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Vuxnas upplevelser av hur sociala band är relaterat till deras 

avhållande från fortsatt kriminalitet  
Soorai Shadman och Paulina Åkring 1 

 

Sammanfattning	  
Forskning har visat att exempelvis arbete, relationer och utbildning är 

relaterat till att människor avhåller sig från kriminalitet. I teorin om sociala 

band beskrev Hirschi (2002) anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse som en förklaring till ungdomars avhållande från kriminalitet. 

Vid applicering av denna kriminologiska teori på vuxna har forskning visat 

olika resultat. Därmed förelåg ett behov av att ytterligare studera hur 

elementen i teorin om sociala band är applicerbara på vuxna. Med bakgrund 

av detta var syftet med föreliggande studie att undersöka hur tidigare 

kriminellt belastade vuxna upplevde att anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse i teorin om sociala band är relaterat till att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet. Semi-strukturerade individuella intervjuer med åtta medlemmar 

ur föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) låg till grund för 

datainsamlingen. Fyra teman utifrån de fyra elementen i teorin om sociala 

band grundande den teoretiska tematiska analysmetoden i föreliggande studie. 

Utöver dessa teman blev även egen vilja identifierat som ett tema. Deltagarna 

upplevde att anknytning, åtagande, delaktighet samt egen vilja var relaterat 

till avhållande från fortsatt kriminalitet. Däremot var inte elementet 

övertygelse relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. Resultaten i 

föreliggande studie var både bekräftande och motstridande tidigare forskning 

som studerat teorin om sociala band på vuxna. Resultaten gällande 

anknytning, delaktighet, övertygelse och egen vilja diskuterades i jämförelse 

med tidigare forskning. Resultatet ger användbar kunskap för att i 

förlängningen kunna underlätta människors avhållande från fortsatt 

kriminalitet. 

Nyckelord:  sociala band, vuxna, avhållande från fortsatt kriminalitet, egen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Soorai Shadman och Paulina Åkring har likvärdigt ansvar för uppsatsen.  
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Introduktion	  	  
Kriminaliteten i Sverige har under de senaste åren ökat enligt rapporteringar från 

Brottsförebyggande rådet (Brå, 2015). Under 2014 anmäldes 1,44 miljoner brott i Sverige 

vilket är en treprocentig ökning från föregående år (Brå, 2015). I linje med den ökade 

kriminaliteten redovisade Mulder, Brand, Bullens, och van Marle (2011) att risk för återfall i 

kriminalitet var högst inom två år efter frigivning. Vidare var risken för återfall, det vill säga 

risk för fortsatt kriminalitet högst i början av uppföljningsperioderna och tenderade att avta 

med tiden (Mulder et al., 2011). Risken för att fortsätta begå kriminella handlingar tenderade 

att avta ju längre tid som passerat från den senaste kriminella handlingen (Kurlychek, 

Bushway & Brame, 2012; Mulder et al., 2011).  

 

Återfallsfrekvenser som forskning presenterade var olika, delvis beroende av urval, inom 

vilka länder studierna var genomförda samt på vilket sätt återfall i kriminalitet var definierat 

(Brå, 2014; Chan, Lo, Zhong & Chui, 2015; Mulder et al., 2011). Inom en treårig 

uppföljningsperiod redovisade Mulder et al. (2011) att 62 % av 728 personer återföll i 

kriminalitet. För samma uppföljningsperiod presenterade Chan et al. (2015) att 87 % av 278 

människor återföll i kriminalitet. Av de 79 755 personer som var dömda för brott i Sverige 

under 2007 redovisade Brå (2014) att 40 % återföll i kriminalitet inom tre år.  

 

Insatser	  för	  avhållande	  från	  fortsatt	  kriminalitet	  

Genom olika reformer i Sverige skapade Regeringen (2014) förutsättningar för att 

effektivisera återfallsförebyggande arbete bland annat inom Kriminalvården. För att hjälpa 

klienter att avhålla sig från fortsatt kriminalitet har Kriminalvården olika former av 

utslussning till förfogande för de som har blivit dömda för kriminella handlingar 

(Kriminalvården, 2015). Exempel på utslussningsåtgärder är halvvägshus, frigång, 

vårdvistelse och utökad frigång.  

 

Riksrevisionen (2015) redovisade att insatser för att hjälpa klienter att avhålla sig från 

kriminalitet var fördröjda och för få i förhållande till behovet hos klienten samt att insatserna 

behövde samordnas på ett bättre sätt. Vidare fanns även ett behov för ytterligare 

individanpassning för att hjälpa klienter att avhålla sig från kriminalitet (Riksrevisionen, 

2015). Enligt den senaste statistiken kring utslussning, blev 4 600 personer frigivna under 
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2007 som avsuttit ett straff på minst sex månader (Brå, 2008). Av dessa genomgick 33 % 

någon form av utslussningsåtgärd. Möjliga förklaringar till att personer inte genomgår 

utslussning skildrade Brå (2008) exempelvis vara korta strafftider, fördröjning av 

utredningsarbete och fördröjda insatser för de intagna. Bristande motivation för utslussning 

hos klienter och en hög bedömd risk för misskötsamhet var också förklaringar till att 

människor inte genomgår någon utslussning (Brå, 2008). Bland 75 % av de som inte 

genomgick utslussningsåtgärder förelåg missbruksproblematik. 

 

Forskning	  om	  människors	  avhållande	  från	  fortsatt	  kriminalitet	  
Människors involvering i arbete (Adorjan & Chui, 2014; Graffam & Shinkfield, 2012; Mulder 

et al., 2011; Nagin & Waldfogel, 1998; Opsal, 2012; Sampson & Laub, 1990; Savolainen, 

2009; Serin & Lloyd, 2009; Tripodi, 2010; Western, Kling, & Weiman, 2001) eller utbildning 

(Mulder et al., 2011) har inverkan i avhållande från fortsatt kriminalitet. I motsats till detta 

redovisade Skardhamar och Savolainen (2014) att involvering i arbete inte hade något 

samband med minskning av kriminella handlingar. 

 

Människors upplevelse av att ha en bra anställning minskade risken för fortsatt kriminalitet på 

grund av att personerna inte ville riskera att förlora sin anställning (Adorjan & Chui, 2014; 

Opsal, 2012; Serin & Lloyd, 2009). På samma sätt ökade risken för återfall i kriminalitet vid 

arbetslöshet då människors ekonomiska situation tenderade att blir ansträngd under 

arbetslöshet (Graffam & Shinkfield, 2012; Nagin & Waldfogel, 1998). Människor som 

tillbringade en längre tid i fängelse hade därefter svårigheter att hitta ett meningsfullt jobb i 

och med att de hade varit isolerade från arbetsmarknaden under en längre tid (Western et al., 

2001). Mulder et al. (2011) presenterade att arbetslöshet och bristande utbildning ökade risken 

för att människor inte avhåller sig från fortsatt kriminalitet. 

 

Vidare framkom även att en ökad risk för fortsatt kriminalitet förelåg vid förekomst av 

drogmissbruk (Dowden & Brown, 2002; Håkansson & Berglund, 2012; Simpson, 2003). 

Relationen mellan missbruk och att begå kriminella handlingar förklarade Simpson (2003) 

vara en följd av att behöva försörja sitt droganvändande. Alkohol- och drogproblem var 

vanligt förekommande bland människor med tidigare kriminell belastning (Fazel, Bains, & 

Doll, 2006; Graffam & Shinkfield, 2012; Mulder et al., 2011).  
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Något som även förekom bland människor med tidigare kriminell belastning var enligt Richie 

(2001) svårigheter att bygga upp relationer till människor. Svårigheter kunde vara att familjen 

hade bristande förtroende för dem. Att få hjälp med att bygga upp dessa relationer var något 

som kunde underlätta avhållande från fortsatt kriminalitet (Richie, 2001). Stabilitet i relationer 

i form av äktenskap framställde Sampson och Laub (1990) inverka i avhållande från fortsatt 

kriminalitet. Människors beslut att avhålla sig från fortsatt kriminalitet var påverkad av 

familjemedlemmar eller vilja att skaffa familj (Adorjan & Chui, 2012; 2014; Lebel, Burnett, 

Maruna & Bushway, 2008; Opsal, 2012; Serin & Lloyd, 2009). Viljan att vara en bra förälder 

eller en bra partner gick inte ihop med kriminell livsstil (Lebel et al., 2008).  

 

Människor med bakgrund av kriminalitet uppvisade en minskning i kriminalitet vid en 

stigande ålder (Adorjan & Chui, 2014; Serin & Lloyd, 2009). Sampson och Laub (2003) 

framställde att en minskning sker vid cirka 37 års ålder, medan Farrington (1992) i kontrast 

till detta påvisade att involvering i kriminalitet avtar vid 20 till 29 års ålder. En förklaring till 

att kriminalitet avtar i takt med stigande ålder var att människor då innehar mer livserfarenhet 

och en mer betydande uppfattning om vad som är rätt och fel (Adorjan & Chui, 2014; Serin & 

Lloyd, 2009). Adorjan och Chui (2014) beskrev att människor vid en högre ålder inte längre 

har den energi som krävs för att vara delaktig i kriminalitet.  

 

Tidigare kriminellt belastade personer avhöll sig från fortsatt kriminalitet om de hade positiva 

förväntningar med att inte begå kriminella handlingar, samtidigt som de räknade med negativa 

konsekvenser av att begå kriminella handlingar (Lloyd & Serin, 2012). Denna övervägning 

påverkade att människor avhöll sig från kriminalitet. Avhållande från fortsatt kriminalitet var 

även relaterat till människors engagemang inom religion (Adorjan & Chui, 2012; 2014). 

Viljan att efterfölja ståndpunkter inom sin religion, så som att vara en hederlig person 

påverkade att människor avhöll sig från att fortsätta begå kriminella handlingar (Adorjan & 

Chui, 2012; 2014). 

 

Kriminologisk	  teori	  om	  avhållande	  från	  kriminalitet	  
Teorin om sociala band (Hirschi, 2002) som först var utformad 1969 som sedan publicerades i 

en reviderad version 2002, består av fyra element som utgör de band vilka sammanbinder 

unga människor till samhället. Dessa sociala band beskrev Hirschi (2002) påverka ungdomar 

till att avhålla sig från kriminalitet. De fyra elementen är anknytning (attachment), åtagande 

(commitment), delaktighet (involvement) och övertygelse (belief). Teorin om sociala band 
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ämnar förklara vad som påverkar att människor inte begår kriminella handlingar samt orsaker 

till att människor begår kriminella handlingar (Hirschi, 2002). Människor som innehar svaga 

eller brutna band till samhället har större sannolikhet att involvera sig i kriminalitet, än de 

med starka sociala band (Hirschi, 2002).  

 

Anknytning	  	  

Genom en stark anknytning till människor som följer samhällets lagar och regler blir 

människor påverkad av deras normer, något som enligt Hirschi (2002) gör att de avhåller sig 

från kriminellt beteende. Inflytande från människor som följer samhällets lagar och regler kan 

exempelvis komma ifrån lärare, föräldrar, kamrater eller fritidsledare. Internalisering av 

normer, det vill säga när människor gör andras regler och värderingar till sina egna, 

uppkommer genom de anknytningar som människor har till andra människor i samhället 

(Hirschi, 2002). När önskningar och förväntningar från dessa människor anses betydelsefulla 

för människor, skapas en större mottaglighet till att följa samhällets normer. Med en bristande 

anknytning följer enligt Hirschi (2002) även ett bristande samvete för andra människor, vilket 

skapar utrymme för människor att bryta mot samhällets lagar och regler. Människors 

anknytning till utbildning och skola har liknande koppling (Hirschi, 2002). Människor med 

bristande akademisk förmåga och svagare prestationer i skola, har svagare anknytning till 

skola genom negativa attityder.  

 

Åtagande	  	  

Åtagande sker genom de investeringar människor gör genom den tid och energi som läggs på 

exempelvis utbildning, arbete, att framstå som en hederlig person eller att uppnå andra livsmål 

(Hirschi, 2002). Genom investering i åtaganden, beskrev Hirschi (2002) att människor vid 

övervägande av att begå kriminella handlingar, genomgår en värdering av vilka för och 

nackdelar som föreligger. I övervägningen resonerar människor att det finns en risk att förlora 

de investeringar i de åtaganden som människor har skapat. Enligt Hirschi (2002) resonerar 

människor att åtaganden kommer bli lidande om de begår kriminella handlingar och därför 

avstår de från kriminalitet. 

 

Delaktighet	  	  

Delaktighet beskrev Hirschi (2002) innebära att människor är involverad i allmänt godtagbara 

aktiviteter. Genom denna delaktighet, blir människor upptagna med dessa aktiviteter som 

exempelvis möten, planer, deadlines eller arbetstider. Liknande sysselsättningar är exempelvis 
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involvering i sport och andra fritidsintressen (Hirschi, 2002). Även återhämtning och vila från 

dessa allmänt godtagbara aktiviteter bidrar till att människor inte involverar sig i kriminalitet. 

Delaktighet i allmänt godtagbara aktiviteter skapar mindre tid och vilja till att begå kriminella 

handlingar (Hirschi, 2002). En hög grad av delaktighet och engagemang i allmänt godtagbara 

aktiviteter utgör en mindre benägenhet till att begå kriminella handlingar i jämförelse med 

människor som inte involverar sig i dessa sysselsättningar (Hirschi, 2002). 

 

Övertygelse	  	  

Det fjärde elementet i teorin om sociala band är övertygelse (Hirschi, 2002). Elementet 

innefattar att reglerna i samhället är allmänt accepterade av människor och därefter är 

moraliskt bindande. Övertygelse innefattar människors förtroende till att lagstiftningen är 

legitim och dess positiva bild av lagar och regler (Hirschi, 2002). Människor innehar 

samtidigt en negativ bild av avvikande beteende, som exempelvis kriminalitet och missbruk. 

Människor som begår kriminella handlingar kan enligt Hirschi (2002) fortfarande anse att 

lagstiftningen är legitim. Genom att rättfärdiga sina kriminella handlingar och förneka sitt 

ansvar kan personer kvarhålla sin uppfattning om att lagen är legitim (Hirschi, 2002). 

Exempel på hur människor kan göra skäl för sina handlingar beskrev Hirschi (2002) vara 

dåligt umgänge, föräldrar med bristande känslomässig engagemang eller boende i 

slumområde. Hirschi (2002) konstaterade även att människor som inte anser att de behöver 

följa lagar och regler, är även mer sannolika att bryta mot dem. 

 

Forskning	  gällande	  teorin	  om	  sociala	  band	  	  
I teorin om sociala band förklarade Hirschi (2002) vad som påverkar unga människor att 

avhålla sig från kriminalitet. Genom att studera ungdomar som begått kriminella handlingar 

samt de som avhöll sig från att begå kriminella handlingar framkom att ungdomar som avhöll 

sig från kriminalitet hade stark anknytning till sin utbildning samt stark anknytning till sin 

familj (Dornbusch, Erickson, Laird & Wong, 2001; Salvatore & Markowitz, 2014). I kontrast 

till detta visade Salvatore och Markowitz (2014) att anknytning till omsorgsfulla vänner 

istället ökade ungdomars involvering i kriminalitet. 

 

Teorin om sociala band har inom forskning även applicerats på vuxna i olika åldrar, gällande 

deras avhållande från kriminalitet (Alarid, Burton, & Cullen, 2000; De Li & MacKenzie, 

2003; Durkin, Wolfe & May, 2007; Horney, Osgood & Marshall, 1995). Forskningen på 

området stärker att teorin om sociala band kan förklara vad som påverkar att vuxna avhåller 
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sig från kriminalitet. Resultaten i denna forskning varierade, delvis beroende av i vilken 

omfattning kriminalitet var studerad. Vissa studerade avhållande från en brottstyp (Durkin et 

al., 2007) och andra studerade avhållande från flera brottstyper (Alarid et al., 2000; De Li & 

MacKenzie, 2003; Horney et al., 1995). Durkin et al. (2007) redovisade att elementen 

åtagande och övertygelse var relaterat till att vuxna avhåller sig från att begå en enskild 

brottstyp. Däremot redovisade Alarid et al. (2000) att övertygelse inte påverkade att vuxna 

avhöll sig från kriminalitet i generell bemärkelse.  

 

Horney et al. (1995) beskrev att vuxnas involvering i kriminalitet minskade genom starka 

sociala band. I linje med detta redovisade Alarid et al. (2000) att vuxna som avhöll sig från 

kriminalitet hade god anknytning till föräldrar samt var involverade i allmänt godtagbara 

aktiviteter. Däremot är forskningen inte helt enig då Alarid et al. (2000) påvisade ett resultat i 

motsats till teorin om sociala band och redovisade att god anknytning till vänner istället hade 

ett samband med att involvera sig i kriminalitet. 

 

Vuxna som däremot avhöll sig från kriminalitet var involverade i tidskrävande aktiviteter 

vilka var jobb, familj och samhällsaktiviteter (Alarid et al., 2000). I linje med detta beskrev 

De Li och MacKenzie (2003) att vuxna som hade ett jobb, samboskap eller hög närvaro i 

skola även avhöll sig från kriminalitet. Även Durkin et al. (2007) redovisade resultat som var 

motsägande teorin om sociala band där anknytning och delaktighet i jobb inte var relaterat till 

att avhålla sig från kriminalitet. Däremot var delaktighet i utbildning relaterat till avhållande 

från kriminalitet (Durkin et al., 2007).  

  

Problemformulering	  	  
I teorin om sociala band beskrev Hirschi (2002) att elementen anknytning, åtagande, 

delaktighet samt övertygelse påverkar att människor avhåller sig från kriminalitet. Resultat av 

teorins applicering på vuxna visade att vissa element var relaterade till avhållande från 

kriminalitet (Alarid et al., 2000; De Li & MacKenzie, 2003; Durkin et al., 2007; Horney et al., 

1995) samt även funnit motsägande resultat (Alarid et al., 2000; Durkin et al., 2007). Därmed 

föreligger ett behov av att ytterligare studera hur elementen i teorin om sociala band är 

applicerbar på vuxna för att i förlängningen kunna underlätta avhållande från fortsatt 

kriminalitet. Med bakgrund av detta var syftet med föreliggande studie att undersöka hur 

tidigare kriminellt belastade vuxna upplevde att anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse i teorin om sociala band är relaterat till att avhålla sig från fortsatt kriminalitet.  



VUXNAS UPPLEVELSER AV HUR SOCIALA BAND ÄR RELATERAT TILL 
DERAS AVHÅLLANDE FRÅN FORTSATT KRIMINALITET 

	   12	  

 

Metod	  
	  
Design	  
Denna studie baserade på en kvalitativ metod med deduktiv ansats som innebär att studien 

utgick ifrån en teoretisk utgångspunkt vilket var Hirschis (2002) teori om sociala band. För att 

samla in materialet använde vi semi-strukturerade individuella intervjuer och därefter en 

teoretisk tematisk analysmetod för att analysera materialet. Enligt Braun och Clarke (2006; 

2013) är tematisk analysmetod lämplig när studien syftar till att identifiera teman och mönster 

inom kvalitativ data. Utifrån den teoretiska utgångspunkten utformade vi enligt Braun och 

Clarke (2006) teman innan genomförande av analys. Med avsikten att undersöka anknytning, 

åtagande, delaktighet samt övertygelse enligt teorin om sociala band (Hirschi, 2002) ansåg vi 

att dessa teman skulle besvara syftet med föreliggande studie. Enligt Braun och Clarke (2013) 

är några styrkor med en tematisk analys att den är flexibel vad gäller teoretiskt ramverk, syfte, 

metod av datainsamling och urvalsstorlek. Av de kvalitativa analysmetoder som används 

inom forskning framställde Braun och Clarke (2006) att tematisk analysmetod är en enkel och 

snabb metod att lära sig. Detta låg också till grund för valet av analysmetod för föreliggande 

studie.  

 

Urval	  
I enighet med de specifika förutsättningar som Braun och Clarke (2013) beskrev gällande 

antal deltagare för en tematisk analys, bestod urvalet av åtta deltagare. Inkluderingskriterierna 

i föreliggande studie var att personerna skulle vara vuxna, inneha tidigare kriminell belastning 

samt avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Urvalet bestod av en kvinna och sju män vilka hade 

begått kriminella handlingar och avhöll sig från fortsatt kriminalitet genom medlemskap i 

föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Urvalet bestod både av människor som 

hade blivit dömda för kriminella handlingar samt människor som inte hade blivit dömda. 

Kriminalitet är oberoende av kön det vill säga både kvinnor och män begår kriminella 

handlingar (Brå, 2014) vilket var en anledning att inte avgränsa urvalet vad gäller kön. Vuxna 

ansågs i föreliggande studie vara personer som uppnått myndighetsåldern som NE (2015a) 

definierade över 18 år. Därmed inkluderade vi personer över 18 år där åldersintervallet i 

urvalet förhöll sig mellan 18 och 54 år med medelåldern 34 år. Tiden som deltagarna hade 

avhållit sig från kriminalitet varierade mellan sex månader upp till femton år med ett 

medelvärde på 2,6 år. Begreppet kriminalitet är en gemensam term för begångna straffbelagda 
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handlingar (NE, 2015b). Straffbelagda handlingar återfinns i brottsbalken (BrB). Den 

teoretiska utgångspunkten i Hirschis (2002) teori om sociala band förklarar kriminalitet i 

generell bemärkelse och inte en specifik brottstyp. Med bakgrund av detta valde vi att studera 

personer med erfarenhet av kriminalitet utan krav på någon specifik brottstyp.  

 

Braun och Clarke (2013) redogjorde att rekrytering genom exempelvis organisationer är ett 

lämpligt tillvägagångssätt att tillgå deltagare. Med bakgrund av detta kontaktade vi föreningen 

KRIS i två medelstora städer för att öka möjligheten till åtta deltagare samt för att skapa ett 

mer varierat urval. Vid tidpunkten för datainsamlingen hade städerna ett invånarantal runt 100 

000 respektive 120 000 invånare. Av samtliga intervjuer genomförde vi tre intervjuer i den 

ena staden samt fem i den andra staden.  

KRIS är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka 

in i samhället och består av omkring 5000 medlemmar (KRIS, 2015). Föreningen 

tillhandahåller bland annat hjälp med att skapa kontakter med sociala myndigheter, 

boendeverksamhet, samt stödpersoner som finns tillgängliga dygnet runt (KRIS, 2015). 

Exempel på andra verksamheter inom KRIS är muckhämtning, enskilda samtal på häkten och 

anstalter, olika evenemang inom kultur och fritid samt kurser och utbildningar (KRIS, 2015). 

Medlemmar i KRIS ansåg vi kunna ge informationsrik data till föreliggande studie på grund 

av deras erfarenhet av kriminalitet tillsammans med deras erfarenhet av att avhålla sig från 

fortsatt kriminalitet genom medlemskap i KRIS. En utav stadgarna i KRIS är hederlighet 

vilket innebär att medlemmar i föreningen inte begår kriminella handlingar (KRIS, 2015).  

 

Material	  
Utifrån studiens syfte utformade vi en intervjuguide (se Appendix A) där frågorna baserade på 

de fyra element som Hirschi (2002) beskrev i teorin om sociala band. Vi eftersträvade att 

skapa välformulerade öppna frågor i intervjuguiden, vilket Braun och Clarke (2013) ansåg 

skapa rika och detaljerade svar från deltagarna. Inledningsvis i intervjuguiden fanns en allmän 

inledande fråga, vilket Braun och Clarke (2013) rekommenderade för att inleda en intervju. 

Därefter utformade vi frågor gällande kriminalitet, som exempelvis ”Hur skulle du beskriva 

att jobb, utbildning eller andra aktiviteter har påverkat dig i att avstå från brott?” (se Appendix 

A). Efter frågorna utformade vi även följdfrågor som enligt Braun och Clarke (2013) hjälper 

till att gå djupare in på ämnet. Avslutningsvis utformade vi en fråga där deltagaren hade 

möjlighet att tillägga något utöver de andra frågorna.  
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Vi bearbetade därefter varje fråga i intervjuguiden genom att granska ett antal punkter. Dessa 

punkter beskrev Braun och Clarke (2013) vara att granska om frågorna svarar på syftet, 

innehåller underliggande förutfattade meningar samt vilken information som var eftersträvad 

med varje fråga. Vi reflekterade i enighet med Braun och Clarke (2013) kring hur vi själva 

skulle känna om vi blev tillfrågade de utformade frågorna samt hur deltagare med olika 

bakgrund kan känna om de tillfrågas detta. Avslutningsvis reflekterade vi även över om 

deltagarna kan relatera till frågan som ställs. Genom att sträva efter att formulera frågorna på 

ett alldagligt språk resonerade vi att det kunde vara lättare att relatera till frågorna. Enligt 

Smith (1995) gör detta att effektiva intervjufrågor blir utformade och kan därmed ge rik data.  

I följebrevet som deltagarna fick tillgå (se Appendix B) fanns en beskrivning om att 

deltagarna innehar värdefull kunskap om att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Vidare 

innehöll följebrevet att deltagande i studien innefattade att berätta om tankar, åsikter och 

erfarenheter kring att avhålla sig från kriminalitet genom inspelade intervjuer. Braun och 

Clarke (2013) beskrev att inspelning var att föredra då det är av intresse att återskapa 

detaljerade svar från deltagaren. Följebrevet innefattade även att den förväntade tiden för 

intervjuerna var beräknad till att vara mellan 45 – 60 minuter. I slutet av följebrevet fanns 

kontaktuppgifter till studiens författare om deltagarna hade frågor kring studien.  

 

Etiska	  aspekter	  

Deltagare i studier har rätt enligt personuppgiftslagen och etikprövningslagen att erhålla 

information om studien (Etikprövningsnämnden [EPN], 2015). Detta tillämpade vi i 

följebrevet (se Appendix B) som deltagarna tilldelades. I följebrevet framgick studiens syfte 

samt att materialet från intervjuerna behandlas enligt konfidentialitetskravet. Vi använde 

enbart materialet till föreliggande studie och förvarade materialet otillgängligt för obehöriga. 

Personer som medverkar i studier framställde Vetenskapsrådet (2014) ska ha möjlighet att 

bestämma på vilka villkor de ska delta och hur länge. I följebrevet presenterande vi att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande.  

Enligt CODEX (2015) föreligger även ett ansvar kring att den forskning som bedrivs ska 

minimera skador och risker i den utsträckning som är möjligt med hänsyn till människors 

välbefinnande. Personliga upplevelser kring ämnet som föreliggande studie undersökte, ansåg 

vi kunna väcka känslor som kan uppröra deltagare. Föreningen KRIS är en stöttande 

verksamhet där medlemmar har tillgång till stödpersoner dygnet runt (KRIS, 2015). I och med 
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att stödpersoner finns tillgängliga för medlemmar resonerade vi att detta var tillräckligt för 

hantering av eventuella upprörda känslor. Utöver detta tillfrågade vi deltagarna i slutet av 

varje intervju om hur de upplevde att delta i intervjun. 

All information om uppgifter som exempelvis namn, civilstånd, gatuadress och yrke vilket 

indirekt eller direkt kan härleda till en person definierade EPN (2014) som personuppgifter. 

Med hänsyn till att personuppgifter kan härledas till enskilda personer censurerade vi i 

transkriberat material namn på människor, städer samt länder som framkom under 

intervjuerna. Detta gjorde vi i enighet med Braun och Clarkes (2013) rekommendationer 

gällande att ersätta identifierande information med allmänt vedertagna beskrivningar inom 

parenteser. Med avsikt att behandla personuppgifter kräver personuppgiftslagen att den 

medverkande har lämnat sitt samtycke (EPN, 2014). Vi tillhandahöll samtycken genom 

deltagarnas underskrift på följebreven (se Appendix B) som sedan samlades in. Dessa 

förvarade vi i en väska med tillhörande lås. Insamlat material inklusive personuppgifter ska 

enligt EPN (2015) skyddas genom lämpliga tekniska åtgärder. Samtliga ljudfiler och 

transkriberat material förvarade vi lösenordskyddat på telefoner, datorer samt surfplattor.  

 

Pilotstudie	  	  
För att skapa en bild av hur frågorna i intervjuguiden uppfattas och hur dessa kan tolkas i en 

intervjusituation genomfördes en pilotstudie. Braun och Clarke (2013) beskrev pilotstudier 

som ett bra sätt att undersöka om exempelvis frågor tolkas på det sätt som var menat. Genom 

kontakter kunde en deltagare till pilotstudien erhållas. Pilotstudien genomfördes enskilt med 

en person som uppfyllde inkluderingskriterierna för föreliggande studie. Deltagaren i 

pilotstudien var tidigare kriminellt belastad och valde att avhålla sig från fortsatt kriminalitet 

vilket var viktigt för att personen skulle kunna relatera till frågorna. Pilotstudien genomfördes 

i ett grupprum på ett stadsbibliotek. Material som genererades genom pilotstudien 

inkluderades inte i studien utan syftade till att utvärdera och förbättra intervjuguiden. De 

förändringar som gjordes i intervjuguiden efter att pilotstudien genomfördes berörde 

förändringar i formalia, ersättningar av ord samt uteslöt upprepande frågor. Samtliga 

förändringar gjordes med bakgrund av att vissa frågor tolkades på ett sätt som inte var ämnat 

med de utformade frågorna.  
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Procedur	  	  
Inledningsvis kontaktade vi ordförande inom föreningen KRIS via telefon i två olika städer. I 

sin tur kontaktade ordföranden andra medlemmar i KRIS och undersökte om det fanns 

intresse av att delta i föreliggande studie. Efter detta gav ordföranden återkoppling via mail 

eller telefon till författarna i föreliggande studie. Vid återkoppling från ordföranden fick vi 

bekräftat att deltagarna uppfyllde inkluderingskriterierna samt att vi kunde genomföra 

intervjuerna i deras lokaler. Platsen för intervjuerna ansåg vi var bekant för deltagarna vilket 

skapar en trygg miljö, något som Braun och Clarke (2013) ansåg vara en viktig aspekt. Via 

mail skickade vi därefter följebrevet (se Appendix B) till ordföranden och därefter bestämde 

vi datum för informationsträff i lokalen i den ena staden. Vid informationsträffen bokade vi in 

datum för två intervjuer och resterande tre intervjuer i denna stad bokade vi successivt in via 

mail och telefonkontakt med ordföranden. Informationsträff genomfördes inte i den andra 

staden eftersom att vi bokade in tre intervjuer via telefonkontakt med ordförande. Samtliga 

åtta intervjuer var genomförda under två veckor mellan 2015-03-30 och 2015-04-13.  

Intervjuer som kan beröra känsliga ämnen kan behöva en avslappnad interaktion mellan 

deltagare och intervjuare för att underlätta samtalet kring ämnet (Davies & Hughes, 2014). 

Med hänsyn till detta utförde vi intervjuerna individuellt mellan en deltagare och en 

intervjuare för att främja en avslappnad miljö. I semi-strukturerade intervjuer utgår 

intervjuaren från en mall av frågor men som lämnar utrymme för deltagarna att lyfta ämnen 

som intervjuaren inte har räknat med (Braun & Clarke, 2013; Davies & Hughes, 2014). I och 

med detta använde vi intervjuguiden (se Appendix A) i samtliga intervjuer som utgångspunkt 

för vilka frågor som skulle ställas. Under intervjuerna ställde vi frågor som inte stod i 

intervjuguiden men som vi ansåg behövas för att skapa en mer informationsrik data.  

En central del i kvalitativ metod är enligt Davies och Hughes (2014) att representera 

deltagarnas egna ord vilket låg till grund för valet av ljudinspelning. Intervjuerna spelades in 

med två inspelningsenheter för att minska risken för eventuella störningar i inspelningen. 

Braun och Clarke (2013) beskrev att inspelning var att föredra då det är av intresse att 

återskapa detaljerade svar från deltagare. Vi genomförde inspelningen med hjälp av 

inspelningsprogram på mobiltelefoner samt appen Dictaphone på surfplattor. Samtliga 

inspelningsenheter var inställda på flygläge under intervjuerna för att motverka avbrott. 

Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter och vi inledde med att muntligt upprepa 

information ur följebrevet samt därefter skrev deltagarna på samtycke för att delta i studien.  
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En av de viktigaste aspekterna vid intervjuer beskrev Davies och Hughes (2014) vara på vilket 

sätt intervjuaren framställt sig själv. Intervjuaren kan med fördel framställa sig som en person 

deltagare kan känna sig bekväm med (Davies & Hughes, 2014). För att skapa en mer 

avslappnad atmosfär eftersträvade vi under samtliga intervjuer att ge ett neutralt intryck 

genom avslappnad informell klädstil. Intervjuaren kan påverka datainsamlingen oavsiktligt 

genom intervjuareffekter där egenskaper hos intervjuaren kan ha inflytande på 

datainsamlingen (Braun & Clarke, 2013). Egenskaper hos intervjuaren kan vara personens 

bakgrund, värderingar, förutfattade meningar, perspektiv, politiska åsikter och uppförande. 

Med hänsyn till medvetenheten om detta eftersträvade vi en likvärdig påverkan av 

intervjuareffekt genom att varje intervjuare genomförde fyra intervjuer vardera. Samtliga 

intervjuer genomförde vi därmed inte gemensamt, utan med en intervjuare för varje deltagare. 

Att genomföra intervjuerna enskilt ansåg vi kunna skapa en mer avslappnad atmosfär i 

jämförelse med om deltagarna hade behövt bli intervjuad av två intervjuare.  

Samtliga intervjuer utförde vi i KRIS lokaler. Sex av åtta intervjuer genomförde vi i stängda 

rum. Några av dessa rum hade tillgång till stora fönster med mycket ljusinsläpp medan andra 

rum hade mindre fönster vilket gav mindre ljusinsläpp. Något annat som skilde rummen åt var 

hur avslappnad omgivningen var. En del av intervjuerna genomförde vi i en soffgrupp och 

andra intervjuer vid ett bord med stolar. I samtliga intervjuer fanns det ett bord mellan 

intervjuaren och deltagaren. Två av intervjuerna utförde vi i öppna rum utan tillgång till dörr. 

Inga andra människor än deltagare och intervjuaren var närvarande i någon av de rum där vi 

genomförde intervjuerna. Det förekom inga distraktioner som vi ansåg påverka intervjuerna.  
 

Analys	  
I föreliggande studie använde vi en teoretisk tematisk analysmetod. Analysen av det 

transkriberade materialet utförde vi på en manifest nivå med avsikt att identifiera fyra teman som 

grundade i den teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie. De teman som vi utgick ifrån var 

anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse vilka är de fyra elementen i Hirschis (2002) 

teori om sociala band. Analysprocessen grundade sig i sex faser som Braun och Clarke (2006) 

beskrev för tematisk analys. Stegen i analysprocessen var följande: (1) transkribera samt bekanta 

sig med materialet, (2) skapa initiala koder, (3) söka efter teman, (4) granska teman, (5) definiera 

och namnge teman samt slutligen (6) producera resultat (Braun & Clarke, 2006).  
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När samtliga intervjuer var utförda transkriberade vi ljudfilerna ortografiskt till separata 

dokument i Microsoft Word vilket var inledningen av den första analysfasen. Några 

transkriberingar blev genomförda dagen efter intervjutillfället och vissa några dagar efter. 

Författarna till föreliggande studie transkriberade de intervjuer som de själva hade genomfört. I 

varje transkriberad intervju dokumenterade vi datum för intervjun, tidsomfattningen, kod för 

deltagare samt namn på intervjuare. Den kod som skapades för varje deltagare gjordes med 

avsikt att kunna separera transkriberingarna samt ljudfilerna ifrån varandra utan att kunna 

härleda till en enskild person.  

 

Förhållningsättet i transkriberingen var med stöd av Braun och Clarke (2013) ett tydligt och 

komplett återgivande av vad som har sagts i intervjuerna utan att kunna härleda till någon enskild 

person. Vid transkribering framställde Braun och Clarke (2013) att slang och dialekt inte bör bli 

korrigeras till standardspråk. Detta efterföljde vi i föreliggande studie med avsikt att inte 

förändra innehållet i intervjuerna utan istället bevara det deltagarna hade sagt. När 

transkriberingarna var genomförda bekantade vi oss med materialet genom att båda författarna 

lyssnade samt läste igenom samtliga intervjuer. Vi gjorde detta för att båda författarna skulle 

vara bekanta med all data innan vi påbörjade nästa steg av analysen. Författarna till föreliggande 

studie genomförde resterande steg i analysen gemensamt.  

 

Vid andra fasen i analysprocessen genomförde vi komplett kodning av det transkriberade 

materialet. Komplett kodning beskrev Braun och Clarke (2013) innebära att identifiera vad 

som helst och allt av intresse eller relevans för att besvara forskningsfrågan. Därför kodade vi 

allt som kunde relatera till vad deltagarna upplevde hade påverkat att de avhåller sig från 

fortsatt kriminalitet. Vi kodade därmed även information som inte hade med anknytning, 

åtagande, delaktighet och övertygelse att göra. Analysen genomförde vi i Microsoft Word 

med hjälp av programmets funktion för infogande av kommentarer för varje utformad kod. 

Kodningen av materialet gjorde vi på en manifest nivå vilket enligt Braun och Clarke (2013) 

innebär att enbart koda det som var sagt under intervjuerna och inte på vilket sätt deltagarna 

uttryckt det de sagt. Koderna som vi utformade representerade korta sammanfattningar av 

delar av data som var relevant för syftet för föreliggande studie (se Figur 1). Dessa delar 

innefattade textenheter som innehöll information om på vilket sätt deltagarna relaterade till 

avhållande från fortsatt kriminalitet. I textenheterna inkluderade vi även sammanhanget i 

deltagarnas upplevelse för att skapa en uppfattning om kontext kring ämnet. 
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När den kompletta kodningen var genomförd på allt transkriberat material inledde vi den 

tredje fasen i analysprocessen som innebar att sortera in koderna under teman. Under denna 

fas hade vi Hirschis (2002) beskrivning av de fyra elementen som utgångspunkt för att kunna 

sortera in koderna under teman. Vi använde färgkoder genom att färglägga textenheterna 

istället för koderna i kommentarrutan för att underlätta överskådligheten för senare faser i 

analysprocessen. Rosa representerade anknytning, grön var för åtagande, orange var för 

delaktighet, blå var för övertygelse. För de koder som inte passade in under varken 

anknytning, åtagande, delaktighet eller övertygelse markerade vi som ett övrigt tema. Ett 

exempel på hur en utformad kod blev sorterad under temat anknytning var genom att 

färglägga textenheten i figuren (se Figur 1) rosa.  

 

Därefter skapade vi ett nytt Microsoft Word dokument för varje tema, där vi placerade in 

samtliga koder under respektive tema med hjälp av färgkoderna på textenheterna. De ofärgade 

textenheterna placerade vi under ett tema som vi namngav övrigt. Vid den fjärde fasen granskade 

vi den interna homogeniteten för varje tema genom att enligt Braun och Clarke (2006) det vill 

säga kontrollera att koderna hade samhörighet med temat. Detta gjorde vi inom samtliga teman. 

Inom temat övrigt genererade koderna till ett specifikt tema vilket gjorde att detta tema blev 

utformad genom en induktiv ansats. I temat övrigt kunde vi urskilja koder som berörde någon 

form av egen vilja från deltagarna som påverkade avhållsamhet från fortsatt kriminalitet. Detta 

tema innefattade deltagarnas upplevelse av stark egen vilja samt förväntningar på sig själv till att 

avhålla sig från fortsatt kriminalitet.  

 

Koder som vi inte ansåg vara samhöriga med teman, flyttade vi till de teman som vi ansåg 

representera koderna bättre, i enighet med Braun och Clarkes (2006) rekommendationer i denna 

del av analysen. De teman som var utformade ska enligt Braun och Clarke (2006) representera 

uppenbara betydelser av materialet som helhet. Därför granskade vi teman och dess innehåll så 

D	  –	  de	  relationer	  är	  jätte	  viktig	  å	  
ha	  har	  du	  inga	  vänner	  eller	  folk	  
nära	  omkring	  dig	  som	  tror	  på	  dig	  
och	  berättar	  de	  för	  dig	  så	  tror	  ja	  
att	  de	  e	  väldigt	  lätt	  att	  man	  faller	  
tillbaka	  	  
	  

Relationer	  till	  vänner	  och	  folk	  
nära	  omkring	  som	  tror	  på	  
honom	  påverkar	  avhållande	  
från	  fortsatt	  kriminalitet	  	  
	  

Figur 1. Modellen visar hur en textenhet (vänster box) i transkriberat material genererade till 
en kod (höger box). 
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att de inte gick in i varandra utan tydligt kunde urskiljas från varandra. För att säkerhetsställa att 

samtlig relevant data för föreliggande studies syfte har blivit kodade, läste vi igenom allt okodat 

material innan vi inledde nästa fas.  

  

I denna femte fas skildrade Braun och Clarke (2006) att definiering och namngivning av teman 

identifierar de väsentliga delarna för innehållet i varje tema. Genom att urskilja det väsentliga i 

varje tema kunde vi därefter urskilja underkategorier inom teman. Under temat anknytning 

utformade vi tre underkategorier vilka var familj, människor med liknande erfarenheter samt 

vänner. Underkategorier för temat åtagande var investering genom tid och energi samt risk att 

förlora åtaganden. För de övriga teman delaktighet, övertygelse samt egen vilja utformade vi inte 

underkategorier med bakgrund av att vi inte ansåg att dessa teman var tillräckligt stora. 

Underkategorier utformade vi för att skapa struktur för stora teman med brett innehåll vilket 

Braun och Clarke (2006) rekommenderade i denna del av processen. Temat övrigt namngavs till 

egen vilja på grund av att innehållet i temat ansågs innefatta upplevelser som handlade om egen 

vilja. I den sjätte och sista fasen i analysprocessen sammanställde vi en redogörelse av samtliga 

teman. Detta gjorde vi med utgångspunkt i Braun och Clarkes (2006) beskrivning av att 

redogörelsen ska innefatta en analytisk berättelse som illustrerar hur deltagarna har besvarat 

syftet med studien. För att stärka innehållet i redogörelsen använde vi även citat från deltagarna 

vilket Braun och Clarke (2013) rekommenderade vid framställning av resultat. För att ge citaten 

en mer personlig karaktär samt för att bevara konfidentialiteten använde vi oss av pseudonymer. 

Användning av pseudonymer betraktade vi underlätta för läsaren att koppla ihop de olika citaten.  

 

Resultat	  
I analysen identifierade vi fem teman vilka var anknytning, åtagande, delaktighet, övertygelse 

samt egen vilja. Nedan följer en redogörelse för var och ett av dessa teman under varsin 

rubrik.  

 

Anknytning	  
Utgångspunkten för att identifiera hur deltagarna upplevde att anknytning till människor i 

deras omgivning påverkade att de avhöll sig ifrån fortsatt kriminalitet, var bland annat att söka 

efter på vilka sätt deltagarna upplevde att andra människor hade inflytande på dem. 

Inflytandet baserade vi på deltagarnas internalisering av normer, det vill säga på vilket sätt 

deltagarna gjorde andras regler och värderingar till sina egna. Vidare för att ta reda på hur 
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deltagarna upplevde att anknytning var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet, sökte 

vi även efter hur deltagarna upplevde att av önskningar och förväntningar från andra 

människor påverkade dem samt hur deltagarnas samvete var för andra människor.  

 

Anknytning till människor i deltagarnas omgivning vilka följer samhällets lagar och regler, 

upplevde deltagarna ha påverkat dem på olika sätt gällande deras avhållande från fortsatt 

kriminalitet. En del ansåg att förväntningar eller uppmaningar från andra människor om att 

vara hederlig, inte spelade någon roll vid att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Hederlighet 

innebar för deltagarna att vara ärlig, lojal och inte begå kriminella handlingar vilket har 

betydelse för anknytning. För vissa deltagare hade andra människors önskningar och 

förväntningar en betydligt större inverkan i deltagarnas avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Min vilja att alltså, med motivationen till att vara drogfri. Alltså hade jag inte haft en 

sådan fantastisk socialsekreterare som propsade liksom manipulerade fram den här 

behandlingsinsatsen . . . Så är jag rädd för att jag, alltså förmodligen hade jag ju inte 

levt. (Kim) 

 

Det framkom även att några deltagare tröttnade på andra människors negativa bild av dem och 

ville sträva efter att framstå som en hederlig människa. En deltagare uttryckte att han var trött 

på att bli utpekad som kriminell. ”Alla visste vem jag var, till och med föräldrarna sa, bli 

aldrig som han . . . Så det kändes ju inte alls så bra. Så, jag vill ju inte vara det där svarta fåret 

något mer som alla pratar om" (Hannes). Inflytandet av andra människors normer vilka följer 

samhällets lagar och regler var en förklaring till att anknytning påverkade att vissa deltagare 

avhöll sig från fortsatt kriminalitet.  

 

För avhållande från fortsatt kriminalitet upplevde även deltagarna att starkare anknytning 

genom bra relationer till andra människor påverkade dem. Deltagarna upplevde att positiv 

respons genom samverkan med exempelvis myndighetspersoner skapade bra relationer, vilket 

i sin tur påverkade att deltagarna avhöll sig från fortsatt kriminalitet. Några deltagare beskrev 

att generellt vid bättre relationer upplevde de en känslomässig öppenhet till människor runt 

sig vilket var en av grunderna till en starkare anknytning. Vid frågan om en deltagare kände 

att relationerna vid avhållande från kriminalitet hade bättre kvalitet i jämförelse med då 

deltagaren var involverad i kriminalitet var svaret: ”Ja, man har väl som, i för sig mer djupa 

relationer tror jag” (Sam). Vid följdfrågan om vad som har påverkat att det hade blivit bättre 

kvalitet i relationerna beskrev deltagaren att: ”. . . Ja asså det är väl, jag vet inte riktigt, det är 
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väl kanske att man börjar vara mer ärlig och öppen till folk” (Sam). Detta skildrade vikten av 

god anknytning genom bra relationer till andra människor för att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet.  

 

Vid bättre relationer till människor förelåg starkare anknytning vilket deltagarna upplevde 

bidrog till avhållande från fortsatt kriminalitet. Genom dessa relationer upplevde några 

deltagare att det skapade ny mening och identitet med att leva ett hederligt liv utan 

kriminalitet. Förbättrade relationer bidrog även till ett ökat samvete för andra människor 

vilket gjorde att deltagarna fortsatte avhålla sig från kriminalitet. ”Man vill ju inte göra de 

[människor i omgivningen] besvikna och så därför har man försökt avstå från de 

[kriminalitet]” (Philip). 

 

Det ökade samvetet för andra människor bidrog dels till att deltagarna inte ville svika 

människor runt sig, dels att de upplevde att oskyldiga människor inte ska behöva bli drabbade 

av kriminalitet. Deltagarna upplevde att människor i deras omgivning även hade inflytande på 

självförtroende och motivation kring att avhålla sig från fortsatt kriminalitet genom att dessa 

människor gav stöd och omtanke. Flera deltagare skildrade att det var en kombination av 

anknytning till olika människor som följer samhällets lagar och regler så som familj, 

människor med liknande erfarenheter eller vänner, vilka påverkade deltagarna till att avhålla 

sig från fortsatt kriminalitet.  

 

Familj	  	  

Deltagarna upplevde att anknytning till familjemedlemmar påverkade att de avhåller sig från 

fortsatt kriminalitet. För avhållande från fortsatt kriminalitet upplevde deltagarna att 

anknytning till familjemedlemmar så som barn, syskon, föräldrar eller partner har påverkat på 

olika sätt. Genom deras stöttningar, önskningar, förväntningar och positiv respons kring att 

följa lagen och att göra bra val i livet upplevde deltagarna att familjemedlemmar bidrog till att 

avhålla sig från fortsatt kriminalitet.  

Idag hör han [pappa] av sig ett par gånger i veckan när han berättar att han är stolt 

över mig och det är ju jättebra. Min bror är skitglad över att jag är den jag är . . . Det 

är ju ett stöd som jag verkligen behöver. (Christoffer) 

 

Ytterligare en anledning till att deltagarna upplevde att anknytning till familj bidrog till 

avhållande från fortsatt kriminalitet var deltagarnas strävan efter att inte göra dessa människor 
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besvikna. Vissa deltagare upplevde att dessa relationer bidrog mer till fortsatt avhållande än 

vad andra deltagare upplevde. En del deltagare upplevde att de hade dålig relation i form av 

svag anknytning till vissa familjemedlemmar trots att de avhöll sig från kriminalitet. En 

deltagare uttryckte relationen till sina föräldrar under avhållandet från fortsatt kriminalitet 

som följande:  

Det är inte så att jag ringer och att vi har någon såhär bra relation, för det är inte lönt 

att jag försöker berätta någonting om mitt liv för det bryts av att . . . Hon [mamma] 

pratar om något för mig helt oväsentligt, något recept som hon har laga och sånt där. 

(Kim) 

Dessa relationer med svag anknytning upplevde deltagarna däremot inte var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet. Deltagarna hade däremot stark anknytning till någon 

annan människa i deras omgivning vilket istället var något som påverkade avhållande från 

fortsatt kriminalitet.  

 

Människor	  med	  liknande	  erfarenheter	  	  

Deltagarna upplevde att anknytning till medlemmar i KRIS och andra självhjälpsgrupper har 

bidragit i stor utsträckning till att de avhåller sig från fortsatt kriminalitet. Anknytning till 

människor med liknande erfarenheter upplevde deltagarna bidrog med stöttning och 

rådgivning. Deltagarna upplevde specifikt att människor med erfarenheter av tidigare 

kriminalitet bidrog genom stöttning och rådgivning till att deltagarna reflekterade över 

konsekvenser kring att begå kriminella handlingar. Inflytandet från människor med liknande 

erfarenheter var därmed särskilt betydelsefullt för avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Ja du, folk här [på KRIS] kan jag ju prata med när jag blir, alltså om jag får en 

snilleblixt på att nu ska jag stjäla den där bilen. Då kan jag prata med folk om det och 

fråga, hur gör du för att inte återgå till kriminalitet? Vad har du för lösning på det 

hela? (Christoffer)  

 

Deltagarna upplevde att anknytning till andra medlemmar i KRIS skapade trygghet, ökat 

självförtroende och motivation till att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Det framkom även 

att några deltagare upplevde förväntningar från andra medlemmar i KRIS kring att avhålla sig 

från fortsatt kriminalitet. Dessa förväntningar upplevde deltagarna påverka dem genom att de 

då i så fall riskerade sitt medlemskap i föreningen vilket i sin tur skulle göra andra 

medlemmar besvikna om de skulle begå kriminella handlingar igen. Vidare upplevde 

deltagarna att andra medlemmar i KRIS som hade avhållit från kriminalitet under en längre 
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tid, betraktades som förebilder. Med dessa personer som förebilder upplevde deltagarna att de 

också ville lyckas avhålla sig från kriminalitet. En deltagare skildrade denna upplevelse på 

följande sätt: ”För jag tar rygg på vinnarna . . . Vinnarna är de som har tagit sig ur det här 

[kriminaliteten] och visar att det faktiskt går” (Christoffer).  

 

Vänner	  	  

Även anknytning till vänner påverkade deltagarna till att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. 

Något gemensamt för deltagarna var att de upplevde förbättrad kvalitet i vänskapsrelationer 

vid avhållande från kriminalitet. Deltagarna upplevde att vänskapsrelationerna var mer öppna 

och ärliga, vilket deltagarna upplevde som ett positivt inflytande från vänner som i sin tur 

påverkade avhållande från fortsatt kriminalitet. ”Alltså, före KRIS då var jag ju, då hade jag 

ju som dålig kompisgrupp, då drogs jag in i det där [kriminaliteten]. Kompisarna jag har nu 

har påverkat mig bättre” (Philip). Vidare upplevde deltagarna även att vänskap inte längre 

handlande om droger och kriminalitet utan istället hade allmänt godtagbara syften. Deltagarna 

upplevde därmed att anknytning till vänner påverkade dem att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet. 

 

Anknytning som helhet upplevde deltagarna vara relaterat till avhållande från fortsatt 

kriminalitet. Även om vissa deltagare inte upplevde att exempelvis anknytning till familj var 

relaterat, så framkom att anknytning till någon annan grupp av människor istället var relaterat 

till avhållande från fortsatt kriminalitet. I och med detta upplevde samtliga deltagare att 

anknytning i någon form var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. 

 

Åtagande	  

Utgångspunkten inom detta tema var att ta reda på hur deltagarna investerade tid och energi i 

olika former av åtaganden och hur detta påverkade avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Exempel på olika åtaganden var utbildning, arbete, att framstå som en hederlig människa eller 

att uppnå andra livsmål. Vi var även intresserade av att ta reda på hur stor betydelse 

deltagarna upplevde att åtaganden hade för deras avhållande från fortsatt kriminalitet. Detta 

gjorde vi genom att identifiera hur deltagarna värderade risker kring att förlora sina åtaganden 

om de inte avhöll sig från fortsatt kriminalitet.  
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Investering	  genom	  tid	  och	  energi	  	  

Gemensamt för deltagarna var att de investerade mer tid och energi i aktiviteter som 

innefattade ansvar i jämförelse med tiden under kriminalitet. Denna tidsinvestering upplevde 

deltagarna var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. Aktiviteter beskrev deltagarna 

vara jobb, föreningar, utbildning och fritidsintressen. En deltagare skildrade sin investering 

genom tid och energi i en aktivitet på följande sätt: ”Jag är ansvarig för lokalen [KRIS] från 

fyra till tolv. Egentligen är det bara fyra dagar i veckan. Eftersom att jag inte har så mycket att 

göra så ställer jag upp hela veckan, måndag till söndag” (David). 

 

Deltagarna investerade även mycket tid och energi på att upprätthålla eller uppnå livsmål så 

som att skaffa körkort, bilda familj, skaffa egen lägenhet eller att skapa struktur i livet. Dessa 

investeringar upptog stort tidsutrymme i deltagarnas liv vilket påverkade att de ville avhålla 

sig från fortsatt kriminalitet. Deltagarna upplevde att det var viktigt att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet för att uppnå sina livsmål. 

Faller jag tillbaka i kriminaliteten och missbruk och allt sånt där, så kommer jag att 

rasera allt sånt där som mina mål. Så det kommer inte bli någonting av mina mål alls. 

. . . Jag kommer inte få ett körkort, jag kommer inte börja plugga, så det blir ju att 

alla mina mål raseras. (Sebastian) 

 

Risk	  att	  förlora	  åtaganden	  	  

Risker med att förlora åtaganden påverkade deltagarna att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. 

Deltagarna upplevde att det fanns risker med att inte fortsätta avhålla sig som skulle leda till 

att de förlorade de åtaganden som de byggt upp. 

Det känns ju som att det är en ganska, att det är en del i processen för att kunna hålla 

sig hederlig och drogfri och allt det där. För tappar jag ansvaret, då tappar jag ju det 

jag har byggt upp och då är det nog ganska, jag måste hålla i ansvaret för att kunna, 

för att inte ramla tillbaka i missbruk och kriminalitet. (Sebastian)  

 

Deltagarna upplevde att de inte ville riskera att förlora sina åtaganden och undvek även att 

utsätta sig för miljöer där de upplevde att det fanns risk att återfalla i kriminalitet. Exempel på 

detta var att undvika att vistas i krogmiljö, inte utsätta sig för mycket stress eller att ta avstånd 

från kriminellt umgänge. Genom att undvika dessa miljöer där deltagarna upplevde att det 

fanns risk att förlora åtaganden, skildrade deltagarna hur åtagande var relaterat till deras 
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avhållande från fortsatt kriminalitet. ”Och det är inte så att jag kommer trilla dit men det är ju 

dumt att utsätta sig för miljöer där man kan ta fel beslut” (Christoffer).	  

 

Vissa deltagare hade även erfarenhet av att ha förlorat sina åtaganden genom att begå 

kriminella handlingar. Dessa åtaganden kunde exempelvis vara vårdnad av barn. På frågan 

om det fanns saker som deltagaren förut hade riskerat att förlora, svarade en deltagare: ”Ja 

visst var det så, jag menar jag har ju haft barnen som jag riskerade och som jag förlorade. . . . 

Jamen allt, hem och ja men allt har man väl riskerat att förlora, förståndet, friheten” (Kim). 

Liknande erfarenheter av att ha förlorat åtaganden gjorde att vissa deltagare avhöll sig från 

fortsatt kriminalitet på grund av att de inte vill riskera förlora sina åtaganden igen.  

 

Ett par deltagare upplevde även att det generellt förelåg för stora risker med att begå 

kriminella handlingar, vilket räckte till för att prioritera avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Dessa risker innefattade att mista sitt liv, bli gripen eller att förlora sin inkomst. Ett exempel 

på detta var att en deltagare upplevde att det fanns tre sätt kriminalitet slutar på; anstalt, 

institution eller död. Riskerna kring detta uttryckte denna deltagare inte var värt involvering i 

kriminalitet vilket i sin tur gjorde att övervägning av riskerna påverkade att deltagaren avhöll 

sig från fortsatt kriminalitet.   

 

I sin helhet upplevde deltagarna att investeringar genom tid och energi påverkade att de inte 

ville riskera sina åtagande under avhållande från fortsatt kriminalitet. Ansvar genom 

åtaganden var därmed något som samtliga deltagarna relaterade till avhållande från fortsatt 

kriminalitet. Aktiviteterna som deltagarna investerade i kunde däremot skilja sig åt. Vissa 

deltagare investerade exempelvis mer tid och energi i föreningar än i utbildning.  

 

Delaktighet	  

För att urskilja på vilket sätt deltagarna upplevde att delaktighet i allmänt godtagbara 

aktiviteter var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet sökte vi efter i vilken 

utsträckning deltagarna var delaktiga i exempelvis möten, planer, deadlines, arbetstider eller 

fritidsaktiviteter. Vi sökte även efter vilka aktiviteter de involverade sig i, samt hur mycket de 

var involverade i dessa aktiviteter och hur detta påverkade deras avhållande från fortsatt 

kriminalitet.  
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Gemensamt för deltagarna var att en hög grad av delaktighet i allmänt godtagbara aktiviteter 

påverkade att de avhöll sig från fortsatt kriminalitet. Hög grad av delaktighet i meningsfulla 

sysselsättningar upplevde deltagarna även skapa en mening med att avhålla sig från 

kriminalitet. Deltagarna upplevde att sysselsättning i exempelvis musik, möten, friluftsliv, 

ideellt arbete i olika arrangemang eller att föreläsa bidrog till mindre tid och vilja att begå 

kriminella handlingar. Betydelsen av att sysselsätta sig för att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet beskrev en deltagare på följande vis: 

Jag är såhär otroligt rastlös hela tiden. Har jag inte saker att göra hela tiden så blir jag 

väldigt rastlös och då börjar jag spinna vidare på tankar om vad jag ska göra. Så jag 

måste engagera mig i saker hela tiden för att jag inte ska bli rastlös. För blir jag 

rastlös, då är det min farligaste punkt. (Sebastian) 

 

Vissa deltagare upplevde inte att specifika sysselsättningar som exempelvis att ha ett jobb, var 

avgörande för att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Ett fåtal deltagare skildrade att under 

tiden de var aktiva i kriminalitet var de ändå engagerade i föreningar eller jobb. Det framkom 

bland vissa deltagare att involvering i jobb endast kunde bli en ytterligare anledning att 

avhålla sig från kriminalitet, men inte att det var den avgörande orsaken. En arbetssökande 

deltagare skildrade detta på följande vis: ”Men jag lyckas vara hederlig ändå, ja men det hade 

ju hjälpt till faktiskt, om man hade ett jobb” (Alex). 

 

Sammanfattningsvis upplevde samtliga deltagare att sysselsättning i någon form av allmänt 

godtagbara aktiviteter var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. Även om några 

deltagare exempelvis inte upplevde att involvering i arbete var betydande, så upplevde de 

istället att involvering i någon annan aktivitet var relaterat till avhållande från fortsatt 

kriminalitet.  

 

Övertygelse	  
För att urskilja hur deltagarna relaterade att avhållande från fortsatt kriminalitet var påverkad 

av övertygelse genom förtroende för lagstiftning och rättsvårdande myndigheter, så sökte vi 

efter deltagarnas inställning kring lagar, rättsvårdande myndigheter samt kriminalitet. Vi 

utgick ifrån att deltagarna kom i kontakt med lagar genom rättsvårdande myndigheter och 

andra myndigheter som utövar lagstiftning. Utgångspunkten för att undersöka hur deltagarna 

relaterade övertygelse till avhållande från kriminalitet, innefattade att ta reda på hur deras 

förtroende eller inställningar gentemot lagstiftning har påverkat deras avhållande.  
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Deltagarna upplevde inte att deras inställning till lagstiftningen och rättsvårdande 

myndigheter hade någon inverkan i att de avhåller sig från fortsatt kriminalitet. Detta gällde 

oavsett om deltagarna ansåg sig ha högt eller lågt förtroende för lagstiftning eller 

rättsvårdande myndigheter. Högt förtroende upplevde vissa deltagare ha tillkommit genom 

interaktion med de myndigheter de har varit i kontakt med efter att de slutade begå kriminella 

handlingar. ” . . . Eftersom man jobbar med de [myndigheter] . . . Då blir man bemött på annat 

sätt och då blir det, det här att man ökar förtroendet kanske till myndigheterna också liksom” 

(David). Andra deltagare upplevde att högt förtroende var en konsekvens av att ha fått 

negativa påföljder av att inte följa lagar och regler. Trots förekomst av högt förtroende 

upplevde deltagarna ändå inte att övertygelse var specifikt relaterat till avhållande från fortsatt 

kriminalitet.  

 

På ett liknande sätt relaterade deltagarna till avhållande från fortsatt kriminalitet vid lågt 

förtroende för lagstiftning och rättsvårdande myndigheter. Orsaker till dessa deltagares låga 

förtroende var istället upplevda negativa konsekvenser efter interaktioner med rättsvårdande 

myndigheter. ”Liksom, jag anser att de trakasserar mig, men idag är det väl inte samma sak. 

Nu har jag ju inget med polisen att göra. Med allt som har hänt under årens lopp, ah de sitter i 

skallen liksom” (Hannes). Några deltagare upplevde att den negativa attityden var kvar från 

deras tidigare kriminella livsstil. Detta var något som deltagarna ändå inte upplevde var 

relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. 	  

 

I och med att övertygelse inte var relaterat till avhållande från kriminalitet framkom istället 

något annat gemensamt för deltagarna. Detta var att deltagarna upplevde att andra element 

istället var relaterade till avhållande från fortsatt kriminalitet.  

Intervjuare – om vi tänker ditt förtroende du har nu [till rättsvårdande myndigheter], 

alltså känner du att det har påverkat att du avhåller dig från brott? 

Christoffer – nej 

Intervjuare – ingenting? 

Christoffer – nej, alltså det är bara mig själv jag har. . . . men de [rättsvårdande 

myndigheter] har ju ingenting med det [avhållande] att göra. Det är bara det att jag 

inte vill förlora det jag själv har.  
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Egen	  vilja	  	  
Något som deltagarna även relaterade till avhållande från fortsatt kriminalitet var egen vilja. 

Egen vilja var enligt deltagarna en central del för drivkraften till att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet. Detta tema innefattade deltagarnas upplevelser av att egen vilja, enskilt 

påverkade avhållande från fortsatt kriminalitet, vilket en deltagare illustrerade på följande vis: 

”Sen är det ju eget beslut att man har bestämt sig för att inte vara kriminell eller göra 

kriminella saker. . . . Ja, det är ingen annan som kan bestämma” (Hannes).  

 

Styrkan i den egna viljan upplevde vissa deltagare var relaterat till att de avhåller sig från 

fortsatt kriminalitet. En deltagare skildrade betydelsen av sin egna starka vilja som följande: 

”Och sen med mig själv, för jag har varit ganska stark . . . jag ville sluta [med kriminalitet]. 

Annars hade det inte gått” (David). 

 

Vissa deltagare uttryckte att förväntningar på sig själv var betydelsefullt för avhållande från 

fortsatt kriminalitet. Dessa deltagare upplevde att det endast var de själva som stod ansvariga 

för att avhålla sig från fortsatt kriminalitet.  

Men i grund och botten är det ju att jag själv vill göra det [avhålla från fortsatt 

kriminalitet], att det är mitt val. För skulle jag göra det för att de [familj och andra 

människor] vill det, för att de förväntar sig, då har jag också en anledning att inte 

göra det, för då skyller jag på någon annan . . . (Christoffer) 

 

Gemensamt för samtliga deltagare var att de relaterade egen vilja som en enskild förklaring 

till vad som påverkade avhållande från fortsatt kriminalitet. Detta innebar att egen vilja var 

urskild ifrån de övriga elementen, genom att deltagarna själva upplevde egen vilja som 

oberoende av anknytning, åtagande, delaktighet eller övertygelse.  

 

Diskussion	  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur tidigare kriminellt belastade vuxna 

upplevde att anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse i teorin om sociala band är 

relaterat till att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Resultaten i föreliggande studie både 

bekräftar och strider mot tidigare forskning gällande hur olika element i teorin om sociala 

band var relaterat till avhållande från kriminalitet bland vuxna (Alarid et al., 2000; De Li & 

MacKenzie, 2003; Durkin et al., 2007; Horney et al., 1995). Anknytning, åtagande och 
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delaktighet var element som deltagarna i föreliggande studie upplevde var relaterat till att 

avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Vidare identifierade vi även att egen vilja var betydande 

för avhållande från fortsatt kriminalitet. Elementet övertygelse det vill säga förtroende till 

lagstiftning och rättsvårdande myndigheter, upplevde deltagarna däremot inte vara relaterat 

till avhållande från fortsatt kriminalitet.  

 

Övertygelse	  
Resultatet gällande temat övertygelse enligt teorin om sociala band visade att oberoende av 

om deltagarna hade högt eller lågt förtroende till lagstiftning och rättsvårdande myndigheter 

avhöll de sig från fortsatt kriminalitet. Enligt Durkin et al. (2007) och Hirschi (2002) 

förklarades övertygelse genom högt förtroende till lagstiftning och rättsvårdande myndigheter 

vara relaterat till avhållsamhet från kriminalitet. Genom högt förtroende blev övertygelse 

moraliskt bindande för dessa människor och därmed följde de samhällets lagar och regler 

(Durkin et al., 2007; Hirschi, 2002). Denna forskning är motsägande resultatet i föreliggande 

studie då istället förtroende till lagstiftning och rättsvårdande myndigheter, inte relaterade till 

avhållande från fortsatt kriminalitet.  

Resultatet gällande temat övertygelse går däremot i linje med den forskning som visade att 

övertygelse inte var relaterat till att vuxna avhöll sig från kriminalitet (Alarid et al., 2000). 

Urvalet i föreliggande studie samt i Alarid et al. (2000) var underrepresenterat av kvinnor. 

Forskning har visat att kvinnor i högre utsträckning än män har starkare övertygelse vad gäller 

förtroende till samhällets lagar och regler (Kobayashi & Fukushima, 2012). En förklaring till 

detta beskrev Kobayashi och Fukushima (2012) vara att kvinnors socialisering i samhället 

kretsar mer kring upprätthållandet av sociala relationer än för män. I sin tur skapar detta en 

starkare övertygelse hos kvinnor om att lagar och regler i samhället blir moraliskt bindande 

till sitt eget beteende för att upprätta sociala relationer (Kobayashi & Fukushima, 2012). Detta 

kan vara en förklaring till varför vi i föreliggande studie samt Alarid et al. (2000) inte 

relaterade övertygelse till avhållande från kriminalitet baserat på att urvalet var 

underrepresenterat vad gäller kvinnor. Till skillnad från vår studie hade Durkin et al. (2007) 

en större andel kvinnor i urvalet vilket kan ha påverkat att övertygelse var relaterat till 

avhållande från kriminalitet. Om vi i föreliggande studie hade haft en högre andel kvinnor i 

urvalet skulle resultatet kunnat bli annorlunda med bakgrund av ovanstående resonemang.  
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Resultatet gällande temat övertygelse kan även varit påverkad av att deltagarna i föreliggande 

studie har erfarenhet av att ha brutit mot lagstiftning och nu avhåller sig från fortsatt 

kriminalitet. Detta är en aspekt som skiljer föreliggande studie ifrån Durkin et al. (2007) och 

Hirschi (2002), vilka studerade människor som begick kriminella handlingar respektive de 

som avhöll sig från kriminalitet. Genom att deltagarna i föreliggande studie hade upplevt 

negativa konsekvenser vid kontakt med exempelvis rättsvårdande myndigheter, var detta en 

förklaring till varför deltagarna inte upplevde att övertygelse var relaterat till deras avhållande 

från fortsatt kriminalitet. Forskning har även visat att personer som upplevt negativa 

konsekvenser från andra människor därmed också får en försämrad inställning till dessa 

personer (Ten Teije, Coenders & Verkuyten, 2013). Detta resonemang leder till att en 

kvarvarande försämrad inställning på grund av upplevda negativa konsekvenser från 

rättsvårdande myndigheter kan vara en förklaring till att övertygelse inte var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet i föreliggande studie. 

En annan förklaring till att resultatet gällande övertygelse i föreliggande studie skiljer sig ifrån 

resultatet i Durkin et al. (2007) är skillnaden i hur kriminalitet var studerat. I föreliggande 

studie och i studien av Alarid et al. (2000) var kriminalitet studerad i generell bemärkelse och 

påvisade inte att övertygelse var relaterat till avhållande från kriminalitet. Durkin et al. (2007) 

studerade däremot en specifik brottstyp och påvisade att övertygelse var relaterat till 

avhållande från kriminalitet. Alarid et al. (2000) redovisade att det förelåg skillnader mellan 

hur elementen i sociala band var relaterat till enskilda brottstyper respektive kriminalitet i 

generell bemärkelse. Om föreliggande studie hade undersökt om sociala band var relaterat till 

avhållande från en specifik brottstyp bland vuxna hade resultatet eventuellt kunnat bli 

annorlunda. Med bakgrund av detta kan ovanstående resonemang vara en förklaring till varför 

övertygelse inte var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet i föreliggande studie. 

 

Anknytning	  
Resultatet i föreliggande studie visade att deltagarna relaterade anknytning till avhållande från 

kriminalitet. Hirschi (2002) beskrev att anknytning var relaterat till avhållande från 

kriminalitet genom att människor blir påverkade av konventionella människors värderingar 

och normer och gör dessa till sina egna. Att anknytning till familj i föreliggande studie var 

relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet går i linje med tidigare forskning (Alarid et 

al, 2000; Horney et al., 1995). Även i ett sammanhang utanför Hirschis (2002) teori om 

sociala band visade forskning att påverkan av familj är relaterat till avhållande från fortsatt 
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kriminalitet (Adorjan & Chui, 2012; 2014; Lebel et al., 2008; Opsal, 2012; Serin & Lloyd, 

2009). I föreliggande studie upplevde deltagarna att önskningar och förväntningar från bland 

annat familjemedlemmar var viktiga och att de inte ville svika dessa relationer genom att begå 

kriminella handlingar. Alarid et al. (2000) förklarade detta genom att de människor som 

avhöll sig från att begå kriminella handlingar, ansåg att familjemedlemmar var en viktig del i 

deras liv. Ytterligare en förklaring till detta var att människor vill skapa starkare band till 

familj genom att vara en bra förälder eller partner vilket i sin tur inte går ihop med den 

kriminella livsstilen (Lebel et al., 2008). Genom att personer som avhåller sig från fortsatt 

kriminalitet har socialt stöd från familj som engagerar sig i att motivera dem till detta var 

anknytning till familj en betydelsefull del i avhållande från kriminalitet (Adorjan & Chui, 

2012; 2014). Denna förklaring av familjens inverkan kan tydliggöra varför deltagarna i 

föreliggande studie samt i Alarid et al. (2000) ansåg att anknytning till familj var relaterat till 

avhållande från kriminalitet.  

Resultatet i föreliggande studie är dock motsägande Durkin et al. (2007) som beskrev att 

anknytning till föräldrar inte var relaterat till avhållande från kriminalitet. En möjlig 

förklaring till att resultaten skiljer sig åt mellan föreliggande studie och Durkin et al. (2007) 

kan vara att urvalet tillhörande den senare studien bestod av studenter vilka hade flyttat ifrån 

sin familj och upplevde en ökad självständighet. I föreliggande studie bestod urvalet istället 

av medlemmar i föreningen KRIS. Detta kan ha påverkat att anknytning i denna studie var 

relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet.  

Anknytning till vänner i föreliggande studie var på liknande sätt också relaterat till avhållande 

från kriminalitet. Detta resultat stämmer överens med Hirschis (2002) framställning om att 

anknytning till konventionella vänner, det vill säga vänner som inte är involverade i 

kriminalitet, är relaterat till avhållande från kriminalitet. Deltagarna upplevde att förbättrade 

vänskapsrelationer var mer öppna och ärliga och därför påverkade dem på ett positivt sätt. Det 

positiva inflytandet från vänner påverkade i sin tur att deltagarna avhöll sig från fortsatt 

kriminalitet. Detta var en förklaring till varför starka sociala band till vänner var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet. I linje med detta beskrev Richie (2001) att förstärkning 

av relationer till människor underlättade avhållande från fortsatt kriminalitet. Detta med 

bakgrund av att människor med tidigare kriminell belastning hade svårigheter att bygga upp 

relationer efter en längre tid i fängelse (Richie, 2001). Genom att bygga upp relationer blir 

även anknytningen till dessa människor starkare, vilket underlättar avhållande från fortsatt 
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kriminalitet (Richie, 2001). Med stark anknytning till konventionella människor följer även 

internalisering av deras normer, det vill säga att göra dessa människors värderingar till sina 

egna (Hirschi, 2002). Detta kan förklara att deltagarna i föreliggande studie upplevde att 

anknytning till vänner genom förbättrade vänskapsrelationer var relaterat till avhållande från 

fortsatt kriminalitet. 

 

I motsats till resultatet i föreliggande studie framställde Alarid et al. (2000) att anknytning till 

vänner inte var relaterat till avhållande från kriminalitet. I studien av Alarid et al. (2000) 

framkommer det däremot inte om vänner var definierade som konventionella eller inte.  

Hirschi (2002) framställde att relationen mellan anknytning och just vänner som är 

konventionella gör att människor avhåller sig från kriminalitet. Å andra sidan beskrev Hirschi 

(2002) att anknytning till okonventionella vänner, det vill säga vänner som är involverade i 

kriminalitet, påverkar människor till att begå kriminella handlingar. Relationer till 

okonventionella vänner har betydelse i och med att forskning visade att människor som begår 

kriminella handlingar till stor del är påverkade av att de umgås med människor som begår 

kriminella handlingar (Henry, 2008). Mot bakgrund av detta anser vi att det vore av vikt att 

veta om Alarid et al. (2000) definierade vänner som konventionella eller inte för att kunna 

koppla skillnader eller likheter med resultatet i föreliggande studie. 

 

Att deltagarna upplevde att anknytning var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet 

kan bero på den urvalsgrupp som studerades i föreliggande studie. Det som kännetecknar 

medlemskap i KRIS beskrevs är just stöttning och att skapa ett socialt nätverk utan 

kriminalitet (KRIS, 2015) vilket kan ha påverkat utfallet i föreliggande studie. I föreningen 

KRIS är anknytning genom stöttning och relationer till andra medlemmar en central del i att 

avhålla sig från kriminalitet (KRIS, 2015). Detta kan vara en förklaring till varför elementet 

anknytning hade betydelse för just dessa deltagare.  

 

Resultatet i föreliggande studie gällande anknytning till människor med liknande erfarenheter 

går i linje med Hirschis (2002) beskrivning av elementet anknytning till konventionella 

människor. Människor med liknande erfarenheter var i föreliggande studie människor som 

hade bakgrund av kriminalitet och avhåller sig från fortsatt kriminalitet. Hirschi (2002) 

beskrev inte anknytning till denna grupp av människor utan skildrade snarare generellt att 

människor som har anknytning till konventionella människor, det vill säga människor som 

inte är involverade i kriminalitet, avhåller sig från kriminalitet. Detta gör att människor med 
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liknande erfarenheter kan ingå i Hirschis (2002) beskrivning av anknytning till konventionella 

människor och avhållande från kriminalitet. Atkins och Hawdon (2007) redovisade att genom 

kontakt med människor med liknande erfarenheter i exempelvis självhjälpsgrupper, bidrog till 

förbättrad självbild, ökad motivation samt en kunskap baserad på imitation och lärande av 

erfarenheter av andra. Detta kan förklara att deltagarna i föreliggande studie relaterade 

anknytning till människor med liknande erfarenheter till avhållande från fortsatt kriminalitet. 

 

Delaktighet	  

Ett annat resultat i föreliggande studie som bekräftar (Alarid et al., 2000; De Li & 

MacKenzie, 2003; Horney et al., 1995) samt delvis strider mot (Durkin et al., 2007) tidigare 

forskning på området gäller elementet delaktighet i teorin om sociala band. I föreliggande 

studie var delaktighet i allmänt godtagbara aktiviteter relaterat till avhållande från 

kriminalitet. Detta går i linje med hur Hirschi (2002) beskrev att elementet var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet. I föreliggande studie samt forskningen som bekräftade 

vårt resultat kring delaktighet (Alarid et al., 2000; De Li & MacKenzie, 2003; Horney et al., 

1995) var delaktighet identifierat på olika sätt. Trots denna skillnad förelåg ändå likvärdiga 

resultat, det vill säga att delaktighet var relaterat till att avhålla sig från kriminalitet. En 

förklaring till varför delaktighet var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet beskrev 

Horney et al. (1995) genom att delaktighet i jobb och skola, skapade mindre tid för människor 

att involvera sig i kriminalitet. På liknande sätt beskrev Hirschi (2002) att delaktighet var 

relaterat till avhållande från kriminalitet. Detta genom att delaktighet i allmänt godtagbara 

aktiviteter gav mindre tid för människor att begå kriminella handlingar.  

 

Vidare har forskning som inte har applicerat teorin om sociala band även visat att delaktighet i 

jobb är relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet (Sampson & Laub, 1990; Savolainen, 

2009; Tripodi, 2010) vilket bekräftar resultatet i föreliggande studie. En anledning till att 

delaktighet i arbete var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet beskrevs vara att 

människor genom delaktighet i arbete skapade sig en annan identitet som inte längre är 

kopplad till kriminalitet (Savolainen, 2009). Detta resonemang kan ge en förklaring till varför 

deltagarna i föreliggande studie relaterade hög grad av delaktighet i bland annat jobb och 

utbildning till avhållande från fortsatt kriminalitet.   

 

Durkin et al. (2007) presenterade motsägande resultat gällande delaktighet, i jämförelse med 
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föreliggande studie. Durkin et al. (2007) undersökte delaktighet i jobb, utbildning samt 

fritidsintressen vilket går i linje med föreliggande studie. Det som däremot återkommer som 

en skillnad mellan föreliggande studie och Durkin et al. (2007) är deras olika sätt att studera 

kriminalitet. Durkin et al. (2007) studerade avhållande från en specifik brottstyp, medan 

forskning som bekräftade relationen mellan delaktighet och avhållande från kriminalitet 

(Alarid et al., 2000; De Li & MacKenzie, 2003; Horney et al., 1995) studerade kriminalitet i 

generell bemärkelse. Durkin et al. (2007) förklarade att hög delaktighet i jobb påverkade att 

människor begick en specifik brottstyp, men att hög delaktighet i utbildning var relaterat till 

att avhålla sig från att begå denna brottstyp. Durkin et al. (2007) påvisade att avhållande från 

specifik brottstyp var beroende av vilken allmänt godtagbar aktivitet människor var delaktiga 

inom. I föreliggande studie avhöll sig deltagarna från kriminalitet i generell bemärkelse 

oberoende av vilken allmänt godtagbar aktivitet de var delaktiga inom.  

 

Egen	  vilja	  

Temat egen vilja som vi identifierade utöver elementen i teorin om sociala band var 

ytterligare en förklaring till vad som påverkade deltagarna att avhålla sig från fortsatt 

kriminalitet, oberoende av anknytning, åtagande, delaktighet eller övertygelse. Stark egen 

vilja samt förväntningar på sig själv var aspekter som deltagarna upplevde var relaterat till 

fortsatt avhållande men som inte är ett element i Hirschis (2002) teori om sociala band. Temat 

egen vilja återfinns i teorin a general age-graded theory of crime där Sampson och Laub 

(2005) studerade vad som påverkar vuxnas avtagande från kriminalitet. Detta går i linje med 

det sammanhang gällande avhållande från kriminalitet som vi studerade i föreliggande studie 

och kan ge en förklaring till varför ytterligare ett element blev identifierat. Sampson och Laub 

(2005) framställde även att avtagande från kriminalitet innebär mer än enbart förekomsten av 

sociala band där egen vilja också är betydande för avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Betydelsen av egen vilja beskrev Sampson och Laub (2005) genom att människor är aktiva 

och inte passiva vad gäller inverkan på sitt avtagande från kriminalitet. Genom att skapa sig 

en ny uppfattning om sig själv som en avståndstagare från kriminalitet, resulterar detta i att 

människor är aktiva i sitt val att sluta begå kriminella handlingar (Sampson & Laub, 2005).  

 

Egen vilja innebär människors önskan om förändring samt förmågan till förändring 

(O’Connell, Enev, Martin & Inciardi, 2007). Därtill förklarade Moulden och Marshall (2005) 

att egen vilja innefattar aktiva insatser för att uppnå det som människor själva anser vara 

nödvändigt för att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Detta resonemang kan förklara att 
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deltagarna i föreliggande studie relaterade egen vilja till avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Detta i och med att resonemanget går i linje med hur deltagarna i föreliggande studie 

upplevde att egen vilja var relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet.  

 

Resultatet i föreliggande studie går inte i linje med vad Hirschi (2002) presenterade gällande 

teorin om sociala band. En möjlig förklaring till detta är att Hirschi (2002) ämnade förklara 

vad som påverkar att människor begår kriminella handlingar respektive människor som 

avhåller sig från kriminalitet. I föreliggande studie hade deltagarna erfarenhet av att begå 

kriminella handlingar men avhöll sig däremot från fortsatt kriminalitet. Detta skiljer sig ifrån 

det sammanhang Hirschi (2002) studerade avhållande från kriminalitet. Sammanhanget i hur 

avhållande från kriminalitet var studerat i föreliggande studie kan vara orsaken till att vi även 

kunde identifiera ytterligare ett tema, egen vilja, vilket deltagarna upplevde var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet.  

 

Metoddiskussion	  	  
I föreliggande studie finns aspekter gällande urvalet som kan ha påverkat resultatet. Tiden för 

deltagarnas avhållande från kriminalitet varierade från sex månader upp till femton år vilket 

innebär att deltagarna hade olika erfarenheter av att avhålla sig från fortsatt kriminalitet. Mot 

bakgrund av att Mulder et al. (2011) visade att risk för fortsatt kriminalitet var högst inom två 

år efter frigivning ger detta underlag för att det vore fördelaktigt att ha avgränsat tiden för 

avhållande i föreliggande studie till minst två år. Detta vore fördelaktigt på grund av att 

resultatet därmed skulle vara baserat på ett urval där risken för fortsatt kriminalitet enligt 

Mulder et al. (2011) inte var hög. Genom att undersöka huruvida elementen i sociala band är 

relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet ur detta perspektiv hade vi ytterligare kunnat 

stärka resultatet i föreliggande studie.  

 

I och med att vi tidigare konstaterade att deltagarnas erfarenhet av att avhålla sig från 

kriminalitet varierade från sex månader upp till 15 år, kan även detta ha påverkat deras 

erfarenheter av hur sociala band är relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. Hirschi 

(2002) framställde att för att skapa starka sociala band genom anknytning, åtagande, 

delaktighet och övertygelse krävs det bland annat att människor lägger ner tid och energi. 

Människors som har avhållit sig från fortsatt kriminalitet under en kortare period har därför 

inte haft samma förutsättningar att lägga ner tid och energi på sociala band i jämförelse med 

människor som avhållit sig från kriminalitet i flera år. Med bakgrund av att forskning har visat 
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att kriminalitet avtar vid en stigande ålder (Adorjan & Chui, 2014; Sampson & Laub, 2003; 

Serin & Lloyd, 2009) och att avtagande sker vid en specifik ålder (Farrington, 1992; Sampson 

& Laub, 2003) ger det underlag för att den varierade åldern bland deltagarna kan ha påverkat 

resultatet i föreliggande studie. Det vore därmed fördelaktigt att i föreliggande studie ha 

studerat deltagare som innehar högre ålder genom att exempelvis ta hänsyn till Farrington 

(1992) som beskrev att involvering i kriminalitet avtar mellan åldern 20-29 år. Genom att 

studera ett urval med deltagare över 29 år hade vi därmed ytterligare kunnat stärka resultatet i 

föreliggande studie. Om vi hade tagit hänsyn till detta, hade vi studerat ett urval som enligt 

Farrington (1992) har en minskad involvering i kriminalitet i förhållande till en yngre 

åldersgrupp.   

 

Användandet av teoretisk tematisk analysmetod gjorde att studien redan från utgångsläget var 

styrd av en teoretisk utgångspunkt (Braun och Clarke, 2006; 2013) som i föreliggande studien 

var Hirschis (2002) teori om sociala band. Vid denna analysmetod ligger fokus på att söka 

mönster i materialet utifrån den teoretiska utgångspunkten (Braun och Clarke, 2006; 2013; 

Griffiths, Ryan & Foster, 2011). Vidare kan detta begränsa utrymmet för att kunna ta hänsyn 

till andra aspekter som också kan vara relaterat till forskningsfrågan. I och med en teoretisk 

utgångspunkt föreligger redan specifika riktlinjer för analysen vilket försvårar möjligheten att 

analysera på en djupare nivå (Braun & Clarke, 2006). Med hänsyn till dessa begränsningar 

med teoretisk tematisk analysmetod, kodade vi under analysen även allt som var relaterat till 

avhållande från fortsatt kriminalitet. Vi kodade därför även material som inte tillhörde något 

av de fyra teman anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Tillvägagångsättet kan 

vara fördelaktigt eftersom att vi under analysen tog hänsyn till andra aspekter som också var 

relaterade till forskningsfrågan. Detta resulterade i att vi även identifierade ett tema utanför 

den teoretiska utgångspunkten. Användandet av tematisk analysmetod beskrev Braun och 

Clarke (2006) kunna generera oväntade resultat vilket också är en fördel med denna 

analysmetod. 

 

Utöver detta har intervjuarens förkunskaper och andra egenskaper inflytande på 

datainsamlingen vid intervjuer (Davies & Hughes, 2014; Braun & Clarke, 2013). Genom den 

förförståelse som författarna till föreliggande studie innehar med bakgrund av exempelvis 

kriminologiska kunskaper, åsikter, personliga värderingar samt förutfattade meningar kan 

detta oavsiktligt ha influerat exempelvis följdfrågor som tillkom under intervjuerna. Davies 

och Hughes (2014) beskrev att inflytande av förförståelse kan minimeras genom att vara 
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medveten om att förförståelse har en effekt på datainsamlingen. Både innan och under 

intervjuer beskrev Braun och Clarke (2013) vikten av att intervjuaren reflekterar över sin 

självexponering utifrån sin förförståelse. Detta med bakgrund av att syftet med intervjuer är 

att samla in information från deltagarens perspektiv och inte från intervjuarens perspektiv 

(Braun & Clarke, 2013). I föreliggande studie var vi som intervjuare både innan och under 

intervjuerna medvetna om effekten av förförståelse och aktivt försökte påverka detta genom 

att exempelvis sträva efter att inte lägga in egna värderingar. Trots detta så är vi medvetna om 

att vår förförståelse ändå påverkade resultatet i föreliggande studie. Eftersom att intervjuaren 

har en aktiv roll i studier baserade på intervjuer så är det varken möjligt eller önskvärt att 

utesluta effekten av intervjuarens aktiva roll (Braun och Clarke, 2013).  

 

Något annat som kan ha haft inflytande på intervjuerna som i sin tur kan ha påverkat 

resultatet, är att människor generellt tenderar att vilja överensstämma med allmänt socialt 

accepterade beteenden och attityder som råder i samhället (Bryman, 2011; Kreuter, Presser & 

Tourangeau, 2008). Bryman (2011) skildrade att svar som upplevs vara socialt önskvärt oftare 

blir valda än ett svar som inte upplevs vara lika passande eller önskvärt. Medvetenheten om 

detta kan intervjuare använda genom att under intervjuer hålla en viss distans och inte visa hur 

de bedömer deltagarnas svar för att begränsa inverkan på den information som framkommer 

(Bryman, 2011). Detta var något som vi i föreliggande studie eftersträvade att förhålla oss till 

under intervjuerna men som vi i enighet med Bryman (2011) inte kan vara säkra på i vilken 

omfattning dessa effekter har påverkat intervjuerna. I studier som undersöker känsliga ämnen 

framställde Kreuter et al. (2008) att denna företeelse är mer förekommande än vid andra 

studier. I föreliggande studie anser vi att kriminalitet och avhållande från fortsatt kriminalitet 

kan vara ett känsligt ämne i och med att Sarnecki (2009) beskrev att kriminalitet är handlingar 

som är straffbelagda och där med kan anses avvika från allmänt socialt accepterade beteende i 

samhället.  

 

Framtida	  forskning	  	  
För framtida forskning vore det fördelaktigt att studera ett urval som har avhållit sig från 

kriminalitet i minst två år. Detta med hänsyn till Mulder et al. (2011) som visade att risk för 

återfall i kriminalitet var högst inom två år. Genom att även studera deltagare som är äldre än 

exempelvis 29 år, kan avhållande från fortsatt kriminalitet studeras ur ett perspektiv där 

urvalet enligt Farrington (1992) har en minskad involvering i kriminalitet i förhållande till en 

yngre åldersgrupp. Utöver detta kan det vara en fördel att inneha en jämn könsfördelning i 
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urvalet än vad som förelåg i föreliggande studie. Detta med bakgrund av att Kobayashi och 

Fukushima (2012) visade att män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller påverkan av övertygelse 

vid att följa samhällets lagar och regler.  

 

Det kan för framtida forskning även vara fördelaktigt att studera hur elementen i teorin om 

sociala band upplevs bland vuxna som avhåller sig från kriminalitet i kontrast till vuxna som 

är involverade i kriminalitet. Genom att studera hur dessa två olika grupper av deltagare 

upplever att elementen är relaterade till avhållande från kriminalitet kommer forskning 

närmare den utgångspunkten Hirschi (2002) har haft i teorin om sociala band. Detta kan 

generera till att studera huruvida teorin om sociala band i själva verket kan appliceras på 

vuxna i ett sammanhang som är närmare Hirschis (2002) utgångspunkt.  

 

Vidare för framtida forskning kan det vara en fördel att studera avhållande från fortsatt 

kriminalitet bland vuxna med tidigare kriminell belastning, med en teoretisk utgångspunkt i a 

general age-graded theory of crime av Sampson och Laub (2005). Resultatet i föreliggande 

studie kring att deltagarna relaterade egen vilja utöver anknytning, åtagande och delaktighet 

enligt teorin om sociala band, ger underlag för att teorin av Sampson och Laub (2005) kan 

vara lämplig för att studera avhållande från just fortsatt kriminalitet. Detta mot bakgrund av 

att Sampson och Laub (2005) ämnade förklara människor med erfarenhet av kriminalitet vilka 

sedan avhåller sig från fortsatt kriminalitet. Detta i konstrast till Hirschi (2002) som istället 

ämnade förklara människors avhållande från kriminalitet utan tidigare erfarenhet av 

kriminalitet.  

 

Slutsats	  	  
Resultatet i föreliggande studie visade på att vuxna med tidigare kriminell belastning 

upplevde att anknytning, åtagande och delaktighet enligt teorin om sociala band är relaterat 

till avhållande från fortsatt kriminalitet. Detta går i linje med Hirschis (2002) teori om sociala 

band. Däremot var övertygelse inte relaterat till avhållande från fortsatt kriminalitet. 

Oberoende av om övertygelse var baserat på högt eller lågt förtroende för lagstiftning och 

rättsvårdande myndigheter upplevde deltagarna inte att detta element var relaterat till deras 

avhållande från fortsatt kriminalitet. Resultatet gällande övertygelse motstrider hur Hirschi 

(2002) beskrev relationen mellan övertygelse och avhållande från kriminalitet. Utöver den 

teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie upplevde deltagarna att egen vilja var relaterat 

till avhållande från fortsatt kriminalitet vilket inte var ett element i teorin om sociala band.  
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Genom att ha studerat hur vuxna med tidigare kriminell belastning relaterade till anknytning, 

åtagande, delaktighet och övertygelse enligt teorin om sociala band, så har en djupare 

förståelse skapats kring betydelsen av starka sociala band för avhållande från fortsatt 

kriminalitet. Detta, tillsammans med betydelsen av egen vilja för avhållande från fortsatt 

kriminalitet, ökar kunskapen om hur arbetet kring brottsprevention på individnivå kan utgå 

från människors individuella behov. I förlängningen kan detta underlätta avhållande från 

fortsatt kriminalitet. I verksamheter där målet är att förbygga fortsatt kriminalitet bland 

människor, har resultatet i föreliggande studie bidragit med en djupare förståelse för att 

anknytning, åtagande och delaktighet samt egen vilja har betydelse för brottsprevention. 

Genom att stärka dessa områden hos människor med bakgrund av kriminalitet kan involvering 

i fortsatt kriminalitet förebyggas.  
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Appendix A 
Intervjuguide 

• Till att börja med, skulle du kunna berätta om hur ditt liv ser ut idag. 
Hur ser din familj ut och vilka anser du är en del av den? Hur ser din umgängeskrets ut? Vad har du 
för nuvarande sysselsättning? Vad gör du på din fritid? 
 
Anknytning 
En av delarna med KRIS har jag förstått är att skapa ett nytt hederligt liv och drogfritt socialt 
nätverk och att hitta stöd för att avhålla sig från kriminalitet. 
 

• Vad betyder hederligt liv för dig? Vad anser du ingår i att leva ett hederligt liv? 
Vilken betydelse tycker du att utbildning, jobb eller annan sysselsättning har i att leva ett hederligt 
liv? 
 

• Hur anser du att relationer till vänner, föräldrar eller andra personer har påverkat dig i att 
avstå från brott? På vilket sätt påverkade den/dem dig?  

 
• Hur upplever du att vänner, föräldrar eller andra personers önskningar och förväntningar på 

dig kring att leva ett hederligt liv, har påverkat att du avstår från brott? Påverkades du mer 
eller mindre av dessa människors önskningar och förväntningar, under din tid före KRIS? Berätta 
mer.  
 
Åtagande 

• Hur upplever du känsla av ansvar idag i jämförelse med när du var delaktig i 
kriminalitet? Exempelvis ansvar till jobb, utbildning, familj eller andra sysselsättningar. Om 
det finns en skillnad, varför tror du att det är så? Berätta mer.  
 

• Hur skulle du beskriva att jobb, utbildning eller andra aktiviteter har påverkat dig i att 
avstå från brott? På vilket sätt skulle du vilja beskriva din upplevelse av fördelar med att 
följa lagen? På vilket sätt skulle du vilja beskriva din upplevelse av nackdelar med att följa 
lagen? 
 

• Hur beskriver du de livsmål du har nu, i jämförelse med de livsmål du hade innan du blev 
delaktig i KRIS? Hur upplever du att din vilja att uppnå de målen, har bidragit till att avstå från 
brott? Berätta mer om vad som påverkar din vilja. 
 
Delaktighet 

• Hur upplever du att ditt engagemang i föreningar, arbete, skola eller familj är idag? Vad gör 
att du engagerar dig i dessa saker?  

 
• Hur var ditt engagemang i föreningar, arbete, skola, eller familj under tiden före KRIS? 

Engagerade du dig i andra saker då än vad du gör idag? Berätta mer.  
 
• Hur mycket tid anser du att du spenderar i föreningar, arbete, skola, familj? Hur upplever du 

att du spenderar din tid i sådana aktiviteter idag, i jämförelse med tiden före KRIS? 
 
Övertygelse 

• Skulle du kunna beskriva din inställning till brott och droger?Vad anser du påverkar din 
inställning? Hur var din inställning till brott och droger under tiden du begick brott?  
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Även om människor har respekt för samhällets lagar och regler, kan vi hitta anledningar för 
att rättfärdiga våra handlingar utefter oss själva och vår egna situation. 

• Utifrån din livserfarenhet, på vilket sätt känner du igen dig i detta? 
 

• Skulle du kunna beskriva hur ditt förtroende för lagstiftning och rättsvårdande myndigheter 
är? Exempel på rättsvårdande myndigheter är polis, rättspsykiatrin, kriminalvård och frivården.  

 
• Vad anser du påverkar ditt förtroende för rättsvårdande myndigheter och lagstiftning? Vad 

anser du minskar/ ökar ditt förtroende? Berätta mer. 
 
• Hur upplever du att ditt förtroende till lagstiftning och rättsvårdande myndigheter påverkar 

din inställning till att avhålla dig från brott? 
 

• Är det någonting annat du känner att du skulle vilja tillägga? Vad som helst. 
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Appendix B 

En	  studie	  om	  erfarenheter	  kring	  avhållande	  av	  kriminalitet	  	  
	  
Hej!	  	  
Under	  vår	  pågående	  sista	  termin	  på	  Kriminologprogrammet	  i	  Sundsvall,	  är	  vår	  
slutliga	  uppgift	  att	  genomföra	  en	  studie	  kring	  ett	  ämne	  där	  vi	  behöver	  just	  Din	  
kunskap.	  Vi	  som	  genomför	  denna	  studie	  heter	  Soorai	  och	  Paulina	  och	  har	  valt	  att	  
studera	  vad	  som	  påverkar	  människor	  att	  avhålla	  sig	  från	  kriminalitet.	  För	  att	  
förbättra	  effektiva	  brottsförebyggande	  åtgärder,	  anser	  vi	  att	  det	  behövs	  mer	  
kunskap	  om	  människors	  egna	  erfarenheter	  om	  vad	  som	  motiverar	  till	  ett	  liv	  utanför	  
kriminalitet.	  Vi	  är	  därför	  intresserade	  av	  att	  veta	  vad	  just	  Du	  har	  för	  åsikter,	  tankar	  
och	  erfarenheter	  om	  att	  avhålla	  sig	  från	  kriminalitet.	  	  
	  
Studien	  kommer	  att	  baseras	  på	  individuella	  intervjuer	  som	  beräknas	  ta	  ca	  45	  till	  60	  
minuter.	  Intervjuerna	  kommer	  sedan	  att	  sammanställas	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  gör	  det	  
möjligt	  att	  härleda	  till	  någon	  enskild	  person.	  Varken	  namn	  eller	  andra	  
personuppgifter	  kommer	  att	  framgå	  i	  studien.	  Intervjun	  kommer	  med	  ditt	  samtycke	  
att	  spelas	  in	  och	  sedan	  hanteras	  på	  ett	  sätt	  där	  obehöriga	  inte	  får	  tillgång	  till	  
materialet.	  Materialet	  kommer	  endast	  att	  användas	  till	  denna	  studie.	  Ditt	  deltagande	  
i	  denna	  studie	  är	  helt	  frivilligt	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  välja	  att	  avbryta.	  Vid	  
medverkan	  i	  studien	  finns	  möjligheten	  att	  få	  en	  kopia	  på	  den	  färdiga	  studien.	  	  
	  
Dina	  erfarenheter	  är	  värdefulla	  för	  oss.	  Vi	  hoppas	  därför	  att	  du	  vill	  dela	  med	  dig	  av	  din	  
kunskap	  genom	  att	  delta	  i	  denna	  studie.	  	  
	  
	  
Om	  du	  har	  några	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  någon	  av	  oss.	  
Med	  vänliga	  hälsningar,	  	  
	  
	  
Paulina	  Åkring	   	   	   Soorai	  Shadman	  
paak1100@student.miun.se	  	   	   sosh1100@student.miun.se	  	  
	  
	  

Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid!	  
	  
	  
	  

� Jag	  samtycker	  till	  att	  delta	  i	  denna	  studie.	  
	  
Namn:	  _________________________________________	  Ålder:	  _____________	  
	  
Underskrift:	  _____________________________________	  Datum:	  ____________	  
	  
E-post eller telefonnummer:__________________________________________  

	  


