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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån kriminella som brutit 

den kriminella karriären undersöka vad de själva anser är viktigt för 

att inte återfalla samt vad som är den bakomliggande orsaken till att 

de har brutit det kriminella livet. Detta examensarbete har ett 

upplägg med ostrukturerade djupintervjuer med öppna frågor. De 

teorier som tas upp i detta examensarbete är Hirshis teori om sociala 

band samt Age-graded theory of informal social control av Laub och 

Sampson. De intervjuade personerna var 10 före detta kriminella 

med både utländskt och svenskt ursprung. Resultaten visar att 

faktorer som familj, bra äktenskap, utbildning, stigande ålder samt 

jobb var avgörande faktorer för att de tillfrågade skulle kunna bryta 

sin kriminella karriär och inte återfalla.   

 

Nyckelord: brott, sociala band, förebygga återfall  

 

  



 

Abstract 

The purpose of this master thesis was to with the help of ex- 

criminals who have left their criminal careers examine what they 

belive was important to help them to not relapse back and what the 

underlying cause of their broken life of crime. The master thesis is 

based with unstructured interviews and open questions. The theories 

that were used in this master thesis was Hirshis theory of social ties 

and age-graded theory of informal social control by Laub and 

Sampson. The interviewees were 10 ex-criminals with both foreign 

and swedish origin. The results was the factors, such as family, good 

marriage, education, age and jobs were crucial for the respondents 

to help and motivate them to break away from their criminal career 

and to not relapse back into old habits. 

Keywords: crime, social links, prevent relapse 

  



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................. s. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar   ........................................................... s. 2 

1.2 Metod och avgränsningar  ............................................................ s. 2 

1.3 Procedur  ....................................................................................... s. 3 

1.4 Databehandling   ........................................................................... s. 3 

 

2 Teori  ........................................................................................ s. 4 

2.1 Hirshi - kontrollteori och sociala band   ..................................... s. 4 

2.2 Age-graded theory of informal social control  ............................ s. 5 

2.3 Tidigare forskning  .................................................................... s. 6-7 

 

3. Resultat ................................................................................... s. 7 

3.1 Orsak till att bryta kriminalitet  ............................................. s. 7-10 

3.2 Stöd  .............................................................................................. s. 10 

3.3 Behandlingsprogram  ................................................................. s. 11 

3.4 Orsak till att de inte har återfallit i brott  ............................ s. 12-14 

 

4. Diskussion  ............................................................................ s. 15 

4.1 Orsak till att lämna den kriminella karriären   ....................... s. 15 

4.2 Stöd  .............................................................................................. s. 16 

4.3 Behandlingsprogram  ................................................................. s. 16 

4.4 Orsak till att inte återfalla  .................................................... s. 16-17 

4.5 Reliabilitet och Validitet  ............................................................ s. 17 

4.6 Etik  .............................................................................................. s. 18 

4.7 Framtids forskning  .................................................................... s. 18 

Käll- och litteraturförteckning  ......................................................  

Bilaga  ...............................................................................................  



   1 

 

1. Inledning 

I denna studie får läsaren en kort introduktion om vad kriminell 

livsstil innebär samt vad som gör att före detta kriminella inte 

återfaller i brott. Vad menas med en kriminell livsstil eller kriminell 

karriär? Det finns ett sätt att definiera brott och det är att brott är en 

handling som strider mot lagen (Chylicki, 1992). Att bryta mot olika 

lagar kan tolkas som tecken på att det inte har getts ut tillräckligt 

med information om lagar och som inte har förmedlats på ett 

effektivt sätt. Denna typ av beteende kallas för brottsligt eller 

kriminellt. Chylicki (1992) beskriver att om det avvikande eller 

kriminella beteendet blir ett fast inslag i individens levnadssätt, kan 

det komma att kallas för kriminell karriär. Enligt Chylicki (1992) 

kan en kriminell karriär vara svårt att bryta. Chylicki (1992) hävdar 

att en anledning till att kriminella har svårt att bli accepterade i sitt 

kriminella umgänge är med sitt val om att bryta den kriminella 

livsstilen och att skapa nya sociala kontakter som inte har något med 

kriminalitet att göra. En annan svårighet som kan uppstå enligt 

Chylicki (1992) är att kriminella har svårigheter att bli accepterade 

i samhället även om individen har avtjänat sitt straff. Övergången 

från en kriminell karriär till en konventionell bör innebära att 

individen skaffar sig nya relationer som inte tillhör den kriminella 

kretsen (Chylicki, 1992). Och ur dessa relationer kan en ny icke 

kriminell identitet skapas. Detta gör att det blir intressant att 

undersöka vad kriminella anser är viktigt för att lyckas avbryta sin 

kriminella karriär samt vad det är som gör att de inte återfaller i 

brott. Kriminologin har sedan långt tillbaka varit intresserad av 

frågan varför individer börjar begå brott. Upphörande med brott är 

inte väl förstått även om individer slutar med sin kriminella karriär 

(Laub och Sampson. 2001) 
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka vad kriminella som brutit 

den kriminella karriären själva anser är viktigt för att inte falla 

tillbaka i brott och vad som är den bakomliggande orsaken till att de 

har lämnat det kriminella livet.  

Frågeställningar som kommer att besvaras:   

1. Vad är det som gör att före detta kriminella inte faller tillbaka i 

det kriminella mönstret? 

2. Vad är den bakomliggande orsaken till att före detta kriminella 

har upphört med den livsstilen? 

 

 

1.2 Metod och avgränsningar 

En kvalitativ forskning med ostrukturerade djupintervjuer med 

öppna frågor har valts för att undersöka vad före detta kriminella 

själva anser är viktigt för att inte falla tillbaka i brott samt de 

bakomliggande orsakerna till att de har upphört med den 

livsstilen. Enligt Bryman (2002) är genomförandet av intervjun 

flexibel. Frågorna bör inte vara alltför specifika, eftersom att det inte 

ska hindra att nya idéer kan uppstå under intervjun. Detta ska få 

informanterna att känna sig bekväma. För att tolka empirin och 

besvara frågeställningarna har Hirschis teori om Kontroll och 

sociala band (1969), Laub och Sampsons teori om age-graded 

theory of informal social control (2001) använts som ett verktyg för 

att förankra studien. En intervjuguide togs fram för att användas 

som stöd under intervjuerna.  I denna studie har Chylicki litteratur 

att upphör med brott (1992) tillämpats för att redogöra bakgrunden 

om brott och den kriminella karriären.  

Denna studie syftar inte till att undersöka hur kriminalvården arbetar 

och vilka programverksamheter de har för att förebygga återfall.  
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1.3 Procedur 

Med hjälp av en kontaktperson som har valt att vara anonym erhölls 

kontakt och möjlighet att intervjua andra före detta kriminella som 

kontaktpersonen har haft och har en relation till. Kontaktpersonen 

känner dem från deras kriminella förflutna och vissa har han lärt 

känna i sin egen process när han valde att lämna sin kriminella 

karriär. Samtliga individer som 10 män i åldrarna 20–60 år har 

intervjuats. Alla hade ett tidigare förflutet inom en kriminell livsstil, 

fyra av dem har varit gängmedlemmar och resterande sex har varit 

yrkeskriminella. De har alla varit frihetsberövade, men anser sig i 

dagens läge som icke kriminella och återanpassade i samhället. De 

brott som informanterna har begått har varit narkotikaförsäljning, 

grovt rån, grov stöld, grov misshandel, vapenbrott, 

vapenförsäljning, mordförsök och olika slags våldsbrott. 

Informanterna var anonyma och gavs därför påhittade namn, 

Magnus, Bilal, Erik, Leo, Ahmed, Liban, Seth, Jakob, Marcelo och 

Kalle.  Sex av intervjuerna gjordes via telefon och de fyra andra 

intervjuerna gjordes hemma hos informanterna. Alla intervjuer 

spelades in och varierade från 40 minuter till en timme. Materialet 

transkriberades och analyserades i enlighet med den tematiska 

analysdelen.   

 

1.4 Databehandling 

Det insamlade datamaterialet bearbetades utifrån formulerade 

intervjufrågor som framställs för att kunna besvara 

frågeställningarna och syftet med studien. Detta har genomförts 

med hjälp av Hirshis teori om kontroll och sociala band samt Laub 

och Sampsons teori om age-graded theory of informal social 

control. 

 

 



   4 

 

2. Teori 

2.1 Hirshi - kontrollteori och sociala band 

Syftet med Hirshis teori (1969) är att förklara varför människor inte 

begår brott och varför de försöker anpassa sig till det etablerade 

samhället. Enligt Hirshi (1969) är det sociala band som påverkar 

samhället. Något som hindrar människor att begå brott är om han 

eller hon vinner eller förlorar något på det och överväger det. Hirshi 

(1969) använder sig av fyra aspekter som förklarar de olika sociala 

banden, som påverkar människan och knyter människan till 

samhället. De fyra aspekterna är anknytning, åtagande, delaktighet 

och övertygelse.   

Anknytningen handlar om den emotionella kopplingen vi har till 

andra människor och grupper. Ju närmare vi står andra som lever ett 

socialt etablerat liv, desto svårare är det att avvika. Vi är starkt 

bundna till andra i vår omgivning såsom familj, vänner och släkt.  

Åtagande innebär att individen har investerat tid och energi på en 

livsstil i form av utbildning, familjeliv och jobb. Individen tenderar 

att ställa för och nackdelar med att begå en avvikande handling mot 

varandra för att se om något riskerar att förloras på det.  

Delaktighet syftar till deltagande i konventionella aktiviteter såsom 

familj, idrott och arbete. Det här gör att individen inte får någon tid 

över till att begå brott och detta minskar även risken för avvikande 

beteende.  

Övertygelse innebär att individen tror på samhällets värderingar, 

normer och lagar. Individen ska göra det som anses vara rätt enligt 

samhället och även följa de lagar som vi styrs av. Enligt Hirshi 

(1969) stärker de här banden, de fyra aspekterna, varandra och 

minskar risken för att en individ ska begå kriminella handlingar.  
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2.2 Age-graded theory of informal social control 

Laub och Sampsons teori (2001) är en blandning av Hirschis (1969) 

teori om kontroll och sociala band samt Cohen och Felsons teori om 

rutinaktiviteter (1979). Age-graded theory of informal social control 

går ut på att hitta faktorer som förklarar varför en individ har 

upphört med kriminalitet.   

Teorin innehåller tre huvudkomponenter, som förklarar vad som kan 

ha varit orsaken till att individen har upphört med sin kriminella 

karriär. De tre delarna är de sociala banden som ökar hos individen, 

bättre strukturerade rutinaktiviteter och att individen har blivit äldre 

och känner sig vuxen som gör att de upphör med brott.  

De här tre olika faktorerna kopplas ihop på så sätt att de sociala 

banden ger individen möjlighet att skaffa sig rutinaktiviteter. Det 

som påverkar individens val och vilja är de sociala banden och 

rutinaktiviteterna och dessa kan påverka individens val i en 

kriminell riktning beroende på hur de är beskaffade.  

Enligt Laub och Sampsons teori (2001) har giftermål varit en av 

orsakerna till att kriminella har upphört med sin kriminella karriär. 

Giftermål innebär en investering i sociala banden. Individen kan 

uppleva att mycket kan förloras på att begå brott och därför stärker 

det ännu mer individen att vilja upphöra med sin kriminella karriär. 

Giftermål innebär också förändrade rutinaktiviteter som kan knytas 

an med Cohen och Felsons teori om rutinaktiviteter (1979). De 

faktorer som Laub och Sampsons (2001) har funnit till upphörande 

av brott är familjebildning och jobb. Giftermål innebär en 

investering i de socialt band som också förändrar rutinaktiviteter. 

Detta återknyts även till Hirschis teori om kontroll och sociala band 

(1969), eftersom åtagande innebär familjebildning och jobb. 
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2.3 Tidigare forskning 

Birgitta Rydén (2008) har studerat hur en individ lämnar en 

kriminell karriär, vilka faktorer som spelar roll för individen. 

Hennes huvudfråga var "Vad är skillnaden mellan de individer som 

avstår från en kriminell karriär eller de som fortsätter att utveckla 

sin kriminella karriär framåt?"  

Birgitta Rydén (2008) intervjuade 100 manliga återfallsförbrytare 

och kom fram till att det finns faktorer som är viktiga, när den 

kriminella karriären ska brytas. Att ha en egen bostad är 

betydelsefullt för att en individ ska upphöra med sin kriminalitet. 

Det som också är viktigt för upphörandet är att individen inte har ett 

aktivt missbruk. Utbildning eller arbete är också viktigt för en 

individs upphörande av kriminalitet. 

Enligt Birgitta Rydén (2008) är detta bra för att förstärka en icke 

kriminell identitet, dess motivation förstärks samt att individen får 

det bra ekonomiskt. En annan faktor som är viktig för upphörandet 

är sociala nätverk. Individen ska heller inte ha kontakt med 

kriminella eller ha ett missbruk, utan individen ska ha kontakt med 

andra som inte håller på med kriminella handlingar. Detta leder till 

att individen får mer motivation till att upphöra med sin kriminella 

karriär och börjar få hopp om förändring om en bättre framtid. En 

individ som verkligen vill bryta det kriminella mönstret behöver en 

inre motivation för att kunna bygga upp hopp. Individen ska även 

ha fått avsmak för det kriminella livet och ha något annat som 

lockar.  

De faktorer som finns i Birgitta Rydéns (2008) artikel påminner om 

Hirchis (1969) teori om kontroll och sociala band. Till exempel 

åtagande, som innebär att individen lägger ner tid på utbildning eller 

jobb. Även delaktigheten, som innebär att individen deltar i 

aktiviteter såsom familj och arbete.  

Lottie Wahlin (2002) har också studerat faktorer som är 

betydelsefulla för att kriminella individer ska komma in i ett 
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"hederligt liv". En faktor kan vara att den kriminella får en ny syn 

på det kriminella livet, det vill säga att individen har fått avsmak 

från det livet. Enligt Wahlin (2002) är motivation också en viktig 

faktor för att en individ ska ha viljan att förändra sitt beteende och 

det är det som avgör om individen kommer att upphöra med brott. 

För att lyckas komma ut från den kriminella karriären behöver 

kriminella aktiviteter brytas eller avslutas. Wahlin (2002) har även 

kommit fram till att åldern spelar roll och är en orsak till att individer 

upphör med brott, vilket överensstämmer med Laub och Sampsons 

(2001) teori, i vilken avses att när individen har blivit vuxen vill han 

eller hon upphöra med brott.   

 

3. Resultat 

De teman som kommer att användas är orsak att bryta kriminalitet, 

stöd, behandlingsprogram och orsak till att inte återfalla tillbaka 

till den kriminella livsstilen. 

 

3.1 Orsak till att bryta kriminalitet 

När informanterna fick frågan om vad som fick dem av att avsluta 

sin kriminella karriär erhölls olika svar. Magnus, Erik, Leo och 

Ahmed menade att en avgörande orsak för dem var antingen att de 

drabbades av en psykos, utvecklade en rädsla eller att åldern kom 

ikapp.  

"Jag var tvungen eller jag behövde lämna det kriminella livet för att 

antingen skulle jag begått självmord, döda någon eller så skulle 

någon se till att fixa mig. Och det här gjorde så att jag utvecklade 

en rädsla i mig och blev paranoid" (Magnus) 

"Jag har upplevt väldigt mycket, sett och gjort en jävla massa. Jag 

började tänka mer på döden. Jag började bli äldre och hade inte 

orken eller tiden att hålla på med kriminalitet. En sak som jag också 

insåg var om jag fortsatte med kriminella livet så skulle jag 
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förmodligen dö i ett fängelse vilket inte fick hända. Jag har varit 

kriminell i många år och till slut bestämde jag mig att lämna det 

livet. Jag flyttade ifrån Göteborg till en mindre stad där jag helt 

enkelt kunde slappna av och komma bort från allt och alla”. (Erik) 

Leo svarade att han inte orkade med stressen som ingick i det 

kriminella livet samt att många i hans närhet dog av överdoser och 

att det var då han insåg att det var dags för honom att byta spår i 

livet. Han tyckte även att en kriminell karriär är psykiskt jobbigt.  

"Det jobbiga med det kriminella livet är att man kollar hela tiden 

efter civilare och vännerna man har runtomkring sig är bara falska. 

Den som äter från din tallrik en dag är den som först hugger dig i 

ryggen" (Leo) 

"Det fick vara nog, jag pallade inte med trycket längre. Jag kände 

mig gammal och det var bara dags för mig att ta vara på livet. Jag 

menar livet är kort och man måste utnyttja varje tillfälle och göra 

bra saker för sig själv. Att leva det kriminella livet var aldrig säkert, 

när som helst kunde man antingen dö eller åka in i fängelset". 

(Ahmed) 

De resterande informanterna uppgav att anledningen till att de hade 

upphört med sin kriminella karriär är bildande av jobb, familj och 

studier.  

" När jag fick min son, det var då jag började tänka. Shit jag måste 

lägga ner, jag måste visa honom vad en pappa är. Man har ju suttit 

i fängelset ett par gånger. De fanns tider då man önskade att man 

hade barn, för då hade man inte hamnat i de här situationerna. Min 

son fick mig att inse att familjen är det som kommer först och jag 

kunde inte längre tänka på mig själv.” (Seth) 

"Det som fick mig att lämna det kriminella livet var när jag fick 

barn. Jag satt inlåst effektivt under 10 år. Under de tiderna jag satt 

inlåst träffade jag många äldre personer som knappast hade någon 

kontakt med sina barn, familj eller vänner och då tänkte jag, när jag 
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blir äldre och skaffar familj och barn vill jag inte ha det så. Jag såg 

till att det inte blev så. Jag fick mina barn för ett par år sedan och 

då valde jag att lägga ner med all skit, börja studera och skaffade 

mig ett hederligt jobb. Jag tog avstånd från allt annat". (Liban) 

"Min pappa blev sjuk och hans önskan var att jag skulle sluta vara 

kriminell och tänka mer på familjen och framtiden. Han ville ha sin 

son tillbaka och det var inte långt kvar till han skulle dö. Det här 

fick mig att inse att det var antingen kriminella livet eller familjen". 

(Jakob) 

”Jag märker att jag mår dåligt. Jag började tänka om och förstod 

att det kriminella livet inte var något för mig. Det var ett svårt beslut 

att lämna det livet då jag var gängmedlem. Jag fick träffa en person 

som själv hade varit kriminell och gängmedlem. Han jobbar med 

ungdomar som har hoppat av gäng. Jag och han klickade snabbt 

och fick en bra kontakt. Vi umgicks regelbundet och han var ärligt 

talat den enda som trodde på mig och gav mig vägledning som jag 

har saknat tidigare. Jag började må bättre" (Bilal) 

Marcelo berättade att han träffade en tjej som han föll för och som 

han älskade väldigt mycket.  

"Hon tyckte att det var jobbigt att se allt, pistoler, droger och fett 

mycket pengar. Hon förklarade för mig att om jag skulle fortsätta 

med det här så skulle hon lämna mig och det kunde jag inte 

acceptera jag bestämde mig då för att lägga ner. Jag var tvungen 

att välja.” (Marcelo) 

"Jag tappade hoppet om det kriminella livet. Det fanns aldrig någon 

garanti om man skulle klara sig eller inte. Min store bror som är 

några år äldre än mig försökte få mig att ta ansvar för mitt liv och 

mina handlingar. Han var den enda som gav mig råd och 

fortfarande hade hoppet kvar om mig. Det här fick mig att vilja 

lämna det kriminella livet. Han motiverade mig till att börja studera 

vilket jag gjorde till slut." (Kalle) 
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Av svaren som informanterna gav om vad som kan ha varit den 

bakomliggande orsaken till att de har lämnat det kriminella livet 

skiljer sig lite. Sex av de intervjuade lämnade det kriminella livet på 

grund av en förbättrad relation med familjen, studier och jobb och 

resterande fyra avslutade sin kriminella karriär på grund av rädsla, 

ålder och stressen som ingår i kriminella karriären.   

 

 3.2 Stöd 

Alla upplevde att de hade fått någon form av stöd från samhället 

eller anhöriga. De som kände att de inte hade fått något stöd från 

samhället var Liban, Bilal och Leo.  

Liban fick ingen hjälp från samhället men av familj och vänner.  

"Jag fick inget stöd faktiskt för att olika myndigheter stämplade mig 

som kriminell/gängmedlem så man hade ju bränt sina broar om man 

säger så. Det fanns inget förtroende för mig, det var ett hopplöst 

fall". (Liban) 

Enda stödet Bilal fick var från sin kontaktperson.  

"Min kontaktperson hjälpte mig väldigt mycket. Han hjälpte mig 

med arbetsförmedlingen, söka bidrag från socialen men socialen 

vägrade hjälpa mig ekonomiskt trots att jag inte hade någon inkomst 

och levde ensam. Min kontaktperson var den enda som ville hjälpa 

mig och ge mig stöd" (Bilal) 

Leo fick ingen hjälp från samhället i början utan det enda stödet han 

fick var från sin fru.   

"Hade jag inte haft min fru i mitt liv så hade jag aldrig varit i de 

skorna jag är idag. Stöd från myndigheter fick jag inte direkt men 

efter tjat från frugan tog jag kontakt med en psykolog. Psykologen 

hjälpte mig ur missbruket och han trodde på mig. Det här gav mig 

hopp om att det finns någon i samhället som inte gett upp hoppet om 

mig. (Leo) 
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3.3 Behandlingsprogram 

De flesta av informanterna hade inte varit med i något 

behandlingsprogram. De ville aldrig ge det en chans, men två av de 

intervjuade hade varit med i program och de hade fått hjälp därifrån. 

De som hade gått på behandlingsprogram berättade 

”Jag har prövat olika behandlingsprogram som transaktionsanalys 

och arbetskollektiv men ingen utav dem funkade. Jag tyckte att det 

var hokuspokus. Jag såg det här som ett enklare sätt att göra straffet 

på. Jag började dricka efter att min kontraktsvårdsbehandling gick 

ut och då hamnade jag på behandlingshemmet igen. Och då förstod 

jag att det inte funkade. Sen finns det ju förklaringar om den här 

sjukdomen som jag har som kallats narkomani och alkoholism och 

det har jag gått in och tittat på i 12-stegs programmet och sen har 

jag fått gjort de här stegen som ingår i 12 stegs programmet i den 

tur och ordningen som är menad i att man ska göras de. Den här 

personliga inverteringen har gjort så att jag har velat gottgöra 

människor som jag har skadat och göra mitt samvete rent. Jag har 

blivit bättre än vad jag har föreställt mig och fått tillbaka min 

självkänsla genom att ha gått det här programmet”. (Magnus) 

Bilal berättade att han alltid har varit emot att gå på 

behandlingsprogram, men fick råd av en vän att ge det en chans, 

vilket han gjorde. Han gick en behandling hos FOSU, som är ett 

behandlingsprogram med 12 steg och i det programmet fick Bilal 

lära sig att jobba med sitt kriminella tankemönster för att bryta dem. 

Han tyckte det var bra och han lärde sig mycket av samtalen han 

hade med behandlaren. Nu ska han gå ett nytt program hos 

kriminalvården som heter ONEBYONE och han hoppas att detta 

också ska vara bra.   

 

 



   12 

 

 

3.4 Orsak till att de inte har återfallit i brott 

De intervjuade hade avslutat sin kriminella karriär och gjorde allt 

för att inte återfalla. Informanterna angav olika orsaker till varför de 

inte har återfallit i det kriminella mönstret. En del uppgav att rädsla 

och åldern är en av orsakerna till att de inte har fallit tillbaka, en del 

familjebildning och andra jobb eller studier.   

Liban berättade att det som håller honom ifrån att falla tillbaka är 

hans familj, flickvän och barn, även allt som han har byggt upp runt 

omkring sig.   

”Den större delen som gör att jag inte återfaller är mina barn. Jag 

har varit med om det mesta, sett mycket och gjort mycket, jag 

tröttnade på den livsstilen, jag fick avsmak för det. Idag ser jag 

annorlunda på saker och ting, jag har andra värderingar än vad jag 

hade då”.  Leo ”Rädslan tog över, och det är det som gör att jag 

inte vill tillbaka till det livet. Att behöva alltid sitta och kolla om 

man ser någon snut runt omkring är psykiskt påfrestande och jag 

känner helt enkelt att kriminalitet och droger är ett avslutat kapitel 

i mitt liv”. (Liban) 

Magnus berättade att han fick väldigt mycket hjälp från 

behandlingsprogrammen, som han gick på och förstod att om han 

höll på som han gjorde skulle han dö.  

”Jag är inte den människan som håller mig till en dag i veckan när 

det kommer till droger utan sätter jag igång så blir de på heltid tills 

jag hamnar i en paranoid schizofren och psykos läge. Att hamna på 

psyket sliter på min själ. När jag väl tar droger och dricker så byggs 

hatet på ännu mer och till slut så hatar jag mig själv. Men idag har 

jag insett att jag faktiskt har ett värde”. (Magnus) 

Han jobbar idag på KRIS och har kontakt med sin dotter efter 30 år.  
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”Allting är frid och fröjd. För att det här ska hålla så är jag tvungen 

att hålla det eller jag behöver fortsätta för min egen skull för att 

kunna utveckla som människa. Jag har nu varit drogfri, nykterist 

och inte hållit på med kriminalitet i snart 5 år”. (Magnus) 

Jakob berättade att relationen som han har idag med sin familj 

betyder väldigt mycket för honom, då han tidigare inte hade någon 

kontakt med dem på 10 år. Han har även fått ett jobb inom bygg, 

vilket han gillar och detta gör att han inte återfaller.   

”Idag försöker jag leva ett normalt och ett bra liv. Jag jobbar extra 

ibland men behöver en fast anställning men det är bara att ha 

tålamod. Jag har världens bästa tjej, min familj och även min 

kontaktperson som hjälpt mig väldigt mycket som har blivit som en 

storebror för mig. Vi umgås fortfarande och jag försöker hålla mig 

i skinnet”. (Bilal) 

Det som gör att Marcelo inte har återfallit i kriminaliteten är för att 

han ska bli pappa snart och att han har fått en anställning på KRIS, 

där han hjälper andra kriminella.  

”Jag har kommit så långt med mitt liv. Jag trivs bra med att studera 

även om jag bara studerar små kurser, jag har även lärt känna nya 

människor. Jag har även fått bättre kontakt med familjen och jag 

har träffat en underbar tjej som jag älskar. Jag kan inte, vill inte 

och kommer inte att falla tillbaka. Det är inte värt det”. (Kalle) 

Anledningen till att Seth inte har återfallit är på grund av sin son och 

gravida fru. Han har även fått nya vänner, som inte har något med 

droger eller kriminalitet att göra.   

”När jag väl har bestämt mig för något måste jag göra det och i det 

här fallet att inte falla tillbaka. Man vet aldrig när döden 

kommer.  Jag har hållit på med kriminalitet i 40 år och jag har blivit 

gammal. Jag ska åka iväg till Thailand snart och ska vara där i 

några månader för att koppla av. Jag är helt enkelt klar med det där 

skitlivet.” (Ahmed) 
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Erik berättade att det som gör att han inte har återfallit är för att han 

har blivit gammal och har insett att det är ett bortkastat liv. Han har 

även fått nära vänner och flyttat från Göteborg, där allt började.  

”Har man valt att lämna det kriminella livet för gott så har man, det 

finns inga ursäkter till att hamna där igen när man själv valt att 

lämna det”. (Erik) 
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4. Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka de bakomliggande 

orsakerna till vad som fick före detta kriminella att inte återfalla i 

brott. Studien visade att sociala relationer påverkade informanterna 

att inte falla tillbaka. De teorier som valdes i arbetet var Hirchis teori 

om kontroll och sociala band (1969) samt Laub och Sampson teori 

om Age-graded theory of informal social control går (2001). Syftet 

med de utvalda teorierna var att utforska vad som fick en individ att 

avstå från det kriminella livet och orsak till upphörande av 

kriminalitet för att sedan kunna kopplas ihop med frågeställningen. 

Syftet med teorierna gick ut på att utforska vad det är som får en 

individ att avstå från det kriminella livet och vad orsaken är till att 

upphöra med kriminalitet. Den analysen som framkom av de olika 

teman visade på att ett socialt nätverk och sociala kontakter är en 

stor betydelse för en individs utveckling till en bättre framtid. För 

att frågeställningen skulle bli besvarad fick informanterna 

information om syftet med detta examensarbete samt att det var 

frivilligt att ställa upp. Informanterna fick även information om att 

om de upplevde intervjufrågorna för känsliga eller för privata 

behövde de inte besvara frågan och om rätten till anonymitet. 

 

4.1 Orsak till att lämna den kriminella karriären  

De faktorer som framkom i det här temat för att en individ ska 

upphöra med sin kriminella livsstil var bland annat stigande ålder, 

familjebildning, jobb, utbildning samt rädsla och stress. De här 

faktorerna var de som spelade roll för att en individ skulle lämna 

den kriminella karriären. De här olika händelserna fick dem att inse 

att det kriminella livet inte var viktigt för dem. Familjen och andra 

sociala faktorer var viktigare, vilket överensstämmer med Hirschis 

teori om Kontroll och sociala band (1969). 
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4.2 Stöd 

Även här kopplas resultatet till Hirschis teori (1969), då 

anknytningen som ingår i de sociala banden spelar roll för att en 

individ inte ska återfalla till det avvikande beteendet. Övertygelse 

är också något som framkom i temat stöd, där individer får kontakt 

med samhället och försöker följa samhällets normer.   

Liban och Bilal som inte fick, eller kände att de inte fick någon hjälp 

från samhället, fick istället stöd från familj och vänner och de 

relationerna blev också starkare och mer betydelsefulla. Detta ledde 

till att de hade svårare att falla tillbaka till det kriminella mönstret.    

 

4.3 Behandlingsprogram 

I Hirschis teori om Kontroll och sociala band (1969) nämns det 

delaktighet, som syftar till att människans deltagande i aktiviteter 

minskar risken för att en individ ska begå brott. De flesta av 

informanterna gick aldrig på något behandlingsprogram, men de två 

som gjorde det uppskattade det och fick mer motivation. De mådde 

även bättre psykiskt.   

 

4.4 Orsak till att inte återfalla 

De erhållna resultaten kan liknas vid Birgitta Rydéns (2008) resultat 

från ”Lyckas mot alla odds”. Ett exempel är att en del av 

informanterna hade upphört med sitt missbruk och de kriminella 

handlingarna. Resultaten som framkom var också att rädsla och 

avsmak på det kriminella livet var en avgörande orsak till att de inte 

hade återfallit. Informanterna hade fått kontakt med andra som inte 

höll på med kriminella handlingar. Detta gjorde att informanterna 

fick mer motivation och att det blev lättare att bryta det kriminella 

mönstret.  Lottie Wahlin (2002) kom fram till att åldern har en stor 

betydelse för att individer ska upphöra med brott, vilket också 
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nämndes av några informanter som orsak till att de inte har återfallit 

i brott.   

I Laub och Sampsons teori om age-graded theory of informal social 

conrol (2001) framkom det att individer som vill upphöra med 

kriminalitet bör skaffa sig rutinaktiviteter. Rutinaktiviteter kan vara 

studier, jobb och äktenskap. De flesta informanterna hade skaffat 

sig rutiner, då vissa hade fått jobb, andra studerade och vissa hade 

bildat familj.   

De erhållna resultaten har visat att familjebildning, utbildning och 

jobb är de ytterst viktigaste orsakerna till att informanterna inte har 

återfallit i brott.   

 

4.5 Reliabilitet och Validitet 

Utifrån de teman som har använts har intressanta svar erhållits. 

Svaren skiljer åt beroende på vem frågan handlar om och de gäller 

inte heller för alla. Validiteten förstärks när informanterna 

tillfrågades om tolkningen stämde. Vad gäller reliabilitet handlar det 

om pålitlighet. För att förstärka reliabiliteten bör det beskrivas exakt 

hur tillvägagångssättet ser ut med undersökningen, så att en annan 

individ kan använda sig av samma tillvägagångssätt (Bryman, 

2011). Utifrån välutformade intervjuguide kunde mätningen av 

reliabilitet förstärkas.   

Metoden som har använts vid denna studie var en ostrukturerad 

djupintervju med öppna frågor. Inspelning av intervjuerna 

underlättade att transkribera informanternas svar. I och med att 

informanterna var anonyma var dem bekväma under intervjuerna. 

Resultat och analys delades upp för att redogöra informanternas svar 

som resulterade i att frågeställningarna besvarades.  

Fördelen med ostrukturerad intervju med öppna frågor är att 

metoden gör det möjligt för nya frågor och aspekter att dyka upp 

under intervjuns gång (Jan Krag Jacobsen, 1993).  

Validitet och reliabilitet i denna studie har erhållits.  
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4.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har gjort en sammanställning av etiska 

riktlinjer inom forskning. De riktlinjer som presenterats har varit 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttandekravet samt 

konfidentialitetskravet. I detta examensarbete har informanterna fått 

information om studien och syftet med arbetet. Informanterna har 

även fått information om att det har varit frivilligt och att de har 

kunnat avbryta deltagande. Informanterna har även önskat om att få 

vara anonyma i denna undersökning.  

 

Detta har kunnat kopplas ihop med vetenskapsrådets riktlinjer, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet. 

 

4.4 Framtids forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka vilka 

bakomliggande orsaker är att kvinnor begår brott och hur kriminella 

kvinnor uppnår en livsstilsförändring utifrån teorier kring sociala 

band. Det vore även intressant att undersöka hur många procent 

kvinnor jämfört med män som sitter i fängelset i Sverige. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Hur började du utveckla din kriminella livsstil? 

2. Vad fick dig att vilja lämna det kriminella livet? 

3. Vilket stöd fick du? 

4. Vem vände du dig till för att få den stöd du fått? 

5. Har du varit med i någon form av behandlingsprogram? 

6. Vad för hjälp fick du där? 

7. Vad för brott har du blivit dömd för? 

8. Har du någonsin återfallit i brott efter ett fängelsestraff? 

9. Vad är orsaken till att du inte återfaller till kriminalitet? 

10. Tycker du att du har fått tillräckligt med hjälp eller den hjälp du 

har behövt av samhället? 


