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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka vändpunkter och förändringsprocesser hos personer som 
lämnat en kriminell livsstil samt hur stöd- och hjälporganisationen Kriminellas revansch i 
samhället, KRIS, ser på individens förändringsprocess. En kvalitativ studie har genomförts 
med åtta semistrukturerade intervjuer, varav fyra med personer som levt ett kriminellt liv 
samt fyra intervjuer med yrkesverksamma personer inom KRIS. Samtliga intervjuer tog 
mellan 15–60 minuter att genomföra med fokus på individernas egna upplevelser och 
yrkesverksammas syn på individens förändringsprocess. Resultatet visar att en individs 
förändringsprocess upplevs vara lång, kräver självinsikt och tålamod. Däremot kan individen, 
efter att ha skapat en livsstil i det konventionella samhället, uppleva känslan av att personen 
fortfarande stigmatiseras i samhället. Som stöd i processen krävs det att samhällets stöd- och 
hjälporganisationer bistår med motivation samt en långsiktig planering för individen.    
 
Nyckelord: Kriminell livsstil, vändpunkt, förändringsprocesser, yrkesverksamma inom 
KRIS, livserfarenheter.  

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study turning points and transformation processes with 
people who have left a life of crime, including the support from the non-governmental 
organization KRIS. A qualitative study was conducted with eight semi-structured interviews, 
four of which are with individuals with a close in time criminal past. The remaining 
interviews were conducted with professionals working within KRIS. Each interview covered 
the duration of 15-60 minutes. The structure was kept through focusing on the individual’s 
experiences and the professional’s perception on the transformation process towards 
recovery. Results indicate that individuals close to a criminal life style experienced the 
recovery as time consuming which demanded to self-insights and patience for the 
surroundings. Although considerate life changes to fit into the conventional society, 
individuals admit feeling stigmatized by the society. As for support in the transformation 
process, this required support from the social network and from KRIS including motivation 
and a long-term plan for the individual. 
 

Key words: Criminal life style, excite process, recovary, criminal’s revenge in society.   
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1 INTRODUKTION  

“[...] En stad som under 2000-talet beskrevs som ett i det närmaste laglöst land helt 
utanför våra demokratiska spelregler. Ett parallellsamhälle växte fram med hot, våld 
och utpressning var ständigt närvarande. Invånare vågade inte prata med polisen av 
rädsla för sina liv. Våldet och hoten trappas upp, i det här fallet pratar vi om 15-åringar. 
2010 sjösattes en specialinsats för att få stopp på de kriminella nätverken. Sveriges 
mest kunniga poliser tillsammans med 12 myndigheter genomförde landets genom 
tidernas största operation mot den organiserade brottsligheten. [...] Om polisen eller 
samhället inte hade agerat vet vi inte vart Södertälje hade befunnit sig idag, men än är 
det en lång väg kvar” (Södertäljepoliserna, 2019). 

 
Enligt Narkotikastrafflagen kan en person som bland annat olovligt överlåter, förvarar eller 
förpackar narkotika för annat än eget bruk, eller bjuder ut narkotika för försäljning, dömas 
för upp till 10 års fängelse om brottet anses synnerligen grovt (1968:64). År 2016 fattades 20 
500 lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen, vilket är en minskning från tidigare 
år. Minskningen har främst berott på att det har skett en förändring i polisens prioriteringar 
och resurser. Samma år fattades över 75 lagföringsbeslut med huvudbrottet grov 
fridskränkning, i brott såsom misshandel, olaga hot och ofredande samt 736 beslut för rån 
(Brå, 2017a). Kriminalitet är ett socialt problem som länge existerat i samhället (Meeuwisse 
& Swärd, 2013). 82 procent av Sveriges befolkning anser att brottsligheten har ökat kraftigt i 
landet och 42 procent av befolkningen upplever en oro kring den ökade brottsligheten (Brå, 
2019). Brottsförebyggande rådet, Brå, arbetar tillsammans med polis, privata organisationer 
och samhällsaktörer som bland annat, Socialtjänst, för att bekämpa kriminaliteten och 
förhindra uppkomsten av nya brott (Johansson, 2014). Med hjälp av polisens insatser vid rätt 
tidpunkt, som bland annat att bli arresterad, kan en individ som begår kriminella handlingar 
upphöra i brott. Arrestering kan utgöra en vändpunkt i individens liv och vara början på ett 
nytt liv (Chylicki, 1992).  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Sociala problem 

Begreppet socialt problem kan definieras på olika sätt beroende på sammanhang. Däremot 
beskrivs problemet på ett övergripande sätt som ett negativt förhållande i samhället som 
påverkar en grupp individer, enskilda individer eller hela samhället i sig. Ett socialt problem 
kan också definieras som ett förhållande som av en grupp anses vara avvikande från en social 
norm. Något alla sociala problem har gemensamt är att de påverkar samhället och dess 
struktur, när det brister i samhällets struktur skapas det beteenden bland befolkningen som 
kan anses vara avvikande genom att de går emot samhällets normer och värderingar. 
Problemen som uppstår måste dock vara synliga i offentliga rum eller vara ett samtalsämne 
som aktualiseras av den offentliga arenan, ett exempel på detta som Meeuwisse & Swärd 
(2013) uppger är ungdomar som vistas ute på offentliga platser medför en känsla av oro i 
samhället. Stökiga ungdomar finner gemenskap sinsemellan och skapar därmed 
gängmentalitet som i sin tur kan skapa ett socialt problem. När det skapas sådana sociala 
problem är det samhällets ansvar att skapa en förändring för att motverka problemet. Det är 
stat och kommuners ansvar att vidta åtgärder gentemot sociala problemet som föreligger och 
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de resurser som är tillgängliga, vilka även kan vara frivilliga organisationer som förväntas 
ansvara för att åtgärda dessa. Åtgärderna kan vara i form av ökad resurstilldelning, sociala 
interventioner av olika slag, behandling men även tvångsåtgärder kan ingå. Kriminalitet är 
ett tydligt exempel på ett socialt problem och missförhållanden som behöver 
uppmärksammas av samhället och åtgärdas med hjälp av olika aktörer. De åtgärdssystem 
som finns för brottslighet och kriminalitet är brottsförebyggande arbete, rättsliga påföljder 
samt hjälp från kriminalvården av yrkesverksamma såsom anstaltspersonal, 
brottsförebyggare, jurister, lekmän samt frivårdstjänstemän (Meeuwisse och Swärd, 2013). 
 
Socialstyrelsen (2013) uppger att uppväxtförhållanden kan vara bakgrundsfaktor till varför 
unga begår brottsliga och kriminella handlingar. Barn som lever under förhållanden där det 
förekommer problematik under uppväxten tenderar att falla i brottslighet. Det kan bland 
annat brista i omsorgen, föräldrar som är frihetsberövade eller själva lever ett kriminellt liv 
samt ekonomiska svårigheter i familjen kan bidra till att den unge börjar begå kriminella 
handlingar. Socialstyrelsens (2013) undersökning visar på att sambandet mellan 
ungdomsbrottslighet och fortsatt brottslighet i vuxen ålder är väldigt hög. Undersökningen 
redovisar även för att de som begått kriminella handlingar och har en brottsbelastning, både 
under tonåren och som unga vuxna, exkluderas från arbetsmarknaden i vuxen ålder, vilket 
med tiden, kan normaliseras i samhället. 

1.1.2 KRIS 

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, är en ideell förening och ett komplement till 
stödinsatser som samhället erbjuder och startades år 1997 av personer som tidigare levt ett 
kriminellt liv. Även de som arbetar inom föreningen idag har tidigare levt i kriminalitet eller 
missbruk. Syftet med organisationen är att erbjuda stöd och motivation till personer som 
lever ett kriminellt liv, men som vill lämna denna livsstil för att sedan skapa sig ett hederligt 
liv. Föreningen möter både personer som ska friges efter ett fängelsestraff men välkomnar 
även personer som kommer direkt från gatan. Som medlem i föreningen ska individen följa 
föreningens fyra deviser; dessa krav är: hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. 
KRIS finns i olika delar av landet och har olika uppgifter beroende på antalet medlemmar och 
hur länge organisationen varit aktuell. En av KRIS uppgifter är muckhämtning som avser att 
hämta personer som ska friges från anstalt eller häkte. Tillsammans åker dem till föreningen 
där de firar frigivningen och hjälper personen att upprätta kontakter med myndigheter eller 
liknande, för att personen inte ska återfalla i kriminalitet eller droger. Kravet från KRIS är att 
vederbörande själv ska upprätta kontakten med föreningen senast tre månader innan 
frigivning. Utöver muckhämtning arbetar KRIS med att föra samtal med personer, som både 
avtjänar ett straff men även med medlemmar som inte avtjänat straff, utan som behöver 
stöttning och motivering. De erbjuder även Madder eller Fadder som finns tillgängliga som 
stöd dygnet runt med anledningen till att personen i början av sin process är i behov av 
mycket stöd. KRIS erbjuder utbildningar, kultur och fritid där de tillsammans med 
medlemmarna utför olika aktiviteter och utbildningar (Kris, 2019).   
 

1.1.3 Passus 

Passus är en verksamhet under den internationella organisationen Fryshuset. Passus arbetar 
med personer som lever ett kriminellt liv och som vill ändra sin livsstil. Precis som KRIS, har 
yrkesverksamma inom denna organisation själv en bakgrund präglad av kriminalitet och 
droger. Passus erbjuder anhörigstöd till personer som vill hjälpa en anhörig att sluta begå 
brott. Verksamheten erbjuder även föreläsningar, handledning samt utbildningar till olika 
myndigheter, organisationer och yrkesgrupper för att uppmärksamma arbetet med att 
motverka rekrytering till kriminella gäng och kriminalitet (Passus, 2019).  
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1.1.4 Anonyma narkomaner 

Anonyma narkomaner, NA, är en ideell förening som är kostnadsfri för personer som vill 
tillfriskna från ett drogberoende. Samtliga medlemmar är anonyma och träffas regelbundet 
för att motivera och hjälpa varandra för en drog- och alkoholfri livsstil. Detta genom att 
samtala om de motgångar och framgångar som uppstått när personerna inte använt droger, 
även anhöriga är välkomna under dessa möten. Kraven för medlemskapet är att individen 
ska ha en önskan att bli drogfri (NA, 2019).  
 
Denna studie fokuserar däremot endast på stöd- och hjälporganisationen KRIS, då 
organisationen anses vara relevant för studiens syfte och frågeställningar samt är 
lättåtkomlig, eftersom att den är lokaliserad i många delar av landet.  

1.1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vändpunkter och förändringsprocesser hos 
personer som lämnat en kriminell livsstil. Syftet är även att undersöka hur stöd- och 
hjälporganisationen KRIS ser på individens förändringsprocess. 

1.1.6 Frågeställningar 

• Hur upplever personer med en kriminell bakgrund processen att avbryta sin 
kriminella livsstil? 
 

• Hur arbetar den ideella föreningen KRIS med personer som väljer att lämna en 
kriminell livsstil?  

1.1.7 Problemformulering 

Kriminaliteten bland befolkningen är något som ständigt ökar och normaliseras bland unga. 
Detta skapar dock en oro bland samhällets övriga invånare och minskar tryggheten (Brå, 
2015). Denna studie kommer inte att fokusera på hur den organiserade brottsligheten 
påverkar samhället, utan syftar till att uppmärksamma och undersöka vad som bidrar till att 
en person väljer att lämna sin kriminella livsstil samt hur vederbörande upplever sin 
förändringsprocess. Studien undersöker även ifall individens förändringsprocess påverkats 
av samhällets resurser eller om dessa insatser behöver utvecklas för att bidra till en 
betydelsefull förändring och hjälp. Eftersom kriminalitet ständigt ökar, normaliseras och 
anses vara ett aktuellt problem i samhället, som bekämpas genom det sociala arbetet är det 
av vikt att skapa en bredare kunskap kring ämnet. Utifrån detta argument bidrar studien till 
att skapa en större vetskap kring hur samhället och dess resurser arbetar med personer som 
levt ett kriminellt liv samt vad individen själv gör för att skapa en förändring i sitt liv. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras studiens tidigare forskning som består av sju vetenskapliga och 
expertgranskade artiklar samt tre vetenskapliga rapporter från regeringskansliet, 
brottsförebyggande rådet samt riksrevisionen. Dessa forskningsstudier kategoriseras i sex 
underrubriker för att tydliggöra innehållet. Artiklarna och rapporterna redovisas 
sammanfattande för att belysa den befintliga studiens område och begrepp. Syftet med den 
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tidigare forskningen är att få en djupare förståelse kring den aktuella forskningen i det valda 
ämnet. Artiklarna och rapporterna har inhämtats från söksidorna, ProQuest, Social Service 
Abstract, Sociological Abstract, DiVA och sökorden är criminal, criminal behavior, exit 
process, återfall, stöd- och hjälporganisationer.  

2.1 Orsaker till brott 

Sutterlüty (2007) skriver en artikel om våldsamma karriärer som är baserad på intervjuer 
med personer som återfallit i brott. Författaren skriver om hur våld under uppväxten kan 
påverka ungdomar till våldsamma karriärer. Majoriteten av respondenterna uppger sig ha 
våldsproblematik på grund av våld i hemmet under sin uppväxt. Sutterlüty (2007) förklarar 
att barnets identitet formas av omgivningen redan i tidig ålder och olika omständigheter kan 
påverka barnets identitet negativt. Respondenterna uttrycker att, redan i tidig barndom 
upplevde dem sig maktlösa eftersom de antingen bevittnat våld eller utsatts för våld. Detta i 
form av att fadern slog modern eller att syskonen misshandlades av föräldrarna, eller att de 
själva blev utsatta för våld. Våldsrelationer som respondenterna upplevt under sin barndom 
har satt sin prägel i deras identitet på så sätt att de i vuxen ålder uppger sig ha 
våldsproblematik. När de utövade våld upplevde de sig besitta makt, vilket även var ett 
snabbt sätt att försvara sig på. Författaren uppger även att en specifik händelse kan vara en 
individs vändpunkt, ibland kan händelsen återspegla något som personen tidigare upplevt i 
barndomen. En respondent uppger ett tydligt exempel på detta, han misshandlade sin 
mamma, vilket återspeglade hans barndom då han blev utsatt för våld av henne. Tidigare 
erfarenhet kan vara en vändpunkt från respondenternas mönster av våldsamma handlingar. 
Intervjupersonerna uppger även att valet av att komma ur en våldsam livsstil främst berodde 
på att de ville visa att de kunde visa makt på ett annat sätt än i form av våld. 

  
Brås (2009) rapport Orsaker till varför unga begår brott och metoder att motverka 
kriminell utveckling skriver bland annat om vilka riskfaktorer som påverkar brottslighet, 
samt vilka skyddsfaktorer som skyddar individen från att begå brott, redan i tidig ålder. 
Forskaren understryker att ungdomsbrottsligheten har en väldigt klar struktur, dessa 
strukturer kan sammanfattas i två teser. Majoriteten består av de ungdomar som begår få 
brott som oftast är av lindrig karaktär, resterande består av de som begår fler och tyngre brott 
men som är ett fåtal personer. De personer som begår brott av lindrig karaktär gör det under 
en kortare period, medan de som begår tyngre brott fortsätter i vuxen ålder. Enligt forskning 
anses kriminalitet vara ett så kallat ”multi determinerat” fenomen som innebär att det 
föreligger ett flertal risk- och skyddsfaktorer som kan förknippas med ett brottsligt beteende, 
samt risken för fortsatt och långvarig kriminalitet. Detta beror på att unga individer ständigt 
utvecklas och samverkar mellan olika sociala sammanhang, som till exempel, vänner, familj, 
skola och samhället de bor i. Utöver de sociala sammanhangen finns det även riskfaktorer 
hos individen själv som kan sammankopplas med det brottsliga beteendet. De riskfaktorer 
som leder till en kriminell utveckling och de skyddsfaktorer som hindrar utvecklingen till ett 
brottsligt beteende kan sammankopplas med dessa sociala sammanhang. Resultatet av olika 
studier kring brott visar att det förekommer en högre risk för en kriminell utveckling bland 
unga som kommer från familjer med ekonomiska svårigheter, föräldrar som missbrukar eller 
begår brott, stränga uppfostringsmetoder och sämre relation mellan barnet och föräldrarna. 
Däremot kan en skyddsfaktor vara en trygg uppfostran och en trygg anknytning till en av 
föräldrarna. 
 
Brå (2009) förklarar att riskfaktorerna i skolan börjar när den unge tidigt misslyckas i sitt 
skolarbete och omges av en dålig skolmiljö, däremot är skyddsfaktorerna bland annat att 
eleven klarar av skolarbetet, att individen har vilja att lära sig samt att denne är omgiven av 
en god skolmiljö. Relationen till en vänkrets som utför brottsliga handlingar bidrar till att 
risken för en kriminell utveckling ökar, medan skyddsfaktorn är ett umgänge med prosociala 
vänner. De riskfaktorer som föreligger hos individen själv är exempelvis tidiga 
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beteendestörningar, impulsivt beteende och attityder som tyder på brottsligt beteende. 
Skyddet är att ha goda sociala förmågor och prosociala attityder. 

2.2 Orsaker till att individen fortsätter att begå brott 

Ronel (2011) skriver om teorin kriminellt spinn som beskriver och tolkar ett kriminellt 
beteende. Teorin beskriver olika faser som sker under en individs kriminella liv. Författaren 
skriver ur ett perspektiv där individen har förmågan att medvetet utföra en kriminell 
handling och vad som gör att den kriminella aktiviteten eskalerar. Det kriminella spinnet 
handlar om flera händelser som bidrar till en eskaleringsprocess av det kriminella beteendet i 
samband med kriminellt tänkande och känslor. Det snurrande hjulet startar vid en händelse, 
med tiden fortsätter detta hjul att snurra när fler kriminella händelser, tankar och känslor 
uppkommer. Slutligen kan denna process rubbas, antingen när rörelsen stannar eller när den 
tillslut når sin topp och hastigheten av rörelsen avtar. 

 
Individen som utför kriminella handlingar förlorar ofta sin självkontroll, teorin förklarar det 
som att processen har sin egen livscykel som personerna inte är medvetna om. I samband 
med att de förlorar sin självkontroll kan de kriminella handlingarna i form av vårdslöshet 
ökas i det kriminella spinnet. Ronel (2011) skriver att ett kriminellt spinn börjar med en liten 
handling som i början, av personen i fråga, inte anses vara en farlig handling. Sedan 
upprepas den kriminella handlingen omedvetet, som i slutändan resulterar i en livsstil, 
därmed hamnar dessa personer omedvetet i det kriminella spinnet. Spinnet innefattar inte 
bara beteenden men även känslor och tankemönster. Med tiden kan processen även utveckla 
känslomässiga uttrycksformer av kriminalitet, i form av ignorans eller ilska som speglar sig i 
individens beteende. 

2.3 Återfall 

Riksrevisionen (2015;4) skriver en granskningsrapport som syftar till att undersöka om 
återfallsförebyggande arbete kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Vid 
granskning av hur samhällets insatser bedrivs för att minska återfall i brott framkommer det 
att det fortfarande brister i arbetet. Riksrevisionens (2015;4) granskning visar på att det 
saknas en helhetssyn och långsiktig planering av de förebyggande åtgärderna. En bristande 
planering påverkar både aktörernas budget och arbetet med klienterna. Klienter påverkas 
bland annat på så sätt att insatserna dröjer tills de påbörjas, personen kan då hunnit återfalla 
i brott. Varje aktör planerar sina insatser utifrån sin budget, vilket medför att planeringarna 
skiljer sig åt. Riksrevisionen anser att det bör finnas en bättre framförhållning och 
samordning i planeringen När det brister i planering och samverkan mellan olika aktörer kan 
klienterna hamna mellan stolarna eller slussas mellan olika vårdgivare utan hjälp. Det är 
även långsiktigt lönsamt att arbeta förebyggande för samhället ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Genom att bryta ett utanförskap av kriminalitet och missbruk i tidigt skede sparar 
samhället på sina ekonomiska resurser då stödet som de erbjuder inte behöver vara 
långvarigt. Planeringen av insatser ska genomföras utifrån de återfallsrisker som föreligger 
hos individen samt utifrån vilka behov som individen har. Samtidigt som planering utförs ska 
klienterna bistås med stöd och motivation för att undvika känslan av ensamhet. Däremot 
finns det än många brister och okunskap i det återfallsförebyggande arbetet. Det är viktigt att 
aktörer kontinuerligt inhämtar kunskap för att förbättra sitt arbete med klienter. Arbetet ska 
fokusera på klienternas behov och aktörerna ska kunna möta klienterna där de behövs, för att 
motverka återfall. 
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2.4 Att bryta ett avvikande beteende  

I Alain Topors (2004) bok Vad hjälper? grundar sig i en undersökning om hur personer med 
psykiska problem når en personlig botten, som innebär ett stadie i livet där individen inte 
längre finner något hopp, ett tillstånd där personen nått en fullständig botten. Under 
perioden som personerna väljer att söka trygghet och hitta sig själva, berättar många att de 
även var tvungna att klä av sig alla de roller som de tidigare lärt in. Majoriteten av de 
individer som ingick i Topors (2004) undersökning kom till självinsikt där de insåg att det 
fanns möjlighet till förändring i samband med att de nått sin personliga botten. Individen 
ställs inför två val, antingen att ta sitt liv eller vilja förändras, denna känsla uppkommer när 
en person nått en slutpunkt i livet. När en person som lever ett kriminellt liv slår i botten 
finner denne inte längre någon mening med att fortsätta begå brott och motiveras istället till 
att skapa en förändring.  
 
Sommers, Baskin & Fagan (1994) beskriver tre faser som en individ genomgår när de lämnat 
ett kriminellt liv. I det första steget får individen motivation till att lämna det kriminella livet. 
Anledningen kan vara att olika omständigheter i individens liv förändras och känslan av 
belöning från de kriminella handlingarna avtar. Det finns två förhållanden som processen 
associeras med, den ena handlar om en rad negativa och otillfredsställande händelser av 
kriminellt beteende. Det andra förhållandet uppstår efter flera situationer i följd där känslan 
av status, positivitet och tacksamhet relaterat till de kriminella handlingarna avtar. Många 
individer får motivation till att lämna det kriminella livet ju äldre de blir. Tanken som 
uppstår om att avtjäna ett straff som även kan vara långa fängelsestraff, är också motivation 
till att lämna det kriminella livet. 

 
Den andra fasen handlar om upphörandet. Första skedet av upphörandet är att berätta för 
sina anhöriga att personen vill avsluta sin kriminella livsstil, genom att berätta för folk 
tvingas individen att påbörja förändringsprocessen. Att lämna en livsstil som individen levt 
under en längre period är problematiskt. Individen kommer inte bara uppleva abstinens, 
utan även svårigheter att anpassa sig till ett socialt liv utan kriminalitet. Individen kommer 
uppleva svårigheter att bilda sociala band och anpassa sig till normer och värderingar utanför 
det kriminella livet. Därför är det av vikt att individen nu skapar nya relationer och sociala 
band som motiverar individen och som passar in på personens nya livsstil. Responsen som 
individen får av omgivningen påverkar individens förändringsprocess då individen redan är 
osäker på sig själv under processen. 

 
Den tredje fasen handlar om att upprätthålla en förändringsprocess och undvika återfall. För 
att undvika återfall måste individen upprätthålla arbetet med att undvika kriminella 
relationer. Genom att omge sig av personer som inte begår kriminella handlingar och leva en 
livsstil som inte påminner om den kriminella livsstilen upplever individen en fortsatt 
motivation. Olika typer av behandlingar, såsom drogbehandlingar och arbetet med att 
anpassa sig till samhället är viktigt att ständigt upprätthålla. Individen ska kunna uppleva 
känslan av att denne passar in i samhället utan kriminalitet. 

2.5 Vändpunkter och förändringsprocess 

Maruna (1999) skriver en studie som är baserad på 20 självbiografier som handlar om före 
detta kriminella personer. Författaren skriver om omständigheter som har en betydande roll 
i förändringsprocessen från en kriminell livsstil till icke-kriminell livsstil. Exempel på sådana 
omständigheter är personer i dess omgivning, när personen i fråga värdesätter sitt liv, ökad 
acceptans för normerna i samhället, sysselsättning samt när personen i fråga bildar viktiga 
relationer, såsom fru och barn. Risken att fortsätta i kriminalitet är högre när personen i 
fråga inte har något betydelsefullt som kan förloras i livet.   
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Carlsson (2014) skriver en avhandling som innehåller fyra olika artiklar som ska ge en 
djupare förståelse av hur förändringen och kontinuiteten ser ut bland individer med en 
kriminell karriär. Artiklarna består av både kvalitativa och kvantitativa metoder och är 
skrivna inom ett projekt kallat ”The Stockholm Life Project”, som är en större livsloppsstudie 
och syftar till att granska och lyfta upp olika synvinklar av brott och livsförlopp. För att kunna 
besvara avhandlingens syfte har man bland annat studerat betydelsen av tidiga riskfaktorer 
och vändpunkter genom att analysera olika livsloppsintervjuer. Carlsson (2014) lyfter upp 
begreppet kumulativa (växande) riskfaktorer som innebär att ju fler riskfaktorer en person 
har ju större chans är det att personen begår brott. Författaren finner ett samband vid 
analysen av intervjuerna, som visar att om en person har en högre risk till att begå brott i 
ungdomen är detta en bidragande faktor till högre brottsprevalens och brottsfrekvens i 
vuxenlivet. I avhandlingen framgår det att individer som begår kriminella handlingar 
upplever svårigheter att ta sig ur den kriminella livsstilen då det finns svåra hinder såsom 
saknaden av arbetslivserfarenheter, de har fåtal vänner som lever ett lagligt liv och dåligt 
band till familj. För att kunna studera vändpunkterna görs en närstudie på två 
livsloppsintervjuer. Resultatet visar att vändpunkten i individens liv är nyckeln till att 
individen väljer att upphöra med brott. När dessa personer väljer att upphöra i brott beror 
detta oftast på en förändring som sker i andra områden i livet som 
exempelvis familjebildning, militärtjänst och arbete. Författaren belyser dock att 
förändringarna inte är vändpunkten i sig, utan blir till vändpunkter om de i sin tur leder till 
förändringar som är betydelsefulla för att individen ska bryta sin kriminella livsstil. Ett 
exempel på detta kan vara om en person väljer att bilda familj, i samband med detta, sker det 
förändringar i individens sociala kontroll och rutiner, dessa efterföljande förändringar är 
orsaken till att individen upphör med brott. Med hjälp av begreppet vändpunkt går det att 
förstå förändringar i brott då det lägger fokus på processer, händelser och tidigare 
erfarenheter, som gör det möjligt att låta en förändring träda fram i människors liv. 
 
Carlsson (2012) skriver även en artikel om begreppet vändpunkt. Forskaren har genom 
utförda intervjuer samt analys av kvalitativa intervjuer studerat förändringsprocessen och 
begreppet vändpunkter hos individer som levt en kriminell livsstil. Carlsson (2012) belyser 
att det är av vikt att uppmärksamma den mångfald och de kontextspecifika egenskaper som 
finns när man studerar hur en individ förändrar sin livsstil från brottslighet. Det kan ske 
händelser under en individs livscykel som är inflytelserika för individens förändring, som 
anses vara en vändpunkt. Begreppet vändpunkt är av betydelse i kvalitativa undersökningar 
då begreppet bidrar till att människan finner ett större intresse att utforska, analysera och 
förstå det som studeras. Det handlar inte endast om att utföra intervjuer, utan att undersöka 
och studera samband av händelser som kan ha bidragit till en annan händelse, där av hitta en 
vändpunkt för att förstå förändringsprocesser. Carlsson (2012) förklarar att begreppet 
vändpunkt är ett verktyg för att få en djupare förståelse i förändringsprocesser och dess 
sammanhang.   

2.6 Samhällets stöd och hjälp 

Johansson (2014) skriver att inom arbetet för svensk välfärd har flera organisationer och 
myndigheter samlats för att tillsammans bekämpa kriminaliteten. Brå, är en aktör under 
justitie nämnden som arbetar med forskning och utveckling inom rättsväsendet. Deras 
främsta fokus är att minska brottsligheten i samhället samt öka säkerheten genom att forska 
och uppmärksamma kunskapen om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Tillsammans 
med Brå arbetar polisen samt andra samhällsaktörer och privata organisationer på regional 
nivå med att förhindra uppkomsten av nya brott. Regionalt brottsförebyggande avser att 
arbeta på tre nivåer. Första nivån ämnar att arbeta universellt med barn, föräldrar eller 
medborgare i en särskild målgrupp eller ett särskilt område som inte nödvändigtvis behöver 
vara i en riskzon. Den andra nivån är selektivt förebyggande där arbetet avser grupper i 
riskzoner. Den tredje nivån innefattar ett arbete med personer som har en uppmärksammad 
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problematik och speciella behov. Studien utförde intervjuer på kommunnivå samt med 
brottsförebyggande experter. Respondenterna fick besvara olika frågor angående samarbete 
inom förebyggande arbete. De gemensamma svaren av samtliga respondenter är att 
förebyggande arbete är välfungerande främst på grund av ett väletablerat samarbete. 
Däremot är inte alla samarbeten till nytta, vissa arbetsuppgifter samt samarbetspartner kan 
kollidera med varandra. Däremot uttrycker majoriteten av respondenterna att det är av 
betydelse att kontinuerligt inhämta kunskap om brottsförebyggande för att utveckla sina 
kunskaper samt få stöd i sitt arbete. Detta underlättar i sin tur samarbetet då samtliga 
samarbetspartner delar ömsesidiga kunskaper inom brottsförebyggande. Genom kunskap 
och stöd i det förebyggande arbetet är fler organisationer och myndigheter villiga att vidta 
åtgärder som de möjligtvis inte hade vidtagit ensamma. 

 
Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och 
polis för att hjälpa och stödja unga att bryta en kriminell livsstil och är även en lokal 
samverkansform. Stödet till den unge sker i den kommun som den unge är bosatt i, under 
ledning av Socialtjänsten som ser till att andra myndigheter och aktörer är delaktiga utifrån 
den unges behov. Metoden sker på individnivå i samband med att regelbundna möten hålls 
tillsammans med individen och alla berörda myndigheters representanter. I arbetsmetoden 
föreligger ingen åldersbegränsning men metoden ska användas för ungdomar och unga 
vuxna som begår brott (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 
 
Vikten av att arbeta för att motverka kriminella grupperingar och dess etablering i samhället 
upplyses även i en statlig undersökning (SOU 2010:15). Polisens uppgift är att inrätta 
aktionsgrupper med sitt fokus på att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Brå har 
som uppdrag att bekämpa brottslighetens mobilisering på lokal nivå. För att motverka 
kriminella grupperingar är det även viktigt att förhindra rekryteringen till nätverken samt 
erbjuda stöd- och hjälp för de som vill lämna dessa nätverk och sin kriminella livsstil. 
Rapporten skriver att vid en undersökning av personer som vill lämna kriminella 
grupperingar framkommer det att 85 procent av fängelsedömda gängmedlemmar återfaller i 
ny brottslighet. Det framkommer även att personer som är motiverade att lämna den 
kriminella livsstilen behöver ett tydligt och anpassat stöd. Det är av betydelse att personal 
som arbetar inom frivården, häkten och anstalter motiverar klienter att lämna den kriminella 
livsstilen. Detta genom att informera och erbjuda stöd samt att de klienter som är motiverade 
till att lämna kriminalitet ska kunna avtjäna sitt straff på anstaltsavdelningar som är 
anpassade efter deras behov. Då är det frivårdens uppgift att koordinera stödinsatser, det kan 
vara i form av kontaktpersoner från andra myndigheter såsom Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten samt frivilliga organisationer. Det ska även 
finnas möjlighet för de som inte är klienter inom kriminalvården att få stödinsatser för att 
lämna den kriminella livsstilen. De sociala insatsgrupperna ska ha som uppgift att samordna 
individuella handlingsplaner för dessa personer. 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I kommande avsnitt kommer en redogörelse av de valda teorierna stigma och Ebaughs 
exitmodell samt teoretiska begreppen empowerment, sociala band och rollteori. De valda 
teorierna ska ge en ram för undersökningen och kommer att bidra till en djupare förståelse 
och tolkning kring det valda aktuella ämnet. Vi uppskattade även Hedin, Herlitz och 
Kousmanens (2006) sätt att skriva om Helen Ebaughs exitmodell då det var överskådligt och 
lätt att begripa. Förstahandskällan för denna teori förekommer i Helen Rose Fuchs Ebaughs 
bok Becoming an ex: the process of role exit. 
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3.1 Stigma 

Den sociologiska termen stigma skapades av grekerna och syftar till att beteckna fysiska 
kännetecken för att sedan påvisa att någonting är ovanligt eller nedsättande i personens 
etiska status. Dessa tecken skars eller brändes in i människans kropp för att tydligt visa att 
bäraren var en slav, förrädare eller brottsling, en utstött person som skulle undvikas, främst 
på offentliga platser (Goffman, 2014). 

Goffman (2014) understryker att varje samhälle beslutar om vilka medel som skall användas 
för att kategorisera människor i grupper samt avgöra om vilka egenskaper som anses vara 
vanliga och normala för medlemmarna inom varje kategori. Med hjälp av den sociala miljön 
och de spelregler som förekommer möjliggör det för oss människor att veta hur vi ska 
hantera de individer som vi förväntas att möta, utan att behöva ägna en särskild 
uppmärksamhet eller eftertanke kring. När en utomstående vistas i vår närvaro kan det 
framgå att denna person har en egenskap som skiljer sig från de resterande personerna, som 
tillhör den kategori som individen placerats i. Den egenskap som individen besitter är till 
största del mindre önskvärd av den nya omgivningen. På följande sätt försummas individen 
från omgivningens medvetande, från en helt vanlig individ till en utstött individ. När en 
person stämplas på detta sätt innebär det ett stigma, den så kallade skamliga egenskapen 
stämplar personen som oduglig och handikappad (Goffman, 2014). 

3.2 Ebaughs exitmodell  

Exitmodellen beskrivs utifrån fyra steg, från att en individ börjar tveka över sin livsstil till att 
personen väljer att förändras, lämnar sin gamla roll och utformar en ny identitet (Ebaugh, 
1988). 

• Exitmodellens förstadier till uppbrott är när personen inser att hen valt fel steg i 
livet, känner ånger, mår dåligt och börjar fundera på alternativa möjligheter till 
förändring och frågar anhöriga och vänner om råd. Vidare i processens gång kan 
personen välja att göra ett uppbrott för att se vad det resulterar i eller bestämma 
sig för att använda sig av andra tillvägagångsätt för att komma ifrån sin gamla 
identitet. Redan tidigt i denna process har familjemedlemmarnas stöd en mycket 
stor betydelse för personen (Hedin m.fl., 2006). 
 

• Efter en längre period i processens förstastadier kommer personen till en 
vändpunkt när hen väljer att förändras, vilket oftast sker hastigt och dramatiskt 
som resulterar i att en händelse påbörjas. Det kan exempelvis bero på att det 
förekommer någon typ av tvång i situationen som leder till att personen behöver 
göra ett uppbrott eller att personen kommer till en slutpunkt där denne fått nog av 
destruktiva händelser och erfarenheter. I denna fas kan tillgången till 
stödpersoner från individens privata krets vara till stor betydelse och hjälp till att 
möjliggöra sitt uppbrott. Det är viktigt att uppbrottet för individen blir begripligt 
och offentligt, att det inte finns någon väg tillbaka samt att olika hjälpmöjligheter 
finns tillgängliga (Hedin m.fl., 2006). 
 

• Väl efter vändpunkten sker vanligen ett tomrum, en marginalsituation där 
personen känner sig förvirrad och saknar det som lämnats. Känslan av tomhet och 
att livet känns lönlöst uppstår. Personen kan även känna sig kluven och osäker på 
om hen fattat rätt beslut i sitt val om att förändras. Vägen till ett nytt liv, olika 
livsmiljöer och vägen till kontakter upplevs som omöjliga. I denna situation är 
individen som mest känslig och risken till återfall i brott eller missbruk ligger nära 
till. Att leva i en marginalsituation under en längre period leder till ett ohälsosamt 
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liv, krisreaktioner och psykisk ohälsa där personen är som mest i behov av stöd 
från både anhöriga och professionella (Hedin m.fl., 2006). 

 

• Efter någon tid uppstår en förändring hos personen som gör att hen känner sig 
tillräckligt stabil för att börja bygga upp ett nytt liv. Anledningen till denna 
förändring beror troligen på individens inre bearbetning samt yttre förändringar 
som resulterar i att man kan gå vidare. För att kunna bygga upp ett nytt liv är det 
viktigt att man bland annat har arbete eller bostad, kollegor eller studiekamrater. 
Detta beror på att personen, under processen alltid är beroende av 
identitetsmaterial för att kunna skapa en ny roll och därefter bygga upp ett nytt 
liv. Arbete, studier, att bli förälder, skapa nya relationer eller intressen är även av 
stor betydelse för ett nytt livsmönster (Hedin m.fl., 2006). 

 

3.3 Empowerment  

Empowerment är ett begrepp som anses ha en diffus förklaring, däremot är begreppet väldigt 
populärt då innebörden kan kopplas till individens känslor. Individer vill uppleva känslan av 
att de äger sina känslor och tankar, vara självsäkra och känna makt över sitt egna liv, detta 
definierar ordet Power, kraft, styrka samt makt. De tankar som en individ har blir till 
egenskaper och händelser genom begreppet empowerment (Askheim och Starrin, 2009). 
Exempel på sådana tankar beskriver författarna som socialt stöd, känslan av att vara stolt och 
ha kontroll över det som tillhör individen själv, delaktighet, självständighet, självkontroll 
samt medborgarskap. Empowerment kan användas av yrkesverksamma som arbetar med 
människor som är i behov av hjälp, till exempel socialarbetare eller behandlare. 
Arbetet med empowerment utgår ifrån klientens behov och förutsättningar för att klienten 
ska komma in i samhället efter ett avvikande beteende (Tengqvist, 2009). Personer som 
arbetar med empowerment hjälper klienter utifrån deras förutsättningar, att fatta sina egna 
beslut samt att handla utifrån dem. Makten ska inte tilldelas klienterna, utan klienterna ska 
arbeta för att få makt, klienter ska uppleva känslan av delaktighet i det som angår dem. 
Empowerment syftar till att stödja individer som upplever motgångar när de vill uppnå de 
mål de har i livet (Payne, 2015). I boken Empowerment i teori och praktik beskriver 
Tengqvist (2009) hur en kvinna upplever känslan av att vara klient till en person som 
tillämpar empowerment:  
 

”Men i mina möten med mannen på Socialtjänsten kände jag mig sedd och lyssnad 
på” (Tengqvist, 2009). 

 
Kvinnan upplevde det nämnda på grund av att det tillät henne att finna det positiva i sig 
själv, genom att Socialtjänsten välkomnade och accepterade henne för den individ hon var. 

3.4 Sociala band  

Sociala band är ett begrepp för samtliga relationer som en individ har, både nära relationer 
men även relationer i distans. Individen kan aldrig se de sociala banden som denne besitter, 
däremot kan omgivningen uppleva dem och se att de har en påverkan på individens beteende 
och känslomässiga liv. Individen kan förklara och förstå relationer som denne har med andra 
personer, men även med samhället genom begreppet sociala band. Individens självbild och 
självkänsla utvecklas utifrån de erfarenheter personen fått av sociala band redan från 
födseln. De sociala band som individen utvecklar under barndomen är en grund till andra 
band som bildas under personens liv, relationer som håller livet ut, men som också förändras 
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och glider isär. Individen skapar ett grundperspektiv kring hur denne vill förhålla sig till 
andra i samhället när personen får självinsikt om hur den är i en relation (Johnsson 2009). 

 
Sociala band och avvikelser i samhället i form av kriminalitet och missbruk har en koppling 
på så sätt att, individen som utför de kriminella handlingarna har ett svagt band till det 
konventionella samhället och dess normer och värderingar. Det sociala bandet individen har 
till en kamratgrupp där individen delar gemensamma värderingar är starkare och därmed 
kan individen få ett kriminellt handlingsmönster. Hirschi i Johansson (2014), förklarar att en 
individ som har en bristande social förmåga, problematik med att skapa betydelsefulla 
kontakter i samhället och inte bidrar till sin egna utveckling i form av arbete, har lättare att 
knyta kontakt med personer som stämmer överens med sina egna värderingar. 
Drogmissbrukare är ett exempel på en individ som har en bristande social förmåga och detta 
beror på att individen saknar ett socialt band till det konventionella samhället. För att 
beskriva socialt band använder Hirschi följande fyra komponenter: 

 

• Anknytning, som är den känslomässiga och psykologiska anknytningen som individen 
har till sin omgivning. Det är svårare för en individ som har en god anknytning till 
individer som är etablerade i samhället att utveckla ett avvikande beteende, i 
jämförelse med individer som saknar denna anknytning. 
 

• Engagemang handlar om hur individen själv etablerat sig i samhället genom 
utbildning, familj och arbete. Om individen avviker kan denne förlora allt den kämpat 
för. 
 

• Deltagande handlar om medverkan i konventionella verksamheter i samhället, såsom 
arbete och fritidsaktiviteter. Deltagandet bidrar till att individen är sysselsatt och 
långt ifrån en avvikande livsstil. 
 

• Den sista komponenten är tron på konventionella normer och värderingar som 
föreligger i samhället. När individen inte kan förhålla sig till dessa normer och 
värderingar är individen mer kapabel till att få ett avvikande beteendemönster. 
 

En individ som upplever sig själv inte passa in i samhällets konventionella mönster kan ha 
förklaringen att barndomen präglades av en negativ självbild då individen saknade känslan 
av stolthet. Barndomen kan också ha präglats av våld och bristfällig kontakt med föräldrarna. 
En individ behöver finna positiva sociala band för att bryta de negativa sociala banden och 
det avvikande beteendet som individen har (Johansson, 2014). 

3.5 Rollteori 

Rollteori är ett samlingsbegrepp som förklarar gruppers och människors handlande, utifrån 
den roll de har och prestige som är aktuell bland individen (Nilsson, 2015). Varje grupp 
utvecklar normer kring vad som är acceptabelt i deras grupp. Det kan handla om klädstil, 
beteende, vad som är tillåtet att göra och samtala kring, detta leder till att alla medlemmarna 
i gruppen beter sig förhållandevis likadant. Det skapas ett förväntningstryck av regler och 
kontinuitet, som har en inverkan på samtliga gruppmedlemmar, det kan skapas reaktioner 
om någon väljer att gå emot dessa normer på grund av att de är väldigt känsloladdade. 
Medlemmar kan både bli belönade och bestraffade, om de följer normer belönas de, om de 
bryter mot dem upprepande gånger ifrågasätts och hotas de (Nilsson, 2015). Payne (2015) 
förklarar att den roll en person har påverkas av hur personen själv uppfattar sin roll samt hur 
andra ser på individens roll. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) beskriver även att det finns 
förvärvade roller, som innebär roller som individen själv tagit initiativet till samt tillskrivna 
roller som individen blivit tilldelad. Alla individer i samhället har en ständig påverkan i 
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varandras roller, det finns förväntningar och beteendemönster som anammas av varandra 
samt av de sociala förhållanden som föreligger. 

4 METOD 

I följande avsnitt presenteras en beskrivning av studiens metod. Fördelen med att tillämpa en 
vetenskaplig metod är att den ger en ökad medvetenhet om vilka valmöjligheter som 
föreligger hos samhällsforskaren. Utbildning inom vetenskaplig metod ger en tydligare 
förståelse om vilka tekniker och uppsättningar av metoder som används för insamling av 
data och analys av det insamlade materialet. Med hjälp av denna medvetenhet känner 
forskaren till hur en specifik studie hanteras samt vilka tekniker som är lämpliga, respektive 
olämpliga vid insamling och analys av data. När forskaren bestämt om vilken metod som ska 
användas är det viktigt att känna till vilken praxis som ska följas för att kunna tillämpa 
metoden på bästa sätt. Kunskap inom vetenskaplig metodik ger forskaren en djupare inblick i 
hur forskning används samt vilka krav som ställs (Bryman, 2011). 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ studie grundar sig i en forskningsstrategi som fokuserar på ord samt på hur 
informanternas personliga erfarenheter och upplevelser framförs. I den kvalitativa metoden 
arbetar man med språklig analys som ger möjlighet till att olika perspektiv skapas, samt ger 
en mångtydig koppling mellan teori och praktik. Intervjuer är den vanligaste metoden som 
används inom kvalitativ forskning, främst för att den erbjuder en hög flexibilitet. 
Intervjuerna är anpassade efter vilka svar informanterna ger och tillåter även intervjuaren att 
ställa frågor om viktiga ämnen som framkommer under intervjun, utöver de förutbestämda 
frågorna. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår ifrån särskilda teman som 
ska beröras, men informanterna kan vara relativt fria i hur de väljer att formulera sina svar. 
Intervjufrågorna behöver inte ställas i den ordning som intervjuguiden avser och följdfrågor 
kan även ställas om informanten finner ett samband i något som informanter berättar 
(Bryman, 2013). En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för denna 
studie för att få en djupare förståelse och kunskap kring studiens problemområde. Valet av 
metoden har anpassats till studiens syfte och frågeställningar som även dessa är utav 
kvalitativ natur. 

 
Denna metod valdes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar i så hög grad 
som möjligt genom att denna datainsamlingsmetod ger fylliga och detaljerade svar. Metoden 
är även som Bryman (2013) uppger, flexibel och fri vilket utgjorde att vi kunde anpassa en del 
frågor utefter de svar vi fick. Detta möjliggjorde sedan att uppföljningsfrågor kunde ställas, 
för att på följande sätt se till att syftet och frågeställningarna kunde besvaras. Kvalitativa 
intervjuer kallas även för djupintervjuer, när de kan förklaras som livsberättelser eller 
djupgående beskrivningar. Då studiens syfte var att undersöka upplevelser ansågs 
livsberättelser vara en lämplig metod för författarna att kunna fånga känslor i det 
informanterna uppgav, för att sedan insamla mer djupgående svar.  
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4.2 Urval  

Urvalet bestod av fyra personer som tidigare levt ett kriminellt liv, i åldern 30–40 år och fyra 
yrkesverksamma personer, i åldern 25–40 år, som arbetar inom den ideella föreningen KRIS. 
Totalt genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer och samtliga personer var delaktiga 
inom föreningen KRIS. Genom att intervjua personer med en kriminell bakgrund samt 
yrkesverksamma som arbetar med personer som lever ett kriminellt liv, förväntades detta 
kunna ge de bästa förutsättningarna för att uppnå en djup och pålitlig kunskap om 
informanternas vändpunkter och syn på förändringsprocesser. Detta urval gjordes då 
studiens syfte var att undersöka olika vändpunkter och förändringsprocesser bland personer 
med kriminell bakgrund nära i tid samt hur yrkesverksamma med liknande erfarenheter men 
med längre tids avstånd som numera arbetar med dessa. Fyra av varje grupp ansågs räcka för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar och var även lagom många för 
författarnas tidsram. Kvale och Brinkman (2014) menar att för få intervjuer kan resultera i 
att det försvårar för forskarna att utföra statistiska generaliseringar och att pröva olika 
hypoteser. Om antalet intervjuer är för många kan det begränsa möjligheten att utföra 
grundligare tolkningar av intervjuerna. 
 
Kravet var främst att personer med en kriminell bakgrund skulle ha lämnat sin kriminella 
livsstil och vara i slutfasen av sin förändringsprocess. Detta för att kunna få en tydlig 
förståelse för hur utvecklingsprocessen sett ut, för att sedan tydligt skilja på livet som 
kriminell och livet som icke kriminell. Författarna tog även hänsyn till högskolans etiska 
forskningskrav som innebär att uppsatsförfattarna inte bör påverka eller påverkas negativt av 
studien, därav ansåg vi tillsammans med handledare att det förelåg risker med att intervjua 
personer som fortfarande var kriminellt aktiva. De krav som förelåg hos de yrkesverksamma 
var att de skulle arbeta inom föreningen KRIS. Med anledning till att författarna upplevde 
svårigheter i att finna personer som motsvarar kriterierna, förelåg därför inga krav om 
specifik ålder eller kön, även för de yrkesverksamma var varken ålder eller kön relevant för 
studiens ändamål.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

4.3.1 Datainsamling 

Studiens intervjuer har utgått ifrån två olika semistrukturerade intervjuguider, då studien 
bestod av två urvalsgrupper. De frågeställningar och teman som berörs i en studie utgör 
grunden för hur intervjufrågorna formuleras i en intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas 
i en viss ordning som i en strukturerad intervjuguide, utan i en semistrukturerad intervju får 
informanterna möjlighet till att besvara frågorna fritt (Bryman, 2013). 

 
Föreliggande intervjuguider utformades på sådant sätt att guiden kunde besvara studiens 
syfte och frågeställningar. För att kunna fånga upp informanternas upplevelser av sin 
förändringsprocess och hur yrkesverksamma ser på individens förändringsprocess, valdes 
därför att formulera intervjufrågorna med utrymme för flexibilitet. Intervjuguiden ska även 
innefatta teman som motsvarar en del av studien, för att tydligt observera vilka områden i 
arbetet som ska besvaras. Genom att utgå från en intervjuguide med öppna teman och frågor 
hjälper det forskarna att insamla en mer djupgående och detaljerad information från 
personerna som intervjuas. Forskarna bör därför inte ställa ledande frågor som kan styra 
samtalen utan istället fokusera på att ställa följdfrågor som kan utveckla informanternas svar 
(Bryman, 2013). Studiens intervjuguider bestod av följande teman: orsaker till brott, orsaker 
till fortsatt kriminalitet, att bryta ett avvikande beteende, vändpunkter och 
förändringsprocesser och samhället stöd och hjälp. Frågor formulerades om varje tema med 
fokus på vändpunkter och förändringsprocesser. Dessa teman underlättade för forskarna att 
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ha en viss ordning i när frågorna skulle ställas. Däremot var forskarna förberedda på att 
denna ordningsföljd, någon gång under intervjun skulle behöva ändras, beroende på vilka 
svar som framkom under intervjun. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om bland 
annat personens ålder, familj och position i organisationen, detta för att bekanta sig med 
intervjupersonerna samt få dem att känna sig trygga innan mer djupgående frågor skulle 
ställas. Intervjuerna avslutades med frågor om hur informanterna upplevde intervjun, om det 
exempelvis förekom något kränkande eller om det var ytterligare något som de ville tillägga 
som de inte hade fått möjlighet att framföra under intervjun (Bryman, 2013).  

Innan intervjuerna utfördes på studiens urvalsgrupper genomfördes en testintervju, Bryman 
(2013) kallar en sådan intervju för en pilotintervju. Denna intervju utfördes på en bekant till 
uppsatsförfattarna med liknande bakgrund. Denna typ av testintervju möjliggör för forskarna 
att avgöra hur pass relevanta intervjufrågorna är samt få en uppfattning av hur långa 
intervjuerna förväntas vara (Bryman, 2013). Författarna ansåg att det var viktigt att utföra en 
sådan testintervju för att se om frågorna upplevdes jobbiga eller problematiska då ämnet i sig 
kan vara både känsligt och påfrestande. Med hjälp av denna pilotintervju upptäckte 
författarna att ytterligare följdfrågor kunde ställas samt att en del frågor var upprepande som 
sedan valdes bort.  

4.3.2 Genomförande 

 
Intervjuerna genomfördes på två olika verksamheter som tillhör KRIS och var lokaliserade i 
olika städer i Sverige, detta gjordes för att öka anonymiseringen av intervjupersonerna. 
Rekryteringen av intervjupersonerna skedde i två olika former. En av föreningarnas 
verksamhetsansvarige kontaktades via telefon, medan den andra verksamheten besöktes 
fysiskt. Detta berodde på att författarna vid tidigare kontakt med andra verksamheter inte 
fått någon respons, därmed beslutades det att fysiskt besöka verksamheten för att avgöra om 
det förelåg något intresse att delta i studien. Detta medgav positiv respons och verksamheten 
var intresserade i att delta, vilket var över författarnas förväntan. Den första kontakten 
gjordes med föreningarnas verksamhetsansvarige som sedan förmedlade informationen till 
personer som var relevanta för studiens syfte. Denna typ av urvalsprocess kan enligt Bryman 
(2013) definieras som “snöbollsurval”, som innebär att forskarna kommer i kontakt med en 
person som är relevant för undersökningens syfte och använder sedan den personen för att 
komma i kontakt med ytterligare intervjupersoner. Efter att samtliga personer bekräftat 
intresset av att delta, sändes ett mail med bifogat informationsbrev (se bilaga 1), där bland 
annat studiens syfte och frågeställning samt de forskningsetiska principerna framkom. 
Därefter inbokades intervjuer anpassat efter informanternas tillgänglighet och val av plats, 
detta för att deltagarna skulle känna sig bekväma under intervjun. Intervjuerna ägde rum i 
KRIS lokaler, i en ostörd och lugn miljö och varade mellan 20–60 minuter. En av 
intervjuerna varade i cirka 20 minuter och var kort i jämförelse med resterande intervjuer, 
detta berodde på att informantens svar var korta men besvarade studiens frågeställningar. 
Därmed ansåg uppsatsförfattarna att uppföljningsfrågor inte var relevanta att ställa. Båda 
författarna var närvarande under samtliga intervjuer, ena personen utförde intervjun medan 
den andra observerade känslor och reaktioner samt förde anteckningar om behovet förelåg. 

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Följande studie har följt en tematisk analys. Bryman (2013) beskriver en tematisk analys som 
en analysmetod som tillämpas vid olika kvalitativa undersökningar. Att analysera material på 
detta sätt innebär att den insamlade empirin indelas i olika teman som sedan kategoriseras 
och analyseras, därefter sammanfattar studiens resultat. 
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Samtliga intervjuer spelades in via Iphones applikation, röstmemon och därefter 
transkriberades, tematiserades och analyserades materialet. Innan intervjuerna startades 
samtyckte samtliga informanter till att bli inspelade. Författarna använde bägges telefoner 
vid inspelning, detta för att försäkras om att vid eventuell förlust av en inspelning, fanns det 
en reservkopia. Anteckningsblock och penna var förberedda, ifall att några komplikationer 
med inspelningen skulle uppstå och att intervjun behövde föras ner i skrift. Att spela in 
intervjuerna valdes eftersom att det förelåg ett intresse i att fånga upp informanternas 
upplevelser och med hjälp av att spela in en intervju uppger Bryman (2013) att detta hjälper 
forskarna att få fram vad intervjupersonerna säger samt hur de säger det. När samtliga 
intervjuer genomförts påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet. 
Transkriberingarna delades upp mellan båda uppsatsförfattare och tog cirka två veckor att 
sammanställa. Ljud som exempelvis skrattljud, hummande, ”eh”, ”mm” har exkluderats från 
materialet då detta inte ansågs vara relevant för studiens ändamål. Transkriberingarna 
möjliggjorde för uppsatsförfattare att koda in materialet i relevanta teman för att sedan 
kunna analysera den insamlade empirin. Efter att materialet tematiserats analyseras det 
utifrån en deduktiv tolkningsmetod, Larsson (2005) beskriver metoden som ett sätt, genom 
teoretiska perspektiv, tolka det insamlade materialet. Med hjälp av det deduktiva 
tolkningsmönstret kunde fler samband hittas genom de teoretiska verktygen.  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.5.1 Validitet 

Validitet innebär att mäta det som är avsett att mäta samt giltigheten i det som studerats. 
Validitet går att mäta genom att studera till vilken grad resultatet från en studie kan 
generaliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman, 2013). Det är av vikt att 
överföra studiens huvudsakliga frågeställningar och syfte till konkret mätbara 
frågeställningar till intervjun. Om detta misslyckas kan det uppstå systematiska fel som 

påverkar graden av studiens validitet (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Graden 
validitet kan däremot öka genom att inte ha tidsbegränsade intervjuer och tillåta 
intervjupersonen att fritt ha utrymme till att uttrycka sig (Bryman, 2013). Intervjufrågorna 
utformades utefter studiens syfte och frågeställningar samt att författarna inte avsatte någon 
tidsbegränsning för intervjuerna, vilket stärkte studiens validitet.  

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken omfattning studien kan upprepas för att uppnå samma resultat. 
Av samma forskare till studien eller en annan forskare ska studien kunna replikeras genom 
att undersöka ämnet med liknande metoder som den ursprungliga studien använt. Om 
studien påverkats av slumpmässiga händelser kan reliabiliteten komma att minskas 
(Bryman, 2013). Reliabiliteten kan även minskas om det förekommer otydliga 
frågeställningar, bristfälliga svar, distraherande miljö eller om intervjuperson som har sitt 
fokus på något annat under intervjun (Djurfeldt m.fl., 2010). Det är däremot svårt att 
replikera kvalitativa studier då sociala miljöer oupphörligt förändras. I sådana situationer 
kan reliabiliteten stärkas, genom att flera forskare tillsammans studerar det material och 
data som insamlats (Bryman, 2013). För att studien ska få en så hög reliabilitet som möjligt 
har båda författarna ständigt samarbetat under arbetets gång. Det var av vikt att frågorna 
som ställdes inte skulle vara ledande, att informanten kunde svara med egna ord och att 
intervjun utspelade sig i en miljö som var ostörd för både oss författare och informanten. 
Samtliga data som insamlades studerades därmed av båda författarna.  
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4.5.3 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att dra en slutsats kring det som undersökts utifrån enstaka fall. För 
en hög generalisering ska samma resultat redogöras när en och samma studie undersöks i en 
annan miljö (Kvale m.fl., 2014). Syftet med denna studie var inte att generalisera till en 
annan urvalsgrupp, utan författarna ville lyfta ämnet och skapa nya kunskaper med hjälp av 
informanternas livsberättelser. Det är även svårt att generalisera livsberättelser eftersom de 
ser olika ut från individ till individ. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Det finns olika typer av forskningsetiska principer, de förstnämnda är forskningskravet samt 
individskyddskravet. Forskningskravet innebär att kunskaper samt metoder gällande 
forskning ska utvecklas och förbättras. Detta är väsentligt då forskning är behövligt för 
samhällets utveckling, därav krävs det att det ständigt ska ägnas tid åt forskning som är av 
hög kvalitet och fördjupas i relevanta frågor. Den andra forskningsetiska principen är 
individskyddslagen som innebär att samtliga invånare har rättighet till skydd mot insyn i sina 
privata livsförhållanden, förolämpning och psykisk eller fysisk skada. Dessa två principer 
måste ständigt jämföras och tas i åtanke inför varje forskning, alltså måste forskarna fundera 
över de negativa konsekvenser som kan uppstå när forskningen bedrivs för samtliga 
deltagare (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
Forskningskravet och individskyddskravet är två etiska principer utöver fyra huvudkrav som 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialtitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga som deltar i studien om 
forskningens syfte samt de villkor som gäller för deltagaren. Som forskare ligger ansvaret i att 
informera för intervjupersonen anledningen till sin medverkan, om de förutsättningar som 
intervjupersonens deltagande kommer att bidra till samt att deltagarens medverkan är av 
frivillig basis och kan avbrytas när personen vill. Det är även av vikt att forskaren informerar 
intervjupersonen om hur studien kommer att presenteras samt aktören som finansierar 
studien. Informationen ska tilldelas innan intervjuer utförs (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 
informanterna kontaktades upprättades ett missivbrev där syftet med studien framkom, 
vilken nytta informanterna kommer att bidra till genom sitt deltagande i studien samt att 
forskningen utförs genom Mälardalens Högskola med kontaktuppgifter till ansvarig 
handledare. I missivbrevet framkom det även att deltagandet är utifrån informanternas egna 
vilja.   

 
Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har en egen vilja över sin medverkan och ett 
samtycke till deltagandet behöver därför inhämtas. I situationer där forskningen 
återuppväcker ett ämne som är känsligt för intervjupersonen och kan komma att rubba 
individskyddskravet, är det nödvändigt att inhämta samtycke till intervjupersonens 
medverkan. Samtyckeskravet behöver även tillämpas ifall deltagarna är minderåriga, 
samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare behöver då inhämtas. Deltagarna i 
forskningen skall ha möjlighet att avbryta sin medverkan när denne vill samt själv bestämma 
om hur mycket denne vill delge studien utan negativa påföljder för individen. Forskaren bör 
acceptera om deltagaren vill att den information som delgivits skall raderas, möjligen kan 
forskaren anonymisera all information som kan kopplas till intervjupersonen. Om personens 
identitet däremot kan undanröjas är det forskarens ansvar att omedelbart avbryta 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Under första handledningsmötet gick 
uppsatsförfattarna tillsammans med handledaren igenom högskolans etiska krav och fick 
samtycke till att intervjua den urvalsgrupp som var relevant, då studien behandlar ett ämne 
som kan anses vara av personligt inslag. Information om att intervjun skulle spelas in 
meddelades intervjupersonerna muntligt och de gav sitt samtycke till detta muntligt. I 
missivbrevet samt innan intervjun påbörjades informerades samtliga deltagare att deras 
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medverkan är frivillig, vill intervjupersonen avbryta sin medverkan under intervjuns gång 
accepteras det då vi värnar om dennes åsikter. Eftersom ingen deltagare var minderårig 
behövdes det inte inhämtas samtycke från vårdnadshavare.   

 
Den tredje forskningsetiska principen är konfidentialtitetskravet, som avser att all 
information gällande deltagarna skall behandlas med största möjliga konfidentialitet samt 
förvaras att de inte är tillgängliga för obehöriga. Forskare bör upprätta ett avtal angående 
tystnadsplikt tillsammans med deltagarna. Det är även av vikt för forskaren att inte framföra 
all information som kan identifiera en deltagare i forskningen då det kan komma att skada 
deltagaren ifall denne är i en utsatt situation eller dylikt (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 
personer som intervjuades informerades om att deras deltagande är anonymt, varken kön, 
ålder, ort eller namn kommer att presenteras i studien. Informationen som kommer att 
användas i studien ska anonymiseras i så hög grad att det inte går att identifiera 
intervjupersonerna. De informerades även om att inspelningen och transkriberingen som 
genomfördes kommer förvaras med största möjliga säkerhet i författarnas telefoner, på så 
sätt kan ingen utomstående kan komma åt de.  
 
Den sistnämnda principen är nyttjandekravet som innebär att all insamlad data endast får 
användas i forskningsändamål och för studiens syfte. Den data som insamlats får heller inte 
utlånas till icke-vetenskapliga syften eller andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Även 
detta krav har denna studie tagit hänsyn till, redan i missivbrevet har intervjupersonerna 
informerats om att deras deltagande endast är ämnat för vår studie. Deltagarna meddelades 
att ljudinspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter att studien färdigställts.  

5 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens empiriska material utifrån två 
intervjustudier kopplat till tidigare forskning och teori.  

5.1 Hur har personer med en kriminell bakgrund upplevt processen att 
avbryta sin kriminella livsstil? 

Under denna rubrik analyseras de fyra semistrukturerade intervjuerna med personer som 
har en kriminell bakgrund.  

5.1.1 Orsaker till att individen begår brott 

Samtliga informanter hade goda familjeförhållanden med närvarande föräldrar, men i många 
av fallen var det miljön runtomkring som påverkade. En av informanterna blev sexuellt 
utnyttjad och mobbad som barn vilket resulterade i minskat förtroende för vuxna och 
beskriver sin familjerelation på följande sätt: 
 

“Nu när jag pratar om det så känner jag inte i hjärtat, alltså shit jag hade värsta trygga 
familjen, mina föräldrar älskade mig de ställde upp till hundra procent men 
faktorerna utanför krossade mig så hårt att dom inte ens kunde hjälpa mig att känna 
mig trygg. Vad dom än gjorde så kände jag mig ändå inte liksom hundra procent 
trygg” Informant 2.  
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Sutterlüty (2007) förklarar att risken till att en individ vänder sig till kriminalitet kan bero på 
att de i tidigt skede i livet upplevt sig vara maktlösa, på grund av att de antingen bevittnad 
våld eller själva utsatts för våld. Den makt som utövades på informanten i tidig ålder, utövar 
individen sedan på sin omgivning i vuxen ålder. Orsaker till att samtliga respondenter 
hamnat i kriminella kretsar beror på stränga föräldrar som ibland använt våld i uppfostran, 
dålig anknytning till föräldrarna, saknaden av trygghet och uppmärksamhet, dåliga vänner, 
sämre självkänsla och ekonomiska svårigheter. Detta kan även kopplas till Johnsson (2009) 
som beskriver att alla individer har sociala band som omgivningen har en inverkan på. 
Individens självbild och självkänsla utvecklas utifrån de erfarenheter denne fått av sociala 
band redan från födseln, som är en grund till andra band som bildas under personens liv. En 
dålig relation till föräldrar är även ett svagt socialt band som påverkar individens beteende 
och känslomässiga liv. Som följd kan detta komma att påverka vilka typer av sociala band 
individen skapar i vuxen ålder. Brå (2009) förklarar att unga individer ständigt utvecklas och 
samverkar mellan olika sociala sammanhang som exempelvis vänner, familj, skola och 
samhället de bor i. I följande sociala sammanhang föreligger riskfaktorer som kan förknippas 
med individens brottsliga beteende. Stränga uppfostringsmetoder, ekonomiska svårigheter 
och en sämre relation mellan barnet och föräldrarna ökar risken för en kriminell utveckling. 
 Informant 1 menar att: “‘Det bara blev så, man ser pengarna framför sig och pappa jobbade 
inte så vi hade dåligt med pengar och därför tog jag chansen att få det vi inte hade”. 
Informant 1 såg kriminalitet som ett sätt att tjäna pengar på och tog chansen för att hjälpa sin 
familj när de hade det svårt ekonomiskt.  
 
Dessa riskfaktorer kan resultera i att individen känner ett tomrum, personen blir inte sedd 
och på grund av detta väljer att utföra kriminella handlingar för att fylla ut sitt tomrum.  
 

“Många gånger börjar det med att man inte blir sedd och man känner att man inte 
kan vara bra på att vara bra, och då blir man bra på att vara dålig, för när man är bra 
på att vara dålig då blir man sedd även om det är negativ uppmärksamhet så är det 
ändå uppmärksamhet” Informant 2. 

 
“Jag ville känna mig uppskattad och sedd, jag ville gå före i kön och ha bord i 
klubbarna, jag ville ha fina bilar och klockor. Därför började jag låna pengar av folk 
för att få allt det där och det var då jag började känna mig uppskattad och att vara 
någon” Informant 4. 

 
Detta är ett beteende som påverkas av omgivningen och dess förväntningar på individen 
enligt Payne (2015) och Nilsson (2015). Respondenterna uppgav att de saknade en egen roll 
och identitet, därmed påverkades de av omgivningen. Angelöw m.fl. (2015) förklarar att det 
finns tillskrivna och förvärvade roller, alla individer har ett eget val och fri vilja men samtliga 
roller påverkas av omgivningen. Informanten som talar i ovanstående citat för ett 
resonemang om att denne har en fri vilja att upprätta en egen roll men eftersom att personen 
påverkats av roller som finns i sin miljö, har denne både blivit tilldelad en roll, men även 
förvärvat den med sin fria vilja. I detta fall har informanten påverkats av roller som präglas 
av kriminalitet. Informanten såg att individer, som begår kriminella handlingar, har makt i 
relation till andra, detta var något som denne själv ville ha och därmed valde personen att 
förvärva den rollen med sin fria vilja.  

5.1.2 Orsaker till att individen fortsätter begå brott och återfaller i kriminalitet 

Tre av respondenterna förklarade att man i tidigt skede, runt 10 års ålder, började med att 
utföra “bus” som bland annat snatteri, inbrott i källarförråd eller klotter. Detta var något som 
de där och då inte ansåg vara ett brott utan istället, som de själva beskriver, endast sågs som 
en rolig grej.  I samband med busen förklarar informanterna att de fick en så kallad “kick” 
eller “rush” av det, vilket resulterade i att de fortsatte. Med tiden blev brotten tyngre och 
resulterade i att det blev en del av individens livsstil. Räkningar, hyra, mat och nöjen 
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betalades med de medel som erhölls av brotten. Ronel (2011) skriver att ett kriminellt spinn 
börjar med en liten handling som i början, av personen i fråga, inte anses vara en farlig 
handling. Sedan upprepas den kriminella handlingen omedvetet och som i slutändan blir till 
en livsstil, personerna hamnar omedvetet i det kriminella spinnet. Individen som utför de 
kriminella handlingarna förlorar ofta sin självkontroll, författaren förklarar det som att 
processen har sin egen livscykel som personerna inte är medvetna om. I samband med att de 
förlorar sin självkontroll kan de kriminella handlingarna i form av vårdslöshet ökas i det 
kriminella spinnet. Anledningen till varför individer fortsätter begå kriminella handlingar 
kan även bero på att de upplever ett starkare socialt band till de individer som begår 
kriminella handlingar enligt Johnsson (2009). De band de har till det konventionella 
samhället, dess normer och värderingar är svagare vilket bidrar till att individen fortsätter att 
begå brott och skapar sig en kriminell livsstil. När de känner ett starkare socialt band till en 
grupp individer bildar de egna normer i vad som är acceptabelt för dem enligt Nilsson (2015). 
Genom detta skapar individen en egen roll utifrån de sociala band och umgängen de har. 
Respondenterna skapade ett starkt socialt band till den kriminella livsstilen och en roll som 
inte var anpassad efter det konventionella samhället. 
 

“Min farsa försökte prata med mig och be mig sluta men jag lyssnade inte, för jag 
ansåg att jag inte gjorde något fel, istället agerade jag utåt och började hota honom för 
att han alltid läxade upp mig och tyckte jag gjorde fel” Informant 1.  

 
Studiens tidigare forskning visar att de personer som begår brott av lindrig karaktär, gör det 
under en kortare period för att sedan leva ett välanpassat liv i vuxen ålder (Brå, 2009). Brås 
(2009) empiri går emot Carlssons (2014) avhandling som förklarar att en person som begår 
brott i ungdomen är mer benägen till att fortsätta begå brott i vuxen ålder. Även studiens 
empiri visar på att samtliga informanter påbörjat sin kriminalitet i tidig ålder, med lindriga 
brott, men fortsatt ända upp i vuxen ålder där brotten eskalerat och resulterat i allt mer 
tyngre brott. De beskriver sig själva som yrkeskriminella, vilket innebär att kriminaliteten 
utgjorde en stor del av deras liv. Samtliga personer fortsatte begå brott i vuxen ålder och 
upphörde med brotten i ett senare skede i livet. Anledningen till varför dessa inte lämnade 
sin kriminella livsstil tidigare i livet berodde på, som de själva beskriver, rädslan över vad 
som finns på andra sidan. Samtliga informanter kände sig trygga i livsstilen de befann sig i, 
på grund av att de tidigare inte levt ett så kallat “vanligt liv” och var rädda för hur den nya 
världen skulle bemöta dem och hur de skulle förhålla sig till de nya normer och regler som de 
skulle möta. De saknade även vänner som levde ett lagligt liv och ett band till sin familj och 
känslan av att söka ett lagligt arbete var något som var bortom den livsstil de hade. Därmed 
uppkom ett hinder för dem när de ville sluta begå kriminella handlingar. Detta kan komma 
att kopplas till Carlssons (2014) avhandling som beskriver att en person som begår kriminella 
handlingar och saknar sociala samt materiella resurser kan uppleva svårigheter att lämna 
den livsstilen för att ta sig in i det konventionella samhället.  
 

“Man vet hur man överlever där, man har sin roll, man vet vad man ska säga, man vet 
vad man ska göra även om man får en smäll varje gång man öppnar käften så vet man 
hur man ska hantera det. Men hur man ska hantera det där borta, det har man ju 
ingen aning om” Informant 2. 

 
Två av personerna som intervjuades uppger att det är viktigt att bryta kontakten med vänner 
som fortfarande lever ett kriminellt liv för att minska risken för fortsatt kriminalitet och 
återfall. De förklarade att de många gånger försökte lämna det kriminella livet samtidigt som 
de behöll kontakten med sina gamla vänner. Detta resulterade i att de åter kom i kontakt med 
droger eller brott. Genom att lämna ifrån sig sitt gamla nätverk och vända sig till personer 
som lever ett drogfritt och icke kriminellt liv, underlättar det för personen att behålla sitt 
fokus på sig själv och motiveras till att förändras. Även Sommers m.fl. (1994) upplyser vikten 
av att omge sig med personer som lever en livsstil som inte påminner om kriminalitet för att 
uppleva känslan av att passa in i det konventionella samhället och undvika att återfalla i 
brott. Ebaughs exitmodel i (Hedin m.fl., 2006) förklarar att vid det stadie som personen valt 
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att lämna sitt gamla liv och sin gamla identitet är det viktigt med stöd från familj och vänner 
som har ett gott inflytande på individen. Detta beror på att det föreligger en risk till att 
personen hamnar i en känsla av förtvivlan och saknad av det gamla livet. Informanterna, 
Sommers m.fl. (1994) och Hedin m.fl. (2006) delar samma tanke om att individen behöver 
lämna sina gamla vänner och sitt gamla liv för att minska risken till att återfalla i 
kriminalitet.  
 

“Jag plockade bort allting som var en risk för mig att falla tillbaka till det gamla livet 
och största risken var mina vänner, hade jag fortsatt umgås med någon av dom så var 
det självklart att risken hade varit mycket större till att falla tillbaka” Informant 4.  

5.1.3 Vändpunkter och förändringsprocesser 

“Jag orkade inte mer, jag var så trasig, min själ, min kropp, jag var helt förstörd, man 
känner sig tillslut helt utmärglad, så pass, att man inte ens orkar gå, jag slog i botten 
tillslut och kände, pass på det här livet” Informant 2. 

 
“Jag tog beslutet att jag inte ville leva det livet längre, jag kände mig ganska färdig 
med det jag höll på med, jag mådde skitdåligt av allt jag höll på med, jag hade ångest 
hela tiden, försökte ta droger men fick bara mer ångest. Idag när jag tänker på det så 
mår jag dåligt” Informant 3. 

 
Den gemensamma vändpunkten samtliga informanter uppgav var att de nådde en personlig 
botten. De förklarar att de förlorade sig själva, sin identitet och kände därmed att det 
kriminella livet inte längre var hållbart, de förlorade livsglädjen och kände att detta inte 
längre var ett liv värt att leva. Samtliga förklarar att ytterligare en väckarklocka var att de 
antingen såg sina vänner dö eller bli gripna av polisen på grund av kriminaliteten. Tanken av 
att själv bli mördad eller gripen resulterade i att de upplevde känslan av att det inte längre 
var värt att lämna sin familj i besvikelse och sorg. Utöver familjen var det även andra 
värdefulla personer i informanternas liv, såsom partner och syskonbarn som motiverade till 
viljan att förändras. Dessa personer förklarade att följande vändpunkter bidrog till en 
förändring som var en början till ett nytt liv. Detta går att koppla till Topors studie som 
förklarar att personer som når en personlig botten kommer till självinsikt och inser att en 
förändring i livet behöver ske. Även Ebaughs exitmodel (Hedin m.fl., 2006) förklarar att en 
vändpunkt oftast sker hos en person som kommer till en slutpunkt i livet där denne fått nog 
av destruktiva händelser och erfarenheter, vilket informanterna gjorde. Carlsson (2014) 
förklarar att vändpunkten är nyckeln till att individen väljer att upphöra i brott. När dessa 
personer väl väljer att sluta med brott beror det oftast på en förändring som sker i andra 
områden i livet som exempelvis familjebildning. Informant 4 förklarade “Min flickvän gav 
mig ett ultimatum, antingen livet som kriminell eller mig”, medan informant 1 menade att  
“Familjen var min största vändpunkt, jag klarade inte av att se besvikelsen i pappas ögon 
mer, jag ville inte att mina föräldrar skulle dö och fortfarande vara besvikna på mig”. 
 
Resultatet visar även på att samtliga informanter hade en stark vilja att förändras och uppger 
att det inte går att klarar av processen utan sin egna vilja men att även stödet från närstående 
hade en stor och betydande roll i processen. Detta styrker även Ebaughs exitmodel i Hedin 
m.fl. (2006) på genom att förklara att personer som genomgår en förändringsprocess har ett 
stort behov av stöd från närstående. Informant 4’s berättar att “Jag började plugga och hade 
en jättestark motivation att ta mig ur allting och visste att det bara låg i mina händer”. 
 
Även Maruna (1999) uppger att det uppkommer olika omständigheter som har en betydande 
roll i förändringsprocessen för en person som lever ett kriminellt liv, exempelvis skapandet 
av viktiga relationer, att man värderar sitt liv högre eller får en sysselsättning. När 
informanterna kom till en vändpunkt i livet insåg de att det fanns så mycket mer att leva för 
och sökte hjälp hos bland annat, KRIS, NA, AA (anonyma alkoholister) samt hos sina 
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anhöriga och sökte sedan lagliga arbeten. Detta resonemang går att koppla ytterligare till 
Ebaughs exitmodell i Hedin m.fl. (2006) som förklarar att stöd från individens privata krets 
och olika hjälpmöjligheter behöver finnas tillgängliga för att individen ska möjliggöra sitt 
uppbrott. När informanterna fann en vändpunkt och en förändring i livet gick de igenom fas 
ett av tre i förändringsprocessen som Sommers m.fl. (1994) beskriver. Förändringen började 
med att personerna fann en motivation till förändring och de fann ingen mening med att 
fortsätta begå kriminella handlingar. 
 

“Jag sa aldrig till någon att det räckte, det var främst för min egen skull att jag med 
mina handlingar ska visa vad jag ville. Det är så lätt att sitta och säga jag ska sluta jag 
ska göra si och så, sen återfaller man i brott igen” Informant 4. 

 
Två av fyra informanter uppgav att de berättade för sina anhöriga när de beslutade om att 
lämna det kriminella livet. Vid ett tidigare tillfälle hade en informant tilldelat sina anhöriga 
att hen ville skapa en förändring, men fick sedan ett återfall i kriminalitet. Till en början blev 
de anhöriga till personen besvikna, efter ett flertal återfall upplevde hen att de inte reagerade 
eftersom att personen försökt förändras ett flertal gånger utan att det gav något resultat. 
Därav ville personen denna gång inte berätta något för sina anhöriga utan istället visa detta i 
form av handlingar. De andra två informanterna talade om för sina anhöriga eftersom de ville 
ha stöd och motivation under förändringsprocessen. Denna del kallas för upphörandet under 
förändringsprocessen enligt Sommers m.fl. (1994). Under upphörandet ska individen berätta 
för omgivningen att de vill avsluta sin kriminella livsstil för att därefter skapa en förändring i 
personens livsstil. De personer som talade om för sin omgivning gjorde det för att skapa en 
ny livsstil och ett socialt band till det konventionella samhället. För att inte påminnas om och 
återfalla i kriminalitet försökte dessa att arbeta ideellt och skapa fritidsintressen som att 
träna eller studera. Resterande meddelade inte sin omgivning att de ville avsluta sin 
kriminella livsstil då de ville visa sin förändring i handlingar och inte i form av ord, därav 
genomgick de inte den andra fasen i processen. Sommers m.fl. (1994) poängterar att 
individen genomgår detta i sin andra fas, vilket vår studies empiri motsäger då två av 
informanterna inte valde att berätta för sina närstående om att bryta sin kriminella livsstil. 
Däremot upprätthöll samtliga sin förändringsprocess genom att, som tidigare nämnt, 
undvika kriminella relationer samt skapa sig en livsstil med arbete och fritidsintressen, som 
är den tredje fasen i förändringsprocessen som Sommers m.fl. (1994) beskriver. Individen 
skapade relationer och en sysselsättning som bidrog till känslan av att passa in i samhället 
utan kriminalitet.  

 
“Det var ju en svår process, inget som skedde över en natt” Informant 4.  

 
“Det var tufft, allt tar så lång tid. Körkortet, prickarna, skulderna, utbildningen, allt 
tog jättejättelång tid” Informant 1. 

 
Den gemensamma upplevelsen var att övergången från en kriminell livsstil till ett liv utan 
kriminalitet var en lång och tuff process. Det var inget som skedde hastigt eller direkt utan 
krävde tid och tålamod. Trots att viljan fanns där, uppgav informanterna att det samtidigt 
krävdes stöd både från individens närstående och professionella. Ebaugh i Hedin m.fl. 
(2006) uppger att en förändring många gånger kan ske hastigt och dramatiskt. Studiens 
empiri visar å andra sidan inte på några hastiga eller dramatiska förändringar under 
individernas process att förändras. Studiens empiri går att koppla till Carlsson (2014) som 
uppger att förändringsprocesser sker under en längre period. 

 
“Man kan säga att min förändringsprocess har varit ganska lång. Det krävs att man 
sköter sig och spelar alla kort rätt. En vecka, två veckor eller en månad det kommer 
inte spela så stor roll det krävs att du är konsekvent en längre tid för det tar lång tid” 
Informant 3. 
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Samtliga visste dock vad som krävdes för att de skulle förändras, trots detta som framkom 
även rädslor över hur saker och ting skulle se ut i det nya livet. Detta kunde resultera i att 
personen började fundera på sitt gamla liv och suget att gå tillbaka gjorde sig påmint, men 
viljan om att förändras var så pass stark att känslan av att falla tillbaka i det gamla livet inte 
påverkade individen. Ebaugh i Hedin m.fl., (2006) förklarar att under förändringsprocessen 
hamnar personen i en marginalsituation där denne kan känna saknad till det gamla livet, 
men att personen fortsätter i sin förändringsprocess då hen bestämt sig för att en förändring 
måste ske.  
 
Ytterligare rädslor som informanterna upplevde var rädslan för att bli dömd av samhället och 
alla människor. De upplevde känslan av skam och ånger. En av informanterna berättar om en 
händelse under den tid som hen levde ett kriminellt liv:  

 
“Jag minns att det var massa fester som jag och mina vänner ville gå på men som vi 
inte blev bjudna på för att folk var rädda för oss, de var rädda att vi skulle stöka till 
det och förstöra” Informant 4. 

 
Följande resonemang kan kopplas till Goffmans (2014) beskrivning av teorin stigma. En 
person som besitter en oönskad egenskap resulterar i att bli utstött och oduglig av 
omgivningen, personen avviker från samhällets förväntade normer och blir därmed stämplad 
och stigmatiserad. Följande informant stigmatiserades utifrån sitt kriminella beteende och 
blev därför utstött av personerna som arrangerade festen. 
 

“Jag var livrädd för att komma ut från fängelset, det var nästan i slutet som jag ville 
vara kvar, jag ville blir straffad på nytt och en längre tid, jag var jätterädd att bli dömd 
av människor och samhället” Informant 4. 

 
“Förändringsprocessen på anstalten var ganska tuff allting skriker du är farlig du är 
kriminell, du är inspärrad, du är inlåst” Informant 2. 

 
Samtliga beskriver att de däremot fick en positiv respons av samhället när de väl lämnat sin 
kriminella livsstil, men att de trots detta upplevde att visst stigma fanns kvar. En av 
informanterna förklarade att hen många gånger blev nekad jobb på grund av sitt 
brottsregister. En annan förklarade att hen, trots ha lämnat kriminaliteten sedan lång tid 
tillbaka, blev stoppad av polisen på grund av att denne var känd av polisen sedan tidigare. 
 

”Jag blev stoppad av polisen många år efter att jag lämna min kriminella livsstil 
bakom mig, denna polis hade tidigare tagit fast mig under den tid då jag begick brott, 
hans första fråga var, hur mycket knark sålde du för att köpa den här bilen?” 
Informant 1. 

 
I samband med förändringsprocesserna skedde en personlig utveckling hos informanterna. 
Två av dessa förklarade att de fann sin identitet under sin förändringsprocess samt att de 
kom till insikt att de kriminella handlingar som tidigare utförts var fel, något de inte ville inse 
väl under tiden de levde ett kriminellt liv. Dessa informanter uppger att under sitt kriminella 
liv tappade de respekten för pengar, vilket personerna kom till insikt med under sin 
förändringsprocess när de bland annat började arbeta lagligt, vilket de inte hade gjort 
tidigare och började därmed se värdet i pengarna. De förklarar att det även är viktigt att ha 
självinsikt i det en person tidigare gjort och förstå betydelsen i att förändras, vilken påverkan 
det kan göra samt att livet blir betydligt bättre, det krävs att vara stabil i den nya identitet 
som skapats för att lyckas i sitt nya liv. Ebaugh exitmodell i Hedin m.fl. (2006) förklarar att 
efter någon tid in på förändringsprocessen kommer personen till ett stadie där hen känner 
sig tillräckligt stabil för att bygga upp ett nytt liv. Denna förändring beror troligen på 
individens inre bearbetning. Informanterna kom till ett stabilt stadie i livet, med en god 
självkänsla efter att ha bearbetat sitt inre. 



23 

 
“Där och då tyckte jag inte att jag gjorde något fel överhuvudtaget, jag sålde ju inte till 
barn utan till vuxna personer som kom till mig och ville ha det jag sålde, jag råkade ha 
produkten, så det var ju valfritt” Informant 4. 

 
“Jag kände att jag var personen jag egentligen alltid skulle ha varit, den där kriminella 
var bara ett skal, en mask, den personen jag är idag blev mitt riktiga jag” Informant 4. 

5.2 Hur arbetar den ideella föreningen KRIS med personer som väljer att 
lämna en kriminell livsstil? 

Under denna rubrik analyseras de fyra semistrukturerade intervjuerna med yrkesverksamma 
personer som arbetar inom den ideella föreningen KRIS.  

5.2.1 KRIS 

“Vi arbetar utifrån våra fyra deviser, solidaritet, kamratskap, drogfrihet och stöd. Vi 
bryr oss inte om bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller om du har ett eller två ben. 
Alla är välkomna” Informant 3. 

 
Samtliga informanter uppger att de arbetar utifrån organisationens fyra deviser. KRIS 
arbetar med gemenskap, få alla att känna sig trygga och välkomna oavsett den bakgrund de 
har, kön eller etnicitet. Både de som arbetar på KRIS och de personer som kommer dit har 
antingen gått igenom, eller går igenom samma känslomässiga och livsförändrande process. 
Därmed känner samtliga gemenskap och trygghet hos varandra eftersom de kan relatera till 
varandras känslor samt har förståelse för varandra på ett sätt som de inte hade haft med 
personer som inte har samma bakgrund. Genom att ha tillställningar, såsom aktiviteter, 
sångkvällar eller tacokvällar bidrar det till gemenskap samt skapandet av nya relationer och 
sociala band som motiverar individen och som passar dennes nya livsstil, vilket Sommers 
m.fl. (1994) belyser. KRIS har även nolltolerans mot missbruk och tillåter inte någon besöka 
deras verksamhet om de är påverkade av droger eller alkohol. Detta är positivt då alla som 
kommer till KRIS är under samma förutsättningar, de kan motivera varandra till att fortsätta 
vara drog- och alkoholfri och inte påverkas av att begå en kriminell handling. Som Sommers 
m.fl. (1994) betonar är det viktigt att omge sig av personer som inte begår eller påminner om 
kriminella handlingar för att fortsätta vara motiverad till att skapa en förändring i livsstilen.  
 
KRIS har inte endast aktiviteter med klienterna utan de hjälper även att upprätta kontakter 
med andra myndigheter såsom Socialtjänsten, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Det 
underlättar då klienterna inte alltid känner sig motiverad eller har en styrka till att besöka 
myndigheter utan fysiskt stöd. KRIS erbjuder även praktik inom sin verksamhet, som kan 
leda till en anställning ifall de ser att en individ gjort en förändring och är motiverad.  

 
“När inga andra arbetsgivare kunde ge mig jobb på grund av mitt belastningsregister 
erbjöd KRIS mig arbete. Det motiverade mig ännu mer och gjorde att jag inte återföll 
i kriminalitet” Informant 3. 

 
För att kunna få personer att delta i det konventionella samhället förklarar Hirschi i 
Johnsson (2009) att det är viktigt att bistå med engagemang och deltagande genom arbete 
samt finna en tro på det konventionella samhällets normer och regler. För att detta ska ske är 
det viktigt att omge följande individer med personer som motiverar dem enligt Sommers 
m.fl. (1994). Klienterna på KRIS finner svårigheter i att etablera sig i det konventionella 
samhället, vilket KRIS är medvetna om. Därav uppmuntrar och bekräftar de för personerna 
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att de gör rätt och visar sig tillgängliga vid behov när de vill upprätta kontakter med andra 
myndigheter. På så sätt får klienterna en chans att etablera sig i det konventionella samhället 
precis som Hirschi belyser. När de etablerar sig i det samhället får de en chans att skapa 
kontakter med individer som inte begår kriminella handlingar och därmed skapar nya sociala 
band som skiljer sig från de band som dem tidigare haft. Detta kan kopplas till Nilsson (2015) 
som säger att en roll anpassas efter omgivningen. Klienterna på KRIS lär sig då att anpassa 
sin roll utifrån de nya sociala banden de upprättar. Den roll de hade innan i den kriminella 
livsstilen kan inte tillämpas i det konventionella samhället då normer och värderingar skiljer 
sig åt i de olika samhällsstrukturerna, därmed skiljer sig klientens roll åt beroende på vilken 
miljö denne befinner sig i.  
 
Tre av fyra informanter uppger även att de motiverar klienterna till ett hederligt liv utan 
kriminalitet och droger i form av stödsamtal, en informant uppger att de inte motiverar utan 
snarare uppmuntrar till förändring. Informanten menar att de klienter som kommer till 
organisationen har redan tagit beslutet om att de vill avbryta sin kriminella livsstil, då är det 
KRIS uppgift att upprätthålla det beslutet. Den yrkesverksamma påminner klienterna om hur 
det destruktiva livet har varit och hur det kan se ut om de står fast vid sina beslut. Däremot är 
samtliga stödsamtal av frivillig basis, då är det viktigt att de yrkesverksamma är 
välkomnande och visar att de inte kommer att döma klienterna på något sätt. En informant 
förklarar att hen brukar berätta om sin bakgrund, som också präglades av kriminalitet, i 
början av varje samtal med en ny klient. Personen förklarar att det underlättar samtalen då 
klienten får känslan av att den yrkesverksamma inte bara förstår, utan inte dömer då denne 
själv begått samma brott och levt samma liv. Detta arbetssätt kan komma att kopplas till 
begreppsteorin empowerment som kan användas av yrkesverksamma vid arbetet med 
klienter som är i behov av hjälp (Tenqvist, 2009). Klienter kan vända sig till KRIS för att 
samtala kring när de känner abstinens eller när de känner sig för svaga för att kontakta 
någon annan. Payne (2015) förklarar att genom empowerment kan klienter uppleva känslan 
av delaktighet och uppleva makt över sina egna liv. Samtliga informanter uppger att de 
försöker uppmuntra och motivera klienter till att uppnå de mål som föreligger och utifrån 
deras förutsättningar stötta dem till att få kontakt med sina känslor. Informanterna fokuserar 
på att lyssna på klienterna och arbetar utifrån deras behov, vilket tyder på att de arbetar 
utifrån begreppsteorin empowerment.  

 
“Det är svårt att hjälpa en person som inte har viljan, det är inte mamman eller 
pappan som hämtar hit personen som ska ha viljan utan personen måste komma hit 
självmant. Jag kan prata med personen men de kommer förmodligen inte lyssna” 
Informant 4.  

 
“När personen väl vill förändras måste det ske nu, hen måste läggas in nu eller 
imorgon kanske max i övermorgon. Det går inte att vänta i två veckor då har 
personen hamnat i droger och kriminalitet igen och tappat motivationen” Informant 
4.  

 
Anledningen till varför stödsamtalen är av frivillig basis är som ovanstående respondent 
förklarar, finns inte viljan till att samtala kommer klienten inte att lyssna. Klienten måste 
själv inse att de vill ha hjälp för att vara mottagliga till hjälp. När detta sker är det viktigt att 
bistå med hjälp omedelbart. Detta upplyser även SOU (2010;15) som förklarar att när en 
person är motiverad till att lämna den kriminella livsstilen är det viktigt med ett tydligt och 
välanpassat stöd. Det är även viktigt med samverkan i situationer som dessa enligt 
Riksrevisionen (2015;4). Informanterna uppger att det brister i samhällets 
missbruksbehandlingar samt i Socialtjänstens arbete då klienten upplever att myndigheterna 
förbi ser individens omedelbara behov. Riksrevisionen (2015;4) förklarar att följande är en 
konsekvens av en bristfällig planering och samverkan mellan olika aktörer. KRIS har ett 
värdefullt samarbete med kriminalvården, dit brukar de yrkesverksamma åka för att ha 
stödsamtal samt erbjuda så kallad “muckhämtning”. De som avtjänar ett straff och är 
motiverade till förändring kan kontakta KRIS för att be om stöttning efter ett avtjänat straff. 
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KRIS planerar deras utsläpp, vilka kontakter som ska upprättas, vart de ska bo och 
framförallt visa att de är tillgängliga då den första perioden efter ett fängelsestraff är som 
tuffast för individen, eftersom denne är som mest sårbar. Detta sker för att underlätta 
klienternas förändringsprocess. KRIS belyser, precis som Riksrevisionen (2014;4) och SOU 
(2010;15), vikten av att utföra långsiktig och tydlig planering för alla aktörer, för att 
underlätta en klients arbete mot nykterhet och ett hederligt liv. Dock förklarar en av KRIS 
verksamheter att de är under uppstartningsfas vilket har bidragit till att de inte samverkar 
eller samarbetar med ett flertal aktörer. Detta är under arbete men det tar tid då processen är 
lång. Däremot upplyser de om vikten av att finna goda samarbeten där samtliga aktörer delar 
gemensamma tankar kring förändringsarbete, precis som Johnsson (2014) förklarar. Goda 
samarbeten bidrar till att deras klienter får den hjälp de behöver.  

5.2.2 Kritik mot KRIS 

En av fyra informanter uppgav att när de arbetar med en individs förändring har de inte 
begreppet vändpunkt i åtanke, följande informant kallar begreppet vändpunkt för en 
pågående process. Personen förklara att en individ genomgår en förändringsprocess hela 
livet då det är en pågående process. Det handlar inte endast om att en individ begår 
kriminella handlingar, eller att förändringsprocessen ska bidra till att individen ska bli en 
bättre människa. Det handlar om att alla individer ständigt har en strävan efter att utvecklas 
och bli den bästa variationen av sig själv, oavsett om personen begår kriminella handlingar 
eller inte. Två andra informanter uppger däremot att de inte arbetar utifrån begreppet 
vändpunkt.  

 
“Nej för att vad vändpunkten än har varit för något är det hur personen är här och nu 
i ett möte tillsammans med mig som är relevant, inte det som har varit egentligen. 
Man jobbar med nu och framåt” Informant 2. 

 
Informanten menar att, för att en förändring ska ske är det viktigt att den yrkesverksamma 
har en framtidssyn om vad som är viktigt att arbeta med hos klienten för att motverka återfall 
i kriminalitet. Det är viktigt att lära känna personen i vart denne befinner sig idag, vilka 
tankar personen har i nuläget och i de kommande dagarna samt vad personen själv vill 
förändra i sitt liv. Detta kan kopplas till Riksrevisionen (2015:4) som menar på att det krävs 
en helhetssyn och långsiktig planering för att motverka återfall. Det framgick av intervjuerna 
med yrkesverksamma att KRIS hade detta arbetssätt.  
 
Däremot uppgav en respondent att vändpunkt har en betydande roll i arbetet för en 
förändring. Personen förklara att de ofta talas om vad som bidrog till förändringen, varför 
beslutet togs och hur beslutet togs. Detta kan vara viktigt för att sedan känna till vad som 
komma skall under förändringen, vad klienten upplevs behöva mer motivation till, samt vad 
som är viktigt att bistå med framöver. Informanterna uppger att begreppet vändpunkt ger 
dem möjlighet i att finna samband mellan varför individen begår kriminella handlingar och 
anledningen till varför denne väljer att sluta. Carlsson (2012) menar att begreppet vändpunkt 
är viktigt för att förstå förändringsprocesser, för att sedan fortsätta bistå med hjälp. Detta 
stämmer inte överens med vad de övriga informanterna uppger då de anser att begreppet 
vändpunkt inte har varit viktigt för att åstadkomma ett bra arbete. Samtliga informanter, 
även personen som höll med Carlsson, förklara däremot att deras egna erfarenheter av 
kriminalitet har underlättat arbetet med förändringsprocess då erfarenheter överväger 
kunskap. 

 
“Mina egna erfarenheter har bidragit till att jag lätt kan sätta mig in i deras situationer, 
jag kan relatera rätt mycket, jag har erfarenhet som inte går att läsa sig till i böcker” 
Informant 1. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vändpunkter och förändringsprocesser hos personer 
som lämnat en kriminell livsstil. Syftet var även att undersöka hur samhällets stöd- och 
hjälpinsatser ser på individens förändringsprocess. Därav formulerades två frågeställningar 
för att tydliggöra hur informanterna upplevde sin förändringsprocess samt hur en utav 
samhällets stöd- och organisationer arbetar:  
 
Hur upplever personer med en kriminell bakgrund processen att avbryta sin kriminella 
livsstil? Hur arbetar den ideella föreningen KRIS med personer som väljer att lämna en 
kriminell livsstil? Studien fokuserar på livsberättelser från personer som tidigare levt ett 
kriminellt liv, samt yrkesverksammas med liknande erfarenheter som väljer att arbeta med 
personer som vill lämna denna livsstil. Resultatet från åtta semistrukturerade intervjuer har 
analyserats utifrån studiens valda teorier och tidigare forskning och därefter har slutsatser 
dragits.  

 
Vilka vändpunkter har bidragit till att personer valt att lämna sin kriminella livsstil? 
Resultatet visar att den främsta vändpunkten bland personer som levt ett kriminellt liv är att 
de har nått en personlig botten. Med stöd av tidigare forskning och våra informanters 
livsberättelser kan vi konstatera att detta beror på att en individ som levt ett destruktivt liv 
har fått uppleva många svåra händelser i livet som har resulterat i att denne tillslut nått en 
personlig botten. Därmed förmår sig inte personen till att fortsätta leva på det viset och detta 
har varit en vändpunkt i deras liv. Vår studie har visat på flera vägar till vändpunkter som 
bland annat, skapandet av betydelsefulla relationer, vilket även Carlsson (2014) skriver, att 
vändpunkten många gånger beror på en förändring som sker i andra områden i livet som 
exempelvis nya relationer. Därav kan vi dra slutasaten att även skapandet av nya relationer 
kan bidra till att en person är villig att förändras.  
 
Hur upplever personer processen att bryta sin kriminella livsstil? Tidigare forskning och våra 
valda teorier bekräftar delvis att förändringsprocessen upplevs vara en lång process. Det som 
kompletterar den tidigare forskningen och teorierna är det som informanterna bekräftar att 
en person som går igenom en förändringsprocess behöver genomgå flera olika steg i 
processen för att kunna skapa en förändring. Detta var inget som kunde ske hastigt eller 
dramatiskt utan krävdes tid. Ytterligare en viktig upplevelse som vår studie bekräftar är att 
det krävs tålamod för en person som väljer att förändras. Detta framkom under samtliga 
intervjuer och upplevdes som ett problem under processens gång. Dock tog den tidigare 
forskningen och teorierna inte upp något som styrker detta utan det är ett nytt fynd. För 
vidare forskning kan man studera ifall tålamodet som krävs för att bibehålla en förändring 
endast är en upplevelse som framkom i vår studie, eller om det är ett återkommande 
problem.  

 
Utgångspunkten från vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning visar att personer som 
levt ett kriminellt liv blir stigmatiserade av samhället, även när personen kommit ut ur sin 
kriminella livsstil (Goffman, 2014). Detta styrks även av informanterna, genom att de bland 
annat haft svårigheter i att få en anställning på grund av sin tidigare livsstil och därmed 
känner att ett stigma ännu existerar. Något som vi kan belysa är att det inte har skett en 
utveckling kring synen på en person som genomgår en förändringsprocess de senaste åren. 
Tidigare forskning tyder på att det föreligger fördomar mot personer som tidigare begått 
brott, därav anser vi att det bör ske en förbättring i arbetet gentemot denna problematik som 
dessa personer bemöter. Inom rollteorin förklaras det att den roll individen har ständigt 
påverkas av individens omgivning och samhället. En individ som inte begått kriminella 
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handlingar kan anpassa sig efter det konventionella samhället och skapa en roll, lika väl, som 
en person som har begått kriminella handlingar kan göra. En individ kan ständigt utvecklas 
och skapa nya sociala band utifrån den miljö som denne befinner sig i. Slutsatsen som kan 
dras är att en person som begått kriminella handlingar inte ska behöva uppleva känslan av 
stigmatisering när individen förändrats och integrerats i det konventionella samhället, 
utifrån detta anser vi att en förändring bör ske i bemötandet och synen på dessa personer.  
 
Hur arbetar stödorganisationen KRIS med individens förändringsprocess? Resultatet visar 
att KRIS ständigt arbetar med att motivera sina klienter till att förändras och skapa en bättre 
livsstil, den generella slutsatsen som kan dras är att motivationsarbete är till hjälp och stöd 
för en individ som genomgår en förändringsprocess. Tidigare forskning visar även att det 
krävs en helhetssyn och långsiktig planering för en individ som genomgår en 
förändringsprocess, vilket våra informanter bekräftar. De uppger att, för att undvika återfall 
och underlätta för individens förändringsprocess krävs det att individen får det stöd som 
denne behöver här och nu, men även långsiktigt. Däremot upplevs samhället misslyckas med 
att ha en helhetssyn och att bidra med hållbar planering då individer ofta återfaller på grund 
av att deras behov inte kan mötas omedelbart. Därav kan slutsatsen dras att det krävs av 
samhället att skapa en förändring i sitt arbetssätt för att öka tillförlitlighet i samhällets stöd- 
och hjälpinsatser.  

6.2 Metoddiskussion 

Studien hade kunnat resultera i annat om vi hade specificerat oss på en viss åldersgrupp eller 
ett visst kön. Studien hade då kunnat begränsas bättre och fler slutsatser hade kunnat dras. 
Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut ifall vi hade tillämpat en kvantitativ metod i 
form av enkäter, då fler hade kunnat vara delaktiga i vår studie och därav hade fler individer 
haft en inverkan i studiens resultat. Detta hade även kunnat stärka studiens 
generaliserbarhet. Mer djupgående och personliga frågor hade kunnat ställas i enkätfrågorna, 
men eftersom vi utförde fysiska intervjuer kände vi oss begränsade i valet av frågor och ville 
därför inte sätta personen i en känslosam situation. Däremot upplevde vi att en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer, ansågs vara mer lämplig för vår studie, för att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. En strukturerad intervju hade inte varit en 
lämplig metod för denna studie då vi ville få fram informanternas upplevelser, därför 
behövdes uppföljningsfrågor ställas under intervjuns gång. Med en strukturerad intervju 
hade vi känt oss begränsade och inte kunnat anpassa vissa frågor utefter de svar vi fick. 
Resultatet i vår studie kan även ha påverkats av olika faktorer. Det kan dels anses vara för få 
med fyra intervjuer av varje urvalsgrupp som ligger till grund för studiens material. Detta 
berodde på att vi var tidsbegränsade och att det inte fanns utrymme för att utföra fler 
intervjuer och för att det dessutom är denna tidsram som en c-uppsats tillåter. Även om fyra 
intervjuer från varje urvalsgrupp inte kan representera hur alla upplever en 
förändringsprocess så bidrar kombinationen av svar från båda grupperna till en fördjupad 
förståelse av problematiken. I kvalitativa studier är just den djupare förståelsen det centrala, 
inte generaliserbarheten i sig. Genom att ha undersökt livsberättelser som varierar från 
individ till individ kan dessa resultat beskrivas som svåra att överföra till andra 
undersökningar. Men samtidigt kan slutsatser som dras av dessa livsberättelser överföras till 
andra situationer.   
 
I vårt resultat har vi valt att utforma temat om Orsaker till att individen begår brott, trots att 
detta inte efterfrågats i studiens syfte eller frågeställningar. Detta tema valdes och 
analyserades därför att vi ansåg att detta skapade en tydlig grund i arbetet samt förståelse till 
varför individer väljer att begå brott. Vi anser däremot att den tidigare forskning och 
litteratur som vi funnit har varit en aning gammal och behöver moderniseras. Detta med 
tanke på att kriminaliteten ständig utvecklas, normaliseras och at kriminalitet idag kanske är 
enklare att dras in än vad den tidigare har varit. Valet av detta ämne ligger till grund i att vi 
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båda har ett stort intresse i att utveckla våra kunskaper inom ämnet kriminalitet inför vår 
kommande yrkesroll som socionomer, för att sedan arbeta inom detta. Vi anser att ämnet 
kriminalitet bör uppmärksammas mer inom socialt arbete eftersom det betraktas som ett 
socialt problem i samhället och problematiken kring ämnet ökar med åren. Ämnet är viktigt 
både för socialarbetare inom stöd- och hjälporganisationer samt socialarbetare inom 
myndigheter såsom Socialtjänsten och Frivården. Detta eftersom ämnet är något som 
yrkesverksamma ständigt kommer i kontakt med inom socialt arbete, därav är det av vikt att 
ständigt utveckla sina kunskaper inom ämnet för att sedan ha vetskap om hur problematiken 
ska hanteras. 

6.3 Vidare forskning 

Som vi tidigare uppgett i metoddiskussionen, kan man studera andra populations grupper, 
som exempelvis endast kvinnor eller endast män, för att sedan kunna dra andra slutsatser. 
Att även expandera urvalet genom att tillämpa en kvantitativ metod i form av enkäter kan 
medföra att en sådan studie generaliseras i högre grad. Under arbetets gång 
uppmärksammades även att teorin habitus kan tillämpas i vidare forskning för en djupare 
analys och större förståelse av problemområdet kriminalitet.   

7 SLUTSATS 

Slutsatsen som kan dras är att yrkesverksamma med erfarenhet av kriminalitet ser på 
individens förändringsprocess på samma sätt som de personer som levt ett kriminellt liv gör. 
Detta beror säkert på att samtliga yrkesverksamma inom KRIS själva har levt under liknande 
förhållanden och har erfarenhet av hur det är att genomgå en sådan process. Resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut ifall vi hade intervjuat andra stöd- och hjälporganisationer som inte 
har yrkesverksamma som haft en kriminell bakgrund. Istället för att fokusera på en stöd- och 
hjälporganisation hade vi kunnat studera flera olika organisationer. Resultatet hade då 
kunnat studeras ur flera perspektiv och därmed bredas ut i en högre grad.  
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BILAGA 1 - MISSIVBREV 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola som nu är inne på vår sjätte 

termin och skriver vårt examensarbete inom socialt arbete. Syftet med vår studie är att undersöka 

vändpunkter och förändringsprocesser hos personer som lämnat en kriminell livsstil. Syftet är även att 

undersöka hur samhällets stöd- och hjälporganisationer ser på individens förändringsprocess. 

 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt att ta 

hjälp av er verksamma inom stöd- och hjälporganisationer samt ta del av personers upplevelser av 

vägen ut ur kriminalitet. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter 

som är värdefulla för oss och vår studie. Intervjun tar mellan 45 - 60 min och kommer att spelas in. 

Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. 
 

Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att Du när som helst har möjlighet att avbryta din 

medverkan. Uppgifterna kommer att hanteras på ett sätt så att de inte är tillgängliga för obehöriga, och 

det är endast vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till materialet. I den färdiga uppsatsen 

kommer alla personuppgifter att avidentifieras så att ingen enskild individ kan igenkännas. Vi hoppas 

att du på något sätt har möjlighet att delta. 
 
Ansvariga för studien är Amanda Chamoon och Hadil Dhia Peter med handledare Els-Marie 

Anbäcken. 

 
Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 
Hadil Dhia Peter                                                            Amanda Chamoon 
Student                                                                             Student 
 
Els-Marie Anbäcken 
Handledare - Lektor och docent i socialt arbete                                                                         
els-marie.anbacken@mdh.se   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE FÖR YRKESVERKSAMMA INOM 
KRIS 

Bakgrund 
• Hur länge har du arbetat på KRIS? 
• Hur skulle du vilja beskriva KRIS? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för utbildning? 
• Har du tidigare erfarenheter av kriminalitet? 

- Om ja, underlättar eller försvårar detta ditt arbete?  
• Hur länge har du arbetat med kriminalitet och personer som vill ta sig ur sin 

kriminella livsstil? 
• Hur bemöter ni dessa personer på bästa sätt? 
• Samarbetar ni med andra aktörer?  

- Om ja, vilka och hur? Om nej, varför inte?  
 
Tema 1 - Orsaker till brott 

• Vad anser du vara anledningen till att människor begår kriminella handlingar? 
• Tror du att barndomen är en anledning till varför människor begår kriminella 

handlingar?  
• Vad tror du är den största orsaken till att man väljer att begå brott/kriminella 

handlingar?  
 
tema 2 - Orsaker till fortsatt kriminalitet 

• Vad anser ni är anledningen till varför personer väljer att fortsätta att begå kriminella 
handlingar? 

• Hur kan man motverka att dessa personer fortsätter att begå kriminella handlingar? 
 

Tema 3 - Att bryta ett avvikande beteende 
• Vad anser du krävs för att bryta ett kriminellt beteende? 
• Hur arbetar ni för att bryta ett kriminellt beteende? 
• Vad anser ni vara anledningen till varför en person väljer att lämna en kriminell 

livsstil? 
• Hur tror ni att första tiden som icke-kriminell ser ut? 

 
Tema 4 - Återfall 

• Hur arbetar ni med att motverka återfall bland före detta kriminella? 
• Vad tror ni är anledningen till att personer återfaller i brott 
 

Tema 5 - Vändpunkter och förändringsprocesser 
• Är begreppet “vändpunkt” något ni har i åtanke när ni arbetar? 

- Om ja, på vilket sätt? 
• Hur arbetar ni med individens förändringsprocess? 
• Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 3  

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE FÖR PERSONER SOM LEVT ETT 
KRIMINELLT LIV 

Bakgrund 
• Hur gammal är du? 
• Hur skulle du beskriva din barndom? 
• Hur ser din familjesituation ut idag? 

- Är du i en relation? 
- Har du barn? 
- Har du kontakt med familj och syskon? 

• Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
• Vad gör du på din fritid, några intressen? 
• Hur längesen var det du bestämde dig för att ta dig ur den kriminella livsstilen?  

 
Tema 1 - Orsaker till brott 

• När begick du, vad du själv anser vara din första kriminella handling? 
• Varför började du begå kriminella handlingar? 

 
tema 2 - Orsaker till fortsatt kriminalitet 

• Vad fick dig att fortsätta begå kriminella handlingar? 
• När upplevde du själv att du levde ett kriminellt liv? 

 
Tema 3 - Att bryta ett avvikande beteende 

• Hur upplevde du processen att avbryta din kriminella livsstil? 
• Kände du dig på något sätt tvingad eller motiverad till att fortsätta din 

förändringsprocess på grund av att du berättat det för dina nära och kära?  
• Hur såg ditt sociala nätverk ut innan du valde att ta avstånd från kriminalitet? 

 
Tema 4 - Återfall 

• Har du fått återfall under processen? 
- Om ja. Vad tror du är anledningen till varför du fått återfall? 
- Om nej, vad tror du var anledningen till att du inte fått återfall? 

 
Tema 5 - Vändpunkter och förändringsprocesser 

• Vad var din vändpunkt? 
• Varför valde du att förändras?  
• Hur ser ditt sociala nätverk ut idag? 
• Hur har din förändringsprocess varit? 
• Hur har livet förändrats efter att du slutade med den kriminella livsstilen? 

 
Tema 6 - Samhällets stöd och hjälp 

• Har du sökt hjälp hos någon stödorganisation? 
- Om ja, vilken organisation? 

• Upplevde du att du fick den stöd du behövde av samhället? 
- Följdfråga om relevant, hur? 

• Kunde något sett annorlunda ut? 
• Hur anser du att stöd- och hjälporganisationer ser på din förändringsprocess? 
• Finns det något du vill tillägga?
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