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När livet vänder 
en kvalitativ studie om upplevelser av att lämna en kriminell livsstil 

Elin Calderon & Jennifer Halldén∗ 

Abstrakt 
Introduktion: Brottslighet orsakar ett lidande för många individer och en stor 

ekonomisk kostnad för det svenska samhället. Med anledning av detta är det av stor vikt 

att samhället har kunskaper om vad som bidrar till att minska kriminella gärningar och 

återfallskriminalitet. Ett steg kan vara att undersöka vad som är av betydelse för att 

möjliggöra ett uppbrott från en kriminell livsstil. Syfte: Att undersöka vad personer med 

ett kriminellt förflutet upplever har varit av avgörande betydelse för att bryta med en 

kriminell livsstil. Därtill var syftet också att undersöka vilka faktorer som upplevdes 

vara värdefulla för att kunna upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Metod: En kvalitativ 

metod användes vid genomförandet. Totalt genomfördes åtta intervjuer med personer 

mellan 25 till 50 år. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide av 

semistrukturerad karaktär. Fyra intervjuer gjordes med deltagaren fysiskt närvarande 

och fyra via telefon. För analys av insamlad data användes en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: För uppbrott och upprätthållande ansågs det vara av avgörande betydelse att 

få stöd och bli omhändertagen av sin omgivning samt att nå en vändpunkt, vilken 

förändrade livets riktning. Den egna viljan till förändring, i samverkan med flertalet 

andra inre faktorer, visade sig vara värdefull för att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Därtill var det av stor vikt att få fortsatt stöd av sin omgivning samt att finnas i 

en fungerande livsmiljö, vilken på ett positivt sätt bidrog till upprätthållandet. 

Diskussion: Resultatet kopplas till tidigare forskning, teorin om sociala band samt ett 

perspektiv på upphörandet som en process. Diskussionen avslutas med förslag på 

fortsatt forskning.  

 

Nyckelord: Sociala band, Uppbrott, Upprätthållande, Vändpunkter. 

																																																													
∗ Elin Calderon & Jennifer Halldén har tillsammans ansvarat för alla delar i uppsatsen 
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Förord	

Vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till de personer som medverkat i 

denna studie. Tack för att Ni så generöst delat med Er av Er tid, kunskap och framförallt 

Era erfarenheter av att bryta med en kriminell livsstil. Att få ta del av Era livshistorier 

har varit oerhört givande och lärorikt. De kunskaper vi förvärvat tar vi med oss ut i 

framtida yrkesliv i hopp om att kunna göra skillnad i det återfallspreventiva arbete som 

bedrivs. Därtill vill vi med denna text uppmuntra Er till att fortsätta på den icke-

kriminella väg ni valt att börja vandra på. Ge aldrig upp! 

	

Tack också till vår handledare Helén Olsson för vägledning, kloka synpunkter och 

uppmuntran under skrivandets gång.  
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Bakgrund 

Inledning 
Vad som gör att människor begår brottsliga handlingar varierar (Brå, 2015). Vissa brott 

begås spontant medan andra begås efter noga övervägande och planering. Antalet 

anmälda brott har ökat med 16 procent under de senaste tio åren. År 2014 anmäldes lite 

över 1,4 miljoner brott, vilket är en ökning med tre (3) procent i jämförelse med året 

innan. Främst var det anmälningar avseende brott mot person, skadegörelsebrott och 

trafikbrott som ökade.  Dock kan det antal brott som anmäls skilja sig ifrån det faktiska 

antalet brott som begås. En ökning i brottsstatistiken behöver således inte innebära att 

det faktiska antalet brott ökar (Brå, 2015). Samtliga brott som är belagda med straff 

utgör den kriminalitet som finns utbredd över hela Sverige. Brottslighet orsakar ett 

lidande för många individer och en stor ekonomisk kostnad för det svenska samhället 

(Riksrevisionen [RiR], 2015). Med anledning av detta är det av stor vikt att samhället 

har kunskaper om vad som bidrar till att minska kriminella gärningar och 

återfallskriminalitet.	För att kriminaliteten ska minska kan ett steg vara att undersöka 

vad som är av betydelse för att möjliggöra ett uppbrott från en kriminell livsstil, för den 

enskilde individen. Genom att identifiera vilka faktorer som är betydelsefulla för 

uppbrottet kan Kriminalvården och andra stödjande myndigheter efter frigivning arbeta 

återfallspreventivt utifrån dessa faktorer i ett tidigt skede. På detta sätt kan det tänkas att 

rätt resurser kommer att riktas åt rätt håll, vilket kan leda till ett minskande antal 

människor som återfaller i brott i framtiden. Detta gynnar både samhället i stort och den 

enskilda individen, såväl personen som ägnar sig åt kriminalitet som den personen som 

blir utsatt för brott. För att lyckas identifiera dessa faktorer kan det tänkas viktigt att 

belysa hur vägen från kriminell till icke-kriminell kan te sig. Vem är då bättre lämpad 

att besvara denna fråga än någon som varit där själv och som klarat av att lämna en 

kriminell livsstil?  
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Denna studie utgår sålunda från åtta personers individuella upplevelser av att finna en 

väg bort från kriminalitet. Dessa människors livsberättelser kan inte bara skapa en 

förståelse för vad som krävs för att lämna en kriminell livsstil utan också för vad som 

krävs för att möjliggöra ett upprätthållande av en icke-kriminell livsstil. Detta med 

utgångspunkt från hur en person med kriminellt förflutet, själv, beskriver sin resa mot 

en förändrad livsstil. Studien kan även bidra med kunskaper till de som i sitt yrke möter 

människor som behöver stöd och hjälp i samband med frigivning. Ämnet har studerats 

tidigare och av många men måste fortfarande ses som en högst aktuell fråga i dagens 

samhälle mot bakgrund av det samhällsproblem som återfall i kriminalitet får anses 

vara.    

Återfall i brott 
Siffran för återfall i brott i Sverige är hög, i en rapport från Brå (2012b) visade statistik 

att 40 procent av alla individer som dömts för någon typ av brott, oavsett val av påföljd, 

återföll inom tre år. För de individer som hade avtjänat ett fängelsestraff var 

återfallsfrekvensen närmare 70 procent (Brå, 2012b). I en annan rapport från Brå 

(2012a) som studerade återfall i brott visade resultaten att ungefär hälften av alla 

återfallsbrott begås av cirka fem procent av samtliga lagförda personer. Denna mindre 

men mycket brottsaktiva grupp människor står därför för en stor andel av brotten som 

begås i samhället. I samma rapport visade resultaten att det var männen som stod för de 

flesta återfallen. Inom tre år var det över 45 procent av männen i åldrarna 18-44 som 

återföll. Vidare var det personer lagförda för narkotikabrott eller tillgreppsbrott som 

stod för den största andelen återfall. Dessa personer återföll också i störst utsträckning i 

samma brottskategorier, det vill säga tillgreppsbrott och brott mot narkotikastrafflagen 

(Brå, 2012a). Det är viktigt att ha i åtanke att statistik om återfall i brott inte är likställt 

med effekten av straff. Att återfallen ökar betyder således inte att de insatser som 

Kriminalvården tillsammans med andra myndigheter sätter in inte fungerar (Ekbom, 

Engström & Göransson, 2010). 

Svensk Kriminalvård  
Den svenska regeringen har givit Kriminalvården ett uppdrag att reducera antalet 

återfall i brott genom att förstärka insatserna i det återfallspreventiva arbetet 

(Regeringskansliet, 2015). Kriminalvården är en statlig myndighet som handhar svensk 
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kriminalvård och därmed verkställande av straff. Kriminalvården ansvarar för Sveriges 

häkten, fängelser och frivård och arbetar med olika sorters behandlingsprogram, 

motiverande samtal, sysselsättning, arbetsförberedande utbildningar samt en möjlighet 

för de intagna att förbättra deras avsaknad av utbildning (Kriminalvården, 2015b).  

Kriminalvårdens arbete grundar sig i en vision vars syfte är att under verkställigheten ge 

klienterna bättre förutsättningar till att leva ett liv fritt från kriminalitet och/eller 

missbruk. En vision som benämns ”Bättre ut” (Kriminalvården, 2015a). Dock räcker 

Kriminalvårdens ansvar enbart till insatser under verkställigheten. Utöver dessa insatser 

krävs sysselsättning, bostad och uppföljande insatser mot psykisk ohälsa och missbruk, 

där kommer andra huvudmän in (Ekbom et al. 2010). En person som vill bryta upp från 

en kriminell livsstil är vanligtvis i stort behov av olika stöd- och vårdinsatser. Detta då 

många av Kriminalvårdens klienter har svåra sociala problem, dålig skolunderbyggnad, 

bristande yrkesutbildning, svag anknytning till arbetsmarknaden, 

försörjningssvårigheter, stora skulder och en oordnad bostadssituation (Brå, 2012b). 

Dessutom är psykiska hälsoproblem fem gånger vanligare bland intagna än i 

normalbefolkningen. Så många som upp till 70 procent av de intagna har någon form av 

personlighetsstörning, ofta med samsjuklighet i form av missbruk/beroende. Cirka 30 

procent av de intagna beräknas ha neuropsykiatriska funktionshinder och då främst 

ADHD. Även i dessa fall förekommer samsjuklighet med missbruk och/eller annan 

personlighetsstörning (Ekbom et al., 2010). För att kunna erbjuda dessa individer ett 

professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd krävs särskilda insatser och att 

samhällets olika aktörer samverkar (Brå, 2012b). 

Tidigare forskning 

Varför återfaller människor i brott? 
Rydén-Lodi (2008) menar att människor som debuterar tidigt i kriminalitet tenderar att 

fortsätta begå kriminella gärningar över tid. Detsamma gäller en tidig debut i missbruk. 

Enligt Ekbom et al. (2010) leder återfall i missbruk hos en missbrukare med kriminell 

belastning också ofta till återfall i brott. Vissa forskare hävdar att umgänget spelar en 

stor roll för risken att en människa begår och återfaller i brott. Enligt Cottle, Lee och 

Heilbrun (2001) är ett antisocialt umgänge i sig en riskfaktor för att begå brott. Sampson 

och Laub (1993) menar istället att graden av anknytning till en antisocial vän är 

betydande för huruvida det kan ses som en riskfaktor eller inte. 
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I en rapport från Brå (2012a) visade resultaten att tidigare brottsbelastning var den 

faktor som hade starkast koppling till risk för återfall oavsett vilken åldersgrupp som 

studerades. Om den tidigare brottsbelastningen var omfattande ökade detta risken 

ytterligare. Kortfattat kan sägas att ju fler tidigare domar som fanns registrerade, desto 

större var risken för att återfalla i brott. Samma rapport visade också på tydliga samband 

mellan återfall i brott och social och/eller ekonomisk bakgrund. Låg utbildningsnivå 

och/eller inkomst hos föräldrarna ökade risken för återfall i brott. Om dessa faktorer 

även kombinerades med ett missbruk ökade sannolikheten ytterligare (Brå, 2012a).  I en 

studie av Nilsson (2002) framkom liknande resultat. Resultatet visade bland annat att 

det fanns tydliga samband mellan återfall i brott och problem inom flera olika områden 

så som avsaknad av utbildning och arbete. Återfall i brott kunde dessutom kopplas till 

ett aktivt missbruk, ett antisocialt umgänge samt tidigare brottsbelastning (Nilsson, 

2002). 

Varför	slutar	människor	att	begå	brott?	
Enligt Aresti, Eatough & Brooks-Gordon (2010) kan beslutet att lämna det kriminella 

livet bakom sig ibland vara en fråga om liv eller död för en person. Det kan handla om 

att personen har ”nått botten” vilket kan leda till ångest, som i sin tur leder till 

ifrågasättande av sin egen existens. I en delstudie ur doktorsavhandlingen ”Lyckas mot 

alla odds” har Rydén-Lodi (2008) studerat upphörandet av brott innan och efter 

frigivning, detta genom en longitudinell studie med 100 vuxna män som begått brott 

flertalet gånger. I denna studie fann man ett antal faktorer som möjliggjorde ett uppbrott 

från en kriminell livsstil. Det var av stor vikt att personen hade en egen bostad, att det 

fanns någon form av prosocialt stöttande nätverk samt att det inte fanns ett pågående 

missbruk. Därutöver framkom också att det var betydelsefullt att personen engagerade 

sig i någon form av sysselsättning, då helst ett arbete som också genererade i en 

ekonomisk inkomst. De personer som lyckades få anknytning till arbetsmarknaden efter 

avslutat fängelsestraff hade således en mer gynnsam framtidsutsikt än andra att inte 

återfalla i brott. Något som är i enlighet med Savolainen (2009) och Skardhamar och 

Telle (2009) som fann att perioder av anställning i arbete var förknippat med minskad 

återfallsrisk efter avtjänat fängelsestraff. Även Ouimet och Le Blanc (1996) menar att 

människor som har ett arbete tenderar att kunna bryta med en kriminell livsstil i större 
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utsträckning än de som inte har ett arbete. Rydén-Lodi (2008) menar vidare att en ökad 

mognad, förändrade värderingar kring brott samt en uppluckring av den kriminella 

identiteten också är av betydelse för att kunna bryta med en kriminell livsstil. I en 

kvalitativ studie fann Burnett (2004), i likhet med redan nämnda studier, att de personer 

som lyckades bryta med en kriminell livsstil hade en mer ordnad tillvaro i form av 

arbete, sunda relationer och mindre missbruk. Dessa personer tenderade också att vara 

mer motiverade till förändring än de personer som återföll i brott. Gällande missbruk 

fann Nilsson, Estrada och Bäckman (2014) att graden av inblandning i registrerad 

brottslighet minskade med tiden för de deltagare som slutade missbruka droger.  

Enligt en kvantitativ undersökning av Kerr, Capaldi, Lee, Wiesner och Pears (2011) var 

giftermål och att skaffa barn något som möjliggjorde ett uppbrott från en kriminell 

livsstil. Även Warr (1998) tillskriver giftermålet betydelse vid upphörandet av brott 

men menar att det inte är giftermålet i sig som är orsaken till uppbrottet utan snarare att 

giftermålet leder till att individen skiftar umgänge från ett kriminellt umgänge till ett 

umgänge med sin partner. Något som i sin tur leder till att interaktionen med tidigare 

umgänge minskar samt att såväl motivationen till som möjligheterna att begå brott 

minskar (Warr, 1998).  

Upphörande av kriminalitet och vändpunkter 
Desistance är ett begrepp som oftast används på engelska med anledning av att det inte 

finns någon bra svensk direktöversättning till begreppet. I den aktuella studien avser 

begreppet desistance att referera till upphörandet av kriminalitet – då en individ helt 

upphör med kriminalitet kan han eller hon ha uppnått desistance (Laub & Sampson, 

2003). Vidare kan det vara svårt att fastställa när och/eller om en individ uppnått 

desistance då en individ kan börja begå brott igen även efter många års uppehåll av 

brottslig aktivitet (Laub & Samspon, 2003). Därtill menar också Maruna (2001) att det 

finns en svårighet i att fånga desistance som fenomen i empirisk data. Detta med 

anledning av att en individ kan begå brott med en hög grad av skicklighet och därför 

undgå att bli lagförd för nya brott under en längre period. Att en individ inte bli lagförd 

för brott behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att denne har uppnått desistance. 

Maruna (2001) menar vidare att desistance bör ses som en process, istället för att 

isoleras till en enskild händelse. Denna process innebär att individens kriminella 

aktivitet minskar gradvis och ständigt bearbetas av individen själv. För att förstå 
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desistance, menar Carlsson (2012) att begreppet vändpunkter kan vara användbart. 

Enligt Sampson och Laub (1993) är vändpunkter specifika händelser som förändrar 

livets riktning. Att vändpunkter kan vara användbart för att förstå desistance beror på att 

det är inriktat på dessa händelser som förändringar uppstår. Således är vändpunkter 

indirekt relaterat till förändringar i kriminalitet (Carlsson, 2012).  

Teoretisk referensram 
Denna studies resultat kommer att diskuteras med utgångspunkt från Hirschi’s (1969) 

teori om sociala band. En teori som i huvudsak utgår från att det är de sociala band en 

människa har till det konventionella samhället som är avgörande för att en människa 

avhåller sig från att begå och/eller återfalla i brott. Att denna teori anses vara tillämpbar 

beror på att syftet med studien är att fokusera på vad som bidragit till att respondenterna 

kunnat bryta med en kriminell livsstil, samt vad som bidrar till att de klarar av att 

upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Ett perspektiv på upphörandet som en process 

samt två faser i denna process inkluderas också. Detta med anledning av att teorin om 

sociala band endast tar hänsyn till den yttre sociala kontrollen medan teorin om 

upphörandeprocesser även tar hänsyn till inre faktorer så som individens egen 

motivation till att vilja förändras. Därutöver överensstämmer teorin om 

upphörandeprocesser med tidigare forskning på området, som antyder att upphörandet 

av kriminalitet är en långvarig process.  I nästkommande avsnitt följer en beskrivning 

av dessa teoretiska utgångspunkter.  

Teorin om sociala band 
Enligt Hirschi (1969) innebär teorin om sociala band att individer som har starka band 

till samhället inte begår brott. Sociala band förklaras som relationer mellan individer, 

grupper och samhällsinstitutioner. Brottslighet förklaras således som ett resultat av 

svaga sociala band. Teorin om sociala band delas in i fyra olika delar vilka är: 

anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse. Vidare förklaras att ju starkare en 

individ är kopplad till det konventionella samhället genom något av dessa fyra band, 

desto större är sannolikheten att samma individ också är knuten till de andra delarna. 

Delen om anknytning avser den mentala och emotionella kopplingen till andra 

människor, grupper och aktiviteter så som familj, vänner och skola. Denna del handlar 

också om hur sårbara människor är inför andras åsikter och känslor. Risken att en 

människa begår brott blir således mindre om denne har starka band till andra människor 
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som är väl etablerade i samhället. Delen om åtaganden handlar om vilka investeringar 

en människa själv gör i samhället. För att uppnå olika mål i livet investerar en människa 

både tid, pengar och energi. Om en människa planerar att begå brott måste denne väga 

fördelarna som brottet ger mot riskerna att förlora de tidigare investeringarna. 

Delaktighet i aktiviteter, så som skola, jobb och fritidsaktiviteter gör att möjligheterna 

att begå brott minskar. Den sista delen som benämns övertygelse, handlar om i vilken 

grad människan tycker att samhällets lagar och normer är legitima. Ju mindre en individ 

är övertygad om att samhällets lagar och normer är legitima, desto större är risken för att 

samma individ också begår brott (Hirschi, 1969). 

Upphörandeprocess med två tillhörande faser 
Sampson och Laub (2001) skiljer på att sluta begå brott och upphörandeprocessen. 

Detta resonemang ligger i linje med Maruna (2004) som menar att uppbrottet från en 

kriminell livsstil är en process som påverkas av flertalet olika faktorer, som inte 

ensamma kan garantera en persons upphörande med kriminalitet. I denna 

upphörandeprocess beskrivs två faser, vilka benämns: primärt upphörande och 

sekundärt upphörande (Sampson & Laub, 2001; Maruna, 2004). Det primära 

upphörandet kan härledas till en person som begår upprepad brottslighet och är mellan 

två brott, eller en person som endast begår ett brott och inte gör om det igen. Således 

handlar det primära upphörandet endast om att en individ inte begår brott. Det 

sekundära upphörandet kan härledas till en person som gör ett medvetet val att sluta 

begå brott. Detta beskrivs som en lång process vilken kräver en förändring av personens 

identitet, från kriminell till icke-kriminell. Vidare hävdas att såväl förändringar i den 

sociala miljön som vändpunkter kan leda till att en person förflyttas in i den andra fasen. 

Dock är denna förflyttning inte bara en automatisk reaktion på de förändringar som sker 

utan kräver alltid ett aktivt val från personen ifråga. Upphörandet påverkas således både 

av individens egen beslutsamhet och av den sociala kontrollen i ett samspel. En del kan 

dock inte ensam leda till en långvarig effekt om den andra delen saknas (Sampson & 

Laub, 2001; Maruna, 2004). 
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Operationalisering av begrepp 

Uppbrott 
Definieras i den aktuella studien som det inledande beslutet att sluta begå brott. 

Uppbrottet härleds till den process som benämns ”primärt upphörande” i teorin om 

upphörandeprocesser. 

Upprätthållande 
Definieras i den aktuella studien som det som sker efter det inledande beslutet att sluta 

begå brott. En lång process som är pågående under individens liv. Upprätthållandet 

härleds till den process som benämns ”sekundärt upphörande” i teorin om 

upphörandeprocesser.  

Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka vad personer med ett kriminellt förflutet 

upplever har varit av avgörande betydelse för att bryta med en kriminell livsstil. Därtill 

var syftet också att undersöka vilka faktorer som upplevdes vara värdefulla för att kunna 

upprätthålla en icke-kriminell livsstil.  

 

Metod 
Vilken forskningsmetod som väljs beror enligt Ahrne och Svensson (2011) på vad man 

vill ha svar på genom sin forskning. Ahrne och Svensson (2011) menar vidare att det 

finns frågor som bara kan besvaras genom kvalitativa studier. Främst handlar det om 

frågor som berör enskilda individers upplevelser av olika företeelser. Med anledning av 

att syftet med denna studie var att studera vad personer med ett kriminellt förflutet 

upplever har varit av avgörande betydelse för att bryta med en kriminell livsstil, samt 

vad de därefter ansåg som värdefullt för att upprätthålla en icke-kriminell livsstil, 

användes en kvalitativ metod vid genomförandet av denna studie. 

Urval  
För att göra genomförandet av denna studie möjlig ämnade undersökarna att finna åtta 

till tio personer med ett kriminellt förflutet som skulle vilja delta i en intervju.  Ett 

kriminellt förflutet likställdes i denna studie med att tidigare ha dömts för brott minst 
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två gånger1. Ytterligare faktorer som togs i beaktande vid urvalet av respondenterna2 var 

ålder och när de senast dömdes för ett brott. Undersökarna ämnade finna deltagare som 

var 25 år eller äldre, som inte hade dömts för brott under det senaste året, det vill säga 

under år 2015, och som inte var misstänkta för nya brott eller väntade nya åtal.	Att 

undersökarna valde att sätta en minimigräns på 25 år på de deltagande i studien berodde 

på att det skulle vara tydligt att det var vuxna och inte ungdomar som studerades. Det 

fanns ingen maxgräns för åldern på deltagarna men den äldsta som deltog var 50 år 

gammal. För att få tillgång till det antalet respondenter som behövdes och som 

dessutom mötte de nämnda inklusionskriterierna, valde undersökarna att göra ett 

bekvämlighetsurval vilket enligt Jacobsen (2007) innebär att de som är enklast att få tag 

på innefattas i studien. Undersökarna valde först att kontakta Kriminellas revansch i 

samhället (KRIS). Detta är en svensk organisation som innefattar flertalet föreningar 

runt om i Sverige, grundat av människor med ett kriminellt förflutet, vars syfte är att 

hjälpa människor som friges från fängelset att leva ett liv utan kriminalitet och/eller 

droger (KRIS, u.å.). Att undersökarna valde att kontakta KRIS berodde på att det antogs 

att just dessa personer hade god kännedom om den företeelse som skulle studeras och 

att de därför kunde ge mycket rik och värdefull information. Genom KRIS hemsida 

hittades kontaktinformation till de olika föreningarna i organisationen. Efter 

mailkorrespondens med flertalet föreningar inom KRIS fick undersökarna kontakt med 

en koordinator på en av KRIS föreningar i Sverige som sedan fungerade som 

”gatekeeper” för att komma i kontakt med respondenter till studien. Genom 

koordinatorn fick undersökarna tillgång till fyra respondenter från KRIS föreningar runt 

om i Sverige. Genom en kontakt som arbetar med uppsökande verksamhet i en av 

Sveriges kommuner hittades ytterligare fyra respondenter. Av koordinatorn på KRIS 

och kontaktpersonen från kommunen fick undersökarna tillgång till de olika 

intervjudeltagarnas uppgifter, så som namn och telefonnummer för att sedan kunna ta 

kontakt med dem.  Ett informationsbrev skickades ut till samtliga potentiella deltagare 

innan de slutligen valde om de ville delta i studien eller ej (Appendix A). De personer 

som mötte de nämnda inklusionskriterierna och som gav sitt medgivande att delta i 

																																																													
1 Enligt Sveriges Domstolar (2014) finns dessa påföljder av brott: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, 
fängelse, rättspsykiatrisk vård, ungdomstjänst, ungdomsvård eller sluten ungdomsvård. Olika påföljder 
kan dömas ut enskilt eller kombineras med varandra.  
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studien var uteslutande män. Undersökarna har således inte medvetet exkluderat 

kvinnor ur studien. Gemensamt för de personer som deltog i denna studie var att 

samtliga hade erfarenheter av ett långvarigt missbruk samt att de på ett eller annat sätt, 

haft kontakt med Kriminalvården och andra stödjande myndigheter i samhället.  

Genomförande 
För att samla in data genomfördes individuella semi-strukturerade intervjuer. En 

flexibel intervjumetod där undersökaren utformar intervjun utifrån olika områden som 

ska täckas av under intervjun men ändå har möjlighet att ställa frågor utanför de redan 

förutbestämda (Jacobsen, 2007).  I den aktuella studien utformades en intervjuguide 

(Appendix B) innan intervjuerna genomfördes. Denna intervjuguide skulle svara upp 

mot syftet. Intervjuguiden bestod av öppna frågor för att minska risken att undersökarna 

skulle styra respondenterna i en viss riktning. När intervjuguiden utformats 

genomfördes en pilotintervju för att kontrollera att frågorna besvarade studiens syfte 

samt för att undvika att frågorna missuppfattades av respondenterna (Kvale, 1997). 

Pilotintervjun fortlöpte utan problem varför den också inkluderades i studiens resultat. 

Intervjuerna genomfördes med en deltagare i taget istället för att intervjua deltagarna i 

grupp. Detta gjordes dels för att undvika att respondenterna påverkades av varandra 

men också för att undvika att någon av respondenterna hamnade i skymundan. På detta 

sätt riktades fokus åt den enskilda individens tolkningar, upplevelser och åsikter om den 

företeelse som studerades. Inför varje intervju informerades varje intervjudeltagare 

muntligen återigen om det som framgått i informationsbrevet som tidigare skickats ut. 

Innan formen för intervjuerna valdes vägdes för- och nackdelar med telefonintervjuer 

och intervjuer med deltagaren fysiskt närvarande. Jacobsen (2007)  menar att intervjuer 

med deltagaren fysiskt närvarande är mycket kostnadskrävande och att telefonintervjuer 

i sin tur sparar in på de ekonomiska resurserna. En nackdel med telefonintervjuer kan 

dock vara att det finns en svårighet i att skapa personlig kontakt med respondenten samt 

att undersökaren missar respondentens kroppsspråk. Undersökarna valde att genomföra 

fyra intervjuer per telefon och fyra intervjuer med deltagaren fysiskt närvarande med 

anledning av att de olika intervjudeltagarna befann sig utspritt runt om i Sverige. De 

som befann sig i nära angränsande geografiskt område intervjuades personligen medan 

de som befann sig längre bort intervjuades via telefon. Att genomföra samtliga 

intervjuer med deltagaren fysiskt närvarande hade medfört att undersökaren skulle 
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behövt förflytta sig rent fysiskt runt om i Sverige vilket ansågs alltför krävande såväl 

ekonomiskt som tidsmässigt. Intervjuerna delades upp mellan undersökarna då 

undersökarna befann sig i olika städer under genomförandet av intervjuerna. Varje 

undersökare genomförde således fyra intervjuer var. Den ena undersökaren genomförde 

telefonintervjuerna (JH) och den andra de övriga fyra intervjuerna med deltagaren 

fysiskt närvarande (EC). Den av undersökarna som genomförde telefonintervjuer kom 

överens med varje enskild respondent om en tid som fungerade för båda parter. Sedan 

ringde undersökaren upp respondenterna på den angivna tiden. Den undersökare som 

genomförde intervjuerna med deltagaren fysiskt närvarande lät respondenten bestämma 

plats för intervjun vilket medförde att respondenten själv kunde välja en för denne 

naturlig och trygg miljö. För att respondenterna skulle komma igång och prata och 

känna sig mer bekväma innan frågorna kring det studerade området ställdes, inleddes 

samtliga intervjuer med att respondenterna ombads berätta lite kort om sig själva. Sedan 

fortlöpte intervjuerna med den fastställda intervjuguiden som stöd. Följden på frågorna i 

intervjuguiden anpassades när det väl krävdes utifrån den intervju som genomfördes. 

För att undvika att undersökarna blev distraherade av att anteckna under intervjun samt 

för att möjliggöra att undersökarna skulle kunna gå tillbaka och lyssna och reflektera 

efteråt användes mobiltelefoner som ljudupptagningsinstrument. Varje intervju varade i 

ungefär 20 till 45 minuter. Något som uppmärksammades som en skillnad mellan de 

båda intervjuformerna var att de intervjuer som genomfördes via telefon tenderade att 

tidsmässigt vara kortare än de som genomfördes med deltagaren fysiskt närvarande. En 

möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att vid en intervju med deltagaren fysiskt 

närvarande har samtalet en större möjlighet till att bli mer personligt än vid ett samtal 

som sker via telefon. Respondenterna gavs möjlighet att kontakta undersökarna i 

efterhand om de skulle ha några kompletterande svar eller övriga funderingar. Dock var 

det ingen av de deltagande intervjupersonerna som hörde av sig efter att intervjuerna 

hade genomförts. Ljudfilerna från varje enskild intervju lyssnades av och 

transkriberades till text i så nära anslutning till intervjun som möjligt. Det transkriberade 

materialet uppgick sammanlagt till 63 sidor skriven text. 
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Analys  

Det transkriberade materialet analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Enligt Lundman och Graneheim-Hällgren (2008) fokuserar den 

kvalitativa innehållsanalysen på tolkning av texter. Att analysen utgått från en induktiv 

ansats innebär att undersökarna förutsättningslöst analyserat den transkriberade texten. 

Analysen av det insamlade materialet har genomförts utifrån Lundman och Graneheim- 

Hällgrens (2008) beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysens olika steg. Analysen 

utgick från de två inledningsvis, framträdande domänerna ”uppbrott” och 

”upprätthållande”. Dessa två domäner var i ett första skede av analysarbetet, till hjälp 

för att strukturera upp innehållet i datamaterialet. Nedan följer en beskrivning av hur 

analysens olika steg beaktats av undersökarna i den aktuella studien. 

Steg 1: De transkriberade intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för att 

undersökarna skulle få en känsla för helheten. 

Steg 2: Meningsbärande enheter, det vill säga, meningar som ansågs relevanta för syftet 

plockades ut. 

Steg 3: I syfte att förkorta texten och göra den mer lätthanterlig utan att det faktiska 

innehållet gick förlorat kondenserades de meningsbärande enheterna. 

Steg 4: De kondenserade meningsbärande enheterna tilldelades en kod som på ett 

kortfattat sätt beskrev dess innehåll. 

Steg 5: Alla koder skrevs in i ett gemensamt dokument för att göra arbetet mer 

lättöverskådligt. Sedan bildades kategorier av flera koder med liknande innehåll. 

Steg 6: Övergripande teman formulerades av de kategorier som bildats. Dessa teman 

avspeglade den röda tråden av mening som var återkommande i flera kategorier.  

Sammantaget identifierades fyra (4) teman, vilka var: ”Att få stöd och bli 

omhändertagen”, ”Att nå en vändpunkt”, ”Att vilja förändra” samt ”Att finnas i en 

fungerande livsmiljö”. Under analysarbetets gång visade det sig finnas en svårighet i att 

skilja mellan de två domänerna ”uppbrott” och ”upprätthållande”. Samma faktorer som 

ansågs avgörande för uppbrottet kunde således också vara avgörande för 

upprätthållandet. Lundman & Graneheim-Hällgren (2008) menar att underkategorier, 



17 
	

kategorier, eller teman ibland kan gå in i varandra, särskilt när det handlar om 

människors upplevelser.  

I tabellen nedan presenteras ett exempel på hur analysen är genomförd. 

 

Etiska överväganden 
Undersökarna har flertalet gånger under genomförandet av denna studie ställts inför 

etiska överväganden och behövt göra etiska ställningstaganden. Vid dessa tillfällen har 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer varit vägledande. De etiska principer som 

tagits i beaktning under studiens genomförande benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet har beaktats genom att deltagarna vid flertalet tillfällen under 

studiens gång, dels vid den första kontakten och dels vid intervjutillfället, fått 

	
	
	
	
	
	
	

	

“Programmet 
“Kriminalitet som 
livsstil” var väl det 
som gjorde att jag 
kände att jag inte 
ville mera. Efter jag 
gjorde det där 
krimprogrammet så 
kände jag att jag var 
färdig liksom.”	

En stödinsats 
hjälpte mig att 
komma på andra 
tankar.	

Stöd och 
omhänder-
tagande	

Stöd från 
omgivningen	

Att få stöd och bli 
omhändertagen 
	

“Jag träffade en tjej 
som jag blev jättekär 
i direkt. Då 
bestämde jag mig för 
att jag ville sluta 
med allt och lämna 
det kriminella livet 
bakom mig.”	

Träffade en tjej 
och bestämde mig 
för att lämna det 
kriminella livet         	

En partner 
gjorde att jag 
bestämde mig	

Positiv 
händelse	

Att nå en 
vändpunkt	

”Man måste ju vilja 
själv, utan viljan går 
det ju aldrig. Man 
måste ha en vilja 
helt för att sluta med 
kriminalitet och 
vända det livet.”	

En vilja till 
förändring måste 
finnas för att 
kunna bryta med 
kriminalitet		

En vilja till 
förändring	

Vilja	 Att vilja förändra	

“Jag har haft syskon 
och föräldrar som 
funnits för mig, som 
inte har problem 
med varken 
kriminalitet eller 
droger.”	

Har haft syskon 
och föräldrar som 
inte har problem 
med varken 
kriminalitet eller 
droger	

Familjenätverk 
utan kriminalitet 
och droger	

Miljö utan 
kriminalitet 
och droger	

Att finnas i en 
fungerande 
livsmiljö	
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information om studiens syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet skedde på frivillig 

grund och att de när som helst under tiden hade rätt att avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet har beaktats genom att deltagandet i studien har skett med de personer 

som själva velat delta. Vidare har respondenterna själva ägt rätten att bestämma över 

vilka villkor de velat delta under. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att 

respondenterna innehaft rätten att bevara sitt privatliv, det vill säga, att det inte gått att 

urskilja någon av personerna från de data som samlats in. Ytterligare åtgärder som 

gjordes för att uppfylla kravet om konfidentialitet var att de rådata som erhölls från de 

inspelade intervjuerna fördes över till en privat hårddisk, där endast undersökarna hade 

tillgång till dem samt att allt material som skulle kunna tänkas härledas till respektive 

deltagare raderats under transkriberingsprocessen. Nyttjandekravet har beaktats genom 

att de insamlade uppgifterna endast använts för forskningsändamål. Uppgifterna har 

således endast använts av undersökarna i denna studie och kommer inte att användas 

eller utlånas för annat bruk. Därutöver fick samtliga deltagare, genom 

informationsbrevet, information om att insamlad data skulle komma att presenteras i 

form av en uppsats. 

Beaktande av förförståelse 
Enligt Davies och Hughes (2014) har alla forskare oavsett vilket ämne som studeras en 

benägenhet att anta ett partiskt perspektiv, som är influerat av forskarens egen bakgrund 

och tidigare erfarenhet inom ämnet. Undersökarna i denna studie har sedan två år 

tillbaka varit anställda inom Kriminalvården och arbetat som kriminalvårdare på två 

olika anstalter med olika säkerhetsklass i Sverige, bland annat som kontaktpersoner till 

klienter som verkställt ett fängelsestraff. Detta uppdrag innebär att arbeta mot andra 

myndigheter i samhället för att klienten ifråga skall komma ”Bättre ut” och få så mycket 

som möjligt av stöd med sig vid frigivning. Med anledning av ovanstående kan det 

antas att undersökarna i denna studie hade en viss förförståelse inom området som 

studerades. Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) kan förförståelsen inom ett ämne vara 

både till för- och nackdel för undersökarna. En fördel är att förförståelsen kan komma 

att ligga till grund för en god interaktion med deltagarna i studien samt en bättre 

förståelse av den företeelse som studeras. En nackdel är att den kan komma att påverka 

såväl tillvägagångssätt som resultat (Sjöberg & Wästerfors, 2008).  Undersökarna i den 

aktuella studien var redan innan studien påbörjades medvetna om att förförståelsen 
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kunde komma att påverka studiens resultat. Något som har gjort att undersökarna varit 

extra vaksamma och försökt anta en så objektiv ställning som möjligt för att analysera 

det insamlade materialet. Detta med utgångspunkt från respondenternas svar och inte 

utifrån personliga erfarenheter eller upplevelser. Dock anser undersökarna att 

förförståelsen varit till fördel i denna studie då de samlade erfarenheterna inom området 

varit gynnande i förståelsen för och kontakten med deltagarna.  

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Enligt Lundman och Graneheim-Hällgren (2008) syftar all forskning till att finna ny 

kunskap men ofta finns det flera alternativa tolkningar och inte endast en sanning. För 

att påvisa trovärdigheten i ett resultat krävs det därför att undersökaren vidtar olika 

åtgärder. Inom kvalitativ forskning används bland annat begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att förklara hur trovärdigt ett resultat är (Lundman 

& Graneheim-Hällgren, 2008). 

 

Giltighet beaktar enligt Lundman och Graneheim-Hällgren (2008) bland annat frågan 

om huruvida studien mäter det som är avsett att mätas. För att den aktuella studien 

skulle kunna uppnå en hög grad av giltighet var det således av stor vikt att undersökarna 

studerade det som var avsett att studeras, det vill säga: vad personer med ett kriminellt 

förflutet upplever har varit av avgörande betydelse för att bryta med en kriminell 

livsstil, samt vad de därefter ansåg som värdefullt för att upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Ett sätt att säkerställa detta var att utforma intervjuguiden som sedan låg till 

grund för de intervjuer som genomfördes. Att utforma en intervjuguide innan 

intervjuerna genomfördes gjorde att undersökarna kunde gå igenom frågorna flertalet 

gånger för att undersöka att syftet skulle kunna besvaras med de frågor som 

intervjuguiden innehöll. Ytterligare en aspekt i frågan om studiens giltighet är huruvida 

studien är transparent, eller ej. Syftet med transparens är att studien skall kunna 

diskuteras och kritiseras av andra (Ahrne & Svensson, 2011). För att öka transparensen i 

den aktuella studien har undersökarna ämnat ge en så fullständig och uttömmande bild 

som möjligt av samtliga delar i forskningsprocessen. Ytterligare ett försök att ge 

transparens har varit att beskriva analysprocessen så tydligt som möjligt samt att 

dessutom illustrera de olika stegen i processen i en tabell. 
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Tillförlitlighet innebär bland annat att flera undersökare ska kunna komma fram till 

samma slutsatser och tolka den data som samlats in på liknande sätt. Detta beaktade 

undersökarna i denna studie genom ett så kallat konsensusförfarande, vilket enligt 

Lundman och Graneheim- Hällgren (2008) innebär att undersökarna tillsammans 

reflekterar och diskuterar under tolkningen av det insamlade datamaterialet för att nå 

samstämmighet. I denna studie har båda undersökarna läst samtliga intervjuer flertalet 

gånger och genomfört analysen tillsammans. Något som har gjort att undersökarna 

diskuterat olika möjligheter till tolkning, vilket i sin tur lett till en ökad tillförlitlighet 

gällande den analys som genomförts och det resultat som presenterats.  

 

Överförbarhet beaktar enligt Lundman och Graneheim- Hällgren (2008) frågan om i 

vilken utsträckning ett resultat kan överföras till andra grupper och/eller situationer. Det 

finns en svårighet i att överföra de resultat som framkommit i denna studie, då 

sannolikheten att få samma resultat om studien genomförs med andra deltagare och/eller 

i andra kontexter är låg. Detta är inte heller syftet med den aktuella studien då den 

endast undersöker de åtta (8) deltagande personernas upplevelser av att bryta med en 

kriminell livsstil. Dock, föreskriver Graneheim och Lundman (2004) att det är de 

människor som tar del av ett resultat som har tolkningsföreträde kring huruvida ett 

resultat är överförbart till andra kontexter eller inte. T.ex. om människor med 

missbruksproblematik eller människor med psykisk ohälsa upplever att de känner igen 

sig i dessa deltagares berättelser, så kan detta resultat även anses vara överförbart till 

andra kontexter. 

 

Resultat  
Ur respondenternas berättelser gick det att urskilja vad som varit av avgörande 

betydelse för att bryta med en kriminell livsstil. Därutöver framkom olika faktorer som 

varit värdefulla för att upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Analysen mynnade ut i 

fyra (4) olika teman. Dessa fyra teman var; ”Att få stöd och bli omhändertagen”, ”Att nå 

en vändpunkt”, ”Att vilja förändra” samt ”Att finnas i en fungerande livsmiljö”. Var och 

ett av dessa fyra (4) teman kommer att presenteras nedan. Under respektive tema 

redogörs för huruvida temat är relaterat till uppbrott och/eller upprätthållande. De 

meningar som tagits bort ur citaten markeras med ( ... ).  
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Tema 1: Att få stöd och bli omhändertagen  
Flertalet respondenter beskrev att det stöd som de fått har varit av avgörande betydelse 

för att kunna bryta med en kriminell livsstil. Detta stöd kunde ta sig olika uttryck och 

komma från såväl myndigheter och organisationen KRIS som familj, vänner och 

arbetskollegor. Detta stöd beskrevs också som värdefullt för att respondenterna skulle 

kunna klara av att upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Gällande myndighetsstöd 

kände respondenterna att de fått det stöd som de efterfrågat av de myndigheter som de 

träffat under tiden för avtjänat straff, men även efter det att de avtjänat sitt straff. Det 

kunde handla om olika myndigheter i samhället så som Kriminalvården eller 

Socialtjänsten, som erbjudit någon typ av stöd i form av en specifik hjälpinsats, så som 

ett behandlingsprogram mot kriminalitet eller hjälp med boende och/eller ekonomi. 

Dessa stödinsatser visade sig i vissa fall vara avgörande för att respondenterna skulle 

kunna ta det inledande beslutet att förändra sina liv. På följande sätt beskrev två av 

respondenterna betydelsen av myndighetsstödet: 

“Programmet ´Kriminalitet som livsstil´ var väl det som gjorde att jag kände att 
jag inte ville mera. Efter jag gjorde det där krimprogrammet så kände jag att jag 
var färdig liksom.” (Intervju 4)  
 

“( ... ) Kriminalvården stöttade mig med olika saker, med olika program och de 
trodde på mig.” (Intervju 6)  
 

I processen att bryta en kriminell livsstil kunde det även handla om stöd från specifika 

andra som inte bara visat omtanke utan också ställt krav på att en förändring behövde 

ske. Oftast var detta en familjemedlem eller någon annan som ansågs som en viktig och 

betydelsefull, närstående person. En intervjudeltagare beskrev att stödet från en syster 

hade varit av avgörande betydelse för att kunna bryta med en kriminell livsstil:  

  

“En som alltid betytt väldigt mycket för mig är min syrra. Jag sökte mig till henne 
och bad henne om hjälp och hon undrade vad jag ville ha hjälp med och 
ifrågasatte om jag klarade av att hålla mig borta från kriminalitet och droger. 
Hon ställde krav på mig, att jag inte fick komma hem till henne eller ha kontakt 
med henne om jag inte tog tag i mitt liv ( ... )” (Intervju 3) 
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En annan respondent berättade om en betydelsefull vänskap som bidrog till en insikt 

om att det krävdes en förändring:  

 
“Sen hade jag en kompis faktiskt. Han hälsade på mig på polisstationen då när 
jag satt häktad sista gången och jag tror det var han som sa till mig: nu är det 
dags att lägga ner den här karriären, nu är det dags att börja bry dig och ta hand 
om dig själv. Han var och hälsade på mig några gånger och det var någonting 
som fastnade i mig när han sa så.” (Intervju 8)  

 

Att få fortsatt stöd av familj, vänner och arbetskollegor i upphörandeprocessen då 

respondenterna tagit det inledande beslutet att bryta med en kriminell livsstil, beskrevs 

av samtliga deltagare som mycket värdefullt för att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Gemensamt för dessa stödjande personer var att de utgjordes av ett nätverk av 

personer som var fria från kriminalitet och droger, och som var väl etablerade i 

samhället. Ofta handlade det om att stödet från denna omgivning hjälpte respondenterna 

att komma på andra tankar, och fundera i nya banor när den egna motivationen inte 

kändes tillräcklig. Två av respondenterna berättade:  

 

”Jag har jättemycket stöd av mina kollegor och får stöd av andra vänner som 
är fria från kriminalitet och droger.” (Intervju 8)  

 

“Jag har haft ett ganska bra socialt nätverk runt omkring mig som funnits för 
mig, som inte har problem med varken kriminalitet eller droger. Normala 
människor om man säger. Jag har haft båda mina syskon och mina föräldrar runt 
omkring mig.”(Intervju 7)  

 

Det var tydligt att de respondenter som haft kontakt med organisationen KRIS tillskrev 

organisationen en betydande roll för såväl uppbrottet från en kriminell livsstil som 

upprätthållandet av en icke-kriminell livsstil. Främst handlade det om en känsla av att 

tillhöra någonting, att få vara en del av ett sammanhang. När respondenterna 

introducerades för KRIS fick de träffa andra som de kunde identifiera sig med, som levt 

liknande liv och visste vad de gått igenom. Organisationen erbjöd även en del av 

respondenterna möjlighet till sysselsättning i form av praktik vilken kunde mynna ut i 

en anställning. En av intervjudeltagarna beskrev betydelsen av KRIS på följande sätt:  
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“( … ) När jag kommer in där första dagen så bara välkomnar dom mig med 
öppna armar. Dom kramar mig till och med och säger att det är kul att jag är där 
och frågar om jag är hungrig eller behöver något. De brydde sig. Tog med mig på 
saker. Först blev jag lite rädd för det var ju igen som kommit och gett mig en 
kram utan anledning förr ( … ) Jag började trivas och kände att jag tillhörde 
något bra för en gångs skull.” (Intervju 3)  
  

Tema 2: Att nå en vändpunkt  
Samtliga intervjudeltagare berättade om händelser i sina liv som påverkat uppbrottet 

från den kriminella livsstilen. Dessa händelser beskrevs som vändpunkter och kunde 

vara av både positiv och negativ karaktär. Flertalet av händelserna som beskrevs 

tenderade att påverka respondenternas liv negativt. Dessa händelser eller situationer 

ledde till att respondenterna började fundera och reflektera över hur de levde sitt liv och 

hur de önskade att framtiden skulle se ut. Flertalet beskrev det som en känsla av att nå 

botten.  Respondenterna beskrev att de befann sig i en svår livssituation, ofta med 

psykiska problem som följd. Vidare beskrev flera av intervjudeltagarna att det var som 

att komma till vägs ände, där det endast fanns två val. Att bli fri från kriminalitet och 

droger eller att dö. Att känslan av att nå botten tolkades som en vändpunkt beror på att 

respondenterna beskrev att de tog det inledande beslutet att sluta begå brott just vid 

känslan av att ha nått sin botten och därmed en slutpunkt. Tre av deltagarna beskrev det 

såhär:  

 

“Jag nådde ju min botten. Det var ju det som gjorde det. Jag pallade inte liksom. 
Jag mådde så jävla dåligt i fängelset å den här ångesten och panikångesten. Det 
var ju det som gjorde det. Jag ville inte mer alltså.” (Intervju 5)  
 
“( ... ) I min kriminalitet så var jag ju i den utbrända fasen, jag var liksom färdig, 
jag kunde inte mer än så. Jag hade kört slut på mig själv.” (Intervju 4)  
 
“Jag hade slagit i botten. In och ut på anstalter, sjukhus, behandlingshem, vård. 
Ja, men allt sånt, det fanns ingenting mer för mig att hämta ( ... )” (Intervju 2)  
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En negativ händelse som utgjorde ytterligare en vändpunkt nämndes av respondenterna 

som en förlust av det som betydde något. En förlust som uteslutande berodde på det liv 

respondenten levde kantat av kriminalitet och droger. Att förlora mycket av det som 

betydde något ledde till en insikt om att en förändring krävdes: 

 

”Alltså jag tror tillräckligt mycket lidande fick mig att inse att ”jag orkar inte 
mera”. Jag förlorade ganska mycket på kort tid. 2009, så förlorade jag min 
lägenhet, mitt jobb, min dåvarande flickvän. Vi var sambo och allting och sen så 
hamnade min mamma på sjukhus ( … )” (Intervju 8)  

 
Två av respondenterna beskrev också en anhörigs död som en negativ händelse vilken 

fick dem att vilja förändras. En av de deltagande intervjupersonerna beskrev det såhär:  

 

”I den här vevan låg min pappa för döden och jag sitter inne och plitarna 
kommer in i cellen och säger att pappa gått bort. ( … ) Där kände jag att, gör jag 
ingenting den här gången, tar jag inte chansen att bli fri från kriminalitet och 
droger nu, då kommer jag dö och det vill jag inte.” (Intervju 1)  

 

Det gick även att urskilja positiva händelser som påverkat respondenterna att bryta med 

en kriminell livsstil.  En av de positiva händelserna som respondenterna framhöll var att 

de genomgick behandling för sitt missbruk och lyckades därefter få verktyg att hantera 

risken för återfall. För att kunna sluta begå brott var det således av avgörande betydelse 

att bli fri från ett pågående missbruk av droger och/eller alkohol. Detta var gemensamt 

för samtliga intervjudeltagare. En av respondenterna uttryckte det såhär:  

 

“Hade jag inte fått kontraktsvård och gått tolvstegsprogrammet hade jag inte 
suttit här idag. Så är det ju. Då hade jag ju inte fått kommit iväg på någon 
behandling utan fått gå ut direkt från häktet, då hade jag varit tillbaka på ruta ett 
igen. Utan den så hade det varit kört. Det är inget snack om saken.” (Intervju 7)  

 

Positiva händelser definierades också som något som gjorde att respondenternas liv 

vände och fick en positiv riktning. Främst handlade det om en tredje part som kom in 

i respondenternas liv som gjorde att de blev motiverade att skifta fokus bort från 

kriminalitet och droger till någonting annat. Flera av respondenterna menade att de 

tagit beslutet att förändra sina liv när de fick familj och barn. Främst handlade det om 
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en önskan om att deras egna barn inte skulle få samma uppväxt som de själva haft 

och att de därför tog det inledande beslutet att sluta begå brott:   

 

“När jag blev 24 år fick jag min första son, då satt jag på anstalt. I den voltan 
kände jag att om inte jag gör någonting åt saken nu så kommer det gå åt helvete, 
min son ska inte ha samma uppväxt som mig.” (Intervju 1)  
 

För en av de deltagande intervjupersonerna var det avgörande att träffa en ny partner:  
 

“Jag träffade en tjej som jag blev jättekär i direkt. Då bestämde jag mig för att 
jag ville sluta med allt och lämna det kriminella livet bakom mig.” (Intervju 2)  
 

Tema 3: Att vilja förändra  
Flera inre faktorer i samverkan med varandra beskrevs såsom avgörande för att 

respondenterna skulle kunna bryta med en kriminell livsstil och upprätthålla en icke-

kriminell livsstil. Främst var det den egna viljan till förändring som många ansåg var 

värdefull i upphörandeprocessen. Flertalet deltagare beskrev att de försökt att sluta 

tidigare men att de då saknat en genuin vilja att sluta och därför återfallit i kriminalitet 

och missbruk:  

  
“Då ville jag verkligen till 100 procent, det tror jag inte att jag velat förut. Så det 
var väl det, det handlade om den här senaste gången, att jag ville ändra på mitt 
liv till 100 procent.” (Intervju 5)  
 
“Man måste ju vilja själv, utan viljan går det ju aldrig. Man måste ha en vilja helt 
för att sluta med kriminalitet och vända det livet.” (Intervju 6) 

 

Respondenterna beskrev också uppsatta mål och att ha framtidsutsikter som 

nödvändiga beståndsdelar för att kunna upprätthålla ett liv utan kriminalitet och 

droger. Det handlade då om mål både på kort och på lång sikt. Förutom kort- och 

långsiktiga mål beskrevs också delmål som viktigt. Att ta en sak i taget för att inte 

tappa bort sig själv på vägen. Att ha planer för sin framtid kunde bland annat 

innebära att respondenterna börjat tänka på ett liv och en karriär utanför en 

yrkeskriminell karriär. En av respondenterna beskrev det som att hans uppsatta mål 

också var kopplat till ett hopp om en bättre framtid:  
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“Ibland känns det hopplöst, andra gånger så är man full av hopp. Så då är det 
viktigt att tänka, nej men det här är ju ett steg på vägen och att inte tappa bort 
mig i mitt dåliga mående och så där.” (Intervju 5)  

 

Flera av deltagarna beskrev att det var just tydliga mål i sina liv som de saknat när de 

begick brott och tog droger. En av dem beskrev det såhär:   

  

“Hela tiden under min behandling så har jag haft mål. Tidigare i livet så har jag 
aldrig haft några mål överhuvudtaget. Då har jag tagit dagen som den kommer 
liksom. Jakt på droger och jakt på pengar. Alla dagar såg likadana ut. Nu har jag 
ju, jag har haft mål, jag har uppnått nästan alla mina mål.” (Intervju 1)  

 

Flertalet av respondenterna uttryckte även att de förändrat sina värderingar och börjat 

tänka annorlunda än tidigare. Flera av dem beskrev förändringen genom att förklara hur 

de tidigare uppfattade polisen, i jämförelse med idag. Det framkom berättelser kring hur 

de tidigare hatat polisen men att de idag är tacksamma för att de finns och tycker att de 

gör ett bra jobb. Att respondenterna förändrade sina värderingar och sitt tankemönster 

beskrevs som nödvändigt för att förändra sitt liv. Respondenterna beskrev också en 

ökad ansvarskänsla för andra, men även för samhället i stort som kunde ta sig uttryck i 

att man ville dela med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation samt att man 

ville ge tillbaka till samhället. Så här beskrev en av deltagarna det:  

 

“Jag får i mitt arbete chansen att hjälpa andra barn och ungdomar som är där 
jag varit en gång. Att jag kan dela med mig av mitt tidigare liv, att se att andra 
kan lära av mig och få bidra och ge tillbaka till samhället ( … ) Det får mig att 
vilja fortsätta på den här banan.” (Intervju 2)  

 

Flera av respondenterna ansåg även att de gav tillbaka till samhället genom att betala 

skatt. Något de aldrig gjort tidigare och idag kan känna en stolthet över att göra. En 

ökad benägenhet till konsekvenstänk beskrevs också som avgörande av deltagarna för 

att kunna förändras. Att bli medveten om vilka konsekvenser ett handlande leder till, 

negativa som positiva, beskrevs som avgörande i processen att inte återfalla i 

kriminalitet och droger, av flertalet intervjudeltagare:   
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“( ... ) Jag vet hur det skulle bli om jag började igen. Förut sket jag ju i 
konsekvenserna men det tänker jag på nu, vad det skulle bli för konsekvenser om 
jag skulle gå tillbaka.” (Intervju 7)  
  
“Att ta bort drogerna är en sak, men problemet finns ju kvar ändå. Alltså mitt sätt 
att tänka ( ... )  Jag var tvungen att gå emot alla mina värderingar som jag haft, 
göra om helt. Det var då jag insåg att mitt sätt aldrig har fungerat tidigare. Jag 
har ju försökt så många gånger att bli fri från droger och kriminalitet men det har 
ju aldrig funkat.” (Intervju 5)  
 

Tema 4: Att finnas i en fungerande livsmiljö   
Det var värdefullt för samtliga respondenter att finnas i en fungerande livsmiljö för att 

kunna upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Fungerande livsmiljö var i den aktuella 

studien synonymt med att respondenterna hade en omgivande miljö som på ett positivt 

sätt bidrog till upprätthållandet av en icke-kriminell livsstil. Det kunde handla om att 

finnas i en miljö, där man tog ansvar för sitt liv och levde med ordnade rutiner och mer 

stadigvarande relationer. Att bryta med det gamla livet och säga upp kontakten med 

personer i aktivt missbruk och/eller kriminalitet, ansågs vara nödvändigt i 

upphörandeprocessen. Samtliga respondenter flyttade också på sig rent geografiskt för 

att ta avstånd från vänner och bekanta som var aktiva i kriminalitet och missbruk. För 

flera av dem handlade det om att specifika platser, människor och situationer kunde 

påminna dem om det tidigare livet och fungera som triggers. För att undvika att bli 

utsatta för påtryckningar och frestelser bröt respondenterna istället helt med det gamla 

livet: 

 

“Jag hade ju tanken att behålla mina kriminella vänner, men det tog inte så lång 
tid innan jag förstod att det var ju det som fick mig att misslyckas hela tiden, att 
jag levde kvar i mitt gamla liv, med mina gamla kriminella vänner (…) Jag bröt 
med allting och idag har jag inga kriminella vänner kvar.” (Intervju 4)  

 
Någon form av sysselsättning så som arbete och/eller fritidsintressen var enligt 

respondenterna av stor betydelse för att upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Att ha ett 

arbete och/eller ett fritidsintresse beskrevs av flertalet deltagare som en trygghet och 

något som bidrog till skapandet av rutiner och en känsla av att få finnas i ett 

sammanhang. Såhär beskrev en av intervjudeltagarna arbetets betydelse: 
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“Nu kan jag vakna med ett leende på läpparna bara för att jag har ett jobb att gå 
till. Jag är jättetacksam för att jag fått chansen till det här jobbet. Jobbet får mig 
att hålla fast vid mina rutiner och det är viktigt för att inte falla tillbaka i gamla 
vanor.”(Intervju 2)  
 

Genom arbete och/eller fritidsintresse kunde respondenterna också koppla av, finna ro 

och hitta någonting som väckte deras lust och kreativitet. Dessutom beskrevs arbete 

och/eller fritidsintresse som någonting betydelsefullt att fylla ut sina dagar med. Något 

som också bidrog till att möjligheterna till och motivationen att begå brott minskade. 

Såhär upplevde en av respondenterna fritidsintressets betydelse:  

  

“Jag jobbar som DJ på helger, skapar musik i en studie, jag har tagit upp de 
gamla intressena jag hade när jag var liten och har gjort det till en verklighet 
istället för det kriminella livet. Intressena är en stor del till att jag inte hamnar 
tillbaka i det gamla vanliga.  Att ha intressen som betyder något.” (Intervju 1)   

 

Utöver arbete och fritidsintresse beskrev också respondenterna boendet som en viktig 

beståndsdel i en icke-kriminell livsstil. Att ha ett boende var precis som arbete och 

fritidsintresse, något som bidrog till en ökad trygghet och en känsla av att vara 

oberoende och självständig. Såhär beskrev en av respondenterna boendets betydelse för 

upprätthållandet av en icke-kriminell livsstil: 

 

”( … ) nu har jag ju en lägenhet, en fast punkt att alltid återkomma till. Det känns 
tryggt att alltid veta att man har någonstans att ta vägen och det hjälper mig att 
inte falla tillbaka i det gamla träsket med droger och kriminalitet. Det hjälper mig 
också i umgänget med mina barn. Nu har jag ju en lägenhet som dom kan komma 
och hälsa på mig i, det hade jag ju inte förut.” (Intervju 8) 

Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka vad personer med ett kriminellt förflutet 

upplever har varit av avgörande betydelse för att bryta med en kriminell livsstil. Därtill 

var syftet också att undersöka vilka faktorer som upplevdes vara värdefulla för att kunna 

upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Resultatet visade att det var av avgörande 

betydelse att få stöd och bli omhändertagen av sin omgivning för att kunna bryta med en 
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kriminell livsstil. Detta stöd fick respondenterna av myndigheter, organisationen KRIS, 

familj, vänner och arbetskollegor. Därtill visade det sig även vara avgörande att nå en 

vändpunkt, som utgjordes av positiva eller negativa händelser, vilka förändrade 

riktningen på respondenternas liv. Individens egen vilja till förändring, i samverkan med 

flertalet andra inre faktorer, visade sig vara värdefull för att kunna upprätthålla en icke-

kriminell livsstil. Viljan bidrog till att respondenterna kunde hålla fast vid det nya, mer 

välfungerande livet. Slutligen var det av stor vikt att få fortsatt stöd av sin omgivning 

samt att finnas i en fungerande livsmiljö, som på ett positivt sätt bidrog till 

upprätthållandet av en icke-kriminell livsstil. Att finnas i en fungerande livsmiljö 

karaktäriserades av att respondenterna bröt med det gamla livet, att de hade ett arbete 

och/eller en sysselsättning samt ett boende.  

Resultatdiskussion 
Enligt resultatet i den aktuella studien har samtliga deltagare upphört med kriminalitet. 

Deltagarna kan därmed ha uppnått vad Laub och Sampson (2003) kallar desistance. Att 

en individ uppnått desistance är dock ingen garanti för att denne aldrig mer kommer att 

begå brott eftersom en individ kan börja begå brott igen även efter ett långt uppehåll 

(Sampson & Laub, 2003). Uppbrottet från en kriminell livsstil bör således ses som en 

process	där uppbrott och upprätthållande samverkar. Detta är en process som ständigt 

behöver underhållas och kan kopplas till Maruna (2001) som menar att desistance är 

just det, en process som ständigt bearbetas av individen själv. Att uppbrottet från en 

kriminell livsstil är en process är något som också är i enlighet med Laub och Sampson 

(2001) och Maruna (2004) som menar att upphörandet av brott måste ses som en 

process som ofta påverkas av många faktorer. Dock kan ingen av dessa påverkande 

faktorer ensamt garantera att en person slutar begå brott. Detta resonemang framträder 

tydligt i denna studies resultat då respondenterna tillskriver att fler faktorer än en har 

betydelse för såväl uppbrottet som upprätthållandet.  

De vändpunkter som samtliga intervjudeltagare beskriver utgörs av både positiva och 

negativa händelser som bidragit till att de har velat skapa förändring. Enligt Sampson 

och Laub (1993) är det just detta som är syftet med en vändpunkt, att förändra livets 

riktning. Samtliga respondenter framhåller att de vändpunkter som de beskriver att de 

genomgått, är det som gjort att de slutligen tagit det inledande beslutet att lämna en 
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kriminell livsstil.  En negativ vändpunkt beskrivs av flertalet respondenter i den aktuella 

studien som en känsla av att ”nå botten”. Intervjudeltagarna beskrev det som att komma 

till vägs ände, där de endast hade två valmöjligheter. Att bli fri från kriminalitet och 

droger eller att dö. Enligt Arest et al. (2010) kan beslutet att lämna det kriminella livet 

bakom sig ibland vara en fråga om just liv eller död. I den aktuella studien blev 

respondenternas upplevda känsla av att ”nå botten” en vändpunkt som i sin tur ledde till 

att de kunde ta det inledande beslutet att bryta med en kriminell livsstil. En positiv 

vändpunkt som beskrivs som avgörande för samtliga deltagare i den aktuella studien är 

att genom behandling bli fri från ett pågående missbruk av droger eller alkohol. Detta 

ligger i linje med flera tidigare studier vars resultat visar att det är viktigt att ta sig ur ett 

pågående missbruk för att kunna bryta en kriminell livsstil (Rydén-Lodi, 2008; Burnett, 

2004; Nilsson et al. 2014). Flera av respondenterna beskriver också att bildandet av 

familj och att få barn var positiva, omvälvande händelser, som lett till en vändpunkt, 

vilket har varit avgörande för att kunna bryta en kriminell livsstil. Detta stämmer 

överens med Kerr et al. (2011) som i sin studie fann att giftermål och att skaffa barn är 

något som ofta utgör en vändpunkt i livet. Även Warr (1998) tillskriver giftermålet 

betydelse vid upphörandet av brott, men menar att giftermålet i sig inte ska ses som en 

orsak till uppbrottet. Det handlar snarare om att giftermålet leder till att individen skiftar 

umgänge från ett kriminellt umgänge till ett umgänge med sin familj. I den aktuella 

studien var det ingen deltagare som pratade om just giftermål men en av deltagarna 

tillskrev förälskelsen till sin partner som en avgörande vändpunkt för att motiveras att 

kunna lämna en kriminell livsstil. Respondenterna i den aktuella studien beskrev också i 

likhet med Warr (1998) att bildandet av familj och att skaffa barn bidrog till en 

fokusförflyttning bort från kriminalitet och droger till någonting mer värdefullt. Således 

kan resultatet tolkas som att dessa vändpunkter har ändrat riktningen på respondenternas 

liv och förflyttat dem in i ett liv som präglas av förändring och utveckling. Denna 

förändringsprocess benämner Sampson och Laub (2001) som sekundärt upphörande i 

sin teori. Enligt denna teori krävs det förutom en vändpunkt alltid ett aktiv val från 

individen i att vilja sluta begå brott (Sampson & Laub, 2001; Maruna, 2004). Detta är 

något som bekräftas av intervjudeltagarna då majoriteten av dessa ansåg att det var flera 

delar som var viktiga, men att det främst var den egna viljan till förändring som var 

betydelsefull i upphörandeprocessen.  
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Flertalet respondenter beskrev att de försökt att sluta med kriminalitet och missbruk 

tidigare men att de då saknat den egna viljan att sluta och därför återfallit. Detta är 

också i enlighet med Burnett (2004) som menar att de personer som inte återfaller i brott 

tenderar att vara mer motiverade till förändring än de som återfaller. En av de största 

utmaningarna i det framtida återfallspreventiva arbetet tror undersökarna i den aktuella 

studien, är att vidare undersöka och bedriva forskning kring hur man ökar en individs 

motivation till att vilja förändras. Mot bakgrund av detta kan det antas viktigt för 

Kriminalvården och andra återfallspreventiva myndigheter i samhället, att fortsatt rikta 

ännu mer fokus mot just denna fråga och försöka utveckla det motivationshöjande 

arbetet. Finns det en vilja till förändring hos individen kan det tänkas leda till en ökad 

mottaglighet för de åtgärder som sätts in. Något som i sin tur leder till att individen på 

ett bättre sätt kan förmå sig att ta till sig av den hjälp som finns att tillgå från samhällets 

olika aktörer.  

Rydén-Lodi (2008) menar att det är av stor vikt att den kriminella identiteten börjar 

luckras upp samt att personen förändrar sina värderingar angående brott för att kunna 

bryta en kriminell livsstil. Detta är något som beskrivs av respondenterna i den aktuella 

studien då flertalet beskriver att de omskapat sina värderingar och börjat tänka och 

värdera annorlunda än vad de gjort tidigare. Detta kan också härröras till 

upphörandeprocessen och det sekundära upphörandet, vilken troligen kan uppfattas som 

en lång och mödosam process. Denna process kräver en förändring av den egna 

identiteten, från kriminell till icke-kriminell (Laub & Sampson, 2001; Maruna, 2004). 

Respondenterna beskrev att de i samband med beslutet att lämna en kriminell livsstil 

förändrat sitt sätt att tänka och se på saker och ting, vilket bland annat kunde ta sig 

uttryck i att ha förändrat sin syn på det arbete polisen utför. Dessutom beskrev flertalet 

respondenter att de ville börja betala tillbaka till samhället, något de ansåg att de gör 

genom att betala skatt samt genom att arbeta med att hjälpa andra som befinner sig i 

samma situation som de gjorde förr. Att respondenterna har omskapat sina värderingar 

ledde också till att de börjat utveckla en positiv inställning till samhället i stort. Något 

som kunde ta sig uttryck i att respondenterna upplevde att olika myndigheter och deras 

erbjudna stöd varit viktigt för att kunna bryta med en kriminell livsstil. Vidare upplevde 

respondenterna att de erhållit det stöd som de efterfrågat. Detta är något som går att 

härleda till delen om övertygelse i Hirschis (1969) teori om sociala band. Att 



32 
	

respondenterna har efterfrågat stöd av samhällets myndigheter tolkas av undersökarna 

som att respondenterna har en önskan, eller rent av en övertygelse om att de ska få hjälp 

och stöd av de myndigheter som de vänder sig till. En annan del i att ha omskapat sina 

värderingar handlar om en ökad benägenhet till konsekvenstänk.  Flera av deltagarna 

berättade om att en stor skillnad tidigare mot idag är att de nu tänker på de konsekvenser 

som följer med en kriminell livsstil. Att ha utvecklat sitt konsekvenstänk ledde till att 

respondenterna väger vinster mot risker med kriminalitet mot varandra. Av rädsla för att 

förlora det liv som de nu lyckats bygga upp leder detta konsekvenstänk till att 

deltagarna lyckats förmå sig att upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Något som är 

tydligt är att ju mer respondenterna lyckas bygga upp och etablera ett fungerande liv, 

desto större blir också rädslan att förlora det. Något som tyder på att även delen om 

åtaganden i Hirschis (1969) teori går att tillämpa på denna studies resultat.  

Det visade sig vara viktigt för respondenterna att få fortsatt stöd av familj, vänner, 

arbetskollegor och organisationen KRIS för att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Gemensamt för dessa personer var att de var fria från kriminalitet och droger 

samt att de var väl etablerade i samhället. Detta är något som kan härledas till Hirschis 

(1969) del om anknytning, och ligger också i linje med tidigare studier som menar att 

ett prosocialt nätverk är en viktig del för att kunna bryta med en kriminell livsstil 

(Rydén-Lodi, 2008; Burnett, 2004). Hirschis (1969) del om anknytning kan också 

kopplas till den aktuella studien då samtliga respondenter valt att bryta med de 

kriminella vännerna för att klara av att upprätthålla en icke-kriminell livsstil. För 

samtliga var det avgörande att inte ha någon anknytning till vänner eller bekanta som 

missbrukar och begår brott, för att själva klara av att avhålla sig från detsamma. Detta är 

i enlighet med såväl Cottle et al. (2001) som Nilsson (2002) som menar att ett 

antisocialt umgänge är en riskfaktor för att begå brott.  

Vad som också visade sig vara avgörande för att såväl kunna upprätthålla en icke-

kriminell livsstil var att ha någonting att fylla sina dagar med som inte innefattade 

kriminalitet och/eller droger. Något som går att applicera på delen om delaktighet i 

Hirschis (1969) teori om sociala band. För många av respondenterna var det avgörande 

att få känna sig delaktig på ett eller annat sätt. Att få vara en del av ett sammanhang, där 

man får känna sig betydande och får chansen att bidra med något.  
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Det kunde handla om att ha ett arbete, en sysselsättning eller att få vara del i en förening 

(i denna studie KRIS). Dessa resultat är i enlighet med en rad tidigare studier som funnit 

att bland annat någon form av sysselsättning eller arbete är avgörande faktorer för att 

kunna bryta med en kriminell livsstil och som minskar återfallsrisken (Sampson & 

Laub, 1993; Ouimet & Le Blanc, 1996; Savolainen, 2009; Skardhamar & Telle, 2009; 

Rydén-Lodi, 2008; Burnett, 2004). Att vara delaktig i något ledde ofta också till andra 

fördelar. Att ha ett arbete genererade exempelvis i en bättre och mer stabil ekonomi, 

något som i sin tur också kunde ge chansen till ett eget boende.  Något som är tydligt i 

denna studie är således att det ena också tenderar att leda till det andra. Detta tyder på 

och bekräftar det faktum att samtliga delar i Hirschis (1969) teori om sociala band 

samverkar och förstärker varandra, det vill säga, om respondenten var knuten till en del 

var sannolikheten också större att samma respondent även var knuten till någon av de 

andra delarna.  

Sammantaget visar resultaten av denna studie att starka sociala band inte bara är av 

avgörande betydelse för att bryta med en kriminell livsstil utan också för att kunna 

upprätthålla en icke-kriminell livsstil. Utöver starka sociala band påvisar studien att det 

är viktigt att individen lyckas uppbåda egen vilja och motivation. Resultatet indikerar 

dock att förstärkta sociala band inte ensamt kan garantera att en person slutar begå brott.  

På samma sätt kan inte en persons vilja, ensam, leda till ett uppbrott av en kriminell 

livsstil.  Det är således ett flertal yttre och inre faktorer som i samverkan med varandra 

påverkar en individ till att bli icke-kriminell. Mot bakgrund av ovanstående tror 

undersökarna i den aktuella studien att det är möjligt att nå framgång inom det framtida 

återfallspreventiva arbetet genom att växelvis arbeta med att förstärka de sociala banden 

utifrån den enskilda individens behov, samtidigt som man arbetar med 

motivationshöjande åtgärder så som behandlingsprogram.  

 

Den aktuella studien har stärkt redan befintlig forskning inom området och gett 

ytterligare kunskap om vad som är av avgörande betydelse för att bryta med en 

kriminell livsstil, samt vad som är värdefullt för att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Denna kunskap är ett steg i rätt riktning mot ett mindre antal människor som 

återfaller i kriminalitet i framtiden och är inte bara till fördel för den enskilda individen, 

utan också för samhället i stort.  
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Metoddiskussion  
Lundman och Graneheim- Hällgren (2008) menar att valet av deltagare är av betydelse 

för resultatens giltighet. Samtliga personer som deltog i studien gav mycket rik och 

värdefull information om hur resan kan se ut när det gäller att lämna en kriminell 

livsstil. Således bör denna studies urval anses representativt för den företeelse som 

studerades, vilket i sin tur stärker studiens resultat. En större bredd och variation hade 

kunnat påvisas i resultatet om ett större urval hade använts samt om urvalet bestått av 

lika många kvinnor som män. Dock, med hänsyn till den tidsram som fanns för studien 

ansågs åtta (8) intervjuer vara lämpligt.  

 

Att hälften av deltagarna i studien var medlemmar i KRIS kan också ha påverkat 

studiens resultat. Främst i avseendet att KRIS tillskrevs en betydande roll i 

upphörandeprocessen. Det kan således tänkas att utfallet hade blivit annorlunda om 

deltagarna inte haft någon koppling till KRIS. Dock menade även de fyra (4) andra 

respondenterna som inte var medlemmar i KRIS att det var av stor betydelse att få vara 

en del av ett sammanhang för att få kraft att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Det sammanhanget behövde inte vara kopplat till ett medlemskap i KRIS, utan 

gällde även andra personer och/eller grupper av personer. Därutöver representerade de 

olika deltagarna inte bara en, utan flera olika föreningar av KRIS varför det kan antas att 

resultatet i denna studie påvisar en hög giltighet.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar enligt Lundman och Graneheim-Hällgren 

(2008) till att beskriva variationer mellan människors upplevelser. Med anledning av 

detta är en begränsning i denna studie att endast män, och inte några kvinnor, deltog i 

studien.  Om även kvinnor ingått i studien hade flera synvinklar och erfarenheter från 

den studerade företeelsen kunnat belysas. Fortsatt forskning skulle därför med fördel 

kunna behandla frågan om huruvida kvinnors upphörandeprocess skiljer sig från 

männens, eller ej, samt vad detta i sådana fall skulle kunna innebära för det 

återfallspreventiva arbetet. Detta skulle kunna svara på frågor kring om, och i sådana 

fall hur, man i framtiden behöver skilja på hur man arbetar återfallspreventivt med 

kvinnor i jämförelse med män. 
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Framtida utvecklingsarbete gällande återfallsprevention bör också i större utsträckning 

bygga på kunskaper och erfarenheter från människor som valt att välja bort kriminalitet 

och droger från sina liv. Både forskningen och samhällets olika stödfunktioner har 

mycket att lära av dessa livsberättelser. 
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Appendix 

Appendix A: Informationsbrev 
Vi heter Elin Calderon och Jennifer Halldén. Vi genomför under våren 2016 en studie 

inom ämnet Kriminologi. Du tillfrågas härmed om att deltaga i denna studie. Syftet med 

studien är att undersöka vad som upplevs vara avgörande för att kunna bryta med en 

kriminell livsstil och vad som är värdefullt för att kunna upprätthålla en icke-kriminell 

livsstil. Vår förhoppning är att denna studie kommer att sätta ljus på de faktorer som har 

betydelse för att inte återfalla i brott och att detta i en förlängning kan bidra till att rätt 

resurser riktas åt rätt håll i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hoppas alltså att denna 

studie kommer att kunna bidra till mer kunskap inom det brottsförebyggande arbete som 

redan bedrivs av olika myndigheter i Sverige. För att samla in material till denna studie 

kommer vi att genomföra intervjuer. Vår avsikt är att intervjua personer från 25 år och 

uppåt med ett kriminellt förflutet, som inte dömts för brott under det senaste året och 

som inte är misstänkta för nya brott eller väntar nya åtal.  Vår förhoppning är att vi 

kommer att kunna genomföra åtta (8) till tio (10) intervjuer, personligen eller via 

telefon, med personer från olika städer runt om i Sverige. Varje intervju beräknas hålla 

på i cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att ledas utifrån en redan innan färdigställd 

intervjuguide, som innefattar ett antal öppna frågor, och de kommer att spelas in för att 

kunna följas upp efteråt.  De personer som väljer att delta kommer att garanteras full 

anonymitet. När studien är färdigställd kommer allt material som samlats in att raderas. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Studien i sin helhet kommer att presenteras i form 

av en uppsats vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Du kommer att erbjudas ett exemplar av 

denna uppsats.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Elin Calderon   Jennifer Halldén 

Telefonnummer: 072-3870994  Telefonnummer: 070-2283025 

Mail: elca1006@student.miun.se   Mail: jeha1012@student.miun.se  
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Appendix B: Intervjuguide 

För att bidra till en mer avslappnad samtalsmiljö kommer intervjuerna påbörjas genom 

en presentation av undersökarna och ytterligare presentation av den aktuella studien. 

Undersökarna ämnar också förklara varför personens deltagande är viktigt och vad den 

aktuella studien är tänkt att kunna bidra med. Därutöver kommer undersökarna att 

informera om hur lång tid intervjun kommer att ta samt att den kommer att spelas in 

men att inspelningen raderas efter färdigställd transkribering. Slutligen kommer 

undersökarna återigen att informera om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren 

kommer att garanteras full anonymitet.  

• Kan du berätta lite kort om vem du är? 

 

-Hur många gånger har du dömts för brott? 

 

-Vilka påföljder har du dömts till? 

 

• Hur upplevde du senaste gången du dömdes för brott? 

 

-Fanns det tankar kring negativa konsekvenser till följd av de kriminella 

gärningarna och/eller behov av förändring av livsstil?  

 

• Kan du berätta om vad det var som gjorde att du tog ett beslut att upphöra med 

kriminalitet? 

 

• Vad är det som gör att du avhåller dig från att begå brott idag? 

 

-Vad är den största anledningen?  

 

- Finns det något speciellt som påverkar dig? (någon i din närhet eller du själv?) 

 

• Vad tror du är avgörande i ditt liv för att du inte ska återfalla i brott?  
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-Beskriv gärna en insats eller ett stöd som du uppskattar/ tycker om/ är nöjd 

med. 

 

-Vad är det som gör att du uppskattar/ tycker om/ är nöjd med denna insats eller 

detta stöd? 

 

• Hur ser du på det här med att ha hopp och framtidstro? På vilket sätt kan det 

påverka en människa som vill ha en ny riktning på sitt liv?  

 

-Vad handlar hopp och framtidstro om för dig?  

 

-Hur tänker du när du har hoppfulla tankar? 

 

-Finns det något som kan påverka din framtidstro i negativ bemärkelse/riktning? 


