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Före detta kriminellas upplevelser av self-
efficacyns betydelse för att inte återfalla 

 
Anna Blomfelt 

 
 

En minskning av återfallen till kriminalitet är en viktig uppgift för 
kriminalvården. Behandling och återanpassning innan frigivning 
minskar återfallen men detta återanpassningsarbete har försämrats. 
Forskning har visat att self-efficacy var viktigt för individer gällande 
att klara av givna uppgifter. Individer som trodde sig kunna leva ett liv 
utan kriminalitet och hade mer kontroll återföll i mindre grad. Syftet 
med studien var bland annat att undersöka om self-efficacy har 
betydelse för att inte återfalla i en kriminell livsstil. Sju deltagare från 
föreningen KRIS ingick i en tematiserad intervjustudie där deltagarna 
också fick svara på två korta enkäter. Resultatet visade att self-
efficacy har betydelse för att inte återfalla. Genom ökad self-efficacy 
kunde deltagarna skapa nya liv med mindre risk för återfall. 

 
Key words: Self-efficacy, criminals, prison, relapse. 

 
 

Inledning 
 
Denna undersökning är främst en beskrivning av hur self-efficacy upplevs påverka risken för 
återfall till en kriminell livsstil. Med en kriminell livsstil menas kriminella handlingar vilka 
ofta har samband med missbruk i olika former. Self-efficacy avser generell tro på egen 
förmåga och med specifik self-efficacy menas i den här studien i vilken utsträckning 
deltagarna tror sig kunna ha förmågan att hålla sig borta från den kriminella livsstilen. 
Resultatet kommer att ges ut till föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) som i 
sitt arbete med att minska brottslighet och drognyttjande kan använda sig av uppsatsen. De 
flesta som arbetar och är medlemmar inom KRIS har själva varit kriminella. De stödjer och 
hjälper individer som vill sluta med kriminalitet och försöker underlätta deras väg ut i 
samhället igen. Resultatet av den här studien kan leda vidare till ny forskning och nya idéer 
inom kriminalvård.  

Återfallen inom kriminalvården kan ses som en kvalitetsmätare för hur bra deras arbete 
lyckas. Med återfall menas att en dömd åter får straff utdömt. Kriminalvården använder sig av 
olika rapporter och undersökningar för att se hur återfallen ser ut. Det finns flera 
högrisksgrupper och medelvärdet för återfallen inom tre år var 40 procent (från år 1994 till år 
1999). En av de grupper med lägst andel återfall var klienter med intensivövervakning där sju 
procent återföll inom ett år. Absolut högst andel återfall var hela 87 procent inom gruppen 
med medellångt fängelsestraff, från två månader upp till två år, samt med tidigare 
straffbelastning. De med högst risk för återfall kännetecknas av att tidigare vara belastade av 
fängelsevistelse, dömda för tillgreppsbrott (exempelvis stöld) samt att de frigivits från ett 
tidigare medellångt fängelsestraff (Krantz & Lindsten, 2005; Rydèn-Lodi, 2005). 

”Prison works” är en teori som grundades i England. Långa och hårda fängelsestraff var 
något som fungerade bra för att minska brottsligheten, fängelset menades fungera som ett 
avskräckande exempel för människor både inom och utanför fängelset. ”Prison works” har 
bekräftats men även motsagts och i en artikel av Burnett och Maruna (2004) så bestrids 
argumenten. Burnett och Maruna undersökte hur många av 130 frigivna män som hade hållit 
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sig ifrån den brottsliga banan. Siffran var 18 procent vilket ansågs visa på att fängelset inte 
fungerade som det skulle.  Hoppet om att klara sig i samhället hade ett starkt samband med 
om deltagarna faktiskt gjorde det eller inte. Många ville klara sig men få trodde att de skulle 
komma att göra det. Då studien genomfördes i England måste det påpekas att återfallen i 
England var högre än i Sverige enligt statistiken. Det visade dock på att tron på att kunna 
klara sig här var viktig och att det inte bara handlade om viljan att förändra sig.  

Detta koncept har det byggts vidare på till ”Nothing works”, vilket innebär en tro på att 
människans beteende inte går att förändra. Som i sin tur genererade ”What Works” vilket kan 
ses som det gällande konceptet inom svensk kriminalvård 2007. De metoder som används 
inom kriminalvården ska ha en grund i forskning och forskare ska ta fram bevis på att de 
använda metoderna fungerar för att minska återfallen till brottslighet och drogmissbruk. Detta 
koncept använder sig allt fler länder av och så även Sverige. De bästa resultaten för att minska 
återfallen har visats när en terapeutisk behandling påbörjas medan klienten sitter i fängelse 
och sen fortsätter inom frivården. Frivården är den del av kriminalvården som har hand om de 
straffade som inte sitter i fängelse utan finns ute i samhället men med straff utdömt. Det kan 
bland annat vara elektronisk fotboja, behandling, vård eller samhällstjänst. Orsakerna till 
återfallen till brottslighet ansågs vara en viktig punkt för att komma åt problemen med det 
höga antalet återfall inom svensk kriminalvård. Forskning är en del av lösningen till detta. 
Trenden går idag mot en mer behandlingsfokuserad kriminalvård, detta för att minska andelen 
återfall (Fridell & Hesse, 2005; http://www.kriminalvarden.se). 

Idag finns det en uttalad kamp inom kriminalvården som består av dels kriminalvården 
som ett verktyg för empowerment (att individer stärker sig själva genom självhjälp) med 
återanpassning för kriminella in i samhället. För det andra är kriminalvården en plats där 
”farliga individer” placeras undan för att skydda samhället. Inom empowerment är eget ansvar 
och viljan att återgå till samhället som laglydiga individer efter straffet i fokus. Makten över 
klienterna utspelas genom att försöka att förändra och styra individen åt rätt håll. Inom den 
andra delen med säkerhetsaspekten pekas individerna ut som hotbilder och makt utövas 
genom övervakning, kontroll och utestängning. Dessa två synsätt kan ses krocka med 
varandra idag och denna krock kan leda till antingen ett samarbete eller också är de kanske en 
förutsättning för varandra (Petterson, 2005). Tidigare har säkerhetsanstalten varit den 
dominerande men idag propagerar kriminalvården för mer behandling och återanpassning 
(empowerment) samtidigt som övervakningen och säkerheten på anstalten ökar. De tre nya 
mål som sattes upp enligt de nya tilläggen kriminalvårdslagen är att minska återfallen, öka 
säkerheten och öka trovärdigheten för kriminalvården i samhället. Kriminalvården är alltså till 
för både samhällets skydd och för de som hamnat utanför det lagliga samhället. Detta skapar 
ett problem i målarbetet. Återfallen minskar genom återanpassningsarbete och det ökade 
säkerhetsarbetet försvårar detta återanpassningsarbete (http://www.kriminalvarden.se). 

Säkerhetsåtgärderna har lett till att klienternas situation inom kriminalvården förändrats. 
Omplaceringarna mellan olika platser har minskat vilket gjort det svårare att få komma till 
mer öppna anstalter eller från anstalt till frivården och permissionerna har minskat med nästan 
hälften. Utomvistelserna (exempelvis studier och behandlingar) har minskat dramatiskt 
samtidigt som innehållet i vården ökat. Det förberedande arbetet innan frigivning är viktigt för 
att klienterna inte ska återfalla. Att återanpassas till samhället i steg och i god tid innan 
frigivningen och även efter frigivningen är av stor vikt. Droger har blivit ett av de största 
problemen och fler klienter vill ha behandling för sitt missbruk för att kunna bryta sin 
kriminella livsstil. De intagna vill ha mer social anpassning och fler möjligheter till program 
och behandlingar. Brottsförebyggande rådet menar att de nya påföljderna av brott har gjort att 
de kriminella blivit tyngre belastade och inte kunnat ta sig ur sin kriminella cirkel 
(Gustavsson & Kling, 2004). 
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Målen för kriminalvården är att förändra snarare än att bara förvara brottslingar och att få 
brottslingar att börja leva ett liv utan kriminalitet. De använder sig av tre huvudmetoder:  (a) 
säker förvaring, (b) human behandling som innebär bra omvårdnad och respekt för den 
personliga integriteten, (c) påverkansarbete som är kopplat till färre återfall. Inom 
påverkansarbetet finns flera tillvägagångssätt och metoder; kontaktmän, olika program och 
annan sorts rehabilitering är några av de hjälpmedel som finns. Kognitiva metoder fungerar 
bäst inom påverkansarbetet när det gäller att förändra individens kriminella tänkande 
(Kriminalvårdsverket, 2005, 2007; Thylefors & Person, 2002). 

Ett steg mot bättre återanpassning har visat sig vara frivård då förvaring i fängelset inte 
fungerat i längden. Frivården försöker få en så smidig övergång mellan straff och 
återvändandet till livet som fri genom behandling och rehabilitering av olika slag 
(http://www.kriminalvarden.se).  
    Det finns idag tolv olika program inom kriminalvården som är inriktade mot fyra olika 
målgrupper: (a) dömda med kriminella värderingar, (b) dömda med missbruksproblem, (c) 
dömda för våldsbrott och (d) dömda för sexualbrott. Programmen och behandlingarna inom 
kriminalvården är testade och nio av de tolv programmen är ackrediterade, vilket innebär att 
de testats vetenskapligt i fråga om de fungerar och hur de fungerar av oberoende forskare. 
Programmen är ofta problem- och lösningsfokuserade och tar upp praktiska företeelser som 
beroende, arbete och umgängeskrets. Det finns även några mer generella program för att 
förändra personernas sätt att tänka. Dessa generella program är ofta inriktade mot en slags 
kognitiv beteendeterapi som kopplar samman tanke, känsla och handling i olika former 
(Fridell & Hesse, 2005).  
 
 
Self-efficacy 

 
Self-efficacy innebär individens subjektiva uppfattning om sin förmåga att genomföra det som 
behövs för att klara uppgifter i olika situationer. Denna tro sträcker sig över många områden 
och är generell för individen (Bandura, 1997). Med specifik self-efficacy menas i den här 
studien i vilken utsträckning deltagarna tror sig kunna ha förmågan att hålla sig borta från den 
kriminella livsstilen. Individer kan ha en hög generell self-efficacy men en väldigt låg self-
efficacy inom ett specifikt område eller tvärtom (Kowalski & Westen, 2005; Pajares, 2002).  

Det kan vara lätt att blanda ihop self-efficacy med andra begrepp inom socialpsykologin. 
Självförtroende (”self-confidence”) betyder hur mycket personen tycker om och respekterar 
sig själv. Självkänsla (”self-esteem”) innebär hur individen värderar sig själv. Förväntat 
resultat (”outcome of expectancy”) av genomförandet innebär vad personen tror att resultatet 
kommer att bli av genomförandet och ska inte förväxlas med self-efficacy. Self-efficacy 
påverkar individers  förväntningar av vad som kommer att hända och har individen låg self-
efficacy så blir troligtvis resultatet sämre än om individen har en hög self-efficacy. Dock så 
överensstämmer inte self-efficacy med förväntat resultat jämnt (Bandura, 1997; Kowalski & 
Westen, 2005; Pajares 2002). Självförtroende har samband med känslotillstånd och generell 
self-efficacy har samband med motivation (Chen, Gully, & Eden, 2004). Self-efficacy för en 
person är inte bara vad hon säger sig klara av utan är mer komplex än så. Self-efficacy 
kommer ur självpåverkan (”self-persuasion”), som kommer ur kognitiva processer som 
grundar sig på individens erfarenheter (Pajares, 2002). Self-efficacy är också labil och mycket 
föränderlig (Bong & Skaalvik, 2003).   

   
 Vad har self-efficacy för inverkan på människor? Self-efficacy har betydelse för 

utveckling och psykosociala funktioner för människor. Vad en person bedömer sig klara av 
kan vara ett bättre mått än vad den faktiskt kan när det gäller vad resultatet av situationen 
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kommer att bli (Pajares, 2002). På grund av detta kan self-efficacy vara en viktig faktor för att 
förutsäga vad en individ kommer att klara av. Self-efficacy påverkar vad människor väljer att 
göra beroende på vad dessa tror att de kommer att klara av. Det psykiska måendet påverkas 
samt motivationen till att genomföra uppgifter. Bandura hävdar att människan är en produkt 
av ett ständigt interagerande av personlighet, beteende och miljö. Den teori som Bandura 
kallar social cognitive theory avser att en människa kan påverka händelser genom sitt eget 
agerande (Bandura, 1997; Pajares, 2002).  

Människor med låg self-efficacy i specifika situationer undviker att möta dessa 
uppgifter/problem i största mån. Målen som de väljer att satsa på har de låga förhoppningar 
om att klara och även engagemanget de lägger ner är litet. Typiskt för personer med låg self-
efficacy är att inte göra sitt bästa, ge upp lätt och att fokusera på det de anser är dåligt och 
svårt. Dessa personer tar hårt på nederlag och det krävs väldigt lite för att de ska se ett 
nederlag. Människor med hög self-efficacy ser problem som utmaningar och möjligheter. De 
lägger ner mycket energi på att klara en uppgift och ger inte upp så lätt. De klarar sina 
uppgifter snabbare och hanterar nederlag bättre. De är inte känsliga för att nederlag ska leda 
till depression. De som anser sig klara av de uppsatta uppgifter de får är i större utsträckning 
friska, effektiva och mer framgångsrika än de som inte tror sig klara av de uppsatta 
uppgifterna. Inom psykologin är self-efficacy som sagt en viktigt indikator på hur väl en 
individ kommer att klara av en given uppgift. Det är väldokumenterat inom många områden 
exempelvis inom hälsa, utbildning, arbetsprestation och idrott (Bandura, 1997; Pajares, 2002).  

När det gäller att förändra hälsorelaterade beteenden krävs det två separata processer som 
innefattar motivation och vilja att förändras. Dessa två faser måste under en lång tid finnas 
med för att en förändring ska kunna ske. Förändringen sker genom att en tanke om att 
förändras skapas för att sedan gå över i att faktiskt förändra sitt beteende. Det finns flera olika 
variabler inom social kognition som spelar roll under båda faserna, förväntat resultat och 
riskperception i den första fasen. I den andra fasen är det planerande, initiering, 
upprätthållande, återfallshantering och att kunna börja om igen. Den enda variabeln som är 
lika viktig i båda dessa faser är self-efficacy (Schwarzer, 2001).  

Self-efficacy har visat sig vara universell och kopplad till flera olika funktioner inom 
mänskligt beteende, Det som påverkas av self-efficacy visade sig vara personlighet, affekt, 
välmående, prestation, stresshantering och sociala relationer. Exempel på detta är hur 
individernas välmående är och hur deras livskvalitet ser ut och om de hade en låg eller hög 
självkänsla (Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005; Luszczynska, Scholz, & 
Schwarzer, 2005). 

 
 

De fyra källorna till self-efficacy 
 

Det finns fyra huvudsakliga källor till self-efficacy. Med källor menas varifrån individen får 
sin tro om sin self-efficacy. Alla dessa källor kan användas för samma self-efficacy inom ett 
område och de kan samverka eller fungera var för sig och de har även olika stor betydelse. De 
presenteras här i den ordningen att den med störst betydelse kommer först för att sedan i 
nedåtgående riktning få mindre betydelse.  
  

Egna erfarenheter (”enactive mastery experience”). Individen får en uppfattning av vad 
hon klarar genom att själv pröva, se hur det går och av hur hon har klarat det förr (Pajares, 
2002). Det är den vanligaste förekommande källan och även den viktigaste då den ger det 
tydligaste svaret på om en person klarar av det givna problemet. När personen lyckas blir 
resultatet en hög self-efficacy och det blir ganska bestående. Ett misslyckande ger en låg self-
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efficacy som även det är ganska bestående speciellt om personen i fråga inte har så många 
erfarenheter inom området sedan tidigare (Bandura, 1997). 

 
Ställföreträdande erfarenheter (”vicarious experience”). Människor kan inte pröva allt 

själva och då kan denna källa användas. Personen bedömer då vad den kan genom att se på 
vad andra är kapabla till. Därmed kan individen jämföra sig själv med andra för att få en bild 
av vad denne tror sig kunna komma att klara av. Vicarious experience kan användas när en 
person vet vad den själv kan men för att veta om det resultatet är bra eller inte måste det 
jämföras med andra (Bandura, 1997). Inflytandet av källan är starkast när personen som 
studeras är lik individen som studerar (Pajares, 2002). 
 

Verbal övertalning (”verbal persuasion”).  Individen får en uppfattning av vad hon kan 
eller inte kan klara av genom vad andra viktiga människor runtomkring intalar henne om vad 
hon kan. Den här källan är ganska svag jämfört med de två tidigare och inte lika beständig. 
Den kan vara stark då personen redan har en tro om vad den kan och kan då genom andras 
övertalning öka sin self-efficacy. Övertalningen måste dock vara reell och inte alltför 
överdriven för att det ska fungera bra (Bandura, 1997). Det är lättare att sänka en individs 
self-efficacy genom muntlig övertalning än att faktiskt höja self-efficacy genom samma 
metod (Pajares, 2002). 
 

  Fysiologiska och psykiska känslotillstånd (”physiological and affective states”). Hur en 
människa mår fysiskt och psykiskt påverkar self-efficacy. Detta gäller främst när det gäller 
prestationen med fysisk aktivitet. Stress ger dåliga resultat och kan ge en låg self-efficacy. 
Hur personen mår psykiskt påverkar vad personen tror sig vara duglig till. Den här källan är 
mycket ostabil och kan förändras snabbt (Bandura, 1997).  
 
Self-efficacy har visat sig fungera för att få individer att förändra sin livsstil. Newbern, 
Dansereau och Petri (1999) genomförde en studie som handlade om sambandet mellan droger, 
fängelse och hur kriminalvården genom stärkt self-efficacy kan hjälpa dessa personer till ett 
liv utan kriminalitet och droger. Self-efficacy inom kommunikation och känslomässig kontroll 
ökades genom en metod som bestod av ”node-link maps”, dessa kartor innehöll idéer, 
beteende och känslor. Genom kartorna så pekas det på sambandet mellan dessa noder och 
personerna kunde förändra sin livsstil genom att de tydligt kunde se helheten. 

Socialt stöd var för unga viktigt för att hålla sig borta från brottslighet. Ungdomar som 
ansåg sig förstå andras känslor och kunde känna in andra människors känslomässiga 
upplevelser (empatisk self-efficacy) höll sig i större grad borta från brottsligt beteende än 
ungdomar med låg empatisk self-efficacy (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & 
Pastorelli, 2003).  

Self-efficacy är ett vedertaget och väl etablerat begrepp (Pajares, 2002). Self-efficacy 
används inte som begrepp inom kriminalvården men det skulle kunna göra det. 
Undersökningsledaren har inte funnit användandet av self-efficacy som begrepp inom svensk 
kriminalvård. Ambitionen att förändra tankesätt och motivation allmänt är dock mer utbrett. 
De presenterade forskningsresultaten visar att träning av self-efficacy skulle kunna vara av 
vikt för att minska återfallen till kriminalitet. 
 
 
Utövande av kontroll 

 
Att själv kunna bestämma över sin framtid och att genom sina handlingar nå de mål som 
personen själv vill är viktigt för människor. Utövande av kontroll (”exercise of control”) 
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benämner var kontrollen finns för vad som sker med individen utifrån individens egna 
perspektiv. Inom individen eller utanför beroende på om individen anser sig ha kontrollen 
själv eller inte. Bandura (1997) beskriver att de individer som tror att de kan göra något även 
om det finns hinder på vägen och även om målet kan se ut att vara långt borta klarar sin 
uppgift i högre grad än de som inte tror att de kan påverka sin situation. Även om det finns 
många möjligheter att klara uppgiften så gör de oftast inte det. 

De som inte tror sig kunna påverka sin situation och sitt beteende har svårare att anpassa 
sig till livet i fängelset och till livet efter fängelset. De hamnar lättare i svårigheter och skyller 
händelser på andra eller tvärtom, bara på sig själv. Sappington (1996) påpekar att vidare 
forskning bör undersöka hur fångarna kan få en högre self-efficacy genom träning i 
självkontroll. 
 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning var att finna vilka faktorer som påverkar kriminellas chans att 
inte återfalla i brott enligt dem själva samt att undersöka om self-efficacy gällande att klara 
sig undan återfall var en viktig faktor för deltagarna. Self-efficacy är viktigt för att klara 
många olika givna uppgifter och undersökningsledaren ville utreda om self-efficacy är viktigt 
för uppgiften att inte återfalla i kriminalitet. Frågeställningar: 
1. Är specifik self-efficacy för att inte återfalla i kriminalitet en viktig faktor för att inte 
återfalla i kriminalitet? På vilket sätt? 
2. Vilken betydelse har den generella self-efficacyn för individen när det gäller att inte 
återfalla i kriminalitet?  
3. Vilka faktorer är enligt före detta kriminella betydelsefulla för att inte återfalla i en brottslig 
livsstil?  
4. Hur stärker deltagarna sin specifika och generella self-efficacy? 
 

 
Metod 

 
En kvalitativ undersökning är lämplig när undersökningsledaren vill uppnå större förståelse 
inom ett ganska outforskat område eller vill nå nya kunskaper inom ett väl utforskat område 
(Maxwell, 2005). En kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer valdes utifrån 
frågeställningarna. Den halvstrukturerade intervjun innebär att intervjun innehar både 
strukturerade delar och ostrukturerade delar. Vissa områden som bakgrundsfrågor är 
strukturerade med färdiga frågor. Huvudtemana kan däremot vara ostrukturerade till sin form 
och där undersökningsledaren kan gå in djupare och låta deltagaren styra sina svar och forma 
dem med sitt eget språk vilket ger en möjlighet till följdfrågor och att följa upp intressanta och 
oväntade spår (May, 2001).  Vid intervjuer är det viktigt att undersökningsledaren försöker 
skapa en öppen stämning där deltagaren känner sig inbjuden att tala fritt och vara ärlig. Att 
vara uppmärksam och lyhörd är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 
Undersökningsledaren måste vara anpassningsbar, ställa rätt frågor och vara lyhörd mot 
deltagaren (Lantz, 1993). 
 
 
Deltagare 

 
Deltagarna ska i en kvalitativ studie spegla frågeställningen vilket innebär att deltagarna väljs 
utifrån frågeställningen och därför användes ett målinriktat urval. Deltagarna valdes utifrån 
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deras unika upplevelser där de mest lämpliga deltagarna som ansågs kunna ge de bästa svaren 
på frågeställningarna valdes ut. Deltagarna skulle passa in i de kriterier som satts upp för 
deltagande i undersökningen (Kvale, 1997; Maxwell, 2005).  Kriterier för undersökningen var 
att deltagarna skulle ha levt en kriminell livsstil och att de nu var icke-kriminella. 
Undersökningsledaren ville ha tag i deltagare som hade som mål att inte återfalla i 
kriminalitet och som var villiga att berätta om sina upplevelser och tankar. Föreningen KRIS 
(Kriminellas revansch i samhället) kontaktades för att komma i kontakt med lämpliga 
undersökningsdeltagare. Då KRIS stödjer just de kriterier som satts upp för undersökningen 
passade de bra i urvalet av deltagare. Sju deltagare kom att delta i undersökningen av 
ursprungligen åtta och dessa sju deltagarna valdes ut av en kontaktperson hos KRIS. Fem män 
och två kvinnor i åldern drygt 20 till knappt 40 år. Bakgrunden bland deltagarna var 
varierande där några hade växt upp med sina föräldrar och andra hade under perioder eller 
större delen av sitt liv bott på ungdomshem eller hos fosterföräldrar. De flesta hade kommit i 
kontakt med missbruk och kriminalitet tidigt, medan någon hade gjort så senare i sitt liv. 
Enligt deltagarna hade missbruk av alkohol och droger lett in i kriminalitet men i något fall 
hade kriminalitet tvärtom lett till missbruk. Några av deltagarna hade suttit fängelse och andra 
hade straff utdömda men inte suttit på anstalt. Vård hade flertalet genomgått men oftast med 
misslyckade resultat. Någon hade nu efter vändpunkten genomgått vård som fungerat och en 
deltagare hade tack vare vård nått en vändpunkt. Med vändpunkten menades i det 
sammanhang som deltagarna slutat med droger och kriminalitet. I resultatet anges deltagarna 
som D1 till D7 innan varje citat. 

 
 

Material 
 

En intervjuguide konstruerades där sex teman sattes upp för att få en struktur under intervjun 
och underlätta att frågeställningen besvarades. Till dessa teman ställdes det upp möjliga frågor 
och följdfrågor (Kvale, 1997: May, 2001). Dessa huvudteman var (a) Bakgrundsfrågor: 
Berätta kort om din kriminella bakgrund. (b) Vändpunkten: Vad gjorde att du bestämde dig 
för att sluta upp med kriminalitet? (c) Problemhantering gällande återfall: Har du haft några 
problem med ditt försök att inte återfalla i kriminalitet? Vart vänder du dig för stöd? (d) Self-
efficacy: Har du en stark tro på din förmåga gällande återfall (=specifik self-efficacy)? 
Generell self-efficacy: Anser du dig klara av de uppgifter du får/tar dig an? (e) Övrigt: 
Egenkontroll: Ansåg du dig ha kontroll över vad som hände dig? (f) Vilka andra faktorer 
anser du vara viktiga för att du inte ska återfalla i brott. I slutet av intervjun ställdes några 
avslutande frågor om framtiden och framtidsplaner för att lätta upp stämningen.  

För att komplettera intervjuundersökningen genomfördes även två korta enkäter som 
innehöll frågor dels gällande specifik self-efficacy och dels generell self-efficacy där 
deltagaren i varje enkät ombads skatta sin nivå av dessa innan vändpunkten (då) och efter 
vändpunkten (idag). Skalorna bestod av tio påståenden och svarsalternativen var på en skala 
från 1 till 4. Där 1 stod för tar helt avstånd från och 4 stod för instämmer helt. Exempel på 
påståenden ur den generella enkäten var: ”Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå 
utvägar att nå mina mål”. ”Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag 
ställs inför svårigheter”. Exempel på frågor ur den specifika self-efficacy-enkäten var: ”Jag 
har inga svårigheter att hålla fast vid min målsättning om att inte återfalla och förverkliga 
den”. ”Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter 
gällande risker för återfall.”. Enkäterna avslutades med frågan om varför tron förändrats innan 
och efter om den gjort det. Skalorna baserades på två vedertagna self-efficacy-skalor 
(Koskinen, Schwarzer, & Jerusalem, 1999; Källmén, 2000). Den generella skalan 
omarbetades för att passa undersökningen och deltagarna, språket förenklades och vissa ord 
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gjordes mer neutrala. En ny specifik self-efficacy skala skapades då det inte fanns någon för 
tro på egen förmåga att inte återfalla i kriminalitet men den grundades på samma 
formuleringar som den generella self-efficacy-skalan. Undersökningsledaren lade till 
formuleringar för att rikta frågorna mot specifik self-efficacy för att inte återfalla i 
kriminalitet. 

 
 

Procedur 
 

Efter att ha kontaktat KRIS och förklarat syftet och kriterierna för undersökningen 
accepterades undersökningen. Det bestämdes att intervjuerna skulle genomföras under två 
dagar med fyra intervjuer per dag. Undersökningsledaren skickade sedan missivbrevet till en 
kontakt på KRIS som också ombads att vidarebefordra detta till deltagarna innan 
intervjutillfället. I missivbrevet medtogs de forskningsetiska aspekterna och även vid 
intervjutillfället upprepades dessa muntligt och skriftligt. Intervjuerna spelades in med en 
diktafon för att underlätta analysarbetet efter godkännande från deltagarna. Sedan började 
undersökningsledaren med att ställa de inledande frågorna. När undersökningsledaren kände 
att denne fått tillräckligt med information från deltagarna avslutades själva intervjufrågorna 
och därefter ombads deltagarna att besvara enkäterna. Deltagarna ombads kontakta 
undersökningsledaren om ytterligare frågor uppkom. Intervjuerna varade från 25 minuter upp 
till 45 minuter. 

Undersökningsledaren har följt de etiska principer som gäller för samhällsvetenskaplig 
forskning i Sverige. Enligt det etiska vetenskapsrådets principer gäller följande utifrån denna 
undersökning: konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
 

Databearbetning 
 

Den analys av intervjuerna som valdes utifrån syftet var meningskoncentrering (Kvale, 1997) 
på grund av att syftet var att hitta gemensamma vikiga faktorer gällande att inte återfalla i 
brottslig verksamhet. Alla intervjuer skrevs ut i form av intervjuutskrifter och alla namn och 
identifierbara platser fingerades. Intervjuerna skrevs ut ordagrant med pauser och 
utfyllnadsord. Varje intervju genomgick en enskild analys till en början där kodningar gjordes 
i marginalen för att sortera ut intressanta citat och ämnen. Kodningarna matchades och citat 
samlades i gemensamma underteman efter den enskilda analysen. När detta var gjort gick 
undersökningsledaren igenom intervjuerna en gång till för att hitta nya vinklar i materialet. En 
samlad analys av alla intervjuer textades sedan ihop och dessa gemensamma faktorer 
samlades i huvudteman och gav en slutfattande analys av vilka faktorer som ansågs centrala. 
Citaten som presenteras har omformats till skriftpråk från talspråkför att underlätta för 
läsaren. Frågeställningen låg som grund för hur begreppen samlades i olika teman. Under 
analysarbetet förändrades de olika temana åtskilliga gånger. Enligt den hermeneutiska tanken 
går undersökaren från helhet till beståndsdelar och sedan tillbaka till helhet igen (Kvale, 1997; 
Lantz, 1993). När det gällde enkätundersökningen så valde undersökningsledaren att 
analysera dessa genom att räkna ut medelvärden och standardavvikelse för hand. Spss 
användes inte då det var så pass få enkäter. Enkäterna analyserades först för varje deltagare 
och sedan i jämförelse med de andra. Till sist så ställdes de i jämförelse med resultatet av 
intervjuerna. 
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Resultat 
  

 

Frågeställning 1) Är specifik self-efficacy en viktig faktor för att inte återfalla i 
kriminalitet?  
 

Tro på att inte återfalla var viktig. Tron på att inte återfalla hade hjälpt alla deltagare att 
klara av att sluta med och inte återfalla i den kriminella livsstilen igen. Mycket genom att de 
märkte att de klarade av de mål de satt upp. De hade också återfått viktiga människor, arbete 
och sysselsättning, vilket gett mening i deras liv. De hade innan vändpunkten förlorat mycket 
av dessa nämnda ting och idag hade de återtagit kontrollen över sina liv. Fem av deltagarna 
hade höjt sin tro på sin förmåga att inte återfalla från låg innan vändpunkten till hög efter 
vändpunkten. En deltagare hade haft hög self-efficacy hela tiden medan en annan hade höjt 
sin specifika self-efficacy men den var ännu inte hög. De var alla övertygade om att utan tron 
skulle de inte ha klarat av att vända sina liv och att det alltid skulle komma att ha betydelse. 
Deltagarna arbetade hela tiden med sin tro och försökte stärka den ännu mer. Några var även 
helt övertygade om att de inte skulle återfalla så länge de hade någonting meningsfullt att leva 
för. Deltagarna som inte höjt sin tro på sin förmåga att inte återfalla hade haft en stark tro hela 
tiden men var också övertygade om att det hade hjälpt dem på vägen.  
 

D1”Ja, har jag kommit så här långt med den bakgrund jag har så stärks den hela tiden. Det tror jag 
faktiskt.” 
D3”Ja den hjälper mig dagligen [tron]. Det gör den.”(…)” Man är inte osäker och man är inte rädd” 
” Nej den är ju stark [tron].  Alltså den är stark den är jävligt stark men nu är de frågan om något annat. 
Jag har hamnat i något annat. För jag kommer inte att tända på imorgon eller göra något kriminellt 
imorgon så är det bara.” 
D6”Ja precis, men sen blir ju den starkare också för var dag som går. Jag skulle nog kunna ha gått på 
vita knogar för att jag var så himla rädd för att mista min son.  Men jag tror inte att mitt liv skulle ha 
blivit så här innehållsrikt, det tror jag inte [om hon inte hade haft tron].” 
 

 
Tron förändrades under tiden. Specifik self-efficacy innan vändpunkten upplevdes inte 

vara densamma som den var idag för de allra flesta deltagarna. Några av deltagarna ansåg sig 
alltid ha haft en stark tro på sig själva och att de skulle ha kunnat sluta om de ville det. De 
flesta av deltagarna hade stärkt sin self-efficacy efter vändpunkten. Den stärktes fortfarande 
och den sågs idag på ett annat sätt än den gjorde innan vändpunkten. Den specifika self-
efficacyn bedömdes som mer realistisk och trovärdig idag. Deltagarna hade fått en annan bild 
av sig själva och hur deras liv såg ut, vilka val de kunde göra samt hur de kunde påverka sina 
liv.  
 

D1”Ja absolut tänkte man så att jag ska klara det här men det gick inte. Idag så är det att ja, men det här 
fixar jag, och det gör jag också. Så enkelt är det. Det är skillnad på tro och tro. Då trodde jag att jag var 
stålmannen liksom. Men det var ju ett luftslott. Nu är det mer en verklighet, då var det mer en dröm.”  
D5”Jag har ju tron på att jag kommer lyckas med mina planer. Den dagen jag vill sluta och bestämmer 
mig för det då kan jag sluta. Men den dagen är inte idag därför behövde jag inte sluta(exempel på hur det 
var innan) (…) Det var ju alltså en ganska hög tro. (…) och där var det väl självbedrägeri egentligen, 
kan man ju säga.” 

   
Tvivel om hur man skulle gå tillväga. Många trodde innan vändpunkten att de kunde sluta 

men de visste inte hur och därför tvivlade deltagarna på sin förmåga om de skulle kunna 
vända sina liv eller inte. Men genom att de hittade verktygen för att lyckas så stärktes deras 
specifika self-efficacy tillsammans med vilja, praktisk hjälp och olika behandlingar som att 
finna sig själv. 
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D2” Ja det gjorde jag absolut. Jag visste bara inte hur jag skulle fixa det och hur jag skulle gå till väga 
för att lyckas.” [Svar på om han trodde innan att han skulle klara av att sluta].”  

 
Det var lättare om man trodde att man kunde.  Alla deltagare ansåg att det var lättare att 

upphöra med den kriminella livsstilen om de själva trodde att de kunde det. Upplevelsen var 
att det var avgörande för vilka som klarade av vändpunkten, eller inte. Utan tro och vilja så 
trodde de inte att något annat skulle fungera heller. Då spelade det ingen roll hur mycket hjälp 
de fick eller hur mycket de försökte. Några av deltagarna uppgav också att de i dagens läge 
hade problem med att om det dök upp uppgifter som de inte trodde de kunde klara av så 
undvek de ibland dessa uppgifter. För en deltagare var det ett problem då han gav upp för 
minsta motstånd, och han skulle ha velat kunna be om hjälp och kämpa mer. För någon så 
uppfattades det istället som en utmaning. Hon blev sporrad av problem och hade haft en stark 
tro under hela sitt liv både generellt och specifikt.  
 

D2” Jag har ju varit med om att när jag är säker på att jag kan då kör jag bara men om jag blir tveksam 
så tvekar jag.” 
D5”Ja så är det ju med allt. Mera nu, förut så var det mer så här att jag kastade mig in i saker, 
skitsamma liksom.”  

 
 
Frågeställning 2) Vilken betydelse har generell self-efficacy för individen(när 
det gäller att inte återfalla i kriminalitet)?  
 

Tro på egen förmåga. När deltagarna svarade på frågan om de hade en stark tro på sin 
förmåga idag så svarade alla att de hade det. Det hade betytt mycket för dem på vägen till det 
liv de levde idag och det liv de ville leva i framtiden. Self-efficacyn hade för alla deltagare 
förändrats under tiden och alla utom två deltagare menade att de hade höjt den. Dessa två 
deltagare hade haft hög self-efficacy hela tiden. En deltagare hade under hela tiden haft en 
stabil hög tro på sin generella self-efficacy. Genom att de klarat av de mål de satt upp och de 
uppgifter de satt upp för sig själva att leva ett icke-kriminellt liv utan att missbruka så hade de 
ökat sin generella self-efficacy från låg till hög. De två som haft en stark tro hela tiden, ansåg 
att det var bland annat tack vare denna tro som de klarat av att vända sina liv. Det visade sig 
också att de flesta inte trodde att de skulle ha klarat det utan den här tron på sig själva i 
kombination med flera andra faktorer som kommer fram i resultatet framöver. Några angav 
att deras tro skiftade väldigt mycket beroende på hur de mådde för stunden.  
 

D1”Ja alltså man måste ju våga tro på sig själv. Gör man inte det så rasar ju allting.” 
D3”Den är jättestor. (…) Ja det har den alltid varit. (…) Ja och det jag inte kan det lär jag mig. om jag 
vill lära mig det.” 
D4”Jag har aldrig trott på mig själv förut. Nu jag är lite mer tillfreds med mig själv, så gott det går.” 
”Den blir starkare och starkare, för varje dag som går så blir den starkare. Jag vågar verkligen tro på 
mig själv.” 
D6”Den är grym och jag tror att jag kan komma så lång som jag vill komma. ” 

 
 

Frågeställning 3) Vilka faktorer är enligt före detta kriminella betydelsefulla för 
att inte återfalla i en brottslig livsstil?  
 

Vilja att sluta. För att kunna sluta så bör det finnas en vilja att sluta. När de tidigare försökt 
sluta så sa de att de trodde att de kunde men egentligen ville de inte och då återföll de i alla 
fall till slut. Så i de flesta fall var det så att de ville sluta och de trodde att de kunde om de fick 
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rätt verktyg och den hjälp de behövde. När de genomgått vård för missbruk så hade de inte 
gjort det fullt ut och det hade inte fungerat för att de inte hade viljan att sluta. Vilja och tro på 
sin förmåga måste finnas med hela vägen för att kunna behålla det liv de lever nu. Viljan 
fanns hos alla deltagare med från början. Med. Tron på egen förmåga fanns hos vissa 
deltagare också med innan vändpunkten men hos några fall kom tron efterhand i och med 
vändpunkten och efter det.  
 

D2”Jag var inte redo att göra det innan, jag ville helt enkelt inte, jag var inte redo och inte mogen.” 
D5”Jamen det finns ju ingenting som hjälper om man inte vill. (…) Det är viljan som behövs.” 

 
För många negativa konsekvenser av en icke hanterbar livsstil. Vardagen fungerade inte 

och upplevdes som kaotiskt och dyster. Fritid, vardag, skola, arbete och familj gick inte att 
hantera på grund av missbruk och kriminalitet. Till slut upplevde deltagarna att det blivit för 
många negativa konsekvenser som uppkommit på grund av deras livsstil. Det handlade om att 
individerna vaknade till och såg hur deras liv såg ut och att de insåg att de inte ville leva så 
som de gjorde. Deltagarna hade en känsla av att de kunde bättre och att de kunde förändra 
sina liv till något mer positivt.  

Flera av deltagarna hade förlorat vänner, arbete och familj och annat som upplevdes som 
viktigt och det blev för mycket. Detta gav dem nya perspektiv och de kände det som om att de 
tvingades att göra ett avgörande val om hur de skulle leva sina liv. De kunde inte hantera sitt 
liv på det sätt de egentligen ville. Hur långt det gick för de olika deltagarna och hur icke 
hanterbar situationen var var olika. 
 

D1”Det är klart att man har funderat på att lägga ner innan också. Sedan så stöter man ju på 
konsekvenser. Det är det som får en att haja till liksom. Vad fan är det jag håller på med. Annars 
fortsätter man bara. Man måste få tillräckligt med konsekvenser för att man ska tröttna på det.” 
D3”Jag har slutat innan, börjat igen och slutat igen men nu är det definitivt. Innan så var det inte det. 
Det var i fängelset som det blev så.” (…) För att konsekvenserna blev för kostbara.” 

 
Vad deltagarna gjort mot andra personer och ultimatum ställda från signifikanta andra. 

Alla deltagare hade en viktig anledning till att sluta med sin kriminella livsstil för att återgälda 
det dom gjort mot sina nära och kära. Att dessa signifikanta andra ställt ultimatum som att de 
fick välja mellan den kriminella livsstilen eller dessa signifikanta andra betydde mycket för 
deltagarna när det gällde att ta det slutgiltiga beslutet. Att nära och kära ville att de skulle 
förändra sina liv hade det betydelse. Flera av deltagarna hade negativa känslor som handlade 
om hur de behandlat sina nära viktiga personer och att de kunde förändra sina liv om inte för 
sin egen skull så i alla fall för de andra viktigas skull. En del av deltagarna angav också att 
vad de gjort mot andra okända människor skapade en ångest och de började känna empati för 
andra människor. Efter en tid så hade individerna kommit en bit på väg i det nya livet och 
kunde se sitt eget värde och göra det för sin egen skull också.  
 

D6”När jag tog den sista överdosen och vaknade upp på sjukhuset och min son stod bredvid, han var 
kanske tre fyra år då, då väckte det någonting hos mig att nej nu räcker det liksom.” 
D7”Jag höll på förlora en värdefull person, jag fick välja mellan drogerna och den här personen och då 
valde jag den här personen” 
D1”Och så kollar man tillbaka från dagens läge och ser vilken jävla patetisk jävla människa man var och 
vad man har ställt till med för andra, mot sig själv också, men tänk på alla andra människor.” 

 
Börja om från början och bryta med det gamla livet. För många av deltagarna hade 

vändningen kommit ”över en natt”, de slutade med all kriminalitet och alla droger på en gång 
och de hade inte haft med det att göra sedan dess. Någon deltagare slutade mer successivt och 
berättade om att han trodde att alla behövde testa sina gränser för att veta vad just den 
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personen kunde klara av utan att återfalla och tappa kontrollen över sitt liv igen. Den största 
anledningen som uppgavs till varför man återfallit tidigare, vilket de flesta gjort, var att man 
umgåtts med samma människor inom samma kretsar som innan. Den här gången hade man 
brutit med allt i det tidigare livet och bara behållit det positiva, vilket innebar att man inte 
utsatte sig själva för risker och situationer att återfalla. Det var viktigt att vara för sig själv och 
ta reda på hur man ville leva sina nya liv. 
 

D1”För det är ett måste för att lägga ner kriminaliteten och droger, att bryta med gamla vänner.” 
D3”För det första så satt jag med restriktion i sju månader vilket innebär att du inte får prata med någon 
och du får inte träffa någon [vilket hjälpte henne att finna verktygen]. (…) ”För jag behövde den där 
tiden för mig själv för att tänka och känna vad som var viktigt för mig.” 
D3”Jag var redan på det klara med hur mitt liv skulle se ut när jag kom ut.  Jag sa det att från och med 
att dom klipper av bojan på mig så är det bara att lägga ner.” 

 
Att öka sin självkännedom, känslohantering och självkänsla och att förändra sitt tankesätt. 

Både känsla och handling var viktigt att förändra samt att börja om från början med dessa 
punkter. Resultatet visade att det var viktigt att deltagarna kunde vara för sig själva för att 
verkligen ta itu med alla känslor de burit inom sig som nu måste komma ut. De ansåg att de 
var tvungna att lära känna sig själva igen för att skapa nya liv och kunna hantera livets 
svårigheter. Att hantera sina känslor upplevdes som väsentligt och det kunde de inte innan 
vändpunkten. Alla deltagarna hade under den här tiden lärt sig en del om sig själva, ibland 
med hjälp av vård i olika former och ibland helt själva och genom KRIS. Upplevelsen av att 
inte glömma hur deras tankesätt fungerade förr, hur de borde fungera idag tog alla upp som en 
viktig faktor för att behålla det liv de hade idag. På så sätt växte deras tro på sig själva och 
deras självkänsla. För att inte riskera att hamna i samma spår som tidigare upplevdes det som 
viktigt att hålla det i medvetande hela tiden. Ju längre de kommit i sin process desto mindre 
hade de detta i medvetande. Några berättade om hur de måste arbeta med att öka sin 
självkänsla och värdera sig själva högre. I de flesta fallen handlade det om att lära om från 
början för de hade aldrig riktigt lärt känna sig själva som den de vill vara. En person påpekade 
att hennes räddning var att hon hade haft ett meningsfullt liv innan hon började missbruka och 
att hon redan visste vem hon skulle kunna vara. Dessa faktorer är ett långsiktigt arbete och 
sker gradvis. 

 
D4”Om flera år i mitt liv så kommer jag att ha hittat mig själv, det är som en människa som gått in i 
skogen. Helt vilse i skogen, och i elva år har jag försökt hitta hem men jag är fortfarande vilse. Lika lång 
tid kommer det att ta för mig att hitta hem.” 
D6”Vem jag är, vem jag varit och varför jag är som jag är.” 

 
Konsekvenstänkande och att göra annorlunda. Att deltagarna ändrat sitt tankesätt kring 

händelser och beteenden var viktigt för att de skulle kunna göra annorlunda. De uppgav att de 
tänkte mer i steg och vilka konsekvenser som blev av deras eget handlande. Innan 
vändpunkten gjordes inte detta utan då handlade deltagarna ofta i stundens hetta och tänkte 
inte långsiktigt. Deltagarna skapade nya vanor och nya tankesätt, för om man skulle göra på 
de sätt som man gjorde innan vändpunkten trodde de att de skulle återfalla. Ju längre man 
kommit ifrån vändpunkten och det gamla livet desto fler nya tankesätt och vanor hade man 
skaffat sig. Dessa faktorer upplevdes som viktiga för att bygga upp sin self-efficacy och för 
inte tappa den ökade self-efficacy de erhållit. 
 

D4”Att göra annorlunda, det var nog det som fick mig att gå därifrån. Att göra på ett annat sätt. Om jag 
skulle tolka förmågan att inte återfalla så är det förmågan att kunna göra någonting annat. Till exempel 
om jag skulle bli skitförbannad på min tjej och känna att nu vill jag klappa till henne för att hon inte vill 
lyssna. Istället för att göra det kan jag välja att göra något annat.” 
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D7”Igår tillexempel så fick jag en massa tråkiga besked om min mamma. (…) Och då kände jag att jag 
ville tillbaka till stan och börja igen. Men då gjorde jag något som får mig att må bra. (…) Satte mig i ett 
rum och spelade musik.” 

 
Ta en dag i taget, inte ha för stora mål och genomföra det som man behövde.  Deltagarna 

tog en dag i taget för att kunna bibehålla det liv de levde idag. Man hade alltför stora mål 
tidigare och nu ville man inte sätta upp för stora mål. Små delmål var viktigt för när de klarat 
av dessa små delmål stärktes deras tro på att de faktiskt kunde klara av att leva ett icke-
kriminellt liv utan att missbruka. I det tidigare livet ansåg de flesta att de varit dåliga på att 
genomföra det som de behövde göra, som de ville göra och/eller som de sagt att de skulle 
göra. Vilket i sin tur kunde leda till att de mådde sämre och slutade tro på sig själva. Så för att 
stärka sin tro på sin förmåga att inte återfalla tog de nu tag i detta som kunde vara allt från 
små vardagliga företeelser till större livsfrågor och val som utbildning och arbete. En 
deltagare berättade att han innan vändpunkten kunde lova att göra något för någon men så 
gjorde han aldrig det. Idag försökte han att genomföra det han lovat andra att han skulle göra, 
vilket gav honom en positiv känsla om honom själv och han kände att andra idag visste att de 
kunde lita på honom. När deltagarna hade varit icke-kriminella och drogfria under en tid hade 
de märkt att andra runt omkring dem hade börjat se på dem med andra ögon och de hade fått 
mer förtroende hos andra människor när dessa människor märkte att de hade förändrats. Det 
gav dem en ny gnista och blev ytterligare en anledning till att inte återfalla och de fick tillbaka 
tron på sig själva.  
 

D1”Ja det är så här att jag tar en dag i taget. Jag är fortfarande så ny i det här  [ett år] så jag tar en dag 
i taget. För att gå vidare och för att få dagen att fungera.” 
D2”Jag vill inte sätta upp för stora mål för då kanske det bara blir pannkaka.” 
D7”Det är väl att umgås med människor på ett sätt som jag inte har gjort innan. Som jag aldrig har 
vågat.  

 
Ta ansvar för sig själv och sitt liv. För att inte återfalla, bibehålla och/eller öka den egna 

tron på förmågan angav deltagarna att de måste ta hand om sig själva och ta ansvar för sina 
handlingar och sina liv. Då kunde de gå vidare och skapa ett nytt liv med en vardag som gick 
att hantera och vara nöjd med. Att de förändrat sitt tankesätt gällande hur de levde sitt liv och 
vilka val de gjorde var viktigt för att de skulle kunna tro att de kunde klara av det nya livet. 
Idag kunde de se tillbaka på hur de hade ett val gällande hur de skulle leva och ansåg att valet 
låg i deras händer. De hade idag kontroll över sina liv och insett att kontrollen låg i deras 
händer. Efterhand såg de hur viktigt det hade varit att de tagit ett avgörande och slutgiltigt 
beslut om vilket liv de skulle komma att leva. Flera av deltagarna angav att beslutet som de 
tog att sluta med kriminalitet var ett livsviktigt beslut om att välja livet eller döden. En 
deltagare berättade om hur han insett att det där beslutet var själva vändpunkten och 
avgörande om han skulle lägga av eller inte. Om inte beslutet varit slutgiltigt skulle han inte 
vara där han var nu. 
 

D6”Det första är att jag tar hand om mig själv. Absolut, det är viktigaste för mår inte jag bra då mår inte 
min son bra. Och sen att jag tar ansvar för mitt liv. Det är det enda jag kan säga så där. Att jag väljer 
hur jag vill leva mitt liv med konsekvenser eller inte. Men jag tror inga yttre faktorer kan påverka så där. 
Det är vad jag gör som är viktigt” 
D1” Alltså jag hade ingen kontroll alls, nu är det annorlunda. Nu håller jag tider, jag glömmer 
ingenting. Allting fungerar liksom som en vanlig människa så det är en stor skillnad. (… )Utan kontroll 
så skenar det och går utför.” 
D5” Jag har mina egna val och jag väljer precis vad jag vill göra och antingen så väljer jag att fortsätta 
må dåligt eller så väljer jag att göra något åt saken. Jag kan välja precis alltihop.” 
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Hopp om ett meningsfullt liv. En av anledningarna som angavs vid frågan om varför de 
valde att sluta var att de hade ett hopp om ett bättre liv och någonting att leva för. De hade 
funnit en ny mening med livet eller så ville de finna en ny mening med livet. För de flesta 
handlade det om signifikanta andra som familj, kärlekspartners eller barn. Nya 
omständigheter kring dessa signifikanta andra gav deltagarna anledning till att försöka leva ett 
ickekriminellt och icke-missbrukande liv. Idag så var en av de viktigaste anledningarna till att 
de inte återföll att de hade någonting meningsfullt i sitt liv som inte var värt att förlora eller 
riskera att förlora. Detta innebar för några deltagare att när de har varit nära att återfalla eller 
haft tvivel på sin förmåga att klara av detta nya liv hade de tack vara dessa meningsfulla bitar 
i livet kämpat vidare och klarat av svårigheterna. De har kunnat gå vidare i livet efter att de 
brutit med den kriminella livsstilen genom att skapa ett nytt liv som gjorde att de kunde hålla 
tankarna i framtiden. Detta kunde dock inte realiseras innan de kommit en bit på vägen och de 
kände att de var tillräckligt trygga med sig själva för att kunna skapa nya liv. Detta kunde vara 
att skaffa jobb, utbildning, familj och nya upplevelser. De nya upplevelserna gav de flesta en 
ännu starkare tro på att kunna leva detta nya liv resten av livet med ännu mer mening och 
livsglädje utan risker för återfall. De fann sig se verkligheten på ett nytt och bättre sätt. Flera 
av deltagarna uppgav att de nu levde ett vanligt ”svensson-liv” och att det var något positivt. 
För de flesta så var det så att det vanliga livet var det eftersträvade livet där de var som alla 
andra och inte var annorlunda. Någon hade dock aldrig sett sig som annorlunda utan som alla 
andra i hela sitt liv med den enda olikheten att hon nyttjade droger. En deltagare berättade att 
hon snart skulle byta jobb och att det var en grej som gjorde att hon kunde gå vidare, vilket 
gav henne en större tro på att hon faktiskt kunde klara det hon ville. Hon kände att hon 
kommer att klara av det jobbet trots att det var lite skrämmande. 
 

D1”Jag tycker att det går bättre och bättre för varje dag som går. Jag kan inte klaga på någonting, jag 
har det bra alltså. Det är skitbra nu.” (…) Det är en kick att bara vakna på morgonen, gå upp och vara 
glad. 
D1”Ungarna liksom, hela ens grej man har byggt upp nu, det gör ju att man inte återfaller. För att jag 
skulle återfall i missbruk och kriminalitet så skulle det vara så att hela familjen går och dör och att det 
inte finns något kvar” (…)Det här livet är bättre” 
D5”Någonstans så tyckte väl jag att det var okej att leva i skiten (…). Sen Malin då, som min dotter 
heter, när jag fick henne så fick jag något annat att jämföra med.” 

 
Be om och kunna ta emot hjälp från andra och att hjälpa andra. Vissa av deltagarna hade 

klarat av sin väg hit helt själva och när de väl valde att sluta så behövde de ingen hjälp från 
någon annan.Vissa av deltagarna hade insett redan när de första tankarna om att sluta började 
på allvar att de inte skulle klara det själva utan behövde hjälp med vård och annat liknande. 
Att kunna be om hjälp var ett problem bland dem för att de ville klara allt själva. En deltagare 
pratade om hur han genom att ha hjälpt andra hjälpt sig själv.  
 

D1”Man vill klara allting själv liksom. Så ta första steget och ta kontakt och prata med folk som kan 
hjälpa en är ett problem.” 
D2”Jag fick hjälp med det mesta, allt det jag bad om hjälp med fick jag hjälp med. Och jag är jätteglad 
över at jag fick den här hjälpen” 
 

 Ett tryggt umgänge. Att hjälpa andra och få hjälp kunde också kopplas till hur de upplevde 
att genom att träffa andra människor som varit med om liknande upplevelser så kunde de 
skapa en förståelse och ett stöd mellan varandra. De kunde öppna sig och vara helt ärliga 
mot varandra. Umgänget med dessa människor ansågs betydelsefullt för att bygga upp en 
ny tro och trygghet och att de kunde samtala med någon som förstod var enligt deltagarna 
avgörande för att de skulle klara av att inte återfalla. Deltagarna behövde ha någon som de 
kunde lita på i alla lägen och prata av sig med. Ibland kunde de behöva råd och ibland så 
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behövde de bara ventilera sina tankar med någon som visste vad det handlade om. Några 
av deltagarna ventilerade sina tankar med sig själva genom att skriva ned sina tankar och 
skriva listor på vad konsekvenserna kunde bli av ett visst handlande. 
 

D3”Alla vet ju vad jag har gjort och vilken situation jag lever i idag och så. Så jag har full uppbackning 
härifrån[KRIS].” 
D5”alla måste ha någon att prata med.” 
D7”Att ha trygga människor runt omkring.” 

 
Inte glömma var man kommer ifrån och vad man varit med om. Allt man varit med om 

hade man i sitt medvetande hela tiden för att inte glömma varifrån man kommer och vad man 
varit med om. Det hade också att göra med att de tagit reda på hur de fungerade förr och hur 
de måste fungera nu för att inte återfalla och/eller tappa tron på sig själva. De som talade om 
detta och såg hur de människorna levde på samma sätt som de gjort innan kände ett ogillande 
mot det livet och hur dessa människor inte insåg att de själva hade valet att förändra sina liv.  
 

D1”Jag vet bara det i min skalle. Jag kliver inte på det igen. Det bara ekar i min skalle så alltså jag kan 
se gamla liksom några av mina gamla polare hur de står, hur de jagar fortfarande. (…) De ser så jävla 
slitna och äckliga ut.” 
D4”Är man öppen och villig, och ärlig och glömmer aldrig var man kommer ifrån så går det. För att 
visst livet är fullt utav motgångar och överraskningar men så är det för alla även för vanliga människor.” 

 
 

Frågeställning 4) Hur stärker deltagarna sin specifika och generella self-
efficacy? 
 

De fyra källorna används för att stärka self-efficacy. Alla deltagare försökte att stärka sin 
self-efficacy på flera sätt. En deltagare ansåg att denne inte arbetade effektivt för att stärka sin 
tro på sin förmåga att inte återfalla. Det visade sig dock i undersökningen att även denna 
deltagare hade strategier för att öka sin specifika self-efficacy. Alla fyra källor användes men 
det varierade vilken eller vilka de använde. Alla individer använde inte heller alla fyra källor. 
En del såg till vad de själva hade klarat av tidigare, andra inte och en del jämförde sig med 
andra liknande, andra inte. De flesta ansåg att det var viktigt att andra viktiga trodde på dem, 
och alla menade att tron på den egna förmågan vacklade i och med hur de mådde för stunden 
både fysiskt och psykiskt. Detta gällde både den generella och den specifika self-efficacyn. 

Egna erfarenheter (Enactive mastery experience). De flesta använde sig av denna källa och 
för några var det den viktigaste som de använde sig av mest. Det var genom handlande som 
de stärkte sin tro allra mest. Vissa använde sig inte alls av denna källa och dessa personer var 
de som kortast tid varit icke-kriminella och icke-missbrukande. Ju mer deltagarna hade klarat 
av att genomföra desto viktigare blev denna källa. De som inte använde denna källa eller de 
som använde sig av källan i negativ bemärkelse upplevde det som ett problem. De ville arbeta 
med att kunna använda källan för att bygga upp sin tro på sin förmåga både generellt och just 
till att inte återfalla. Negativ tillämpning av egna erfarenheter innebär till exempel att de såg 
till vad de inte klarat av och därför undvek utmanande uppgifter. 
 

D1”Ja, jag är ganska duktig på att mecka bil. Jjag är ganska duktig på att måla. Allt jag gör blir folk 
nöjda med. Det känns juste liksom. Jag ser mig själv som en stor resurs.” (…) ”Och så länge man tror på 
det då funkar det liksom.” 
D3”Jag höll på med mycket sporter och så där och jag blev bra på det mesta jag gjorde, det kanske är 
det som hänger kvar. Ja det är klart att jag tror på mig och förmågan att fixa grejer och så.” 
D6”Alltså under de här fyra åren så har jag ju satt upp mål i livet som jag har uppnått. Jag har börjat 
min skola och jag har flyttat dit jag ville. Jag har det materiella och den inkomst som jag vill ha och så 
va” 
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D5” Jag klarar saker men sen när jag ska göra det igen så tror jag inte att jag kommer att klara det. 
Hade jag tagit till vara på det så hade det ju inte varit så.” 

 
Ställföreträdande erfarenheter (Vicarious experience). För en del av deltagarna var det 

viktigt att de kunde jämföra med andra liknande som varit i samma situation. De tittade på 
personer som lyckats klara sig ur det kriminella livet och tänkte: ”kan de så kan jag”. Flera av 
deltagarna brukade titta på hur andra som var i den situationen de själva varit i förut för att 
inte glömma. Det gav dem en anledning till att inte återfalla. Några deltagare ansåg inte att det 
var viktigt att jämföra med andra eftersom de ansåg att ingen är den andra lik, bara vad de 
själva gjorde och trodde hade betydelse för vad de klarade av. Tendenserna var att dessa hade 
en stark tro på sin generella och specifika self-efficacy.  Jämförande med liknande andra 
visade sig också ha haft större betydelse i början av det icke-kriminella livet men det hade fått 
mindre och mindre betydelse ju längre tiden gått. En deltagare vände jämförandet till en 
negativ jämförelse där han såg hur hans vänner kommit ”längre” och att han själv skulle vilja 
vara så men kunde inte det. 
 

D5”Alltså jag jämför mig med andra i allt, både positivt och negativt. Jag ser ju liksom hur andra gör 
och vad jag gör nu, vem kan jag jämföra med då, som är likadan och kommit ungefär lika långt? Ingen är 
ju lika så där stöter man ju på minor hela tiden.” 
D6”Idag så är det mer så att jag vill inte bli stämplad som före detta missbrukare eller kriminell, utan 
jag vill bara vara Sara för den jag är. Så den stämpeln vill jag ha bort. Jag kommer ju aldrig att glömma 
var jag kommer ifrån, men det är här jag är idag.” 

 
Muntlig övertalning (Verbal persuasion). Att signifikanta andra trodde på deltagarna 

visade sig vara viktigt för alla deltagare och för några det allra viktigaste då de själva inte 
trodde tillräckligt mycket på sig själva än. De fick sin största tro på sig själva genom att andra 
viktiga sa till dem att de skulle kunna klara det. En deltagare sa att de inte skulle ha klarat det 
utan att någon annan signifikant hade trott på dem. För en del så var det en betydelsefull källa, 
men inte den mest betydelsefulla eftersom det viktigaste för dem var att de själva trodde på 
sin förmåga. För andra var det en viktig stöttning men inte det absolut viktigaste. Även här 
var tendensen att denna källa var mycket viktigare i början och innan de slutade för att sen 
övergå till att vara viktig för att behålla det icke-kriminella och icke-missbrukande livet. Det 
gav dem med tiden en större tro på att få ett meningsfullt och lyckligt liv mer än att de inte 
skulle återfalla. Att inte återfalla var för vissa idag inte ett problem då de var säkra på att de 
inte skulle göra det. 

D1”Ja, och eftersom jag jobbar på KRIS är det ju viktigt. Och sen min relation till familjen då, den har ju 
blivit som en blomma som har slagit ut så att den är ju riktigt bra liksom.” 
D3”Jag pratar med min mamma om allt. Henne kan jag snacka med om allt mellan himmel och jord. Och 
det är väl därifrån man får det. Säger morsan att jag kan då kan jag.” 
D7”Ja om inte dom tror på mig så skulle nog inte jag göra det. Skulle jag inte ha det, så skulle jag nog 
skita i precis allt.” 

 
Fysiologiska och psykiska känslotillstånd (physiological and affective states). Det här var 

den minst viktiga källan för alla deltagare när det gällde vad de byggde sin generella self-
efficacy på. Den specifika self-efficacyn vacklade när de mådde dåligt men den var ändå så 
pass stark att de inte riskerade återfalla på grund av tillfälliga nedgångar. Det hade ändå 
betydelse och den fick mindre och mindre betydelse ju längre deltagarna kommit i sin 
utveckling från att levt det kriminella livet. Det hade också samband med att deras tankesätt 
hade förändrats efter vändpunkten. Nu hade de en mer positiv livssyn och tänkte efter mer 
innan de handlade, och såg mer till konsekvenserna än till hur de mådde för stunden. De som 
hade en stark tro på sin förmåga att inte återfalla hade inte denna källa som så viktig för dem.  
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D1”Nu tänker jag vad skönt att åka till jobbet, fan vad kul. En vanlig måndag som man förr tänkte att 
den var helt fucked up förut. Den är helt underbar nu.” 
D3”Mår jag dåligt så finns det en anledning. Antingen så har det hänt något, jag är sjuk eller så men är 
det så, så går det att lösa. ” 
 

 
Resultat av enkätundersökningen 
 
Det fanns ingen gräns för vad som ansågs vara högt eller lågt i den ursprungliga 
enkätversionen. Teoretiskt var den lägsta möjliga summan 10 och max 40 och i den här 
undersökningen så bedömdes ett resultat på 21 och uppåt vara ett högt resultat medan 20 och 
under ansågs vara ett lågt resultat. Men det som var viktigt var hur den skattades ha förändrats 
sett i förhållande till innan och efter vändpunkten, om den blivit högre, lägre eller om den 
varit stabil hela tiden, samt att undersöka varför deltagarnas specifika och generella self-
efficacy förändrats om den gjort det.  
 

Generell self-efficacy. Det visade sig att en deltagare hade höjt sin generella tro på den 
egna förmågan men fick högt resultat både innan och efter vändpunkten. Detta trodde 
deltagaren berodde på att han innan ville tro på den egna förmågan men idag visste han att 
han kunde lösa problem. Två av de andra deltagarna uppgav att de hela tiden haft en stark tro 
på sin generella förmåga. Den hade inte förändrats sett till innan och efter vändpunkten. De 
som inte hade höjt sin generella tro på den egna förmågan hade i sitt tidigare liv inte en tanke 
på att verkligen sluta förrän de gjorde det. Detta tillsammans med att de alltid ansett sig ha en 
stark tro på den egna förmågan gav resultatet att de varit lika säkra i denna tro innan och efter 
vändpunkten. De fyra resterande deltagarna hade idag en hög tro på sin generella förmåga till 
skillnad från innan vändpunkten då den var låg. Anledningen till att de höjt sin förmåga 
trodde de var att de var mer säkra på sig själva idag och hade en högre självkänsla. De tänkte 
på ett annat sätt och kunde då agera annorlunda utifrån det. Medelvärdet för generell self-
efficacy var innan vändpunkten 21 alltså precis över gränsen för en hög self-efficacy och 
medelvärdet efter vändpunkten var 31 vilket är en tydlig höjning av den generella self-
efficacyn. Standardavvikelsen var innan vändpunkten cirka 10 och efter vändpunkten cirka 5. 
 

Specifik self-efficacy för att inte återfalla i kriminalitet. Alla utom en deltagare hade idag 
en stark tro på att de skulle komma att förbli drogfria och icke-kriminella. Denna deltagare 
hade inte heller en hög tro på att kunna leva ett ickekriminellt liv innan vändpunkten. Han 
hade förändrat sin tro och visste idag hur det var att leva ett liv utan kriminalitet och droger 
men hade ännu inte fått en hög tro även om det var en högre tro än innan vändpunkten. Det 
visade sig också att endast en deltagare innan hon faktiskt slutade trodde att hon kunde sluta 
med kriminalitet och droger. Varför hon trodde på detta så starkt var för att hon alltid trott på 
sig själv när hon hade viljan att genomföra något, oavsett vad det handlade om. De övriga 
deltagarna trodde inte innan på sin förmåga att bryta med det kriminella livet. Att de höjt sin 
förmåga antog de berodde på den egna viljan att sluta, att ta det slutgiltiga beslutet, en ökad 
självkänsla och en annan syn på sig själva. Innan de slutade så fanns det en tro på att de skulle 
kunna sluta men den var inte pålitlig och det hade de insett i efterhand. Nu visste deltagarna 
att de kunde och nu var deras tro på sig själva mer realistisk. Att de kunde be om hjälp hade 
också hjälpt någon att öka sin specifika self-efficacy. Medelvärdet för specifik self-efficacy 
var innan vändpunkten 16 som får anses vara lågt och efter vändpunkten hade medelvärdet 
höjts märkbart till 32. Standardavvikelsen var innan vändpunkten cirka 11 och efter 
vändpunkten cirka 9.  
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Diskussion 
 

Diskussion av enkätundersökningen. De som haft en hög generell tro på sin förmåga 
genom hela sitt liv tenderade att säga att de innan vändpunkten trodde att de hade en tro på sin 
förmåga men nu var den mer realistisk. Detta kunde ses genom hela undersökningen, både i 
intervjuer och i enkäter. Deltagarna hade en högre och enligt dem själva mer trovärdig self-
efficacy idag och det gällde både generell och specifik self-efficacy. En deltagare hade 
mycket hög tro på sin förmåga innan och efter inom specifik och generell self-efficacy och 
gav inga motsägelsefulla uppgifter. Några av deltagarna gav dock ibland motsägelsefulla 
uppgifter om hur deras self-efficacy sett ut innan och efter vändpunkten och hur de skilde sig 
åt inom både generell och specifik self-efficacy detta kunde styrkas av att de flesta upplevde 
att tron på deras förmåga faktiskt hade förändrats så att den upplevdes som annorlunda. För 
deltagarna upplevdes den också som mer trovärdig. Just det att de förändrat synen på sig 
själva gav dem kanske också en annan tro på sig själva. Deltagarna ökade sin specifika tro 
men framförallt sin generella tro på sin förmåga genom att de märkte att de klarade av att inte 
återfalla. De trodde mer på sig själva även inom andra områden genom att klara av att inte 
återfalla vilket upplevdes vara det allra viktigaste för deltagarna just då. Överlag så handlade 
det om att deras tro på sig själva och att klara av att leva ett drogfritt och icke-kriminellt liv 
hade stärkts med tiden och blivit mer konkret.  

 
Diskussion av intervjuundersökningen. Syftet med den här studien var att undersöka vilken 

betydelse generell och specifik self-efficacy hade för före detta kriminella när det gällde att 
inte återfalla till en kriminell livsstil samt hur de höjer sin self-efficacy. Syftet var även att 
undersöka vilka andra faktorer som hade spelat in när det gällde att inte återfalla. 
Undersökningen visade att self-efficacy hade betydelse och att det hjälpt deltagarna att inte 
återfalla till en kriminell livsstil. Det visade sig att specifik self-efficacy förändrades innan 
livsförändringen och efter genom att de flesta ansåg att tron på att kunna sluta var mer 
trovärdig och realistisk nu än innan, då trodde de att allt var möjligt vilket egentligen inte var 
sant. Tron på att inte återfalla ökade, förutom för den deltagare som redan hade en hög nivå av 
denna, med tiden och ju mer de klarade av desto högre tro fick de på att de inte skulle komma 
att återfalla. En tendens fanns också i materialet att ju längre deltagarna kommit ifrån sin 
gamla livsstil desto högre var deras tro.  

Det fanns många andra faktorer som visade sig vara viktiga för deltagarna när det gällde att 
inte återfalla till den kriminella livsstilen (frågeställning 3) och dessa faktorer visade sig i 
undersökningen vara kopplade till både den specifika och generella tron på den egna 
förmågan. För att bygga upp den generella och specifika tron användes dessa övriga faktorer 
som är de som nämns under frågeställning 3 i resultatet, vilket framkom i undersökningen då 
deltagarna talade mycket om hur de byggde upp den egna tron på att inte återfalla och sig 
själva rent allmänt. Alla dessa faktorer under den tredje frågeställningen var verktyg för att 
deltagarna skulle klara av vardagen och stärka sig själva i tron och viljan att leva ett icke-
kriminellt liv utan missbruk. Mycket hade för dem handlat om att genomföra uppgifter 
annorlunda än tidigare och lära känna sig själva igen och därigenom bygga de upp tron på att 
de inte skulle återfalla. 

Även om deltagarna inte upplevde att de medvetet arbetat med den egna tron på förmågan 
framkom det att de faktiskt gjorde det. De som inte hade så stark tro upplevde det som ett 
problem och alla deltagare utom en ansåg sig behöva jobba med tron vilket visade på att det 
var viktigt för att inte återfalla. Det kan alltså vara ett bra sätt att förebygga återfall genom att 
stärka individers specifika self-efficacy och även den generella self-efficacyn. 

Generell self-efficacy ansågs också vara starkare idag när de levde ett icke-kriminellt liv 
och den blev starkare för varje dag när de insåg att de klarade av de mål de satt upp. Någon 
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ansåg sig alltid ha haft tron på sig själv och att det bara handlade om val som gjorts och idag 
hade hon valt att leva ett drogfritt liv utan kriminalitet och hennes tro var stark. Generell self-
efficacy hjälpte deltagarna att bygga vidare på livet och komma vidare. För dem var det 
viktigt att de skaffade nya viktiga och meningsfulla bitar i livet för att ha något att leva för. 
När de klarade av det som de ville och det de försökte klara av så stärktes tron på att kunna 
vidbehålla det liv de levde idag och inte återfalla i en kriminell livsstil. Genom att 
få/återfå/stärka sin tro på att de inte skulle komma att återfalla började den generella self-
efficacyn bli högre. Arbetet med de övriga faktorerna som ofta handlade om individernas 
praktiska handlande och tänkande gav dem en ny tilltro till sin förmåga och sig själva. 
Genomförandet av dessa ofta praktiska uppgifter stärkte deras förmåga både omedvetet och 
medvetet.  

Enkäternas resultat pekade på att tron på förmågan inte var stor innan vändpunkten men 
blivit stark efter detta och det framhölls att den blev högre och högre med tiden efter 
vändpunkten. I intervjuerna framkom det dock att alla ansåg tron på sin förmåga att inte 
återfalla var viktig för att inte återfalla. De flesta nämnde någon gång att de inte trodde att de 
skulle ha klarat av att sluta upp med sin kriminella livsstil om de inte hade haft den tron på sig 
själva. Så även om de hade en specifik tro på att det skulle kunna klara av att inte återfalla 
innan vändpunkten så skattades den inte idag som en verklig tro fast det kanske var det i alla 
fall men inte på samma sätt. Detta kan ses som motsägelsefullt men det skulle kunna vara så 
att den tro de hade innan vändpunkten ansågs inte vara en tro på sig själva från dagens läge. 
Flera deltagare hade en tro på sig själva genom sina erfarenheter och utifrån sig själva enligt 
deras egna uppgifter men några hade inte den i sig själva utan fick den från signifikanta andra. 
Det kan vara så att de inte hade räknat med den tron som de fått från andra som tro på sig 
själva innan och därför inte angett det i enkätundersökningen. Detta styrks utav att de alla 
tyckte tron var viktig för att klara den givna uppgiften och ibland ansåg sig ha tro men ibland 
inte. 

Klargjort var dock att specifik self-efficacy ökade avsevärt efter vändpunkten för de 
deltagare som inte redan hade en tro på att de inte skulle komma att återfalla. Detsamma 
gällde även generell self-efficacy. Men det lutade åt att generell self-efficacy ökade efter att 
deltagarna märkte att de klarade av att vända sina liv. Så specifik self-efficacy var viktigast i 
början och under vändpunkten medan generell self-efficacy ökade i och med att den specifika 
hade höjts till en hög nivå. Generell self-efficacy tog över mer och mer och blev viktigast 
senare i processen för att deltagarna skulle kunna komma vidare med sina liv. 

Studien skulle inte visa på att self-efficacy är det viktigaste för att inte återfalla och så var 
inte heller fallet utan det fanns många andra faktorer som var viktiga, lika viktiga eller 
viktigare. Viljan att sluta med det livet de levde och att ta ett slutgiltigt beslut om hur de ville 
leva sina liv upplevdes som viktigare. Utan en tro på att de skulle kunna klara det så upplevde 
de flesta dock att de inte skulle ha klarat det lika länge eller lika bra. Någon menade att deras 
liv inte skulle vara lika meningsfullt utan den specifika self-efficacyn. Med högre generell 
self-efficacy kunde de komma längre på kortare tid. Den specifika tron ansågs vara viktig för 
att kunna klara sig själv och kunna ta sig vidare. Det är ett av verktygen för att kunna skapa 
sig ett nytt och bättre liv.  
 

Resultat i jämförelse med annan forskning. De olika källorna hade teoretiskt sett olika 
styrka i hur mycket de påverkade individernas self-efficacy, enligt den ordningen så skulle 
den första källan, egna erfarenheter vara den starkaste källan och de som sedan följde skulle 
vara svagare (Bandura, 1997). I undersökningen visade det sig att detta inte var fallet för 
dessa deltagare, utan det var olika för de olika personerna. Vad de upplevt tidigare var inte 
viktigt för alla men för de flesta. Det psykiska och fysiska måendet fick dock anses ha minst 
betydelse ju längre de kommit från den kriminella livsstilen. Vilka källor som var viktiga för 
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deltagarna tenderade bero på var i processen de befann sig. Ju längre de kommit ifrån sin 
kriminella livsstil och sitt missbruk desto mer närmade de sig den teoretiska bilden av hur de 
olika källorna påverkar individers self-efficacy, men det var också tydligt att källorna var 
olika viktiga för olika personer oberoende var i processen de befann sig. De som inte ville 
jämföra sig med andra visade ansatser till ha en stark tro på sig själva både generellt och 
specifikt för återfall, och de tyckte att det var viktigare att se till sina egna erfarenheter. 
Tendenser fanns till att de som sade att betydelsefulla andra som tror på dem är viktigt sade 
också att egna erfarenheter inte var så viktigt.  

Deltagarna hade idag insett att de hade kontroll över sina liv och att deras handlande kunde 
påverka vad de gjorde med sina liv precis som Sappington (1996) visat. Även Bandura (1997) 
har utövande av kontroll som en viktig del i begreppet om self-efficacy. Idag hade deltagarna 
kontroll över sina liv och styrde dem med mål och genom att genomföra  de uppgifter som 
behövs för att nå dessa mål. Teorierna om hur self-efficacy fungerar (Bandura, 1997; Pajares, 
2001) bekräftas också i studien på flera sätt. Bland annat genom att tron på deras förmåga 
hjälper dem att klara den givna uppgiften, och att en svag tro gett dem sämre resultat. 
Deltagarna som inte har en så hög tro upplever det som ett problem. Om de stöter på problem 
eller inte tror att de kommer att klara en specifik uppgift så backar de, och de undviker ibland 
svåra uppgifter precis som Bandura menade. Deltagarna trodde inte de skulle ha klarat av att 
vända sina liv utan tron de hade. Framförallt med den tro som de byggt upp på vägen främst 
genom handlande (egen erfarenhet) som var den viktigaste källan för deltagarna. Källorna 
används dock i olika form, vilket Bandura också beskrivit. De flesta uppgav att egna 
erfarenheter var det som kändes viktigast och när det inte fungerade så var det viktigt vad 
andra viktiga omkring dem trodde att de kunde.  

Newbern, Dansereau och Petri (1999) menade att self-efficacy hjälper kriminalvårdens 
klienter att förändra sin livsstil genom att visa på samband i tänkande, handlande och 
konsekvenser vilket även deltagarna i denna studie bekräftade. De förändrade sig genom att se 
hur de själva fungerade i olika sammanhang. Luszczynska, Gutiérrez-Doña och Schwarzer, 
(2005) samt Luszczynska, Scholz och Schwarzer, (2005) behandlade self-efficacy inom 
riskhälsobeteende och där kom författarna fram till att det först var en tanke som sedan 
övergick till handlande, vilket även det bekräftas i den här studien. Flera av deltagarna har 
beskrivit det som att beslutet var viktigt och att sedan forma en tanke om att förändras ledde 
fram till handlandet, vilket var att göra annorlunda efter att tänkt annorlunda mot innan 
vändpunkten.  

Det sociala stödet var bland alla deltagarna en av de viktigaste faktorerna för att inte 
återfalla, som Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino och Pastorelli (2003) också styrkt. 
Stödet från nära och kära var viktigt, men här framkom också att stödet från andra som varit i 
samma situation var viktigt. Även utomstående, som myndigheter och liknande, upplevdes 
som en påverkande faktor.  

 
Studiens tillförlitlighet och giltighet. Sex av de sju deltagande hade varit drogfria och icke-

kriminella i tio månader upp till flera år. En av dem hade varit det bara under någon månad 
och kunde därför inte svara på alla frågor fullt ut. Vissa av dennes frågor har ändå tagits med i 
resultatet och i analysen för en intressant jämförelse. Att det även var kvinnor och män i 
varierande åldrar kan ha påverkar resultatet och vad som kommit fram i intervjuerna då de 
kan ha förhållit sig olika till undersökningsledaren som var en ung kvinna, vilket bör tas i 
beaktande för vilka faktorer som påverkat resultatet i studien. 

Undersökningens giltighet är beroende delvis av hur väl deltagarnas skildring har återgivits 
i analys och rapportering. I arbetet med intervjuutskrifterna bevarades deltagarnas 
uttrycksform i den omfattning som var möjlig (Kvale, 1997). En enda intervjuare användes 
som även tolkade materialet vilket kan vara en brist då en ökad validitet bland annat kan nås 
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genom att flera personer analyserar  data och sedan jämför resultaten. För en god giltighet bör 
också deltagarna få ta del av materialet innan det färdigställs, detta var dock inte möjligt 
tidsmässigt i denna studie. Andra studenter fick läsa igenom delar av materialet för att nya 
åsikter och synvinklar skulle nås. Genom denna metod gav inte resultaten någon hög 
generaliserbarhet, detta är inte heller avsikten med den kvalitativa studien. Undersökningen 
får dock anses ha uppfyllt sitt syfte att skapa en bättre inblick inom detta forskningsområde. 
Dessa argument försvaras dock av att undersökningens syfte inte var att jämföra eller 
generalisera resultaten. Syftet var att studera upplevelser och skapa större förståelse för ett 
specifikt fenomen (Maxwell 2005). 
 

Förslag till kommande forskning inom området. För att veta i vilken grad self-efficacy 
påverkar chansen att återanpassa sig till samhället skulle det behöva göras en longitudinell 
studie där specifik self-efficacy mäts hos intagna inom kriminalvården och sedan undersöka 
om de återfallit i brott eller inte efter en tid, exempelvis ett år. Att intervjua eller ha med 
interner från kriminalvården i en enkätundersökning skulle vara allt för omfattande och inte 
etiskt riktigt i en C-uppsats, men det vore intressant att undersöka.  

Det visade sig att alla deltagare hade haft drogproblem och även varit kriminella och de 
gjorde ingen större skillnad mellan dessa utan dessa beteenden överlappar varandra mycket. 
Därför talar deltagarna mycket om att inte återfalla till missbruk men det kan ses som en 
kriminell livsstil där missbruk är en del av kriminaliteten. Mycket av de kriminella 
handlingarna och straffen har varit kopplade till olika sorters missbruk. I teoridelen av denna 
uppsats har inte missbruk betraktats då det inte ingick i studiens omfattning. Missbruk är dock 
en viktig fråga i denna forskningsfråga och skulle vara intressant att undersöka.  
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