet av en ny livsstil.  

Perspektivet unga Berglund (2000) menar att kriminella ungdomar gjort sina 

livsstilsval i sociala sammanhang och drar därmed slutsatsen att ”människors betydelser för 

människor är helt avgörande, antingen det handlar om vägar in i eller vägar ut ur 

problematiska livssituationer” (ibid, s.18). Enligt hans studier av ungdomar har kvaliteten på 

relationer till professionella varit mer avgörande för resultatet än själva behandlingsmetoden. 

Även behovet av nya roller och gemenskaper efter behandlingen, allt för att motverka 

ensamhet och utanförskap som får individen att vilja falla tillbaka i gamla mönster, är enligt 

Berglund (2000) av stor vikt för att uppnå en långsiktig förändring. Att omfattningen av 

droger i ens nätverk spelar roll för ens missbruk, både när det gäller benägenheten att börja 

och att sluta fastställer aktuell forskning (Beckwith et al. 2015, Laus 2012, Polcin et al. 2010, 

Best och Lubman 2016). Även betydelse av närstående som stöttar kan vara stor (Henwood et 

al. 2012, Best och Lubman 2016).  

Att i individuella samtal få möta en professionell som bryr sig om och har 

kunskap om var klienten befinner sig, anses enligt vissa studier värdefullt och har påverkan på 

resultatet (Moore et al. 2016; Kjellgren, Priebe och Svedin 2012). Även gruppterapi är något 

som många blir hjälpta av (Henwood 2012, Johnson et al. 2018, Polcin et al. 2010, Pagano et 

al. 2015, Barongi et al. 2016), även om det är något vissa aktivt väljer bort (Barongi et al. 

2016, Henwood 2012).  

I den här studien bedöms av uppsatsförfattaren relationer till närstående och till 

professionella vara relevanta att undersöka, liksom vad behandling har för betydelse.  
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Det är ur flera aspekter som det är intressant och relevant att ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv undersöka vad som får livsstilskriminella att bli drogfria och 

sluta med kriminalitet. Inte bara för att det är socialpedagoger, socialarbetare och 

myndighetsutövare, som livsstilskriminella stöter på när de slussats vidare av polisen. Enligt 

Eriksson och Markström (2000) definieras socialpedagogiskt arbete som något som bygger på 

etik, systematiskt tänkande och handlande, relation och kommunikation. Socialpedagogiskt 

arbete i Sverige avser främst insatser som tjänar som kompensation i förhållande till den 

enskilde, gällande exempelvis sociala relationer. När till exempel missbrukare får stöttning att 

uppnå ett ”normalt” beteende kan de få verktyg till att tillhöra samhällsgemenskapen. Att i det 

fallet bli drogfri och en del av samhället via socialpedagogiskt arbete handlar således om att 

göra processerna normativa och individualiserade, vilket kan ske via relation mellan klient 

och socialpedagog (ibid). Sammanfattningsvis kan konstateras att relationsskapande ingår i en 

socialpedagogisk praxis och att forskning visar att en relation till en socialarbetare (alternativt 

till socialpedagog, myndighetsutövare, behandlare etcetera) kan vara en nyckel till motivation 

och val av en ny livsstil, varför fokus i föreliggande studie läggs på relationsskapande.  

Den här studien görs för att ta reda på vad som har betydelse för att en 

livsstilskriminell ska bli drogfri och leva lagligt. Utöver att det sociala nätverket, individuella 

samtal med kunnig och engagerad professionell samt gruppterapi har betydelse för 

livsstilsförändringen, visar forskning att även äktenskap och föräldraskap, spirituella 

upplevelser och fängelse-och sjukhusvistelser kan ha betydelse (Beckwith et al. 2015, Coates 

et al. 2015, Eggleston et al. 2013). Därutöver kan även sysselsättning och körkort vara sådant 

som ger motivation (Candela et al., 2016). Därmed anses relevant att undersöka även vad 

dessa aspekter kan ha för betydelse för att en livsstilskriminell ska förändra sitt liv.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vad som kan bidra till att livsstilskriminella gör en 

livsstilsförändring. Detta med särskilt fokus på relationer, dels till behandlare och andra 

professionella, dels till närstående som haft särskild betydelse för livsstilsförändringen. 

Följande frågeställningar behandlas: Vad kan få en livsstilskriminell att bli drogfri och sluta 

med kriminalitet? Vilken betydelse har närståendes inflytande och socialt nätverk för att en 

livsstilskriminell ska bli drogfri och sluta med kriminalitet? Vilken betydelse har relationer till 

professionella och andra klienter i behandling för behandlingsresultatet? 
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Tidigare forskning 

Vad som kan bidra till livsstilsförändring 
När det gäller vad som kan få en person med livsstilskriminalitet och drogmissbruk att göra en 

livsstilsförändring (vilket åsyftar till första frågeställningen) visar forskning på betydelsen av 

flera olika fenomen och händelser.  

Spirituella upplevelser Beckwith et al. (2015) ger i sina forskningsresultat 

exempel på hur före detta drogmissbrukare väldigt tydligt minns hur deras vändpunkt sett ut. 

En informant hade ett ”spirituellt uppvaknande” när han vid uppvaknandet efter en operation 

förväntade sig att hans läkare (som han upplevde såg ner på honom) skulle ha amputerat hans 

infekterade hand men det visade sig att den var kvar (för att en annan läkare tagit vid). Han 

hörde då en röst som tydligt sa att han inte behövde göra det mer. Sedan sa rösten att det var 

över och han visste vad det betydde: inga mer droger. Även Borgen (2013) har påvisat att 

andliga upplevelser kan blir en vändpunkt för fängelseintagna med drogproblem. Informanter 

berättade att detta att ha fått tillgång till Bibeln respektive ha fått inspiration från en medfånge 

som tagit Gud till sig, hjälpt dem att bli drogfria. Gemensamt för informanternas berättelser är 

att de beskriver att Gud öppnade upp för en frigörande tranformativ vändpunkt när de själva 

inte längre visste hur de skulle kunna komma vidare för att skapa ett nytt liv. Författaren 

menar att terapeuter måste vara medvetna om att sådana här ”uppvaknanden” kan öppna upp 

möjligheter för radikala förändringar. 

Dom Enligt en undersökning av Candela et al. (2016) kan drug court, en dom 

som innebär behandling och kontroller, inspirera deltagare att överge sitt kriminella beteende.  

Exempel på sådant domen kunde tillföra var tillskansande av körkort, anställning (och enligt 

de själva en högre arbetsmoral) samt förbättrade relationer med familjemedlemmar och till de 

egna barnen. Generellt hade deltagarna generellt fått bättre självförtroende efter domen och en 

informant menade att drug court lärt honom hur han skulle leva. Även Beckwith et al. (2015) 

visar att juridiska påföljder i form av fängelsestraff, liksom sjukhusvistelser, kan leda till att 

missbrukare blir drogfria på sikt. Vistas de i fängelse upprepade gånger under många år och är 

drogfria där, kan de bli av med sin abstinens. En informant som levt så menade att han till sist 

känt att drogerna inte gav honom någonting vilket ledde till att han slutade missbruka helt.  

Föräldraskap och äktenskap Coates et al. (2015) har påvisat att bland unga 

kriminella män kan ett faderskap bidra till en reducering av antalet brottsliga gärningar och 

juridiska påföljder. Detta ännu mer när det gäller fäder som bor tillsammans med sina barn. I 
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det här fallet var det i synnerhet gällande egendomsbrott och drogbruk, dock inte signifikant 

när det gällde drogförsäljning och överfall även om det också reducerades något. När det 

gällde de som inte bodde med sina barn ändrades brottslingen signifikant endast när det gällde 

drogbruk. Av de som bodde med sina barn och dessutom var äldre, gifta och hade ett jobb 

begick kriminella handlingar i ännu mindre omfattning vilket även Eggleston et al. (2013) 

påvisat. Deras studier visar att av män som begår brott är det en stor andel av dem som inte 

längre begår brott efter att de ingått äktenskap. Detta gällande våldsbrott såväl som 

egendoms- och drogbrott. Däremot gäller inte samma sak när det gäller kvinnor. När det 

gällde omfattningen av drogrelaterade brott hade den för dem till och med ökat. Författarnas 

teori om varför det är så är att det är vanligare att kvinnor ”gifter sig neråt” och män ”gifter 

sig uppåt” än tvärtom (ibid).  

Betydelse av socialt nätverk och närstående 
När det gäller inflytande från socialt nätverk och närstående (vilket åsyftar till andra 

frågeställningen) visar många studier att detta har stor betydelse för drog-och 

alkoholmissbrukare, både för att börja och att sluta med substansen.  

I en longitudinell studie bestående av både kvalitativa och kvantitativa metoder 

påvisade Johnson et al. (2018) att bland ungdomar som gått i behandling för drogmissbruk 

hade de som påbörjat behandling i socialt främlingskap större benägenhet att ta återfall, få 

fängelsestraff eller begå våldsbrott under de 12 kommande månaderna efter behandlingen. 

Beckwith et al. (2015)  påvisade med sin studie av unga individer med drog- och 

alkoholmissbruk på behandlingshem, att hög grad av missbruk hos de som ingick i ens sociala 

nätverk var starkt associerat till högre identifikation med grupper av individer som använder 

tyngre droger. Grupper som missbrukade mer var associerat till sämre personligt 

återhämtningskapital och socialt återhämtningskapital. I Laus (2012) redovisning av resultat 

kring samband mellan sociala nätverk och missbruk hos filippiner bosatta i Kalifornien, 

bekräftas sambandet mellan socialt nätverk och drogmissbruk: alla rapporterade att första 

gången de provat drogen hade varit via vänner och familjemedlemmar. Acceptans bland 

vännerna blev extra viktigt eftersom den gemenskapen ersatte dåliga relationer, bråk och 

bristande kommunikation hemma och drogkulturen hade blivit en stor del av den etniska 

tillhörigheten. Det uppgavs också att det fanns mycket skam hos familjerna med 

drogmissbruk vilket ledde till en stark tystnadskultur. Filippinsk stolthet angavs som 

anledning till detta. Polcin et al. (2010) redovisade i sin studie hur personer på Sober living 

houses som inte tidigare svarat an på behandlingar (och/eller inte slutfört dem) vad den 
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drogfria miljön samt det sociala stöd som fanns där hade för effekt gällande anställningar, 

psykisk ohälsa, alkoholbruk och arrester. Det visade sig att vistelsen påverkade dessa 

variabler positivt, bland annat för att de inte behövde tänka på sin ekonomi och för att de fick 

stanna så länge de ville. En viss reservation gällande kausalitet gjordes dock, då urvalet inte 

varit slumpmässigt. Vidare bekräftades i studien att de boende i vars sociala nätverk det 

förekom mer alkohol och droger än i andras, var mer benägna att utvecklas negativt i sitt eget 

missbruk. Även Best och Lubman (2016) har påvisat ett sådant samband: bland deras 

informanter var det tydligt vid uppföljningsmätning att ju fler drog-eller alkoholanvändare en 

individ hade i sitt sociala nätverk, ju större problem gav individens eget missbruk upphov till. 

Även den sociala dysfunktionaliteten blev högre i detta fall. Ju färre drog-eller 

alkoholanvändare som ingick i det sociala nätverket, ju lägre blev omfattningen av deras eget 

missbruk. De som reducerat antalet missbrukare i sitt nätverk missbrukade alltså mindre 

själva. Det påfanns dock vid uppföljningsmätning inget samband mellan generell 

tillfredsställelse i livet och hälsa och antalet alkoholbrukare i det sociala nätverket. Generellt 

fler vänner i sitt nätverk orsakade däremot lägre psykologisk stress, större livstillfredsställelse 

och lägre social dysfunktionalitet. Huruvida den unga personen kände att de hade en person 

att förlita sig till, visade sig ha betydelse för generell livskvalitet. De som hade det, visade 

betydligt större på denna skala. Däremot hade detta ingen betydelse för i vilken utsträckning 

den unga personen missbrukade. Nämnas bör att vid baselinemätning av samma studie 

påfanns inget samband mellan antalet vänner som missbrukade och hur många olika sorters 

droger de tagit eller hur många våldsbrott de begått. Däremot framkom att det fanns samband 

mellan antalet vänner med missbruk och låg social dysfunktionalitet.  

Henwood et al. (2012) har påvisat att familjens stöd spelar roll för valet att sluta 

då avvänjningen hos informanterna i deras studie (i det här fallet före detta hemlösa 

drogmissbrukare) uppgavs ha skett utanför den formella behandlingen och att den breda 

kontexten var helt avgörande för deras utveckling. De flesta uppgav att stöd från närstående var 

en stor hjälp när det gällde att hålla sig nykter. Motivationen kunde komma från en mor/farfar 

som stöttat (till skillnad från resten av vederbörandes familj) eller döttrar som hotat att hon inte 

fick träffa sina barnbarn om hon inte blev drogfri. Best och Lubman (2016) påvisade i sitt 

resultat även att i takt med att relationer till familjemedlemmar förbättrades under 

behandlingstiden, förbättrades även relationerna till vänner. Detta i sig ledde till högre 

tillfredsställelse i livet och lägre social dysfunktionalitet. Större sociala nätverk medförde mer 

tillfredsställelse i livet och mindre psykologisk stress. 
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Effekter och upplevelser av gruppterapi  
När det gäller erfarenheter och upplevelser av gruppterapi (såsom tolvstegsprogrammet) för 

drog-och alkoholmissbrukare (vilket åsyftar till tredje frågeställningen) visar forskning skilda 

resultat.  

Henwood (2012) har påvisat att NA (Anonyma Narkomaner) och AA 

(Anonyma Alkoholister) kan vara ett fundament för avhållsamhet då det ger stöd från andra, 

som i vissa fall blir goda vänner för livet, och till och med vara ”inte ens ett alternativ utan en 

nödvändighet” (ibid, fritt översatt från sidan 243). I en studie gjord av Johnson et al. (2018) 

framkom att det här att ge hjälp åt andra i en AA-grupp hade en signifikant positiv effekt på 

variablerna återfall, fängelsestraff och begående av våldsbrott under tolv månader efter 

behandling (informanterna i fråga hade gått på minst tre tolvstegsmöten i veckan). De som 

däremot gick in i behandlingen mindre villiga och redo för förändring, hade större benägenhet 

att ta återfall, få fängelsestraff eller begå våldsbrott. Polcin et al. (2010) har påvisat att av de 

boende på ett Sober living house som ingick i en självhjälpsgrupp, byggd på 

tolvstegsprogrammet, fick bättre resultat än de som inte gjorde det. I en longitudinell studie 

gjord av Pagano et al. (2015) undersöktes hur unga med drogberoende med social fobi förhöll 

sig till gruppterapi, med utgångspunkt i att många med denna problematik undvek just 

gruppterapi med tanke på andra deltagares uppfattningar. Resultatet visade att medverkan i 

tolvstegsprogrammet minskade deras användande av droger efter behandlingen signifikant. 

Ingen skillnad mellan de som hade social fobi och inte hade social fobi påvisades, däremot 

bland de som hade social fobi förekom mer hjälp till och från andra deltagare. Generellt ledde 

behandlingen till signifikanta förbättringar när det gällde droganvändning.  

 Barongi et al. (2016) påvisade i sin studie, som bestod av deltagare som fått 

behandling som dom för sitt drogbruk, stor skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelser av 

gruppterapi. Kvinnorna uppgav i stor utsträckning att det hjälpt dem väldigt mycket att se andra 

deltagare kämpa och lyckas (då det gav dem själva motivation och inspiration). Det här att de 

utvecklade relationer sinsemellan bidrog till en känsla av gemenskap som stöttade dem i sin 

egen framgång i programmet menade de. En kvinnlig informant förklarade att inställningen hos 

(de kvinnliga) deltagarna var att de ville hjälpa varandra att hjälpa sig själv. Detta stöd i 

kombination med de individuella behandlingstillfällena var enligt samma informant det som 

gett hen bäst förutsättningar att lyckas. Med undantag av en man, som uppskattade att få 

utrymme att berätta hur han verkligen mådde, tala om sina äkta känslor och inte bara berätta att 

"jag jobbar och är ren" (ibid, fritt översatt från ss.754-755) var gruppterapi alltså ingenting som 
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männen värdesatte. De gjorde heller inga gemensamma aktiviteter utanför behandlingen. En 

manlig informant menade att han inte ville vara nära andra som var "ostabila" eftersom han 

själv var labil och att ett sådant umgänge därför kunde utmana hans nykterhet. Även Henwood 

(2012) har påvisat att gruppterapi kan upplevas negativt av vissa på grund av att deltagare där 

tar återfall då och då. Att generellt hålla sig borta från andra som missbrukar var enligt denna 

studie av stor betydelse för att hålla sig drogfri själv. Ytterligare en anledning till att vissa aktivt 

håller sig borta från NA och AA är att de inte längre vill identifiera sig som missbrukare och 

att det därför kändes fel och främmande att behöva presentera sig som en.  

Betydelse av relation i individuell behandling 
Även när det gäller betydelsen av relation till behandlare (vilket åsyftar till tredje 

frågeställningen i föreliggande studie) finns det forskningsresultat som visar åt olika håll.  

Moore et al. (2016) har påvisat i sin studie att det som hjälpt deltagare som fått 

behandling som dom för sitt drogbruk, i stor utsträckning uppgetts vara sin positiva syn på sina 

behandlare. Det de menade med "positivt" var behandlarnas kunskap och att de genuint brydde 

sig om dem och ville att det skulle gå bra för dem. Av det de lärt sig var det mest värdefulla att 

använda sig av rationellt tänkande, upprätthålla sin nykterhet, vikten av att sätta mål, utnyttja 

alternativa sätt att hantera stress och att kunna hjälpa andra med alkoholproblem. Dessutom 

nämndes förmågan att utveckla hälsosamma relationer såväl som att frigöra sig från icke-

hälsosamma sådana. Det som uppgavs vara positivt med individuella samtal i jämfört med 

gruppterapi var att de där kunde fokusera mer på det som var viktigast i deras liv just då. Även 

en longitudinell studie av Kjellgren, Priebe och Svedin (2012) visade att det som (mestadels 

före detta) prostituerade uppgav vara viktigast i behandlingskontakten var mötet med en 

förstående och kunnig person som var specialiserad på deras område. Majoriteten av 

informanterna hade upplevt behandlingen positivt. Majoriteten angav också att de fått bättre 

självkänsla och förbättrad livskvalitet av behandlingen. Majoriteten hade dessutom fått hjälp 

att avsluta destruktiva relationer, utveckla sunda relationer och av de som sedan 

baselinemätningen börjat studera eller arbeta uppgav majoriteten att behandlingen påverkat 

denna förändring. Av de som slutat sälja sex redan vid baselinemätningen uppgav majoriteten 

att behandlingen hjälpt dem att hålla kvar vid detta beslut. Reservation görs dock för de positiva 

resultaten från författares sida då urvalet av informanter inte varit slumpmässigt. Maiwald et al. 

(2018) visade i sin longitudinella studie positiva resultat av behandling av medelålders personer 

med panikångest och andra diagnoser, som genomfört kognitiv beteendeterapi. Deras symptom 

var betydligt lindrigare efter behandlingen än före. Det fanns dock ingen kausalitet mellan 
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resultat av behandlingen och tillgivenhet till terapeut, kompentens hos terapeut och allians. Inte 

heller Söderberg och Gidhagen (2018) kunde påvisa ett signifikant samband mellan resultat av 

behandling och allians mellan klient och terapeut. Resultaten visade att det bland informanterna, 

i det här fallet medelålders personer med drog–eller alkoholproblem, inte fanns något 

signifikant samband mellan allians och minskning av missbruk samt psykisk stress. De som 

angav att de hade generellt bättre allians kände dock stress i lägre omfattning än andra. För 

vissa informanter gav bra allians inte bara positiv effekt på stressnivåer utan även drogmissbruk. 

För en väsentlig andel av informanterna påvisades dock inga resultat av behandlingen i stort, i 

synnerhet inte när det gällde psykiska stressnivåer. Däremot Eubanks et al. (2019), som 

undersökt betydelsen av allians mellan terapeut och klient, påvisar att allians kan ha betydelse. 

Genom att jämföra relationell psykoterapi, som har utgångspunkten att allians är en aktiv 

mekanism i förändring och kognitiv beteendeterapi som inte har det som utgångspunkt, har 

påvisats att inom relationell psykoterapi fanns högre samband mellan hög grad av allians och 

bra behandlingsresultat än inom kognitiv beteendeterapi. Slutsatsen var att allians spelade en 

större roll inom relationell psykoterapi och hade positiv inverkan på behandlingsresultatet.  

Process i livsstilsförändring 
I en studie av Henwood (2010) framkom att en insikt hos deltagare var att drogavvänjning är 

en gradvis process, att det är en sak att sluta med droger och en annan att upprätthålla sin 

avhållsamhet. Likaså i resultatet av studien av Moore et al. (2016) framkom att en vinst med 

behandling var förmågan att se återhämtning som en process: "att se att man inte behöver vara 

perfekt, att ingenting händer över en natt och att det finns en tjusning och nytta med att sätta 

mål som man sedan fokuserar på och uppnår" som en manlig informant uttryckte det (ibid, 

s.756).  

Människan som aktör i interaktion 
I föreliggande studie används symbolisk interaktionism för att teoretisera samtal och identitet 

samt människans förhållningssätt till samhället och andra. 

Framväxt av symbolisk interaktionism 
Först i slutet av 1700-talet började det enligt Eriksson (2007) runt om i världen talas om 

”samhälle” (som härstammar från det latinska ordet för ”sällskap”), utifrån samma betydelse 

som ordet har idag. Fram tills dess hade ”samhället” endast uppfattats bestå av konkreta 

företeelser såsom byggnader och personer medan det nu även började innefatta det abstrakta, 

det som skedde människor emellan. Samhället ansågs därmed inte längre endast tilldelat 

invånarna och externt utformat utan erkändes som något som uppstått i och med gemensamma 
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handlanden det vill säga via social interaktion. Något som senare kom att ligga till grund för 

den social-psykologiska teorin symbolisk interaktionism. 

För att en social interaktion ska uppstå krävs enligt Eriksson (2007) minst två 

aktörer. Den vanligaste formen av social interaktion är samtalet, i vilket det tydliggörs att 

människor blir aktörer. Författaren menar att som aktörer är vi dock inte hela tiden desamma: 

vi representerar värden, organisationer och annat som vi delar med andra, och dessa positioner 

påverkar i sin tur innebörden av våra handlingar. På liknande sätt menar Charon (2006) att vi 

ser världen utifrån olika ”glasögon” och använder oss av grupper och roller som filter för att 

tolka verkligheten. Men vi ska vara medvetna uppmanar han, om att vi inte bara upplever 

genom filter vi själva valt. Filtren i sin tur är produkter av det samhälle vi lever i. Symbolisk 

interaktionism framhäver vikten av tolkning, att människan är just social och att det som 

händer uppstår genom social interaktion vilket återkopplas till längre ner. Perspektivet 

symbolisk interaktionism kan dessutom i sig ses som ett ”filter”. Socialpedagogik bygger 

enligt definitionen som redogörs för på sidan 2 på etik, systematiskt tänkande, handlande, 

relation och kommunikation som ofrånkomligt innefattar interaktion och tolkning varför 

symbolisk interaktionism med fördel appliceras på socialpedagogik.  

Trots att det kan antas att den utveckling som började under 1700-talet kan ha 

banat väg för symbolisk interaktionism var det först i slutet på 1800-talet som begreppet 

uppstod. Detta genom den amerikanska professorn George Herberg Mead och hans student 

Herbert Blumer (Charon, 2006). De pionjärer inom symbolisk interaktionism vars litteratur i 

första hand kommer tas avstamp ifrån i föreliggande studie är Martin Buber och Erving 

Goffman.  

Definition av symbolisk interaktionism 
Kortfattat är social interaktion, definitioner av en situation, tänkande, nutid och människans 

aktörskap grunden för symbolisk interaktionism enligt Charon (2006) som förklarar dess fem 

centrala idéer såhär: människan är en social person, människan är en tänkande varelse, 

människans definition av var hon befinner sig är mer avgörande än var hon rent konkret 

befinner sig, det är vad som händer i stunden som avgör hur en person agerar i stunden och 

människan är aktör. 

Istället för att fokusera på individuella karaktärsdrag eller hur samhället formar 

beteenden, är det i symbolisk interaktionism fokus på vad som händer mellan människor det 

vill säga via interaktion. Vad vi som människor gör påverkas av tidigare interaktioner med 
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andra samt hens interaktioner i stunden. När någon begår ett brott beror detta på hur 

interaktioner med andra ser och sett ut enligt Charon (2006). Inte bara interaktion med andra 

skapar våra handlingar och val utan även vår interaktion med oss själva det vill säga vårt 

tänkande. Återigen, när det gäller att begå brott: personen i fråga tänker i den stunden på 

samma sätt som hen handlar. Ibland snabbt men ibland även noggrannt (ibid). Vår definition 

av var vi befinner oss och vad som händer runt omkring oss, vilket enligt symbolisk 

interaktionism är viktigare än faktisk tid och rum, är resultatet av sociala interaktioner och 

tänkande. En person som begår brott utgår således från sina upplevelser av vad som sker: 

huruvida situationen är säker eller ej, andras känslor och intentioner, dåtid, nutid etcetera 

(ibid). Vi applicerar tidigare erfarenheter på våra definitioner av nutiden och låter det influera 

våra handlingar genom tänkande och interaktion i stunden, snarare än att  det är de faktiska 

tidigare erfarenheterna som avgör vad vi väljer att göra. Det är alltid nuet som avgör. För en 

som begår kriminella handlingar innebär det enligt denna aspekt av teorin att hen gör det 

avhängigt av vad som händer i sociala interaktioner i stunden samt hens tolkning av detta 

(ibid).  

Att människor inte är passiva är något som kännetecknar symbolisk 

interaktionism (Charon, 2006). Tvärtom är vi alltid aktivt involverade i vad vi gör och formar 

vårt agerande snarare än att endast respondera på vår omgivning. Utifrån denna aspekt 

innebär det att när någon utför en kriminell handling, gör hen det med bristande självkontroll 

och utifrån ogenomtänkta beslut (ibid). Pragmatism, som är ett starkt element i symbolisk 

interaktionism, innebär att det aldrig är så att världen fullt ut berättar vad den är för något, det 

är vi som försöker tolka och förstå den. Detsamma gäller all kunskap. Om något inte fungerar 

som ett stöd för oss för att uppnå våra mål glömmer vi bort den. Pragmatismen påpekar också 

att det är människans handlingar som räknas. Vad det är som får hen att göra som hen gör, 

konsekvenserna detta ger och deras egna synsätt på det de gör är det intressanta. Hon är alltså 

inte en formbar organism utan snarare en beslutsfattande skådespelerska (ibid). 

Människan i interaktion med sig själv 
En fri människa är enligt Buber (1965a) någon som tror på en ny verklighet och utan att hen 

för den sakens skull bara låter saker och ting ske, bestämmer sig för vad hen vill och hänger 

sig åt det hen behöver genom att lyssna på sitt inre. Hen har tillit även om hen inte vet vägen. 

En ofri människa (det vill säga en villkorad) däremot drivs av drifter. Hen låter saker ske och 

gör sig till offer. Hos den ofria människan uppstår ofta självmotsägelser, som innebär att det 

medfödda i hen inte får komma till uttryck utan vänder sig inåt och slutar utvecklas (ibid). I 
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avsaknad av flöde och närvaro förlorar sig människan allt djupare. Det är bara genom det 

fullkomliga accepterandet av det som är, som människan kan bli hel igen. Föreskrifter kan 

hjälpa till att visa vägen men idéer och värden räcker inte om människan fortsätter fly till en 

värld som saknar tillförlitlighet, varaktighet och överskådlighet.  

Enligt Buber (1965b) finns det två sätt för människan att leva: antingen utifrån 

hur hon är eller utifrån hur hon vill framstå, ”det som verkar”. Även om det generellt finns en 

växelverkan mellan dessa två sätt blir vissa väldigt beroende av vilket intryck de gör på andra 

och då uppstår en inre konflikt. Ett exempel på det är när en ung pojke tar efter en stor idol 

och, som författaren uttrycker det tar på sig en mask, varpå när lögnen kommer ifatt det 

mellanmänskliga i honom redan hotats (ibid). Och när det mellanmänskliga inte finns, kan 

heller inte autencitet finnas i möten med andra människor. Det här ”härmandet” kan ses som 

ett sätt att anamma en ny identitet genom en förebild, på bekostnad av det egna jaget. Även 

Goffman (2009) pratar om rolltagande. Enligt honom finns det två extremiteter: antingen att 

en person är medveten om att hen ”spelar”, vilket förstärks av att ”publiken” är övertygad om 

äktheten, eller att en person medvetet antar en roll för att uppnå ett visst syfte. Då har hen inte 

något egentligt intresse av vad vederbörande uppriktigt tycker. Om hen verkligen ”går på” 

teatern kan hen till och med känna tillfredsställelse.  

Människan i interaktion med andra 
Charon (2006) menar att även om en individ föds in i ett samhälle som är skapat av människor 

och händelser under lång tid, är människor i nutid med och formar det genom sitt användande 

av kulturen för att lösa sina problem och uppnå sina mål. Genom interaktion människor 

emellan i olika konstellationer transformeras alltså kulturen, vilket förklarar att samhället inte 

är statiskt utan formbart i samspel med alla deltagare. 

Den huvudsakliga förutsättningen för ett äkta samtal är enligt Buber (1965b) att 

en part ser och accepterar den andra för den hen är: att bejaka hen även om hen är väldigt olik 

en själv och har övertygelser som inte alls stämmer överens med de egna. Även om det efter 

att ord uppriktigt riktats mot hen är upp till hen huruvida det blir ett ömsesidigt samtal, har 

första part genom att legitimera hen som samtalspartner gjort sin del, varpå andra part ges 

förtroendet att avgöra nästa steg. Det avgörande för ett äkta samtal menar författaren vidare är 

att den ena inte behandlar och betraktar den andra som ett objekt, även om det enligt 

författaren inte fullt ut går att undvika. Det som sätts i kontrast till objektifiering är att den ena 

ska mena den andra människan fullt ut, genom att inte bara se hen utan också ta hen till sig, 

erkänna och bekräfta allt vad hen är. En annan viktig beståndsdel är enligt Buber (1965b) att 
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utan omskrivning eller censurering dela med sig om tankar kring det som föreligger. För att 

nå dit behöver bilden av ”det som verkar” övervinnas. På grund av sin ontologiska natur kan 

varje litet element av illusion skada autenciteten som genomsyrar det äkta samtalet. 

Människan på institution 
Goffman (1973) menar att det finns två typer av institutioner: en där de intagna får möjlighet 

att leva efter en modell som stämmer överens med hur det av personalen och samhället anses 

lämpligt att uppträda samt den intagnas egna intressen, och en som officiellt inte alls 

förespråkar något som ligger i linje med den intagnas egna intressen. Det författaren vill peka 

på med denna distinktion är att varje inriktning visar ett sätt att hantera spänningen mellan den 

privata miljön och institutionens värld och att de intagna utvecklar olika strategier för att 

anpassa sig till omständigheterna. Beroende på i vilka miljöer de befunnit sig innan kan de 

använda sig av olika strategier, många ”ligger lågt” och är lojala och skötsamma för att 

säkerställa en exit helskinnad. För vissa är tillvaron på institutionen, till exempel fängelset, 

mindre torftigt och besvärligt än livet utanför varför den intagna förblir nästan oberörd av sitt 

frihetsberövande. Författaren menar vidare att gruppterapi i ett sådant sammanhang kan 

tillföra en slags immunitet mot institutionens angrepp, i synnerhet om den medför religiösa 

eller politiska övertygelser. Författaren menar också att en intagning på en institution med 

utbildad personal kan hjälpa vederbörande att se sig själv som medskapare till sitt liv och 

införliva hopp om en bättre framtid. Att en människa generellt ser sig själv utifrån samhällets 

ideal (vilket i det här fallet ofta innebär ett misslyckande), vilket kallas apologi, gör det 

värdefullt att få en ny syn på sig själv. Det kan bidra till en så kallad ”success story” som 

författaren kallar det. 

Identitet 
Enligt Charon är identitet något som är socialt konstruerat, vi ger varandra och oss själva 

olika epitet och namn som ett sätt att förstå och kategorisera verkligheten och förstå oss själva 

i vår egen kontext. När vi identifierar oss själva berättar vi vilka vi vill vara. När vi låter andra 

identifiera oss anammar vi denna identitet och tenderar att låta den återspeglas i allt vi gör för 

att upprätthålla identiteten.  

Varför dessa begrepp? 
Att föreliggande studie har ett relationellt perspektiv som utgångspunkt gör symbolisk 

interaktionism lämplig att använda då alla val och handlingar utifrån detta perspektiv bygger 

på interaktioner. Informanternas livsberättelser innehåller bland annat frågor kring och 

konsekvenser av identitetssökande, plats i samhället samt institutioners och behandlingars roll 
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för livsförändring, varför de redovisade begreppen är relevanta att applicera på empirin. 

Därigenom ges goda förutsättningar för att besvara frågeställningarna och därmed uppnå 

syftet med studien.  

 Reflektioner kring val av begrepp och teori Det symbolisk interaktionism kan 

bidra med är ett tydliggörande av varför människor handlar som de gör. Däremot är det enligt 

Berg et al. (1976) aldrig bara det yttre beteendet som analyseras (som i behaviorismen) utan 

istället handlingen d.v.s. beteendet plus det subjektiva. En fara som Berg et al. redogör för när 

det gäller att använda sig av symbolisk interaktionism inom forskning är att hen måste känna 

till hur de som undersöks kategoriserar sin omvärld, hur de tänker och tar beslut (ibid). Ifall 

kategoriseringar görs utan tillräcklig vetskap om detta finns det risk att hens egen 

föreställningsvärld appliceras på deras berättelser och uttalanden vilket i sig kan leda till 

objektivism och som författaren kallar det ”en akademisk monolog” (ibid, s.27). Det kan 

finnas en risk i föreliggande studie att för mycket fokus ligger på beteenden och för lite på det 

inre, det som Berg et al. kallar det subjektiva (ibid). Studien hade därför kunnat tjäna på att 

fler teorier använts. Erkännandeteorin exempelvis hade kunnat förklara hur och när en 

människa blir en del av samhällsgemenskapen (i det här fallet genom sysselsättning) och får 

personlig autonomi (Heidegren, 2009). Det är också av vikt att nämna att det finns flera sätt 

att teoretisera identitet på. Exempelvis hade begreppen kollektiv identitet och motidentitet 

(Arvidsson och Johansson, 2017) kunnat användas för att förklara mönster och beteenden 

ytterligare. Även teorier som hade förklarat på vilket sätt fysiologiska faktorer såsom sjukdom 

och risk för död (vilket informanterna berättar om) påverkar en individ hade kunnat fördjupa 

analysen och förståelsen. Som läsare är det därmed bra att ha med sig att när begrepp väljs 

endast utifrån symbolisk interaktionism som i det här fallet, skrapas det bara ”på ytan” och en 

något förenklad bild ges. Materialet ses utifrån ”ett par glasögon” som inte visar alla färger. 

Hade symbolisk interaktionism brutits ner till mer specifika begrepp och/eller fler teorier hade 

lyfts in, skulle fler ”färger” synts genom glaset och materialet lyfts ytterligare. Det hade 

kunnat förtydliga helheten och öka förståelsen. En risk med för många begrepp i en och 

samma studie är dock att det blir svårhanterligt, dels för uppsatsförfattaren och dels för den 

som läser. Därav gjordes denna avgränsning. 

Metod 

Forskningsansats   
Kvalitativ ansats Kvale och Brinkmann (2009) menar att rent krasst är det så 

att en kvalitativ ansats ger förutsättningar för produktion av ord medan en kvantitativ är mer 
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fördelaktig när det gäller framtagande av siffror och statistik. Uppsatsförfattaren gör 

bedömningen att informanternas egna ord krävs för en fulländad beskrivning med utförliga 

svar för att i sin tur frågeställningarna ska kunna besvaras. Detta då frågeställningarna har ett 

relationellt perspektiv och är av subjektiv karaktär då de bearbetar relationer till professionella 

och andra klinter, närstående, familjemedlemmar etcetera. Det som undersöks utöver det är 

andra händelsers/faktorers betydelse för en livsstilsförändring hos en kriminell som aktivt 

brukar droger. Gällande alla dessa tre frågeställningar är det beskrivningen av upplevelserna 

och effekterna av upplevelserna som är väsentliga. Därför väljs med fördel kvalitativ metod 

framför kvantitativ.  

Danermark et al. (2010) menar att ett utmärkande drag för kvalitativ ansats är att 

med den fokuseras på ett eller flera enskilda fall, exempelvis någons biografi. Just biografin 

och tillåtelsen att beskriva enskilda fall, är väsentligt för att kunna besvara frågeställningarna 

då de som sagt bygger på upplevelser och händelser. Danermark et al. (2010, ss.281-282) 

menar, med inspiration från Sharan Merriam, att två av fyra huvuddrag för en kvalitativ ansats 

är att den är teorigenererande och ”tät”. Med teorigenererande menas att slutsatser kan dras 

utifrån det som berättas. Med ”tät” menas att empirin innehåller så många variabler som 

möjligt och att samspelet mellan dessa beskrivs över tid. Då syftet med föreliggande studie är 

att ta reda på vilka faktorer i informantens liv som spelat roll för vad som hänt senare i livet 

och vissa av informanterna haft ett drogmissbruk och/eller kriminellt beteende som sträckt sig 

över cirka 30 år, har det varit viktigt att välja en metod som tillåter en redovisning över tid. 

Detta talar för valet av kvalitativ metod och mer specifikt, kvalitativ intervju. En annan 

kvalitativ metod är observation men inom ramen för detta arbete hade det med hjälp av 

observation inte varit möjligt att få överblick över så många år.  

Något som talar emot kvantitativ metod i form av just enkäter är att de, som 

Allebeck och Hansagi (1994) förklarar, alltid är standardiseradet vill säga frågorna ställs  

alltid (av naturligt orsak) i samma ordning. Eftersom uppsatsskrivare inte vet något om 

informanterna och vill låta dem skapa sin historia själva, menar hon att det krävs en öppenhet 

och plats för sidospår. Utan att det blir irrelevant eller utanför ämnet bör informanten få öppna 

frågor som inte bygger på antaganden om hur det varit för just den individen. Varje informant 

har en unik livshistoria och förhållningssätt till densamma varför frågorna behöver kunna 

ställas i olika ordning beroende på intervju anser uppsatsförfattaren. Detta är alltså ytterligare 

ett skäl till varför en kvantitativ metod exempelvis i form av en enkät inte hade kunnat 

besvara frågeställningarna eller ge en rättmätig bild av varje enskild informants livssituation: 
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det hade varit svårt att ge varje informant möjlighet att återge flera dimensioner av sina 

individuella erfarenheter. Vilket i sin tur hade försvårat ett besvarande av frågeställningarna 

som är av högst subjektiv karaktär och upplevelse-och erfarenhetsbaserade.  

Därmed kan konstateras att varken en enkät eller en observationsstudie hade gett 

rätt förutsättningar för ett rättmätigt besvarande av frågeställningarna. För att kunna göra 

detta, utifrån enskilda berättelser som i det här fallet delges genom fyra semistrukturerade 

intervjuer, ger just kvalitativ intervju bäst förutsättningar.   

Kvalitativ intervju Intervjuformen tillåter enligt Brinkmann och Kvale (2009) 

att intervjuaren frågar rakt ut efter just berättelser och specifika händelser. Det faktum att det 

är fullt tillåtet att berättelsen handlar om intervjupersonens egna subjektiva upplevelser (och 

inte behöver innehålla fakta) (ibid), ger bra förutsättningar för att uppnå syfte med studien 

konstaterar uppsatsförfattaren. En intervju kan, som Brinkmann och Kvale (2009, s.34) 

uttrycker det: […] ”gräva fram redan existerande klumpar av mening djupt inne hos 

intervjupersonen” […] Brinkmann och Kvale (2009) påpekar att det i en intervjusituation 

gäller att ställa frågor på ett sådant sätt att informanten i fråga öppnar sig och är villig att 

berätta fritt. Det är viktigt i föreliggande studie att sträva efter och skapa förutsättningar för 

det, då frågeställningarna är av högst personlig och objektiv karaktär varför ett besvarande 

gynnas av att informanten berättar ”fritt”. Genom att han uppmuntras till att se tillbaka på hur 

händelser och faktorer samspelat med varandra öppnas upp för nya frågor som inte fanns med 

i intervjuguiden men som kan vara av hög relevans. Även om det inte direkt frågats efter kan 

det spela stor roll för helheten och urskiljningen av mönster och orsak-verkan. 

Brinkmann och Kvale (2009) menar vidare att frågor som uppmuntrar 

informanten att beskriva något kan vara ett bra sätt att ge utrymme för detta. Även att ge 

utrymme för ”otraditionella uppfattningar” är något författarna menar är viktigt att beakta. Ett 

annat sätt att inspirera informanten till att dela med sig av sina erfarenheter på ett beskrivande 

sätt, är enligt författarna att göra ett påstående, till exempel utifrån forskningsresultat, och be 

dem ge sin syn på sin situation utifrån det. Detta har varit en teknik som anammats av 

uppsatsförfattare och som gett positiva resultat. Så har alltså bekräftats att följdfrågor (i det 

här fallet i form av påståenden) varit fruktbart och nödvändigt för att komma åt sådant av 

relevans för att kunna besvara frågeställningarna. För detta krävs en intervjusituation då 

varken en enkät eller en observation hade kunnat tillhandahålla möjlighet till detta. Dessutom 

öppnar intervjusituationen upp för olika sorters uppfattningar, ett friare berättande i samspel 

med intervjuaren. 
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Konstruktion av intervjuguide 
Kvale och Brinkmann (2009) betonar att ju bättre förberedd en intervju är, desto högre blir 

kvaliteten på kunskapen som produceras, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för 

behandlingen av materialet. Intervjuguiden ska alltså vara väl genomtänkt och innehålla 

öppna frågor som besvarar frågeställningen (Kvale och Brinkmann 2009, Dalen 2015, 

Allebeck och Hansagi 1994). Därmed har mycket arbete lagts ner på att skapa en 

intervjuguide som med bästa möjliga förutsättningar ska ge svar på frågeställningarna.  

En strävan har varit att använda den så kallade ”tratt-tekniken” nämligen att gå 

från det allmänna och generella (göra en kartläggning av personens historia genom att ställa 

”grundläggande frågor”) till det mer specifika (Allebeck och Hansagi, 1994). Fördelen med 

det enligt författarna är att det hjälper informanten att komma in i sammanhanget och stegvis 

ta ställning till detaljer. Att frågor av samma karaktär återkommer i slutet, hänger också ihop 

med detta: att de då eventuellt hunnit hitta nya aspekter. Det här ligger också i linje med 

citatet av Kvale och Brinkmann (2009, s.34), att en intervju är ”ett grävande”, vilket innebär 

att svar kan ges på olika nivåer. Varför uppsatsförfattaren ville stimulera informanten till att 

vandra genom olika djup. En annan strävan var att avsluta ”positivt” genom att sist i intervjun 

fokusera på var informanten befinner sig idag.  

För att utgå ifrån forskningsresultat och få ett bra underlag till att uppnå syftet 

har varje frågeställning styckats ner  i olika avsnitt: Angående att vara i behandling, Socialt 

umgänge, Ensamhet, Närstående, Andra drivkrafter/metoder. Därefter styckades varje avsnitt  

ner till frågor som ansågs relevanta utifrån att det skulle kunna ge svar på frågeställningarna 

samt kopplas till teorier och begrepp som vid den tidpunkten var tilltänkta att applicera på 

empirin. Avsnittet Angående att vara i behandling fick dessutom  underrubriker. Dessa var 

Förväntningar, Relationer, Förtroende, Kommunikation, Erkännande, Delaktighet och Makt. 

Dessa rubriker valdes ur samma utgångspunkt som nyss nämndes. När det gällde koppling till 

teori och begrepp var det några rubriker som särskilt valdes i just det syftet: så var fallet med 

Erkännande, Delaktighet och Makt. Nämnas bör dock att frågorna under rubrikerna 

Delaktighet och Makt formulerades först efter andra interjvun. Detta med inspiration från att 

det var något han valde att prata mycket kring. Även frågorna om fritidsaktiviteter lades till 

efter andra interjvun.   

Att stycka ner varje avsnitt till frågor som är relevanta för att ge svar på 

frågaeställningen som ligger till grund för varje avsnitt bedömdes även ha den fördelen att det 

skulle underlätta vid tematisering av transkribering då det därigenom sannolikt skulle leda till 
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att redogörelsen inom samma tema lägger sig sammanhängande i inspelningen. Detta kan 

naturligtvis ske med flera undantag då det aldrig är helt förutsägbart hur en fråga tolkas av 

informanten.  

Etiska överväganden  
Etiskt sett är det viktigt att beakta att intervjupersonerna berättar om att de sysslat med 

olagliga saker. Därför behöver de känna sig extra trygga med omständigheterna och att bygga 

upp ett förtroende för intervjuaren är extra viktigt och värdefullt. Ett sätt att göra det på har 

varit att informera alla intervjupersoner noggrant om vad det inneburit att delta i studien samt 

att de fått vara delaktiga i utformningen av det praktiska förfarandet.  

Ett sätt att säkerställa att informanterna vetat vad ett deltagande innebär har varit 

att skicka ett missivbrev (se bilaga I) till dem via sms eller mejl i god tid innan intervjun. 

Missivbrevet klargör att studien uppfyller de fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet (2017) 

formulerat, nämligen samtyckeskravet (att informanten deltar frivilligt och har rätt att dra sig 

ur fram till studien examinerats), informationskravet (att informanten får reda på vad syftet 

med studien är), nyttjandekravet (att materialet används endast till föreliggande studie) och 

slutligen konfidentialitetskravet (att de uppgifter som delges figureras i studien och kan inte 

kopplas till informanten). Därtill informeras om hur det inspelade materialet behandlas: att 

endast handledare och uppsatsskrivare har tillgång till det och att materialet efter examination 

makuleras.   

För att säkerställa att samtyckeskravet uppfylls, det vill säga att informanten är 

införstådd med och godkänner ömsesidiga rättigheter och villkor, har vid själva mötet, innan 

intervjun, en samtyckesblankett tillhandahållits för informanten att skriva på (se bilaga II).  

För att säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylls, anges inga kön på 

informanternas barn eller karaktärsdrag hos platser som kan härledas geografiskt. Varje namn 

på informanterna ersätts med en bokstav. Även namn på andra som nämns ersätts med en 

bokstav. Egennamn på platser och organisationer ersätts med X. 

När det gäller hänsynstagande till informanterna är det också viktigt att ta 

hänsyn till att respektive informant varit drogfri och ur kriminalitet olika länge. När det gäller 

nyblivande drogfria (och/eller sådana som inte är vana att prata om sig själva) kan krävas mer 

ledning av intervjuaren eftersom de inte har berättat sin historia lika många gånger. Det 

handlar också om att inte ställa för känsliga frågor eftersom hänsyn behöver tas till att starka 

känslor kan uppkomma, känslor som någon som varit drogfri längre i högra grad hunnit 
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bearbeta. Det är viktigt att vara medveten om att då vissa frågor är av privat karaktär är det 

extra viktigt att vara lyhörd. I vissa fall kan informanten välja att svara ”jag vet varför jag 

gjorde det” men inte gå närmare in på detaljer. I ett sådant fall är det etiskt korrekt att fortsätta 

med nästa fråga, detta för att säkerställa att intervjun görs på informantens egna villkor.  

Ytterligare ett etiskt perspektiv är att det är viktigt att de brottsliga handlingar 

som skildras sätts i sitt sammanhang och att processen klienterna gått igenom inte framställs 

romantiserande, även om händelser och upplevelser i samband med kriminalitet och 

drogmissbruk av informanten kan framställas som positiva.  För att förebygga detta är det 

viktigt att nyansera och ha flera olika perspektiv på händelser före och efter ”vändpunkten”. 

Uppsatsförfattare tar avstånd från alla värderingar av upplevelser att ta droger som 

informanterna delger.  

Urval av informanter 
Urvalskriterier Kriterier för informanter för föreliggande studie har varit att det 

ska vara personer som varit aktiva inom missbruk och kriminalitet och som genomfört någon 

typ av behandling för att idag vara fria från dessa mönster och ha anammat en ny livsstil. 

Detta sedan tillräckligt långt tillbaka för att vara stabila. Konstateras kan att trots att det inte 

varit ett kriterium är alla informanter män. Detta kan antas naturligt med tanke på den 

definition som Hedin (u.å.) redogör för på sidan 1 i föreliggande studie: att majoriteten av 

livsstilskriminella är just män.  

Att informanterna gjort sina livsstilsförändringar under olika år (medan någon tog 

emot behandling under åren då Polisens satsning pågick (2011–2014) gjorde andra det under 

åren före eller efter) påverkar inte relevansen av studien då grundproblematik med och hos 

livsstilskriminella inte är unikt för åren då satsningen pågick.  

Urvalsförfarande Utifrån kriterierna har urval gjorts via en kontakt på en 

kommunal behandlingsorganisation. Då detta endast gav en informant kontaktades därefter en 

kommunal organisation med uppdrag att hjälpa (kriminella) ungdomar in i sysselsättning. Det 

stämdes möte hos dem vilket resulterade i kontakter till andra organisationer då de menade att 

”deras” målgrupp inte var ute ur missbruk eller kriminalitet varför de inte stämde in på 

kriterierna. Flera av kontakterna som förmedlats kontaktades, via telefon och Facebook. En av 

de organisationer som kontaktades via Facebook, en för före detta kriminella, gav ett 

telefonnummer till en anställd inom organisationen som i sin tur valde att ställa upp på 

intervju. 
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Därefter användes sökorden ”behandling”, ”organisation” och ”missbruk” för att 

via Google hänvisa till olika behandlingsorganisationer. Fler stycken ringdes upp vilket 

resulterade i att en anställd på en organisation sa att han kunde tänka sig att ställa upp men 

behövde prata med sin chef och föreslog en uppringning igen samma tid nästa dag. Det i sin 

tur resulterade i att vederbörande samt en till anställd på samma ställe ställde upp som 

informanter.   

Efter det kontaktades drogsamordnare som var en av de tips som getts av den 

kommunala organisationen för sysselsättning. Det visade sig inte ge några resultat då hen 

endast hänvisade till verksamheter inom kommun och landsting vilka inte var förmögna att 

förmedla någon kontakt till potentiell informant. Förklaring till det var dels att det kunde vara 

svårt med tanke på att de inte ville riskera att någon skulle känna sig tvingad om de 

tillfrågades (vilket i sin tur skulle strida mot s.k. god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017)), 

dels att de inte hade någon som stämde överens med kriterierna då de var mitt uppe i 

behandling och/eller inte varit livsstilskriminella utan varit brottsliga i betydligt mindre 

omfattning än så. Även sekretess var en hindrande faktor, i synnerhet inom frivården. 

Därefter kontaktades ytterligare en privat behandlingsorganisation, en som 

många av de tidigare informanterna nämnt och gått i behandling via, vars kontaktuppgifter 

fanns att hitta på internet. Då organisationen bygger på anonymitet och endast ett centralt 

telefonnummer finns för hela landet, tog växeln emot uppsatsskrivares nummer efter att 

ärendet förklarats, för att låta pressansvarig höra av sig angående möjlighet att knyta kontakt 

med någon på lokal nivå. Detta gav inget resultat då pressansvarig aldrig ringde tillbaka.  

Urvalet av informanter blev begränsat av många olika skäl, endast fyra 

informanter hittades. Poängteras bör dock att ansträngning för att hitta informanter ur så 

många (skilda) sammanhang som möjligt gjorts: via privata behandlingsorganisationer såväl 

som kommunala insatser inriktade på missbruk och arbetslöshet. Många har dock kontaktats 

utan att det gett direkta resultat. Förutom de svårigheter som redan nämnts har det i vissa fall 

varit svårt att nå fram till rätt person (bland annat på grund av begränsade öppettider), i andra 

fall har det varit svårigheten att förmedla kontakt till någon som de tror vill eller kan ställa 

upp (levnad under hot kan vara ett skäl till det senare) och/eller svårighet att hitta någon som 

varit ur sin kriminalitet tillräckligt länge för att vara stabil nog. Dock har samtliga visat stort 

engagemang och kunnat förmedla kontakter till andra och/eller ge tips på lämpliga ställen. 

Något som är väldigt värdefullt med tanke på att många organisationer inte strävar efter att 
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(som en av de själv uttryckte det) "sitta i morgonsoffor" utan når ut ändå, genom samverkan 

med myndigheter och/eller snöbollseffekten.  

Eftersom det inte varit möjligt att göra ett slumpmässigt urval är det ett icke-

slumpmässigt urval som gjorts, ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att det helt enkelt 

varit de inom urvalsramen (det vill säga den delen av hela populationen som stämmer in på 

kriterierna) som gått att få tag på. Det här ger dock inte ett representativt urval (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson, 2014). Det kan också sägas att det varit en form av snöbollsurval vilket 

innebär att en första kontakt inom den population som ska undersökas leder till ytterligare en 

kontakt vilket är vanligt när det gäller just undersökningar med och hemlösa och missbrukare 

(May, 2001), då organisationerna som ringts upp tipsat om andra och det inom en 

organisation varit mer än en som ställt upp för att de pratat med varandra. 

En följd av att använda ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval är dels att 

antalet intervjuer fått begränsas något, dels att studieförfattaren inte kunnat vara fullt ut 

delaktig i urvalsprocessen och haft kontroll över vilka informanter som deltagit. Att 

urvalsprocessen gått till på detta sätt har dock naturliga skäl: dels är det svårt att få tag på 

informanter med denna bakgrund då de kan vara frihetsberövade, leva under hot, ingå i 

särskilda/slutna sociala kontexter (eller inga alls, alltså leva väldigt isolerat från omvärlden) 

och/eller inte vill ställa upp av personliga skäl. Det är också uteslutet att uppsatsskrivare tar 

del av alla personer som varit knutna till behandlingsorganisation och organisationer för före 

detta kriminella eftersom de har stark sekretess och/eller av lojalitet inte vill lämna ut andra.  

På grund av hur frågeställningarna är formulerade är det en ”känslig grupp” som 

efterfrågas som informanter. Att få personer med rätt kriterier får ske på bekostnad av att 

urvalet inte är representativt. Det anses av uppsatsförfattaren viktigare att få 

frågeställningarna besvarade än att prioritera representativitet. Att urvalet gått till på detta sätt, 

det vill säga att de som inte stämt in på kriterierna sållats bort, indikerar att studien 

genomförts utifrån en abduktiv struktur. Det är bestämt på förhand vilka som ”passar in” och 

först efter att ha granskat om det som finns framför en verkligen har rätt förutsättningar, 

avgörs om det passar in eller ej (Danermark et al. 2010). Charles S. Peirce utvecklade 

begreppet abduktion, som enligt honom handlar både om att göra logiska härledningar, 

resonera, argumentera och tänka. Det är ett sätt att sätta enskilda händelser i en större kontext 

och urskilja ett mönster, sätta det i ett sammanhang som berättar om dess värde och innebörd. 

När en företeelse tolkas inom den givna tolkningsramen (i det här fallet symbolisk 

interaktionism) utifrån en abduktiv slutledning finns det flera tänkbara tolkningsramar och 
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tolkningarna som görs är bara en av många. Det innebär att om två forskare använder sig av 

samma teorier och samma empiri utifrån en abduktiv slutledning kommer de fram till olika 

resultat. Även om det som framkommer är ämnat att vara något nytt, är resultatet fortfarande 

bara en hypotes. Abduktion handlar om att gå från en föreställning till en annan, 

förhoppningsvis mer utvecklad och fördjupad sådan (ibid). 

 
 Reliabilitet och validitet Reliabilitet, det vill säga huruvida två forskare skulle 

uppnå samma resultat av en och samma studie samt validitet, det vill säga huruvida 

undersökningen verkligen mäter det den ska mäta (det vill säga graden av tillförlitlighet möts) 

är viktigt, även om det också är väsentligt hur det som mätts används, alltså inte endast hur 

det mätts (May, 2001).  

Att det fanns en spridning av informanternas ålder samt tid sedan de blivit 

drogfria och slutat med kriminalitet påverkar resultatet och genomförandet. Spridningen kom 

att påverka resultatet då de har olika många år bakom sig som drogfria och således befinner 

sig på olika ställen i livet och i relation till sin före detta livsstil. Förutom att två kom från 

samma organisation, vilket kunde märkas på empirin då de hade liknande sätt att resonera och 

berätta, kom alla informanter från olika bakgrunder, familjeförhållanden, hade olika åldrar 

och varit drogfria olika länge. Framförallt påverkade det här deras förhållningssätt till sig 

själva. De som varit drogfria längre hade en större helhetssyn och förmåga att reflektera och 

se saker och ting objektivt. De verkade också ha skam- och skuldkänslor i mindre omfattning 

vilket påverkade deras självbild och tillgång till sin egen livsberättelse. De bedömdes även ha 

en annan relation till sin egen beroendeproblematik, då de var stabilare i sitt ”nya liv” och 

löpte en betydligt lägre risk att ta återfall som de som nyligen blivit drogfria. Spridningen 

påverkade genomförandet på så sätt att intervjuaren fick anpassa sig beroende på informant. 

Gentemot de som varit drogfria längre kunde hon vara mer ”rättfram” och ställa ”känsliga” 

frågor utan att det var etiskt problematiskt. Det motsatta gällde för de som varit drogfria en 

kortare tid, där fick av etiska skäl ökad försiktighet vidtas.  

Eftersom kunskap är ”socialt kontextualiserade former av förståelse och 

handling” (Brinkmann och Kvale 2009, ss.280–281) och det inte är meningen att 

samhällsvetenskapen (till skillnad från naturvetenskapen) ska redovisa material med hög 

generalisering då ingen sådan kunskap är giltig för alla platser och tider och människor över 

all tid (ibid) är den bristande generaliseringen som ett icke-slumpmässigt urval medför 

ingenting som påverkar validiteten negativt. Validitet som enligt författarna handlar om 
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relationen mellan objektivitet och sanning. En bedömning av generaliserbarhet och 

tillförlitlighet är relevant för att mäta detta (ibid). Efter att ha konstaterat att generalisering 

inte är nödvändigt att eftersträva, kan ifrågasättas om det räcker med fyra informanter för att 

få tillräcklig bredd i materialet. Att de har så olika bakgrund och erfarenheter, vilket bland 

annat beror på just att det är så stor spridning på ålder och antal år sedan de blivit drogfria, 

gynnar dock studien då det ger materialet större bredd och för att de slutsatser och paralleller 

som kan dras (trots att de är så få), blir av större vikt: de tydliga likheter som faktiskt finns 

informanterna emellan (trots spridningen) säger något om relevansen av dem. Något som är 

viktigt att granska är reliabiliteten, något som enligt Brinkmann och Kvale inte bara har en 

metodologisk utan även moralisk innebörd: är studien pålitlig? Och skulle informanterna 

ändra sina svar om någon replikerade studien och genomförde intervjun? Ställdes ledande 

frågor? Detta är väsentligt för att motverka godtycklighet inom forskning (ibid). I det här 

fallet är det inte troligt att en annan forskare skulle ha fått exakt samma empiri utifrån samma 

intervjuguide eftersom många följdfrågor ställdes. Å andra sidan menar författarna att det är 

”farligt” att i allt för hög grad eftersträva hög reliabilitet då det kan motverka kreativitet och 

variationsrikedom (ibid). Uppsatsförfattaren menar att intervjusituationerna krävde att mötet 

blev personligt då just frågorna var personliga. Därmed behöver inte det faktum att 

reliabiliteten är låg vara endast till nackdel för studien. Enligt författarna är också ”praktisk 

visdom” avgörande för bedömningen av kvaliteten på studien (ibid). Detta skulle kunna 

översättas till att mycket tid och engagemang lagts från uppsatsförfattarens sida på att sätta sig 

in i, tolka och analysera varje enskild informants situation och beteenden för att på så sätt 

kunna lyfta empirin in i en allmängiltig kontext och därigenom generera värdefull kunskap 

som ger nya perspektiv. Detta både när det gäller genomförandet av intervjun och analysen av 

empirin. Validiteten, som handlar om att mäta det som är relevant (ibid), beräknas hög i och 

med att intervjuguiden konstruerats utifrån frågeställningar och syfte.   

Något som hafts i åtanke gällande spridningen har också varit att den innebär att 

erfarenheter under olika slags premisser delas, varför varje resultat behöver bedömas 

individuellt och analyseras utifrån den unika situation som den informant som delgett det 

befinner/befunnit sig i. Det är något som gäller allt som här delges: då varje livsberättelse är 

unik behöver den utvärderas noggrant i förhållande till kontext och inte systematiskt jämföras 

och sättas i samma kategori som någon annans informants delgivande. Även om deras 

erfarenheter exempelvis är snarlika kan innebörden skilja sig åt, beroende på var och ens 

unika erfarenheter och livssituation. Och vice versa.  



24 
 

Genomförande 
Alla informanter ringdes upp innan intervjun för att informera om syftet med studien samt hur 

en intervju rent konkret skulle komma att se ut. Därefter träffades en överenskommelse för 

tidpunkt och plats för intervju. Högskolan Väst föreslogs som plats alternativt att intervjuaren 

kommit till informantens hem eller arbetsplats. I ett fall var ett tredje förslag att träffas på 

stadsbiblioteket i staden där vederbörande jobbar vilket i det fallet antogs. I alla fallen har det 

varit helt upp till informanten att avgöra var intervjun ska ske utifrån dessa förslag. I ett fall 

då informanten jobbat för en organisation kom det inte på tal att hen skulle åka någonstans 

utan var självklart att intervjun ägde rum på informantens kontor. I telefonsamtalen ingick att 

fråga efter vederbörandes mejl-adress för att sedan kunna skicka missivbrevet omgående. I ett 

fall skickades, efter informantens önskemål, ett avfotograferat missivbrev via sms. I ett av 

fallen gjordes misstaget att mailet skickades men att missivbrevet inte bifogades vilket inte 

framkom förrän intervjutillfället, varför denna informant fick ta del av missivbrevet först på 

plats. En intervju förväntades pågå i 50-70 minuter vilket också blev fallet med undantag för 

en intervju som pågick i 90 minuter. Varje intervju spelades in med diktafon varpå 

ljudmaterialet transkriberades. 

Analysmetod Enligt Ehn och Öberg (2011) är ett första steg för att göra de 

subjektiva berättelserna i intervjuerna vetenskapligt intressanta, att läsa det transkriberade 

materialet aktivt flera gånger. På så sätt kan det kopplas till frågeställningarna och eventuellt 

även ge upphov till fler frågeställningar, vilket öppnar upp för att studien kan förändras i 

karaktär. Författarna poängterar att analyseringen ofta påbörjas redan under intervjuandet 

även om det teoretiska ramverket ännu inte är fastställt.  

I föreliggande studie är analysmetoden tematisk analys. Enligt Braun och Clark (2006) 

är styrkan med denna metod dess flexibilitet på grund av att det finns många olika sätt att 

använda sig av den på. Metoden erbjuder användaren att identifiera, analysera och rapportera 

mönster inom data med hjälp av tematisering. På så sätt kan data organiseras och beskrivas 

detaljrikt (ibid).  

 Det transkriberade materialet har i föreliggande studie rent konkret bearbetats så 

att det kodats med hjälp av 34 teman (som tydliggjorts med färgmarkerade versaler). Dessa 

teman är valda utifrån vad som är relevant att koppla till det övergripande perspektivet, 

symbolisk interaktionism. Exempel på sådana är: aktörskap och förebilder. De konkreta 

begrepp som redogjorts för under rubriken Människan som aktör i interaktion (utifrån det 

övergripande perspektivet) blev egna teman, exempelvis: institution, identitet, att bli sedd, 
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samtal, möten. Även bakgrund, strategi och hemförhållanden blev ett tema för att kunna ge en 

helhetsbild. När det gäller exempelvis temat identitet så hamnade under det sådant som både 

direkt (för att informanten själv använde detta ord) kunde härledas till identitet och sådant 

som hade ett mer indirekt samband. Uttalanden som kan kopplas direkt till forskningsresultat 

kodades med temana gruppterapi, individuella samtal, dom, föräldraskap och så vidare. På så 

sätt har mönster i form av likheter och olikheter intervjuerna sinsemellan uppmärksammats, 

samt paralleller till forskningsresultat kunnat dras. Det som kunnat tänkas vara användbart 

som citat och/eller varit extra relevant har fetmarkerats. När alla tematiseringar gjorts i 

respektive dokument, har alla koder tillhörande samma tema under respektive rubrik samlats i 

ett separat Word-dokument. På så sätt skapas en helhetsbild av det material som finns att 

jobba med. Enligt Ryen (2004) är det för att uppnå analytiskt djup viktigt att undvika att 

analysen endast blir beskrivande och bestående av citat. Detta riskerar att ge informanternas 

egna beskrivningar oproportionerligt mycket plats i förhållande till teoretiskt analyserande av 

desamma. Enligt författarna krävs goda insikter och stora insatser i form av kreativitet och 

noggrannhet. 

Urval av litteratur och forskning Tidigare forskning hittades till en början via 

sökmotorn Sociology Source Ultimate genom sökord som dokumenterats för hand. Dock 

finns i skrivande stund dessa dokument inte längre till förfogande varför det för dessa sökord 

ej kan redogöras. Vissa av artiklarna som hittats den vägen har gett inspiration till att söka fler 

artiklar med samma teorigrundare som utgångspunkt. Många artiklar har även hittats i 

referenslistor till dessa artiklar. Även Diva, med sökorden vändpunkter, livsstilskriminella och 

missbrukare samt relation behandlare har använts. Dock var alla resultat av relevans 

examensarbeten vilket gjorde att de fick uteslutas. En annan sökmotor som använts är 

PubMed, med sökorden drug* och turningpoint. Samt crimin* och drug* och addiction* och 

treatment*. Detta gav positiva resultat. Ytterligare en användbar sökmotor har varit ERIC (via 

EbscoHost) med sökorden addiction, social*, treatment, drug*, relation*. Dock har många 

relevanta resultat här fått uteslutas på grund av att det gått för många år sedan de producerats. 

En sökmotor som gett många resultat på sökorden drug*, crim* och treatment* är 

PsycARTICLES. När det gäller svenska forskningskällor har SwePub varit den som gett flest 

resultat, detta medsökorden relation behandlare. Även via  EbscoHost har forskning hittats 

med hjälp av sökorden relation*, behandlare eller therap*. 

Litteratur i form av böcker som framställer teorier har hittats via högskolans 

biblioteks sökmotor. Framförallt har sökts på författarnamn såsom Buber och Goffman. Idén 
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att söka på just dessa författare har fåtts via artiklar (som i sin tur hittats enligt redogörelsen 

ovan) där dessa teorier använts. Intresse för dessa författare har också kommit via hemsidor 

på nätet som handlat om symbolisk interaktionism som är grundperspektivet för själva arbetet. 

Några böcker har hittats spontant på olika bibliotek då de stått på samma eller närliggande 

hylla som sådana som aktivt uppsökts. 

Resultat och analys 

Vad kan påverka? 
För att besvara den första frågeställningen ”Vad kan få en livsstilskriminell att bli drogfri och 

sluta med kriminalitet?” redogörs här för huruvida olika fenomen och händelser kan ha 

betydelse för att en livsstilskriminell ska bli drogfri och sluta med kriminalitet. 

Spirituella upplevelser Liksom Beckwith et al. (2015) menat, har de 

informanter som upplevt ”spirituella uppvaknande” (som dock använt andra ord för det då de 

inte är religiösa) väldigt tydligt kunnat redogöra för hur dessa sett ut. En informant beskriver 

att han fått en ”jätteklar upplevelse” när han blivit allvarligt sjuk och fått besked om att han 

skulle dö om han inte blev drogfri: 

K – […] helt plötsligt så kände du att det doftade från träden, du kände att det blåste 
mot ansiktet på dig du uppskattade att det regnade på dig. Asså allting blev liksom, det 
kändes som att man änna ”wow” du vet, allting blev så häftigt. Det var som att man 
föddes på nytt på något sätt. 

En annan informant, som menar att han är ”sökande” och beskriver upplevelsen som ”en 

explosion som går baklänges” berättar vad som hänt precis efter att han bett till Gud. Vilket 

han gjort i samma sorts sinnesstämning som Borgen (2013) beskrivit, nämligen när han inte 

vetat hur han skulle ta sig ur sin situation. Samma helg stormade insatsstyrkan hans och hans 

grannes lägenhet varpå han, med ett automatvapen mot sitt huvud, förstod vilken typ av 

människa han var i samhällets ögon och så ”orespektabel” ville han inte vara. Den insikten 

bidrog starkt till att han, efter 47 år, bröt med droger och drogaffärer helt och hållet. Detta i 

kombination med att han börjat känna sig gammal, att drogerna inte gav samma effekt längre 

och en insikt om att han skulle hamna på en parkbänk som så många andra, om han inte 

förändrade sitt liv här och nu. Insikten som upplevelsen medförde kan liknas vid det som 

Buber (1965a) menar är det fulla accepterandet som krävs för att en människa som förlorat 

sig, blivit ”ofri” ska kunna bli fri. Att upplevelsen mynnade ut i en konkret handling kan ses 

som att denna insikt förde honom till att bli mer fri. 
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Även om Buber (1965a) menar att föreskrifter och idéer utifrån inte räcker för 

att en människa ska kunna bli fri (för att dessa inte automatiskt påverkar hens handlingar) kan 

exempelvis tro ändå visa vägen, något även Borgen (2013) påvisat. En av informanterna 

menar att han egentligen haft ”den här goa känslan” sedan han var barn (och refererar till sin 

lärarinna som varit troende) men att lågan, som han liknar tron vid, krympt för att nu ha 

kommit tillbaka. 

Sammanfattning: spirituella upplevelser och religiös tro kan förstärka viljan att 

förändra sitt liv. 

Dom Att en dom, liksom Candela et al. (2016) och Beckwith et al. (2015) 

påvisat, kan leda till sysselsättning och drogfrihet som på sikt har betydelse, bekräftas av 

informanterna. En av dem menar att han blev hjälpt av att vara ålagd att närvara på ”en massa 

möten” i form av samtal och program genom kontraktsvård för på så vis hade han inte hade 

något annat val än att hålla sig sysselsatt och drogfri. En annan berättar att han istället för 

konventionellt fängelsestraff fått vara på ett projekt som han ansökt om, ett som var ”pionjärer 

inom narkomanvården inom kriminalvården”. Där blev han uppmuntrad att studera vilket till 

slut mynnade ut i att han kom in på Socialhögskolan. En annan informant beskrev sin dom 

såhär:  

K […] som hemlös så jag välkomnade varenda fängelsestraff jag fick, för att då fick jag 
tag över huvet mat på bordet och ah, ha nånstans att ta vägen och vila upp mig några 
månader. 

Detta exemplifierar det som Goffman (1973) menar sker när någon hamnar på institution: 

beroende på vilken kontext den intagna kommer ur, upplever hen vistelsen på fängelset mer 

eller mindre torftigt. K:s referenspunkter gjorde att frihetsberövandet inte var besvärligt.  

Sammanfattning: en dom kan, även om den inte är frivillig, åtminstone tillfälligt 

hjälpa en person att bryta sitt beteende. På lång sikt kan det leda till en ny sysselsättning.  

Föräldraskap Precis som Coates et al. (2015) påvisat kan föräldraskap vara en 

drivkraft för en ung man att förändra sitt kriminella beteende. Dock framkommer här, till 

skillnad från i den studien, inga samband mellan de som bott med sina barn och de som inte 

gjort det. En av informanterna tog avstånd helt från sitt barn under åtta år då han resonerade 

att barnet mådde bäst av att inte träffa honom. Med det fick han väldigt dåligt samvete och 

”då knarka jag ännu mer”: 
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K – […] asså jag älskar min son över allting i hela världen. Men drogerna gör att 
man är inte kapabel till å...dom tar över helt enkelt.  

En informant bodde med sitt barn men knarkade då ”nog värre än någonsin”. Bland annat för 

att drogaffärerna krävde att han ofta tog doser med kunder och hans status blev möjligen ännu 

viktigare att värna om när han hade en familj. Dock hade han reflekterat mycket när barnet 

fötts: fantasier om att om någon skulle sälja droger till hans barn skulle han vara villig att slå 

ihjäl den. Den insikten i sig ledde till en, som han sa ”ganska besvärligt syn på mig själv”. Det 

här beteendet kan dels bekräfta att drogerna användes som en strategi, ett sätt att hantera 

(döva) känslor på, som flera informanter berättat om. Dels kan det utifrån Buber (1965a) ses 

som en flykt ifrån det som människan egentligen behöver göra för att bli fri. Genom att ta till 

drogerna och stanna kvar i den kriminella världen, förblir de villkorade och ofria. När den 

sistnämnda informanten, som han beskriver det, får en inre konflikt upplever han de 

självmotsägelser han byggt upp i avsaknad av flöde, närvaro och utveckling. Just att han ser 

dessa kan vara ett steg närmare en upplösning av dem, ett steg mot att bli fri.  

Den tredje och sista av informanterna som fått barn berättar om hur själva 

födelsen påverkat honom: 

L – […] det var där nånstans att då kände jag på riktigt att där måste jag sluta för 
nu har jag ett barn liksom. 

Även om L inte blev drogfri direkt utan först några år senare, var viljan att få umgås med sitt 

barn då en stor motivationshöjare. Han ville varken att barnet skulle fortsätta växa upp med en 

pappa som var missbrukare eller fortsätta vara frånvarande i hens liv.  

Sammanfattning: ett föräldraskap kan på kort sikt leda till ännu mer 

missbrukande (för att droganvändande är ett sätt att hantera känslor på). På lång sikt kan det 

dock vara en förhöjande motivationsfaktor till att vilja förändra sitt liv och att förbli drogfri.  

Interaktion med andra 
För att besvara den andra frågeställningen ” Vilken roll spelar närståendes inflytande och 

socialt nätverk för att en livsstilskriminell ska bli drogfri och sluta med kriminalitet?” 

redogörs här för på vilket sätt interaktioner med andra påverkar en sådan livsstilsförändring. 

Socialt nätverk som faktor Alla informanter uppger att droger och alkohol 

funnits i deras sociala nätverk redan från tidig ålder. Drogdebuten, som för samtliga skedde i 

nedre tonåren, var ofta kopplad till äldre killar i området. En av dem hade erbjudits amfetamin, 

som kom att bli ”hans” drog, för första gången på en lokal motorcykelklubb. En annan hade 

drivits av grupptryck att tillsammans med sina kompisar, mellan vilka man ”pushade varandra”, 
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att köpa cannabis. En menade att både alkohol och droger fanns runt honom ”på daglig basis” 

tidigt. Den fjärde berättar att hans generation rökte cannabis medan de äldre i området (där 

många äldre också drack öl och sniffade tinner) tog amfetamin vilket så småningom också var 

den drog han gått över till, för att då sluta med både alkohol och cannabis. I de två sista fallen 

var pappan (och fler män i släkten) alkoholist och/eller missbrukare. I ett av fallen även 

mamman och i det andra fallet kombinerat med en ”besvärlig umgängesstruktur” i hemmet. Det 

här knyter an till forskningsresultaten av Beckwith et al. (2015), Laus (2012), Polcin et al. 

(2010) och Best och Lubman (2016) som visar att det finns samband mellan förekomst och 

omfattning av drog- och alkoholanvändande i ens sociala nätverk, viljan att bli accepterad och 

tillhöra en gemenskap (i vissa fall i avsaknad av trygghet hemma) och det egna användandet. 

Utifrån symbolisk interaktionism konstrueras samhället av att människor hela tiden skapar nya 

strategier och lösningar, utifrån hur människor före dem gjort. Konstateras här kan att 

informanterna inte varit passiva i sin anpassning till sin yttre miljö men att de i stor mån präglats 

av den. Utifrån teorin skulle de kunna bryta mönstret men, som en av informanterna själva 

säger, kanske är det så att de bär vidare ett ”socialt arv”. Det skulle vara först om individen blev 

aktör fullt ut, ”en fri människa” som Buber (1965a) uttrycker det, som hon kunde göra det hon 

verkligen ville och upphöra att vara villkorad. Hos en sådan (”ofri”) människa råder ofta 

självmotsägelser (ibid), vilket särskilt en informant vittnar om:  

S – […] nu när jag tänker tillbaka på den här perioden framförallt på 

tonårsperioden, så tänker jag att jag var jätterädd. Det var ju den känslan som 

fanns där hela tiden på något sätt asså jag var vilsen jag var rädd, jag försökte 

vara nån jag inte var. Ehm jag hade ingen vägledning asså det fanns ju ingen 

ingen stabilitet hemifrån eh... 

Precis detta som Buber (1965a) menar är att leva utifrån hur hon vill framstå och verka, 

exemplifieras här: när människan förlorar sin autencitet på detta sätt förlorar hon det 

mellanmänskliga vilket gör att hon inte heller kan uppleva sanna möten med andra människor. 

Denna informant berättar flera gånger om hur ”äkta” möten senare i livet betytt mycket vilket 

kan tolkas som att det varit något han saknat.  

Stöd från familj, vänner och respektive Precis som resultaten av Henwood et 

al. (2012) och Best och Lubman (2016) visat, kan det vara väldigt betydelsefullt för 

motivationen i en avvänjningsprocess att ha stöd från närstående. En informant berättar hur 

stödet från ens mamma då upplevdes som ”ett jävla tjöt” men nu i efterhand ses som 

betydelsefullt då det gav tillgång till ”vardagliga saker” som en kontrast till livet som rådde på 
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behandlingshemmet. På så vis kunde han vara fortsatt delaktig i familjen och det som hände. 

Även vänner, som åkte ända till behandlingshemmet för att fira hans födelsedag, var 

betydelsefullt. Han menar att han strävar efter ett sådant ”Svensson-liv” som de har och att 

umgänge med dem ger honom hopp om det. De andra tre vittnar också om att en mamma hela 

tiden varit närvarande: en gång som medberoende, en gång som någon som försökt nå fram 

och ifrågasätta men inte lyckas (men kanske influerat ändå) och en gång som någon som sökt 

kontakt men som informanten tagit avstånd ifrån. Han var inte, som han själv uttryckte det, 

”representabel” och höll sig därför borta. Precis som Laus (2012) påvisat var beteendet i de 

två sista exemplen grundade i skam. Även kärleksrelationer med kvinnor har haft betydelse 

för informanterna. Dels kan några av dem själva utröna ett mönster att under tiden de var 

missbrukare var det ”bara missbrukartjejer” och sedan de blivit drogfria fungerar det inte med 

någon som själv tar droger eller som ser det som något ”häftigt”.  

I linje med studieresultaten av Coates et al. (2015) och Eggleston et al. (2013) 

kan en kvinna för en man vara en stor hjälp. Två informanter lever i relationer idag som de 

menar både bidragit till att de valt att sluta med kriminalitet och droger, och hjälper dem att 

hålla ifrån sig det idag. De är som ”bollplank” och ”den enda jag har kunnat prata med på ett 

djupare plan”. I ytterligare ett fall har en drogfri före detta kvinna varit en slags biljett till ett 

annat slags liv. Följderna av att bo med henne och deras gemensamma barn beskrevs såhär:  

S – […] så kom det ju också inte ett visst socialt liv där jag måste hålla masken, jag lärde 
mig ju så sakteliga eller jag tog ett steg närmare normalitet man kan ju säga samhället 
men jag säger hellre normaliteten va, tog ett steg närmare det normala igen.  

Även om det i sistnämnda fallet inte ledde till avhållsamhet med en gång hade stödet i 

efterhand betydelse menar informanten. I hans liksom i föregåendes fall, var det inte bara 

kvinnan utan även hennes familj som stöttade och öppnade upp nya dörrar.   

Sammanfattning: I efterhand kan stöd från närstående ses som betydelsefullt. 

Dessa kan ta sig olika uttryck, ibland kan något så ”litet” som en inblick i vardagen hjälpa och 

skapa hopp. 

Relationer i behandling 
För att besvara den tredje frågeställningen ” Vilken roll spelar relationer i behandling för 

behandlingsresultatet? redogörs här för huruvida relationer inom behandling, både till andra 

klienter och till behandlare, påverkar behandlingsresultatet och upplevelsen och i så fall hur. 

Gruppterapi Här skiljer sig resultaten i forskning åt, liksom det informanterna 

delgett. Alla informanter menar att de blivit hjälpa av tolvstegsprogrammet fast i olika 
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utsträckning, något också resultat av Johnson et al. (2018), Polcin et al. (2010), Pagano et al. 

(2015) och Barongi et al. (2016) bekräftat. Och liksom specifikt Henwood (2012) påvisat, 

innebär gruppterapi enligt informanterna värdefull hjälp i form av stöd från andra och är ett 

fundament för avhållsamhet. En informant säger att tolvstegsprogrammet lärt honom prata om 

saker och ting och att det stärkt hans självförtroende. En annan menar att det varit helt 

avgörande för hans tillfrisknande för att det gett honom ett tillåtande socialt sammanhang och 

för att han fått stöd av andra: 

S – […] det var en del män, som alltid kom fram å krama mig å sa att jag hjälper 
dom jättemycket genom å visa så att...ja. Så deras stöd på nåt sätt har ju gjort att 
jag har vågat fortsätta vara mig själv på nåt sätt. 

Här ges exempel på det som enligt studien av Barongi et al. (2016) var det som den där enda 

mannen som beskrev fördelarna med gruppterapi, nämligen värdet av att kunna visa äkta 

känslor och berätta ärligt hur man mår. Något övriga informanter poängterar är tryggheten, att 

få möta andra som ”gått före” i en miljö där visserligen inte alla är drogfria (förtydligar 

informanten) men där han inte riskerar att möta någon av sina gamla bekanta som kan fresta 

honom att köpa droger. Att få vara i ett sådant ”tryggt rum” gav honom rätt förutsättningar att 

klara sig menar han. En annan menar att han uppskattat sammanhållningen i gruppen men att 

han reagerat på att det grävts väldigt mycket i barndomen: 

L – […] det är precis som man ska man ska leta och leta och leta och till slut så 
intalar man ju sig själv att ah men jag har ju nog blitt det liksom så här och det 
känns lite som att det är typ så liksom och… 

Mot detta ställer han KBT (kognitiv beteendeterapi) som han blivit mer hjälpt av, där det som 

han uttrycker det inte handlar om att ”skylla ifrån sig” på någon tidigare händelse eller sin 

barndom. Något annat han reagerade på i tolvstegsprogrammet var att det var lätt att bygga 

upp sin drogfrihet på att gå på NA-möten, något han inte ville. Han ville inte ”vara där och 

gegga hela tiden” och höra alla andras historier och behöva presentera sig som ”beroende”. 

Han ville ta ansvar själv vilket KBT:n gav honom verktyg till. Dessa resonemang stämmer 

överens med den negativa aspekt av gruppterapi som Henwood (2012) redogjort för, nämligen 

motviljan till att identifiera sig som missbrukare. Samma studie bekräftar också att det behövs 

en kontinuitet och en motivation för att behandlingen ska ge verkan, vilket kan förklarar 

varför gällande informant inte uppnått positiva resultat av just den formen av gruppterapi. 

Fastställas kan att det som skiljer informanterna från de som deltog i ovan nämnda studie är 

att förstnämnda endast upplevt det vara problematiskt att umgås med andra som riskerat att ta 

återfall om de erbjöd eller försökte locka vederbörande. 
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Precis som Johnson et al. (2018), Pagano et al. (2015) och Barongi et al. (2016) 

påvisat, upplevde informanterna att det hjälpt dem att hjälpa andra. Tre av dem arbetar idag 

med att möta personer i missbruk och kriminalitet. En av dem säger att när han nu känner att 

han kan hjälpa andra genuint blir det betydelsefullt för honom att göra det. En annan beskriver 

tillfredsställelsen av att hans organisation är uppbyggd så att var och en får ansvar för en 

person:  

K - vi har ju mottot att om man hjälper andra så hjälper man sig själv. (…) Jag 
mår ju bra på att se folk komma in genom den här dörren och gå hela den vägen 
som jag har gått. (…)  

Samma informant har genom organisationen också varit ute och föreläst i skolor. Det beskrev 

han såhär: 

K - en människa jag är inte ute efter att rädda hela världen men kan jag nå ut till en människa 
och kanske göra ett annat val och inte ta den där första drogen som jag gjorde, så får det bli min 
revansch i samhället.  

Ytterligare en informant, som varit på flera anstalter, berättar att han under den tiden följt med 

anställda ut och hållit föredrag. Det gav honom ett ”värde på något sätt att människor lyssnade 

på en” och självinsikt. Han blev medveten om komplexiteten i sin egen problematik, att det 

finns en anledning till att ”jag själv inte väljer vad jag vill göra” som han uttrycker det.   

Sammanfattning: Gruppterapi kan hjälpa vissa enormt medan det kan upplevas 

negativt av andra. I båda fallen kan interaktionerna med andra spela roll för inställningen. 

Även kravet på identifiering kan spela roll för de som ingår i sistnämnda kategorin.   

Individuella samtal och bemötande Två av de fyra informanterna berättar att 

de (även) blivit hjälpta i sitt tillfrisknande av individuella professionella samtal. Detta precis 

som Moore et al. (2016); Kjellgren, Priebe och Svedin (2012); Maiwald et al. (2018) och 

Eubanks et al. (2019) påvisat. I synnerhet när det gäller de två förstnämnda 

studiehänvisningarna, där det påvisats att behandlarens kunskap varit värdefull. För en 

informant, som gick hos en psykolog två gånger i veckan under tiden han bodde på 

behandlingshem samtidigt som han gick på socialhögskolan, var det väldigt betydelsefullt då 

han menade att ”jag hade ju ingen erfarenhet av en normal interaktion med andra människor”. 

Att just detta fick ta så mycket fokus i hans individuella samtal kan liknas vid resultatet som 

Moore et al. (2016) framlagt, nämligen att dessa (i jämförelse med gruppterapi) tillåter att 

fokusera på det som är viktigaste här och nu. Den andra informanten menar att KBT hjälpt 

honom förstå att han har ansvar över sin situation och bidra till att han nu är lugnare i sig 
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själv. Samtliga kan redogöra för betydelsen av professionella som de stött på under åren som 

”brytt sig”. Liksom ovan nämnda källor visat, har det hjälpt dem att de varit ”äkta” och hjälpt 

dem öka sitt självförtroende. Det kan ha handlat om att de knackat på rummet på kvällen på 

behandlingshemmet för att kolla att allt var bra. Just eftersom ensamhet är en stor del av att 

vara missbrukare blir sådant viktigt menar han.  

En informant berättar om möten med två fältassistenter (en präst och hans fru) 

som rörde sig där han växte upp: 

M - (…) Dom fanns där och sa att dom önska att man gjorde nåt annat eller att dom sa 
att varför lyssnar du inte på din mamma M å såhär då. Och gör henne illa å så, och det 
förstod jag ju sedermera men inte just då. 

Samma informant berättar också om att lärarinna brytt sig mycket och varit engagerad i 

barnen vilket han menar värdegrundsmässigt har präglat honom. Flera vittnar om att det hjälpt 

att professionella på behandlingshem ”satt dem på plats”. Till exempel berättar L att han varit 

sur när han först anlänt och att hans kontaktperson då sagt ifrån vilket banat väg för en bra 

relation dem emellan. En berättar om en föreståndare på ett behandlingshem som var ”en 

eldsjäl”, en ”fin människa”, men ändå ”tuff” (han kunde även bruka våld mot de boende). En 

annan informant berättar om hur en professionell på en anstalt tagit honom åt sidan och sagt 

att antingen skulle han skicka honom till Kumla eller så måste han förändra sig. Han menade 

att han sett hur ”burdus” han var och gav honom insikt och inspiration genom en bok och med 

orden: 

S – […] ”Du är en sökare med ett väldigt rörligt intellekt. Du måste ta hand om det” 
[…] hans ord å dom samtalen vi hade där han fick mig att förstå att jag inte var dum i 
huvet, till exempel. 

Detta ledde till att han så småningom fick en annan syn på sig själv då han märkte att han 

kunde ”träda fram inför andra” och upptäcka att han ”sa väldigt bra saker helt plötsligt” vilket 

gjorde honom ”förvirrad”. Samma informant berättar om flera möten som haft betydelse 

genom åren, bland annat med en övervakare på vilka han ”då bara satt jag å väntade på att 

samtalet skulle ta slut så jag kunde gå ut å fortsätta med mitt liv va” men som han efteråt kan 

se stöttade honom mycket genom att finnas där, anstränga sig och mena vad han sa: vara 

”äkta”. Enligt Buber (1965b) är just det ”äkta” mötet väldigt betydelsefullt, och består av ett 

uppriktigt bejakande av den andra människan vilket verkar ha skett i exemplen ovan. Även 

om det finns en uttalad maktobalans känner sig inte informanterna här som objekt, utan blir 

bekräftade och sedda. Även att den professionella är uppriktig och säger vad den menar, som 

här sker, är en förutsättning för att ett meningsfullt samtal ska ske (ibid).  
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Sammanfattning: Ärlighet och äkthet hos behandlaren kan spela stor roll för hur en klient 

svarar av på behandling och ta till sig av det de säger. 

Att bli sedd på institution  
Förhållningssättet där en människa blir ”sedd” kan liknas vid det som Goffman (1973) menar 

kan växa fram på en institution som bygger på medskapande av den intagna och resultera i en 

vändning. Just när S beskriver att han får se sig själv ur någon annans (positiva) perspektiv, 

förändras hans apologi och han förstår att han skulle kunna vara en annan person än den han 

tidigare setts och sett sig själv som. Det i sig banade väg för hans livsstilsförändring eftersom 

det gav honom hopp om att han kunde lyckas med något annat. Han hade någonstans alltid 

velat vara en ”representabel” människa och nu hade han chansen. Böckerna i sig gav honom 

också mersmak vilket så småningom ledde till studier där han kunde möta andra som han 

kunde ha ett intellektuellt utbyte med, något han saknat.  

 Ett motsatt exempel på hur en institution kan se ut ger en annan informant. Detta 

mer i linje med det som Goffman beskriver som ett där den intagnas egna intressen åsidosätts 

och personalen i större mån utövar kontroll (ibid). Författaren menar att de på ett 

behandlingshem han var på inte fick prata alls om droger och sex, inte spela spel eller läsa en 

tidning eller ha sin telefon. Syftet var menade han, att de skulle ”tända av” men eftersom de 

bodde ”åtta grabbar på en avdelning liksom och alla har knarkat i många år” så var det för 

svårt och för mycket begärt enligt honom. I en sådan situation menar Goffman att en strategi 

kan vara ett ”ligga lågt” och helt enkelt anpassa sig (ibid) men enligt informanten hade 

reglerna också motsatt effekt. De gjorde det otillåtna i smyg och det stränga förhållningssättet 

gjorde honom mycket mindre villig att samarbeta eftersom ”det var väldigt fyrkantigt liksom 

att alla har samma regler”. Annat var det på det behandlingshemmet han sedan kom till, där 

de redan från början anpassade vistelsen efter individen vilket mer kan liknas vid den andra 

modell som Goffman målar upp (ibid). De upprättade en genomförandeplan utifrån varje hans 

behov vilket i hans fall innebar att han fick träna så mycket han ville och han och hans 

kontaktperson hade sina möten på gymmet. Att han fick vara med och bestämma vilken tid 

han och psykologen skulle träffas var också betydelsefullt menar han, när man ”sitter där 

inlåst”. Han kunde också se olika resultat rent statistiskt på de båda boendena: på det första 

var det mycket ”bråk å sånt” medan det på det andra under de 20 åren det funnits ”kanske det 

har varit tio slagsmål liksom, det är ju ingenting.” Här kan också ses att detta att han hade det 

förra behandlingshemmet att jämföra med gjorde de nya omständigheterna extra värdefulla 

för honom, utifrån det Goffman menar att olika referenspunkter påverkar upplevelsen (ibid). 
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Han kände också att han blev sedd av personalen genom att de tilltalade alla med deras 

egennamn, att de åkte ut och tittade på brasan på Valborg och fick julmat på jul. De gjorde att 

han kände att de betraktades som medmänniskor. Även det här är ett exempel på hur (icke-

)objektifiering (Buber, 1965b) kan ta sig uttryck: bara genom att tilltala någon vid förnamn 

och ge hen inflytande över sin tillvaro, upplöses den och medmänsklighet uppstår. 

 En informant berättade om hur han aktivt fått välja vilken institution han skulle 

få vara på, för att han var så ”institutionsskadad” som kriminalvårdsinspektören hade uttryckt 

det, vilket säger mycket om institutionen i fråga (som en som bygger på medskapande). 

Genom att låta honom åka runt på olika behandlingshem för att bedöma själv var han skulle 

trivas och bli hjälpt, fick han aktivt utöva sitt aktörskap. Han valde den anstalt som byggde på 

en specifik bok om synen på missbrukare som han tilltalades av och sedermera blev väldigt 

hjälpt av. Även behandlingen han fick under 13 månader där hjälpte honom mycket. Att detta 

behandlingshem visade sig ha bidra till hans positiva utveckling, kan ha haft att göra med att 

han valt den själv. 

Enligt symbolisk interaktionism är människan alltid aktör, därmed sagt är 

människan utifrån detta perspektiv aldrig fullt ut passiv, även om hon är frihetsberövad. Dock 

kan konstateras att utifrån de två exemplen ovan, förstärks (och medvetandegörs) aktörskapet 

i det senare. När personalen tillgodoser individens behov erkänns hen som en aktör även av 

omvärlden. Det gör hen förmögen att göra ännu flera aktivare val, i bästa fall sådana som 

gynnar hen. Det här kan på sikt göra hen ännu mer till det som Buber (1965a) menar är en ”fri 

människa”, alltså en som bestämmer sig för vad hon vill och agerar efter det. 

Identitet 
Begreppet identitet är utifrån symbolisk interaktionism något som uppstår och upprätthålls i 

interaktion människor emellan. I ovanstående exempel är det tydligt både att drogdebuten 

skett i sociala kontexter där det befunnit sig andra som tagit droger, och att man från tidig 

ålder sett andra ta droger (både i hemmet och i offentliga miljöer). Därmed bekräftas att 

interaktion med andra kan skapa en individs identitet och beteende. Ett ännu tydligare 

exempel på detta ges av en informant när han berättar varför en gemenskap inom NA varit så 

betydelsefull för honom: 

K – Ja, man blir ju väldigt ensam som missbrukare eller som en som slutar 
missbruka för du har ju byggt upp en, asså alla här i X känner mig som 
husvagns-K och jag har ju en identitet som det.   
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Enligt Barongi et al. (2016), Polcin et al. (2010)  och Henwood et al. (2012) är en stor del av 

att hålla sig drogfri att inte längre umgås med personer som tar droger eller, om de går i 

behandling, riskerar att ta återfall. Något som bekräftas av alla informanter som (mer eller 

mindre drastiskt) i ett visst skede brutit med alla sina bekantskaper. En av dem berättar hur 

han, när han slutgiltigt tagit sitt beslut, åkt runt till alla han gjort narkotikaaffärer med och 

sagt att de kunde behålla det de var skyldiga honom men att de aldrig mer fick höra av sig. En 

annan meddelade sina (före detta) kompisar att han inte ville träffa dem så länge de fortsatte 

missbruka för att sedan byta telefonnummer.  

Sammanfattning: Behovet av gemenskap och identitet, som skapas i samspel 

med andra, kan driva en individ till att ta droger. På samma sätt som socialt umgänge spelar 

roll för initierande av droger har det betydelse för en som vill sluta.   

Vidare analys utifrån identitet Tre av fyra informanter har idag en identitet 

som någon som hjälper andra som missbrukat och är kriminella och den fjärde har uttryckt en 

önskan om att göra det. Kan det ha betydelse att just de som gett dem motivation till att sluta 

missbruka, varit just människor som själva gått den vägen? En av informanterna beskriver hur 

det gick till när han kom till den (drogfria) organisationen han nu jobbar på första gången: 

K – […] när jag såg aktiviteter och allting dom gjorde så ”jag vill också ha det”. 
Och sen blev det att jag blev kvar här helt enkelt och jag hade nånting som dom 
ville ha, jag är bra på att prata inför folk. 

Av detta kan utläsas att på samma sätt som K fick en identitet som kriminell en gång (av 

personer som då var hans förebilder) blev hans nya identitet när han slutade med droger ”den 

drogfria”. Själv menar han att han är rädd för ensamheten och förklarar sin strategi så här:  

K – […] jag hänger upp mig på folk hela tiden så att säga, asså det är inte så att 
jag behöver va i en grupp men med någon du vet, som jag hänger fast vid. 

Detta kan vara en förklaring till att han valde att ta samma väg som de nya förebilderna, som 

var just personer som också missbrukat (hans chef hade han förr tagit droger tillsammans 

med) men som nu slutat: han ville tillhöra en gemenskap och det här var den som var 

tillgänglig och öppen för honom. Därmed blev hans nya identitet ”den som hjälper andra” 

(precis som hans nya förebilder hjälpt honom) och att det ingår i kulturen att ta återfall gör att 

det också ingår i identiteten (både hans chef och flera kollegor hade gjort det under hans tid 

där). Även att de alltid är välkomna tillbaka efteråt och låter dem veta det.  
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Liknande gäller för de övriga två som jobbar med andra med missbruksproblem 

idag. De beskriver dels hur det alltid funnits förebilder (för en av dem var det landslagsspelare 

i ishockey och fotboll innan han började med drogerna) och också hur de dragits till 

likasinnade för att bli förstådda. Senare i livet har det varit behandlare och andra 

professionella som ”sett dem” som varit betydelsefulla på så sätt att de visat att det finns en 

alternativ väg och blivit förebilder.  

Både Goffman (2009) och Buber (1965b) pratar om hur en individ antar en roll 

genom att härma andra, gärna en förebild, och att det kan ske på bekostad av det egna jaget. 

Förebilderna här har varit professionella och det faktum att de är före detta missbrukare har 

gjort att informanterna kunnat identifiera sig med dem och därmed blivit mottagliga att se att 

de själva också potentiellt kan hjälpa andra. I interaktion med dessa professionella har de 

behållit drog- i sin identitet men istället för drogmissbrukare blivit drogfri.  

Enligt Buber finns det alltid mer eller mindre en växelverkan hos en person 

mellan det hen vill och det hen gör för att imponera på andra, men är mer viktigt för vissa att 

just imponera (ibid). Att vissa av informanterna söker sig till gemenskaper och färdiga 

identitetsmallar kan ses som att de fortfarande söker efter en identitet. Deras förhållningssätt 

till identitet och förebilder kan på så sätt vittna om att de har ett stort behov av att bli 

bekräftade av andra, eventuellt för att slippa konfronteras med ensamhet. Detta kan också vara 

en potentiell förklaring till varför de från början (omedvetet) anammat identiteten som 

kriminell och missbrukare. Å andra sidan kan ingen utifrån avgöra huruvida ett anammande 

av en sådan identitet skett på bekostnad av ”det egna jaget”. 

Process i livsstilsförändring 
Resultaten för hur en livsstilsförändring för en livsstilskriminell kan se ut, stämmer överens 

med resultaten av Henwood (2010) och Moore et al. (2016): att den ofta sker gradvis. 

Informanterna i föreliggande återkommer gång på gång till det här: en menar att det fanns 

fördelar med hans senaste återfall, att det ledde till självinsikt så att han kunde göra 

annorlunda nästa gång. Han menar att många anställda på organisationen, till och med chefen, 

tagit återfall under hans tid där. Då får de hålla sig borta tills de är nyktra igen och då är de 

välkomna tillbaka. Samma icke-dömande förhållningssätt har de gentemot de som de hjälper. 

K - Och det hör till nånstans. Det är väldigt få människor som klarar av å sluta som 
aldrig mer tar nånting.  
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En av informanterna menar att behandlingen han gått i för längesedan kanske inte gav resultat 

då men ”satte ett frö” och en tredje att han av en ”drivande” professionell som han stött på i 

olika verksamheter under sina år som missbrukare ”fått ett frö” då han fått honom att säga att 

han ville anta en annan roll, han visste bara inte hur.  

Ett aktivt aktörskap avgörande 
Enligt Johnson et al. (2018) kan inställningen hos klienter påverka resultatet av behandling. 

De som var mindre villiga uppnådde sämre resultat. Detta är ett exempel på hur ett aktörskap, 

som alla människor enligt symbolisk interaktionism har men som används mer eller mindre 

aktivt, kan se ut och användas. Samtliga informanterna berättar om hur det som slutligen fått 

dem drogfria varit att de valt själv att bli det. Flera vändpunkter och faktorer, såsom goda 

relationer till behandlare, stöd från närstående och chans till sysselsättning har haft betydelse 

för beslutet men att väl nådde dit att de ville bli drogfria för sin egen skull, var avgörande för 

det lyckade resultatet. En informant säger:  

L – […] asså många säger ju det asså för jag anser asså umgänget det är ju en stor del 
av det hela det är därför man gör det kanske men jag tror att man själv är största 
anledningen ändå asså men sen motivation och så liksom för jag menar asså nu idag när 
jag är riktigt motiverad då skulle jag ju kunna sitta med person så här som knarkar utan 
att jag liksom känner att ah shit ge mig liksom du vet så här. 

L menar vidare att det som i sin tur gjort honom motiverad, har varit att han tidigare inte tänkt 

på sig själv i första hand (varför han alltid bara velat sluta för andras skull) men att det nu 

känns bättre när han gör det för sig själv.  

Flera berättar också om hur de först när de bett om hjälp av socialtjänsten, verkligen kunnat ta 
emot den. 

K – Jo, asså jag hade ju gått till Socialen i flera år innan och bett om hjälp men det har 
ju alltid varit på mina villkor och mina premisser och mina krav: ”nej men jag vill inte 
lämna urinprov det är förnedrande” […] Men jag ringde till dom och sa det att jag gör 
precis vad ni säger till mig å göra jag böjer på nacken liksom och gör det ni säger till 
mig. Bara ni hjälper mig. Då har jag helt annat läge och då är du helt plötsligt villig till 
att bli hjälpt. Och då hjälpte dom mig.  

K berättar att den socialsekreteraren funnits med honom i många år och sagt flera gånger att 

hon inte kunde hjälpa honom om han inte ville bli hjälpt utan att han skulle höra av sig när 

han var redo. Även han menar att han de första gångerna ville sluta för andras skull, för sitt 

barns eller någon annan närståendes. Det var först när han själv verkligen ville som det 

fungerade. Han menar att han nu tar en dag i taget, lovar sig själv att vad som än händer den 

dagen, oavsett om någon dör, så ska han inte ta droger.  
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Här illustreras hur viktigt det är, utifrån socialtjänstens sida, att göra det som 

Buber (1965b) menar handlar om att acceptera och bejaka den andra människan som hon är. 

Även om socialsekreteraren inte visste hur K skulle ta emot hennes uttalande och erbjudande 

var hon uppriktig och genom att ge K en valmöjlighet blev han legitimerad både som aktör 

och samtalspartner. På så vis upphör han att vara objekt och ett ”äkta” samtal äger rum genom 

att han erkänns och bekräftas.  

Ytterligare en informant vittnar om samma sak: när han ”bara velat räta upp mig 

för henne och min mammas skull” så räckte det inte för att han skulle förändras.  Det var först 

när han kom till ett behandlingshem (där han nu arbetar) och såg andra som kunde och han 

själv verkligen ville, som det började handlar om honom. Det var då det blev en långvarig 

förändring.  

Den fjärde informanten menar att hjälp från socialtjänsten betytt mycket. Efter 

att han varit på behandling under sju månader kände han att ”jag kommer gå ut å knarka igen” 

varpå han ansökte om sex månader till hos socialtjänsten vilket han fick. 

S - Asså för första gången bad jag riktigt om hjälp och jag fick hjälp *skratt det är helt 
otroligt asså så mycket som jag har ställt till med […] 

Sammanfattning: Trots att möten med människor och andra faktorer varit frön har såtts på 

vägen, har förändringar blivit långvariga och hållbara först när individen själv fullt ut velat 

göra en förändring, för sin egen skull. Att en professionell, exempelvis en handläggare på 

socialtjänsten, som finns med under lång tid ger personen möjlighet att komma ”när han är 

redo” kan ha betydelse då det ger en trygghet att veta att man fortfarande har en chans. 

Diskussion 

Allt har betydelse… 
Det som kan få en livsstilskriminell att bli drogfri och sluta med kriminalitet är att det finns 

människor [läs: professionella] som bryr sig om en på ett genuint och äkta sätt. De kan spegla 

en ny identitet som individen på så sätt också kan se och hänge sig till: som någon som har 

något att bidra med och förmåga att hjälpa andra. 

Stöd från närstående, både familjemedlemmar (främst mammor), respektive och 

vänner har stor betydelse för motivationen dock har detta ingen omedelbar genomslagskraft 

utan ”resultatet” av ett sådant stöd kommer först senare. Detsamma gäller föräldraskap, av de 

som blivit pappor förvärrades missbruket kortsiktigt dock gjorde det på sikt att de ville vara 
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bra förebilder och få umgänge med sitt barn varför de blev drogfria och slutade med 

kriminalitet.  

Det är först när individen fullt ut bestämmer själv att den vill förändra sitt liv, 

som förändringen sker. Då kan de bli hjälpta av myndigheter och behandlingar långsiktigt.  

Det som kan föranleda ett sådant beslut är en sjukdomsprognos som säger att 

valet står mellan drogfrihet och död, en insikt om att man är gammal och att drogerna inte 

längre ger samma effekt och att man (genom andra) ser exempel på att det faktiskt går att leva 

ett annat slags liv. Den avgörande ingrediensen är att individen själv tror att han är kapabel till 

”något annat” vilket ofta respektive, professionella och andra förebilder bidrar till. 

Spirituella upplevelser kan vara en del av, eller en följd av, ett beslut om att 

bryta sina kriminella beteenden och förändra sitt liv. Domar kan öppna upp för nya vägar i 

form av studier och nya rutiner (som distraherar).  

Socialt umgänge spelar roll när det gäller både att börja och sluta med droger. 

Alla i studien har vuxit upp med individer som (på mer eller mindre långt avstånd) har använt 

droger och alkohol och de har haft sin drogdebut i sociala kontexter, i flera fall med personer 

de haft som förebilder. Identitet är därmed betydelsefullt.  

Behandling både i form av individuella samtal (KBT) och gruppterapi 

(tolvstegsprogrammet) kan hjälpa en livsstilskriminell. Förstnämnda för att det ger hjälp och 

stöd från någon som kan och bryr sig, medvetenhet om ansvaret för sig själv och sistnämnda 

för att det innebar både att ge och få stöd av andra, få möjlighet att visa känslor och tillgång 

till ett ”tryggt rum”. Dock kände en informant motstånd till att behöva identifiera sig som 

”beroende” och en rädsla för att själva behandlingen skulle bli en förutsättning för drogfrihet.  

...men allt är inte avgörande 
Även om resultaten visat att stöd och hjälp av professionella såväl som närstående samt 

behandling har stor betydelse och att vändpunkter i form av fara för död och spirituella 

upplevelser kan motivera en person till att förändra sitt liv, är det först när hen själv fullt ut 

väljer att göra det som det sker. Dock är det viktigt att poängtera att det inte handlar om att 

”bara bestämma sig”. Kanske är det så att de som ”lyckas” har gjort det för att de just tills sist 

tagit ett beslut om att förändra sitt liv. Men: vad fick dem att ta beslutet? I föreliggande studie 

har endast positiva exempel skildrats och analyserats varför det är svårt att veta vad de som 

”lyckats” har som inte andra har, de som vill komma ur det  men ändå stannar kvar i 

kriminalitet och droger. När frågan spontant uppkom i samband med att en informant 
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berättade att han nyligen träffat en kompis från den ”gamla tiden” som fortfarande levde 

samma liv som informanten gjort, närmare bestämt vad det är som han haft som inte hans 

kompis haft, svarade han: ”Träffa personer som bryr sig om han, så han kan känna att jag vet 

inte hur jag ska förklara det men som L och O på X som har hjälpt mig framåt liksom att det 

är nån som tror på en och så vidare att träffa den människan eller dom personerna det är det 

som skiljer […]”.  Kanske finns det som sagt något som informanten har som inte hans 

kompis har, något som han inte själv kan se eller sätt ord på. Men som fått honom att faktiskt, 

till sist, ta det där avgörande beslutet.  

Om informanterna lyckats ”olika bra” hade det dock varit ännu lättare att dra 

slutsatser kring vad som verkligen hjälper respektive stjälper en livsstilsförändring. Däremot 

blir just det de då faktiskt har gemensamt av extra stor tyngd, eftersom de är så få. Så även om 

det inte går att dra några generella slutsatser kring ett material gjort på endast fyra 

informanter, är det värt att poängtera att en tydlig likhet dem emellan är att de alla har haft en 

närvarande mamma (och i tre av fallen en frånvarande/missbrukande pappa). Mamman 

uppges ha funnits där hela tiden, om än på olika sätt, både under själva tiden då de levde som 

kriminella och missbrukare och under behandling. Och kanske har det större betydelse än de 

själva kan se och urskilja. Kanske ligger det i sakens natur att de inte framhäver det här 

eftersom hon just alltid ”funnits där” och hållit sig i bakgrunden men ändå aldrig släppt taget.  

Implikation: Vikten av att se helheten  
Studien är relevant när det gäller socialt och socialpedagogiskt arbete på så sätt att det dels 

bekräftar hur viktigt det kan vara att ”se någon” det vill säga visa medmänsklighet genom att 

bry sig och tillgodose (rimliga) behov. Studien bekräftar också att behandling hjälper, både i 

grupp och individuellt. 

Som syns i resultatet har aktörskap (och en medvetenhet om det) varit 

avgörande för informanternas val att till sist ta steget och bli drogfria och leva lagligt. Studien 

kan därmed påvisa vikten av att säga att hjälp finns för den som vill ta emot den, även om 

individen inte är redo för det. Att säga och visa att en person är kapabel till mer än hen tror, 

kan ”så ett frö” och vara värdefullt på lång sikt. Att se helheten och inte kräva ”belöningar” 

med en gång premieras hos en professionell i det läget som kanske inte ens får ta del av 

”frukten”.  

Dessutom poängterar studien att socialt umgänge har betydelse. Eftersom 

sociala insatser inte kan kontrollera var och hur personer växer upp och hur det ser ut i alla 

Anette Bolin (HV)
Det ska inte komma något nytt empiriskt i diskussionen, bäst är att ta bort denna spontana fråga, alternativt att du tar upp detta i resultatet och sedan diskuterar som du gör, 
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hem, kan de istället främja drogfria miljöer för (unga) personer som hamnar på 

behandlingshem och andra sorters placeringar. Att socialt umgänge har betydelse innebär att 

individen lätt påverkas av sin omgivning varför det i det här fallet är extra viktigt att påvisa 

alternativ och eventuellt även uppmuntra till studier eller annan sysselsättning. 

Mer forskning kan generera mer framgång 
Eftersom det framkommit i föreliggande studie att det råder skillnad mellan kvinnor och män, 

både när det gäller hur de svarar an på och upplever behandling och hur de förhåller sig till 

kriminalitet och drogmissbruk utifrån relationer med närstående, skulle det vara relevant att 

undersöka vad som skulle framgå om samma underlag som i föreliggande användes med 

dessa (av informanterna kallade) ”missbrukartjejer” som informanter. Att det finns färre 

studier på detta beror givetvis på att livsstilskriminella typiskt sett är män men missbruk bland 

kvinnor är ändock ett problem varför forskning ur deras perspektiv är i behov av att beforskas. 

Ett annat relevant perspektiv skulle vara de närståendes. Hur upplever de sin roll 

som närstående till en kriminell/drogmissbrukande person? Är de i behov av stöd och hjälp? 

Hur ”används” de av myndigheter och vårdinrättningar, upplever de sig som resurser eller 

som att de är ”i vägen”? Vilka interventioner behövs för att stärka samarbeten mellan 

professionella och närstående? På vilket sätt påverkar skam närståendes samverkan med 

myndigheter? Vad gör det med deras eget umgänge och psykiska hälsa att deras 

barn/respektive missbrukar och utsätter andra för fara? 

Vidare skulle det vara relevant och värdefullt att studera mer ingående vad i 

bemötandet hos en professionell som har vilken effekt på en intagen/klient. Om det resultat 

som här framkommit, att menande ord och ”äkta” bemötande kan ha effekt flera år efteråt, 

skulle undersökas mer grundligt skulle professionella bli mer medvetna om på vilket sätt 

deras jobb gör skillnad långsiktigt. Även att detta att ovanifrån berätta för någon vad hen 

behöver och ska göra enligt föreliggande studie kan ge motsatt effekt är värt att beakta. För att 

fördjupa det skulle kunna undersökas vad ett aktivt aktörskap kan ha för betydelse för en 

klient. Föreliggande studie visar att en professionell som ger en klient förtroende att utöva ett 

aktivt aktörskap genom att välja det som gynnar hen, kan hjälpa hen att välja ett nytt liv. Att 

hen aktivt gjort detta val ökar motivationen att lyckas. En hypotes är att inte alla klarar av att 

ta eget ansvar och utvecklas i positiv riktning av denna frihet varför en distinktion mellan 

vilka som klarar av det och när (det vill säga i vilket skede) behöver göras. I vilka fall är det 
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viktigt att sätta gränser och när behövs kontroll? Och kanske viktigaste av allt, hur kan en 

professionell avgöra detta? Här behövs verktyg och mer kunskap.  

För att då utgå ifrån det som redogjorts för här, exempelvis gällande relationer 

till professionella, kan sägas att informanternas utveckling gynnats av att professionella de 

kommit i kontakt med vågat ”ta risken” och ge dem möjligheten till aktivt aktörskap genom 

individualiserade lösningar och hjälp, istället för att slentrianmässigt ta ”den säkra vägen” och 

hantera dem som individerna som kommit förut. Det visar på att de som verkligen är redo att 

nyttja sitt aktörskap och ges förtroende och verktyg till att uttrycka och omsätta sina behov 

gynnas av detta. Det kan därför ses som en värdefull insikt att ett sådant förhållningssätt kan 

leda till att färre blir ”institutionsskadade” och att fler kommer ur systemet vilket i sin tur 

både sparar resurser och omsätter (ännu fler) ”success stories”.  
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Grundläggande frågor: 

• Hur skulle du (lite kort) beskriva din egen livsstilsförändring? 

• Vad hade du för (huvudsakligt) problem innan? 

• Vilken typ av behandling har du gått i? 

• Vad exakt behandlades du för? 

• Hur länge var du i behandling? 

• Hur länge sedan är det du avslutade behandlingen? 

• Hur gammal är du nu? 

 

Angående tiden innan livsstilsförändringen: 

Faktorer/bakgrund 

• När började dina problem att uppstå? 

• Hur såg ditt liv ut då? 

• Hur såg dina relationer ut då (till vänner/familj)? 

• Vad bidrog (mest) till att du ville ta steget och förändra ditt liv? 

Drivkraft/vändpunkt? 

• Hur ser du nu på sättet du valde att göra det på? 

 

Angående att vara i behandling: 

Förväntningar  

• Hur gick det till när du sökte/kom till att få hjälp? 

• Vad förväntade du dig av behandlingen? 

• Hur var ditt första intryck av behandlingen? 



 
 

 

Relationer  

• Hur skulle du beskriva din relation till behandlaren? 

• Om relationen var bra, vad bidrog till det? 

• Om relationen var mindre bra, vilka brister fanns? Vad hade kunnat göra 

den bättre? 

• Tror du att relationen till din behandlare hade någon betydelse för dina 

resultat/utveckling? Om ja, på vilket sätt? 

• Finns/fanns det något i din relation till eller kontakten med behandlaren 

som du önskar vore annorlunda?   

• Om ja, vad tror du att det hade tillfört? 

• Om nej, vad gjorde att du var nöjd? 

 

Förtroende 

• Kände du förtroende för din behandlare?  

• Om ja, vad var det som gjorde att du kände förtroende?  

• Om nej, vad hade krävts för att du skulle känna förtroende? 

• Vilken betydelse hade din grad av förtroende för hur du tog emot 

behandlingen? 

 

Kommunikation 

• Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan dig och behandlaren? 

• Var det något i er kommunikation som du värdesatte extra mycket? 

• Var det något i er kommunikation som du tyckte var negativt? 

• Kommunicerade du och behandlaren även utanför behandlingsrummet? I 

så fall hur och i vilka situationer? 



 
 

• Om ja, vad tror du denna kommunikation hade för betydelse för er 

relation?  

• Tror du att ert sätt att kommunicera påverkade din utveckling och/eller 

resultatet av behandlingen? 

 

Erkännande 

• Kände du dig lyssnad på? Om ja, i vilka situationer? 

• Om nej, i vilka (specifika) situationer kände du dig inte lyssnad på? 

• Tror du att din utveckling och/eller resultat av behandlingen påverkades 

av i vilken mån du kände dig lyssnad på? I så fall, på vilket sätt? 

• Upplevde du att du blev tagen på allvar? Om ja, i vilka situationer?  

• Om nej, i vilka situationer blev du inte tagen på allvar? 

• Tror du att din utveckling och/eller ditt resultat av behandlingen 

påverkades av i vilken mån du kände dig tagen på allvar? I så fall, på 

vilket sätt? 

• Om inte, något annat som påverkades av i vilken mån du kände dig tagen 

på allvar? 

 

Delaktighet 

• Hur skulle du beskriva din egen delaktighet i behandlingen? 

• Tror du att din delaktighet hade betydelse för hur du utvecklades? Om ja, 

på vilket sätt? 

• Var det något med din delaktighet som du önskar/önskade vore 

annorlunda? 

 

Makt 



 
 

• Kände du generellt att du hade lika mycket makt över 

behandlingssituationen som din behandlare?  

• Om det var ojämnt, hur tog det sig uttryck? 

• Om det var jämnt, tror du att det påverkade din utveckling och/eller ditt 

resultat av behandlingen? 

 

Socialt umgänge 

• Hur såg dina relationer (med vänner och familj) ut när du bestämde dig 

för att ändra din livsstil? 

• Förändrades dina relationer (med vänner och familj) i samband med att du 

bestämde dig för att ändra din livsstil? I så fall, på vilket sätt? 

• Ingick du i någon särskild gemenskap (organisation, idrottsklubb el. 

liknande) innan du bestämde dig för att ändra din livsstil?   

• Om ja, förändrades ditt engagemang i denna gemenskap (organisation, 

idrottsklubb el. liknande) i samband med att du bestämde dig för att ändra 

din livsstil? I så fall, på vilket sätt? 

• Om nej, har du ingått i en sådan gemenskap sedan du gjorde 

livsstilsförändringen?  

• I så fall, vad tror du att en sådan gemenskap har betytt för din utveckling 

och/eller ditt resultat av behandlingen? 

• Anslöt du dig till någon särskild gemenskap (organisation, idrottsklubb el. 

liknande) efter/under tiden du gjorde din livsstilsförändring?   

• Började du med någon särskild aktivitet efter/under tiden du gjorde din 

livsstilsförändring?   

 

Ensamhet  



 
 

• Upplevde du ensamhet under tiden efter/under tiden du gjorde din 

livsstilsförändring?   

• Om ja, vad hade ensamheten för effekt på din utveckling?  

• Om ja, vad gjorde du för att motverka ensamheten? 

• Om nej, vad var det som gjorde att du inte behövde uppleva ensamhet? 

 

Närstående 

• Var det någon särskild som stöttade dig extra mycket i förändringsfasen?  

• Om ja, vad var det med stöttningen som gjorde den betydelsefull? 

• Om nej, var det något du önskade/saknade?  

• På vilket sätt tror du att en sådan stöttning hade varit betydelsefull?  

• Var det någon särskild relation som påverkade din drivkraft att vilja 

förändras? 

• På vilket sätt påverkade den dig? 

• Var någon närstående inblandad i behandlingen?  

• I så fall, på vilket sätt? 

• Vad tror du det hade för betydelse för din utveckling och/eller ditt resultat 

av behandlingen? 

 

Andra drivkrafter/metoder 

• Finns det något annan metod (ritual, vana etcetera) förutom det vi pratat 

om som hjälpt dig extra mycket att göra din livsstilsförändring? 

• Finns det något annan drivkraft förutom de vi pratat om som hjälpt dig 

extra mycket att göra din livsstilsförändring? 

 

Angående tiden efter livsstilsförändringen (tills nu): 



 
 

• Hur ser ditt liv ut idag? 

• Hur ser du på var du är idag? 

• Hur ser du på behandlingens betydelse för var du är idag? 

• Vad i behandlingen hade mest betydelse för det resultat du uppnådde? 

• Hur ser du på dina närståendes betydelse för var du är idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II 

 

Missivbrev 

Syftet med examensarbetet som du ställer upp som informant till, är att undersöka vad som kan 

bidra till en livsstilsförändring i positiv riktning för någon med kriminellt beteende. Detta med 

särskilt fokus på relationer, dels till behandlare dels till närstående som haft särskild betydelse 

för livsstilsförändringen. Informanter har nåtts via kommunal behandlingsverksamhet, 

organisationer samt kontakter som informanter förmedlat.  

Det uppskattas varmt att du vill ställa upp! 

Intervjun kommer göras i april månad, på en plats och vid en tidpunkt som vi kommer överens 

om. Intervjun görs enskilt, spelas in med en diktafon och tar 50–70 minuter. Materialet kommer 

endast att vara tillgängligt för mig som uppsatsskrivare samt min handledare, Anna Henriksen. 

Efter att examensarbetet examinerats förstörs materialet.  

Det som sägs i intervjuerna kommer återges på sådant sätt att varken händelser, identitet eller 

andra uppgifter kommer gå att identifiera. Materialet behandlas med andra ord konfidentiellt. 

Tack återigen! Vid frågor kontakta mig/oss gärna. 

Med vänliga hälsningar, 

Chorin Nilsson, Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst 

0762–688 656  

chorin.nilsson@student.hv.se 

anna.henriksen@hv.se 

 

mailto:anna.henriksen@hv.se


 
 

Bilaga III 

 

Samtyckesblankett 

Tack för att du ställer upp på intervju till mitt examensarbete som handlar om vad som kan 

bidra till livsstilsförändringar i positiv riktning för någon med kriminellt beteende. Det betyder 

mycket för mig och de som kommer ta del av det färdiga arbetet.  

På dessa villkor medverkar du: 

• Allt intervjumaterial hanteras konfidentiellt, det vill säga händelser, identiteter och 

andra uppgifter går inte att identifiera i redovisningen av materialet.  

• Intervjuerna spelas in med en diktafon. Endast handledare och uppsatsskrivare har 

tillgång till materialet. Materialet förstörs efter att arbetet examinerats.  

• Du har som deltagare rätt att dra sig ur fram till dess att arbetet blivit examinerat.  

Jag godkänner dessa villkor: 

Namn: 

_______________________ 

Ort och datum: 

_______________________ 
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