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Förord  
Efter nästan tre år på Mälardalens högskola kände vi oss väl förberedda inför den stundande 
studien. Trots det har det inte varit enkelt alla gånger. Vi har tack vare arbetet med denna 
studie skapat oss en ny förståelse för världen, vilket förhoppningsvis får oss att bli bättre 
människor. Nu när uppsatsen är klar ser vi med stolthet tillbaka på arbetet vi lagt ner. Vi har 
inte bara arbetat med studien utan vi har levt med den dygnet runt under de här månaderna. 
Vår förhoppning är att även andra ska kunna skapa sig en ny förståelse genom att ta del av vår 
uppsats.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter, som lät oss ta del av sina 
berättelser. Utan dem hade vi aldrig nått en ökad förståelse inom vårt område och denna 
studie hade aldrig varit genomförbar. Vi vill även tacka professor Mekuria Bulcha för den tid 
han lagt som vår handledare, samt för alla goda råd han gett oss. Martin Ahlström, Sanna 
Hillerdal och Karin Egenaes som genom sin korrekturläsning kommit med intelligenta 
synpunkter på vår studie samt rättat våra språkliga missar, ska ha ett stort tack för sitt 
värdefulla arbete. Eventuella språkliga brister vilar på oss författare och inte någon annan. 
Dessutom vill vi tacka Daniel Lindmark för det grafiska arbetet med studiens 
förändringsmodell, Catherine Åsklint och Henrik Andersson för allmänna synpunkter när vi 
kört fast i vårt arbete. Slutligen vill vi även tacka våra familjer och vänner som ställt upp för 
oss under arbetets gång.   

Eskilstuna den 2 januari 2011 

Fredrik Alpstedt & Lesedi Tladi 



Sammanfattning 
En hermeneutisk studie som syftar till att i mötet med ex-kriminella skapa förståelse och 
kunskap kring vad som krävs, av dessa personer, för att skapa sig en livsstil som accepteras av 
samhället. Studien bygger på intervjuer med 10 män i åldrarna 20-41 år som levt ett liv utan 
kriminalitet i maximalt 10 år och är bosatta i Sverige. Studiens data analyseras i tre steg. Det 
första steget, preliminär tolkning, ger en överblick av materialet. I det andra steget, fördjupad 
tolkning, förklaras studiens förändringsmodell som bygger på respondenternas upplevelser. 
Slutligen presenteras materialets huvudtolkning där vi med hjälp av studiens teorier 
abstraherar tolkningarna. Analysen av materialet gav följande resultat: respondenterna 
behöver gå igenom en förändringsspiral för att byta från en kriminell livsstil till en livsstil 
som är mer accepterad av samhället. Först sker en händelse som leder till reflektion kring 
händelsen. Reflektionen leder till insikt, utifrån insikten sker ett val av faktorer. Valet 
påverkar självkänslan positivt eller negativt. En positiv självkänsla leder till en förändring i 
riktingen personen vill gå, medan en negativ självkänsla leder till en förändring bort från det 
tänkta målet. Förändringsprocessen består av flera varv i förändringsspiralen. Processen är 
olika lång för varje person och är kantrad av svårigheter.  

Nyckelord: ex-kriminell, förändringsprocess, förändringsspiral, hermeneutik, identitet, utträde 
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1. Inledning 
Sverige är ett rättsamhälle där människors liv till viss del styrs av lagar, som anger vad de får 
och inte får göra. Sveriges lagar syftar inte enbart till att vara en pekpinne utan fungera även 
som ett skydd för landets medborgare. När människor bryter mot lagen drabbas i vissa fall en 
annan människa av handlingen vilket gör det viktigt, ur ett samhällsperspektiv, att människor 
följer lagen. Alla människor är potentiella brottsoffer vilket leder till att inte bara politiker och 
medier för kriminaldebatten framåt. En sökning på ordet kriminalitet på internet forumet 
Flashback (flashback.org), där Flashbacks medlemmar kan diskutera vad som helst, gav 478 
diskussionstrådar. Debatten utgår ifrån kriminaliteten som ett problem och det är inte sällan 
röster höjs om att Sverige borde införa hårdare straffskalor.  

I polisens årsredovisning för 2009 går det att läsa att antalet anmälda brott ökat med en 
procent, vilket kan anses vara en liten ökning. Vi upplever att den bild som media förmedlar 
av brottsligheten är att den ökar lavinartat. Det är viktigt att ha i åtanke att varken siffrorna ur 
polisens årsredovisning eller den bild som media förmedlar faktiskt återspeglar verkligheten. 
Den verkliga siffran går inte att återge korrekt eftersom det finns ett mörkertal när det gäller 
begångna brott i Sverige (Sarnecki, 2009).  

I undersökningen Retur - En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i 
kriminalforsorgen (2010) fastslås det att 43 procent av alla som döms till fängelse i Sverige 
återfaller i brott. Detta är mycket högre än i de övriga nordiska länderna där motsvarande 
siffra ligger mellan 20 – 36 procent. Denna siffra speglar inte hela sanningen då det 
exempelvis i Norge går att dömas till fängelse för fortkörning. Till skillnad från Norge leder 
endast de grövsta lagöverträdelserna till fängelse i Sverige medan mindre grova 
lagöverträdelser får andra påföljder. Det går inte att blunda för att 43 procent är en hög andel 
oavsett om vi jämför med andra länder. Den största delen av forskningen kring kriminalitet 
riktar in sig på bakomliggande orsaker till varför människor blir kriminella eller återfaller i 
brottslighet. Vi anser att de människor som lever ett kriminellt liv glöms bort då resultaten av 
forskningen till stor del producerar brottsförebyggande åtgärder, för att människor inte från 
första början ska hamna i kriminalitet. 

De människor som lever ett kriminellt liv, eller stämplas som kriminella ses inte som en del 
av samhället, vilket ökar klyftan mellan vi och dem. De människor som avslutat sitt 
kriminella liv fortsätter att stigmatiseras av samhället (Mesienhelder, 1977), vilket gör att 
klyftan mellan vi och dem finns kvar även efter att en ex-kriminell slutat begå brott. I den 
samhällsdebatt som förs talas det inte mycket om de personer som avslutat det kriminella 
livet. Vi anser att dessa personer innehar kunskap om varför en människa slutar begå brott och 
väljer en ny väg i livet. Genom att ta vara på kunskapen kan personer som väljer att avsluta 
sitt kriminella liv hjälpas på vägen tillbaka in i samhället. En ökad förståelse kring vad ex-
kriminella går igenom på vägen tillbaka in i samhället kan förhoppningsvis minska 
stigmatiseringen dessa människor råkar ut för.  

Vår förhoppning är att vår studie ska underlätta myndigheter och organisationers arbete med 
personer som vill lämna det kriminella livet bakom sig. För oss handlar det inte om att förstå 
vad som får människor att sluta begå brott utan hur människor som levt ett kriminellt liv kan 
uppnå statusen som en accepterad samhällsmedborgare. Genom att skapa förståelse, utifrån 
människors levda erfarenheter, blir det enklare att förmedla ny kunskap som inte ligger på en 
abstrakt nivå och på så sätt blir tillgänglig till en bredare publik.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Det finns otaliga teorier om varför människor blir kriminella, men knappt några teorier kring 
hur en individ bryter en kriminell karriär. Detta ser vi som problematiskt eftersom det borde 
ligga i samhällets intresse att forska kring vad som får kriminella att lämna det kriminella 
livet. Detta fokus skapar enligt oss en mer positiv bild och gör att forskningen fokuserar på 
lösningarna istället för problemet.  

Syftet med denna studie är att, i mötet med ex-kriminella, skapa förståelse och kunskap kring 
vad som krävs av dessa personer för att skapa sig en livsstil som accepteras av samhället.  

Våra frågeställningar är: vad innebär det för en person att gå ifrån en kriminell livsstil till en 
livsstil som en accepterad samhällsmedborgare? Vad upplever dessa personer att de behöver 
gå igenom för att byta till en av samhället mer accepterad livsstil?  

1.2 Avgränsningar och begreppsdefinition 
Vi har valt att avgränsa oss genom att rikta in vår studie på män som avslutat sin kriminella 
livsstil i vuxen ålder och är bosatta i Sverige. För att männen skulle ha så klar bild som 
möjligt av sina upplevelser begränsade vi oss även genom att välja respondenter som avslutat 
sitt kriminella liv för mindre än 10 år sedan. Anledningen till varför studien enbart riktar sig 
till män är för att vi haft problem med att få kvinnliga respondenter att delta i studien. Vi vill 
därför inte generalisera studiens resultat till att omfatta även kvinnor.  

Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) är definitionen av kriminell: brottslig, olaglig och 
straffbar, vilket innebär att en person som inte längre är kriminell bör benämnas som ex-
kriminell. Vi har följaktligen valt att kalla de personer i vår studie som levt ett kriminellt liv 
för ex-kriminella. Vi är medvetna om att vi genom att kalla dem för ex-kriminella även bidrar 
till stigmatiseringen av dessa personer. Det är inte vårt uppsåt utan bara en definition vi 
använder under författandet av denna studie. Vi vill förtydliga detta då vi ämnar visa att dessa 
personer byter från en livsstil till en annan livsstil och inte från en livsstil till en ex-livsstil. De 
utvecklas med andra ord till något nytt som är skilt från det de tidigare har varit. Vi är även 
medvetna om att ex-kriminell är ett könsneutralt ord men i denna studie kommer ex-kriminell 
enbart syfta på männen i vår studie. 

1.3 Disposition 
Vårt dispositionsavsnitt är till för att läsaren ska kunna orientera sig i vår studie. Här kommer 
vi att presentera de följande avsnitten i studien. Nästa del av studien kommer vi under 
rubriken tidigare forskning att belysa den tidigare forskningen inom vårt ämnesområde. 
Denna kommer att presenteras i fyra olika teman som är viktiga när en människa lämnar det 
kriminella livet. Dessa teman är: orsaker till insikten, personlig resa, stöd från utomstående 
och meningsfull sysselsättning.  Till sist avslutas avsnittet med en sammanfattning. 

I nästa del presenterar vi vår teoretiska och begreppsliga referensram som kommer att 
användas som stöd till vår analys och diskussion. Vi tar först upp Beckers teori om avvikare 
och Ebaughs utträdelseprocess. Därefter presenterar vi olika syner på identitetsutveckling 
genom rollutövning. Till sist tar vi i detta avsnitt upp begreppen habitus och fält, för att sedan 
avsluta med en sammanfattning.  
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I avsnitt sju följer studiens metodavsnitt där vi närmare kommer att presentera den 
hermeneutiska metodens kopplingar till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi förklarar hur 
urvalsprocessen gått till och vilka respondenter och etiska överväganden studien lutar sig mot. 
Under förförståelsen tar vi upp förförståelsens betydelse samt hur vi hanterat den. Därefter får 
läsaren följa hur vi stegvis samlat in studiens data, innan metoddelen avslutas med 
analysförfarande och tolkningsprocess.   

Studiens resultat är indelat i tre olika tolkningar. Den första tolkningen är den preliminära 
tolkningen där vi befinner oss nära materialet och ger en första bild av de likheter och 
skillnader som finns i materialets delar och helhet. Nästkommande del av resultatet är den 
fördjupade tolkningen. I denna tolkning möter läsaren exempel på den förändringsprocess 
som våra respondenter upplevt, samt att vi här belyser dessa upplevelser med hjälp av citat ur 
materialet. Den tredje och sista tolkningen är vår huvudtolkning, som är en mer abstrakt 
tolkning, där vi kopplar våra resultat till vår teoretiska och begreppsliga referensram. 
Slutligen avslutas detta avsnitt med en sammanfattning av studiens resultat. 

Som sista del i vår studie kommer vi att föra en diskussion om hur vi kan koppla studiens 
resultat till studiens olika delar: syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretisk och 
begreppslig referensram och den hermeneutiska metoden. Avslutningsvis släpper vi fram våra 
egna tankar och reflektioner i en självkritisk diskussion. Vi tar upp de svagheter vi sett under 
studiens gång, samt ger förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de resultat av den tidigare forskningen som vi tagit 
del av. Forskningen har vi valt att presentera i fyra olika teman: orsaker till insikten, personlig 
resa, stöd från utomstående och meningsfull sysselsättning. Detta för att skapa en bild av vårt 
forskningsområde samt att kunna använda den tidigare forskningen som förförståelse innan vi 
går in i intervjuerna.  

Det finns inte så mycket forskning om varför en människa väljer att avsluta sin kriminella 
livsstil och vad denne går igenom under denna process. Den största delen av forskningen 
rörande kriminalitet är inriktad på varför en människa blir kriminell eller varför en människa 
återfaller i kriminalitet. I vår tidigare forskning har vi tagit del av John Laub och Robert 
Sampsons studie från 1993 som anses vara en av de mest omfattande och bidragande 
forskningsstudierna inom detta område.   

2.1 Orsaker till insikten 
I den tidigare forskningen finns det ett flertal olika orsaker till varför en människa som lever 
ett kriminellt liv lämnar denna livsstil. Det är viktigt att den kriminelle hittar en katalysator 
för förändring, som att denne börjar överväga sin situation när de negativa konsekvenserna av 
att begå brott blir större än de positiva. Det kan även vara att personen känner att denne nått 
botten eller är rädd för att dö av det kriminella livet (Sommers et al, 1994:137-138). Utifrån 
dessa forskningsresultat skapas en bild av det kriminella livet som mycket problematiskt. Den 
brottsliga livsstilen riskerar att skapa konsekvenser för den ex-kriminelle, som skiljer sig från 
de konsekvenser som en mer socialt accepterad livsstil skapar.  Haggård et al (2001:1055-
1056) skriver att en specifik faktor eller händelse, som att bli arresterad eller inlagd på psyket, 
kan bli en vändpunkt i den kriminelles liv. Dessa händelser påverkar personen eftersom de 
inte upplevs varje dag, även om en människa som lever ett kriminellt liv kan ha råkat ut för ett 
flertal arresteringar under sitt kriminella liv. Det svåra är att komma fram till varför just en 
arrestering, som föreletts av andra arresteringar, leder till vändpunkten och inte de tidigare 
arresteringarna. Chylicki (1992:211-214) menar att effekten av en händelse, som att bli 
arresterad, har på upphörandet är beroende på de förutsättningarna för upphörande personen 
har i övrigt. Exempelvis kan en kriminell bestämma sig för att träda ur den kriminella 
livsstilen om samhällets insatser kommer vid rätt tidpunkt och är individanpassade.   

Andra orsaker kan vara händelser i den sociala omgivningen, livskriser eller ett fängelsestraff, 
vilket innebär att yttre omständigheter leder till att en människa med en kriminell livsstil 
beslutar sig för att avsluta denna livsstil (SOU, 2010:133-135). En religiös upplevelse eller att 
komma i kontakt med en religion kan även det vara starten till en livsförändring 
(Meisenhelder, 1977:330-331). Detta är en intressant punkt att ta med eftersom dagens 
Sverige, till skillnad från många andra länder, anses vara ett sekulariserat samhälle, där 
religionen inte har ett starkt fäste. En tanke kring varför just religion kan vara starten till en 
livsförändring är att vi upplever religiösa grupperingar som väldigt välkomnande mot alla 
sorters människor.  

Mognad kan även vara en faktor och Meisenhelder (1977:324-328) skriver att den kriminelle 
kan tröttna på farten och alla de återkommande problem som det kriminella livet skapar. Detta 
kan skapa en personlig längtan till att starta om på nytt, en längtan till ett lugnare liv eller ett 
familjeliv. Vi ser detta som att författaren menar att den ex-kriminelle, enbart på grund av sin 
ålder, kommer att omdefiniera sin livssituation och sina personliga mål, medan andra snarare 
menar att beslutet kommer av påtagliga konsekvenser som den kriminella livsstilen medför. 
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Rhodes (1989:15-16) i likhet med Meisenhelder har funnit att ju äldre personen som lever ett 
kriminellt liv är, desto större är chansen att denne avstår från brott. Om denne träffar en 
partner eller gifter sig kan detta också fungera som en katalysator för förändring. Personen 
kan då komma att distansera sig ifrån de kriminella vännerna och fokusera mer på familjelivet 
(Warr, 1998:185).  

Amerikansk forskning har även visat att om människan går med i det militära, skaffar ett 
arbete eller börjar på college så innebär det också en distansering från det gamla umgänget 
och inträde i nya umgängesgrupper, vilket kan leda till att den kriminelle bryter med det 
tidigare livet (Warr, 1998:209-210). I Sverige är militären inte en påtaglig del av samhället på 
samma sätt som i exempelvis USA. Detta kan leda till att den kriminelle inte ser en militär 
karriär som en alternativ livsstil i Sverige. Vi anser att det är mer troligt att ett arbete eller en 
utbildning istället leder till en livsstilsförändring.  

2.2 Personlig resa 
När en person har hittat en katalysator till förändring så krävs det mycket av honom för att 
upprätthålla den nya vägen i livet. Det är viktigt att denne hanterar motgångar för att inte falla 
tillbaka i gamla vanemönster (SOU, 2010:138). Personen måste omdefiniera alla ekonomiska, 
sociala och emotionella relationer som bygger på det gamla kriminella livet. Han måste även 
bilda och lära sig behålla nya konventionella relationer och bestämma vad han ska göra med 
sig själv och sitt liv. Ett viktigt steg i början kan vara att fysiskt ta avstånd ifrån de platser som 
associeras med det gamla livet (Sommers et al, 1994:137-138). Som ett första steg handlar det 
om att skapa sig ett mål att arbeta emot och komma fram till en plan för hur personen ska 
klara av att bryta med den kriminella livsstilen. Den tidigare forskningen målar här upp en 
bild av att det är viktigt för personen att på alla sätt avskärma sig från det gamla livet, vilket 
säkerligen är otroligt svårt om denne bor kvar på samma plats.  

Genom att ”knife off” (skära bort) det gamla livet, gamla sociala roller, den kriminella 
stämpeln eller de kriminella vännerna kan dessa delar av personens liv fyllas med nya mer 
konventionella ting vilket leder till en identitetstransformation. Det är viktigt för den ex-
kriminelle att han har en livsplan att följa, som skapar en ny livsstil (Maruna, 2006:6-8, 11-
16). Den personliga resan handlar med andra ord om den ex-kriminelles uppbyggnad av en ny 
identitet, där den egna drivkraften och viljestyrkan är central (Sommers et al, 1994:143-146). 
Personen ses här som driftig och i stånd att förändra sitt liv om han har viljan att göra det. En 
viktig punkt som vi ser är att den ex-kriminelle verkligen klarar av att förändra och bygga upp 
en ny identitet. Gör han inte det verkar det, utifrån det vi utläser av den tidigare forskningen, 
vara lätt hänt att falla tillbaka i sin kriminella identitet. Det kan vara svårt för de ex-kriminella 
att förändra sig. Laub och Sampson (1993:131) har kommit fram till att personer som visat 
upp ett antisocialt beteende eller varit aggressiva under barndomen har det mycket svårare än 
andra att anpassa sig och passa in i konventionella sociala institutioner. 

Den nya livsstil som den ex-kriminelle antagit kan vara mer inriktad på att umgås med 
familjen och med nya vänner som han kan identifiera sig med i sitt nya liv (Warr, 1998:195-
196). Familjen är även viktig på det sättet att den kan hjälpa till med anpassning i samhället 
och att finna nya mål för den ex-kriminelle att uppnå (Haggård et al, 2001:1056-1057). Om 
det finns ett jobb eller annan meningsfull sysselsättning som ger en inkomst och 
karriärmöjligheter, blir det även lättare att bygga upp en ny mer konventionell social identitet 
som icke kriminell. Detta handlar även om tid. Ju mer tid som går desto starkare blir den ex-
kriminelles band till det nya livet, vilket gör det svårare att falla tillbaka i ett kriminellt liv 
(Meisenhelder 1977:326-328). Den ex-kriminelle har här kommit en bit på vägen då denne 
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lyckats ta sig in i konventionella samhällsgrupper vilket underlättar livsstilsbytet. Det 
framkommer att omgivningen är viktig för att påverka den ex-kriminelle mot det uppsatta 
målet, något vi kommer att återkomma till i följande tema.  

Vidare beskrivs ett liknande synsätt som det som nämns ovan. Om den ex-kriminelle lever ett 
familjeliv eller arbetar, kommer dessa institutioners moral och värderingar att färgas av på 
personen. Detta gör att den ex-kriminelle får en ny sorts moral och att begå brott kommer att 
strida mot de nya moraliska värderingarna, vilket gör att nya brott förhindras. Dessa 
institutioners rutiner, som individen går in i och lär sig, förhindrar även denne från att begå 
brott då denne rent tidsmässigt inte kommer att ha tid att begå brott (Laub & Sampson, 
2001:46-47). Institutionerna som personen kommer i kontakt med och väljer att ingå i kan 
utifrån detta sägas ha två syften. Ett av syftena är att rent tidsmässigt förhindra den ex-
kriminelle från att kunna begå brott, sedan finns det ett mer långsiktigt mål viket är att 
personen i interaktion med andra ska bli mer lik dem.  

2.3 Stöd från utomstående 
Den tidigare forskning som vi tagit del av menar att det är viktigt med ett starkt stöd från 
omgivningen när en människa ska gå från en kriminell livsstil till en mer accepterad livsstil.  
En person med ett kriminellt förflutet låser till viss del in sig själv för att undvika situationer 
där denne riskerar att återfalla i kriminalitet (Haggård et al, 2001:1059). Utöver bristande 
förtroende för den egna förmågan händer det att en ex-kriminell stigmatiseras av omvärlden. 
En person som får stöd av ett nätverk som består av icke kriminella har större chans att 
skydda sig mot denna stigmatisering. Nätverket kommer att få den ex-kriminelle att känna sig 
accepterad, samtidigt som personen känner att han är någon att lita på (Meisenhelder, 
1977:325-329). Lyckas den ex-kriminelle skaffa sig ett nätverk bestående av icke kriminella 
kommer den att börja identifiera sig med sitt nya nätverk. Till exempel tenderar ett giftermål 
att minska umgänget med vänner samtidigt som det skapar andra vänner eftersom den ex-
kriminelle strävar efter att umgås med jämlikar (Warr, 1998:195-196).  

Har den ex-kriminelle en god kontakt med sin familj eller skapar sig en familj får denne 
lättare att undvika att bli utpekad som kriminell. Detta för att omgivningen har svårt att se 
någon som har god kontakt med sin familj och är en god samhällsmedlem som kriminell. 
Denne upplevs inte längre som farlig av sin omgivning. Samma sak händer om en person som 
levt ett kriminellt liv börjar gå i kyrkan. Personen ses då som en god människa eftersom 
denne är troende. Dessutom leder ett flitigt kyrkodeltagande till att den ex-kriminelle skaffar 
sig ett nytt nätverk (Meisenhelder, 1977:330-331). Detta stöd kan även ses som en medveten 
strategi dessa personer använder sig av. Den ex-kriminelle kan utifrån detta synsätt minska 
den press eller stigmatisering som det övriga samhället utsätter honom för, då den övriga 
gruppens goda identitet färgas av på den ex-kriminelle.  

Förutom kyrka och familj finns andra sätt för den ex-kriminelle att få stöd. I Sverige har vi 
bland annat KRIS (Kriminellas revansch i samhället) som ger stöd till människor som vill 
lämna ett kriminellt liv, även kriminalvården jobbar utifrån en människas behov för att få 
denne att bryta sitt mönster (SOU, 2010:141-143). Dessa organisationer och institutioner är 
ett steg mot en förändrad livsstil. Det är upp till den ex-kriminelle som vill göra ett 
livsstilsbyte att ta kontakt med dessa, även om denne exempelvis i relation till ett 
fängelsestraff kan bli kontaktad av både KRIS och kriminalvårdens behovsstödjare. Inom 
kriminalvården finns det olika arbetsprogram med syftet att öka internernas motivation att 
avsluta det kriminella livet. Dessa har enligt Farbring (2008) lyckats med detta i olika stor 
utsträckning. Han menar att det är svårt för utomstående att få fram en varaktig motivation till 
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en livsstilsförändring. Det viktiga är att internerna själva från början är motiverade att 
förändra sig. Genom dessa kan den ex-kriminelle även komma i kontakt med likar som vill nå 
samma mål vilket gör att flera personer i samma situation kan komma att stödja varandra.  
Utan stöd finns risken att en människa som lämnat sin kriminella livsstil återgår till det livet 
och dennes nya personlighet krackelerar. Stödet har därför stor betydelse när den kriminelle 
väljer att lämna sitt kriminella liv (Sommers et al, 1994:143-146, Haggård et al, 2001:1056-
1057). 

2.4 Meningsfull sysselsättning 
Att ha ett arbete är något som är viktigt i dagens samhälle då detta underlättar den ex-
kriminelles liv, på det sättet att denne får en inkomst som möjliggör ett stabilt liv. En person 
som levt ett kriminellt liv ökar sina chanser till att bryta den kriminella banan om han har en 
sysselsättning som upplevs som meningsfull, ger en inkomst och möjligheter till en karriär. 
Sysselsättningen ger en ökad ansvarskänsla samt något som denne kan förlora om denne 
återfaller i kriminalitet. Dessutom hjälper arbetet till med att skapa en ny social identitet som 
icke-kriminell (Meisenhelder, 1977:326-328). Ett arbete gör det dessutom svårare för 
kriminella att begå brott då de har mindre tid över till att umgås med sitt kriminella nätverk 
(Laub & Sampson, 2001:47). Vidare fungerar en anställning som en sorts övervakning, vilket 
även det påverkar nivån av fortsatt kriminalitet (Rhodes, 1989:19). En person som arbetar 
heltid har inte mycket tid över för annat och den ex-kriminelle måste då omprioritera vad som 
är viktigt i livet. Beroende på vilken typ av arbete den ex-kriminelle har kommer denne i olika 
stor utsträckning att få ett inrutat liv. Arbetet blir det centrala i livet där andra saker som 
upplevs som viktiga måste prioriteras utifrån arbetet.  

Uggen och Staff (2001:5-9) menar att vuxna människor återfaller i mindre utsträckning om de 
har ett arbete, då detta minskar ett ekonomiskt stödbehov och ökar den informella sociala 
kontrollen. Ett stabilt jobb och en nära relation till en partner har visat sig viktigt när vuxna 
med hög kriminell belastning ska bryta sin kriminella livsstil. Dock visar deras studie att 
ungdomar inte har samma behov av sysselsättning som vuxna. De jobbträningsprogram som 
erbjuds när de kommer ut ur fängelset behöver vara långsiktiga och intensiva för att de ska 
fungera. Dock är det andra samhällsinsatser som krävs för att en ung kriminell ska avbryta sitt 
kriminella liv (Uggen & Staff, 2001:14) En ungdoms liv ser ut på ett annat sätt än en vuxens 
liv. Ungdomar, i Sverige, behöver generellt sätt inte ta lika mycket ansvar och har till viss del 
enbart sig själva att ansvara för. Ungdomar har även mindre erfarenhet av arbete vilket leder 
oss att tro att intensiva och långsiktiga arbetsträningsprogram gör det möjligt för ungdomen 
att komma in i arbetet på ett bättre sätt.  

SOU:s studie (2010:135-136) visar att en ordnad social situation underlättar när en person ska 
avsluta ett kriminellt liv. Arbete, bostad, fritidsaktiviteter och hälsa är viktiga delar i den resa 
som förändringen betyder. Finns inte detta kan det vara oerhört svårt för personen att bryta 
med den gamla kriminella livsstilen. Har den ex-kriminelle en ordnad social situation kan 
denne på en gång ta itu med livsstilsbytet, istället för att behöva ordna praktiska frågor. Vi 
anser även att en oordnad social situation säkerligen ökar oron och stressen dessa personer 
känner. Det positiva vi ser, är att det i Sverige finns ett organiserat skyddsnät som i viss mån 
kan hjälpa den ex-kriminelle med dessa ting, vilket skulle vara mycket svårt att ordna på egen 
hand.  
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2.5 Sammanfattning  
Dessa fyra teman som vi ovan har presenterat skapar tillsammans en bild av vad en människa 
som går från en kriminell livsstil till en livsstil som accepteras av samhället behöver för att 
klara av denna förändring. Bilden som presenteras visar att det inte är något som sker snabbt 
eller enkelt och kräver mycket arbete av den egna personen, samtidigt som det är viktigt att 
denne har ett stabilt stöd utifrån. 

För det första gäller det att personen kommer till insikt om att livet denne lever inte är det 
rätta. Insikten kommer till största del av någon form av omtumlande händelse. I andra fall 
handlar det om att personen på grund av mognad slutligen inser att denne vill sluta leva ett 
kriminellt liv. När detta har skett börjar den personliga resan där själva livsstilsförändringen 
sker. Personen måste förändra sina mål, normer och värderingar för att på så sätt upprätthålla 
den nya livsstilen. Till viss del handlar det även om att avskärma sig ifrån det kriminella livet 
för att inte falla tillbaka i gamla beteendemönster. Det är även viktigt att umgås med personer 
med andra normer och värderingar än de som styr den kriminella livsstilen. Det kan vara att 
den ex-kriminelle börjar umgås med familj, vänner som inte begår brott, organisationer eller 
religiösa grupper. Genom detta umgänge kan personen som vill byta från en kriminell till en 
mer accepterad livsstil ta över de nya normerna och värderingarna, vilket underlättar 
livsstilsförändringen. Det nya umgänget gör det även svårare för utomstående att fortsätta 
stigmatisera den ex-kriminelle.  

Slutligen är det viktigt med en meningsfull sysselsättning för att upprätthålla 
livsstilsförändringen som de ex-kriminella genomgår. Sysselsättningen kan leda till en ökad 
ansvarskänsla och att den ex-kriminelle rent tidsmässigt inte har tid att begå brott. Viss 
forskning visar även att vuxna människor återfaller i mindre utsträckning om de har ett stabilt 
arbete. Ungdomar inte har samma behov som vuxna för att hindras från att återfalla i brott.  
Med detta som grund har vi fått en ökad förförståelse för vad en människa som levt ett 
kriminellt liv behöver gå igenom för att skapa en livsstil som samhället accepterar. Denna 
förförståelse kommer även förändras och breddas, då vi i nästa del av uppsatsen går in i den 
teoretiska och begreppsliga referensramen.   
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I denna del av studien kommer vi att presentera vår teoretiska och begreppsliga referensram. 
Denna kommer att bättra på vår förförståelse utifrån studiens syfte som är att, i mötet med ex-
kriminella, skapa förståelse och kunskap kring vad som krävs, av dessa personer, för att skapa 
sig en livsstil som accepteras av samhället.  

Författarna till de teorier studien utgått ifrån, förutom Bourdieu, har sina rötter i den 
symboliska interaktionismen. Bourdieu anses snarare vara en konfliktteoretiker. Det vi ser i 
de teorier som kommer från samma skola är att de i stort fokuserar på samma punkt, 
socialisering, men beskriver vikten av den och hur socialiseringen sker på lite olika sätt. Vi 
anser att valet av teorier är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar även om det 
kan ses som att teorierna till viss del överlappar varandra. För att minska överlappningen 
väljer vi att belysa olika delar av teorierna för att få en så bred och relevant teoretisk och 
begreppslig referensram som möjligt. Vi upplever att de teorier som utgår ifrån den 
symboliska interaktionismen befinner sig på en mikronivå. Då vi även använder oss av 
Bourdieus teori som vi upplever befinner sig både på en mikro- och en makronivå, gör att vi 
kan skapa oss en bredare och mer allomfattande förförståelse.  

Beckers avvikarkarriär är en av de teorier som är viktig att ta upp utifrån syftet. Hans teori 
problematiserar synen på avvikare, det vill säga personer som inte följer samhällets normer. 
Med hans teori som grund kommer vi att kunna komma till en djupare förståelse för hur 
studiens respondenter, steg för steg, gått mot en förändrad syn på sig själva och sina liv. 
Becker riktar in sig på hur en människa blir avvikare medan vår fokus är motsatsen, hur en 
människa går från avvikare till icke avvikare. Detta gör att vi enbart kommer att använda oss 
av hans grundtankar och inte de direkta steg som han formulerar. Vi kommer istället att 
använda oss av Ebaughs teori om hur en människa blir ett ex då detta passar vår frågeställning 
bättre. Hennes teori är inte specifikt inriktad på ex-kriminella utan gäller för alla typer av 
rollutträdelser.  

Vi ser det som att en människa som går från en kriminell livsstil till en av samhället mer 
accepterad livsstil förändrar sin identitet. Därför har vi även tagit upp två olika teorier som 
beskriver hur den ex-kriminelle formar sin identitet. Vi talar även om roller och vårt mål är 
även att försöka se hur våra respondenters rollutövning påverkat deras livsstilsförändring och 
deras identitetsförändring.   

Utifrån studiens frågeställning ser vi det relevant att ta upp Bourdieus begrepp, habitus och 
fält. Genom att titta på hur våra respondenters habitus sett ut före och efter beslutet att sluta 
leva ett kriminellt liv kan vi få mer förståelse för hur detta har påverkat deras 
förändringsprocess. Om vi får tillgång till information om de fält de rört sig i och deras 
sociala positioner kan även detta leda till större förståelse för hur detta exempelvis kan sakta 
ner eller försvåra utträdelsen ur den kriminella livsstilen.  

3.1 Beckers teori om avvikare 
Att begå en kriminell handling är att bryta mot lagen men detta är inte det enda regelsystem 
som påverkar människors liv. Sociala samspelsregler som bryts behöver inte få rättsliga 
konsekvenser, utan de kan även få andra konsekvenser. Bryter personen mot en grupps eller 
samhällets sociala regler är det stor risk att denne utestängs från gemenskapen och betraktas 
som en avvikare, någon som inte passar in. Vad som ses som avvikande är inte något statiskt 
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eller objektivt. Detta kan förändras över tid och det kan även vara att olika sociala grupper 
eller kulturer ser olika ting eller beteenden som avvikande (Becker, 2006:17-18).  

Becker beskriver olika typer av avvikande beteenden: den falskt anklagade avvikaren, den 
hemliga avvikaren, den rena avvikaren och den konforma.  Den falskt anklagade bryter inte 
mot några regler eller normer men upplevs ändå som avvikande. Den hemliga avvikaren 
bryter mot regler eller normer men upplevs inte som avvikande. Den rena avvikaren både 
bryter mot regler eller normer och upplevs som avvikande av andra och den sista typen är den 
konforma som varken bryter mot några regler eller upplevs som avvikande (Becker, 2006:31). 
En person som levt ett kriminellt liv kan antingen vara en ren avvikare eller en hemlig 
avvikare och detta påverkar dennes känsla av sig själv. När samma person sedan bestämmer 
sig för att utträda ur det kriminella livet och sluta begå kriminella handlingar handlar det om 
att förflytta sig från dessa avvikartyper till den konforma typen. Även om det är målet är det 
inte säkert att andra i omgivningen upplever transformationen utan tror att denne fortfarande 
är kriminell. Detta kan leda till att den ex-kriminelle blir en falskt anklagad avvikare.  

Becker (2006:33) menar att beteendemönster utvecklas i en ordnad följd och människan 
måste genomgå olika steg för att kunna utvecklas och hantera stegvisa förändringar. Detta kan 
sägas handla om en process gällande engagemanget där dennes intressen kombineras med 
olika beteenden. Becker (2006:36) menar även att en normal utvecklingsbana för att komma 
in i samhället kantas av att personen på olika sätt dras in i konventionella normer och 
institutioner. Detta innebär att en person som levt ett kriminellt liv, för att kunna byta livsstil, 
behöver börja umgås med grupper som lever efter dessa konventionella normer och 
värderingar, så att denne får möjlighet att ta över dem. När en person går mot att bli en 
avvikare eller utvecklas mot en normal utvecklingsbana så handlar det båda gångerna om en 
inlärning. Personer är inte normala eller avvikare utan blir det genom en inlärningsprocess 
som ser olika ut för olika sorters förändring.  

Ses människan som en avvikare kan detta påverka bemötandet från andra och även påverka 
hur denne ses. En person som begår ett brott och döms för det ses som kriminell och denna 
etikett gör att andra underordnade drag appliceras på dennes identitet. Personen kan 
exempelvis ses som någon med låg moral, som är aggressiv och farlig samt saknar respekt för 
lagen. När en person ses som avvikande är det stor risk att denne får mindre kontakt med mer 
konventionella grupper och isoleras från samhället. Personen träder då, beroende på vilken 
avvikelse denne håller på med, in i olika subkulturella grupper där andra normer och regler 
råder (Becker, 2006:40-42).  

I den kriminella subgruppen finns det klara regler, normer och värderingar som styr den 
kriminelles handlingar, vilka i många fall står helt i strid med de regler, normer och 
värderingar som styr i mer konventionella samhällsgrupper. Ju större skillnad som upplevs, 
desto större förändring behöver en kriminell genomgå om denne vill byta till en livsstil som 
accepteras av samhället. 

När Becker (2006:47) beskriver avvikelse och varför personer blir avvikare menar han att 
dessa personer inte blir avvikare för att de har ett motiv eller en önskan att bli det. Han menar 
att det snarare handlar om att det är det avvikande beteendet som producerar de personliga 
motiven med tiden. Omvänt skulle detta kunna betyda att en person som lämnat det kriminella 
livet, under sin utträdelseprocess, kommer att producera sina personliga motiv för valet att 
träda ur det kriminella livet.  
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3.2 Ebaughs utträdelseprocess  
Ebaughs process om hur människan utträder ur en roll innehåller fyra steg vilka är tvivel, 
sökandet efter alternativ, vändpunkten och skapandet av ex-rollen. Dessa steg innehåller flera 
faser som den utträdande behöver gå igenom.  

3.2.1 Tvivel 
I det första steget börjar personen tvivla på sin roll. Denne ställer frågor till sig själv och 
börjar inse att saker och ting inte är som de ska. Personen börjar se över vilka kostnader som 
rollen medför. Orsaken bakom tvivlet kan bero på flera faktorer såsom att den organisation en 
person är en del av förändras. Organisationen behöver inte bli striktare utan kan även bli mer 
liberal. Förändringar i organisationer skapar frågor hos en person angående om denne vill 
stanna i organisationen. Detta sker oavsett om förändringen är positiv eller negativ. En 
förändring kan vara det som en person som är olycklig i sin roll behöver för att inse att denne 
inte tjänar på att vara kvar i rollen (Ebaugh, 1988:43-51). 

Vissa drabbas av en ”burn out”, vilket leder till att personen ifrågasätter vad den kan göra för 
andra. Till exempel kan en person som lever ett kriminellt liv råka ut för en ”burn out” då 
denne exempelvis gång på gång blir sviken eller lurad av sina kriminella vänner. Personen har 
då klivit in i den kriminella rollen med en föreställning om att vännerna aldrig kommer att 
svika. När detta inte stämmer överens med verkligheten riskerar de en ”burn out”. Det spelar 
inte någon roll om rollen är ny eller gammal utan risken för ”burn out” beror på hur väl en 
persons förväntningar stämmer överens med verkligheten. En person som investerat mycket i 
en roll kan ha svårt att lämna den utan en ”burn out” (Ebaugh, 1988:53-61).  

Om en person tvivlar på sin roll så använder denne sig av repliker för att visa sitt missnöje i 
rollen och att personen funderar på ett utträde. Reagerar någon i omgivningen positivt på 
repliken påskyndar det utträdelsen medan det fungerar tvärtom vid negativ respons. Andra 
som vill att personen ska vara kvar i rollen erbjuder beröm och olika förmåner, exempelvis 
löneökning och erkännanden. I denna fas ändras den utträdandes beteende drastiskt. Personen 
behöver någon som ifrågasätter dennes beteende för att den ska erkänna det för omvärlden, 
vilket påskyndar utträdelsen. 

En viktig person i den utträdandes närhet, det vill säga en signifikant andre, påverkar 
utträdelseprocessen i högsta grad även om beslutet är personligt. Den signifikanta andre 
används som bollplank och ger den utträdande feedback ifall dennes uppfattningar stämmer 
överens med verkligheten. Om en signifikant andre menar att tvivlen saknar 
verklighetsförankring kommer den utträdande att omvärdera sitt beslut. Detta leder även till 
att personen senare får svårare att erkänna att det finns ett problem med livsstilen. 
Uppmuntran leder istället till att processen fortsätter. Står den utträdande inför ett beslut som 
inte kan återkallas, tenderar det att sätta igång processen. Exempelvis om en kriminell 
planerar att döda en annan människa kan det starta igång utträdelseprocessen. Avslöjas en 
människa som dold avvikare påskyndas processen speciellt om denne befinner sig i ett tidigt 
skede i tvivelsteget (Ebaugh, 1988:68-78).  

Har en person väl kommit till tvivelsteget kommer den till sist att lämna sin roll, det tar bara 
olika tid. Ju kortare tvivelsteg desto högre kontroll har den utträdande över utträdelsen. En 
person som är ensam i utträdelseprocessen tenderar att ha längre tvivelsteg än den som har 
stöd (Ebaugh, 1988:81-83). 



17 

	  

3.2.2 Att söka alternativ  
När utträdaren har gått igenom tvivelsteget börjar denne jämföra andra roller med den egna 
rollen. Kostnader och belöningar jämförs och detta pågår tills utträdaren får insikten om att 
kostnaden för dennes roll är högre än belöningarna. Först när personen nått denna insikt 
börjar sökandet efter kostnader och belöningar i andra roller på allvar. Detta sker ständigt 
under processen. Den utträdande tenderar att jämföra dåtid, nutid och framtid, det vill säga 
denne jämför hur det var innan denne gick in i den aktuella rollen och hur det kan bli i en ny 
roll. I detta steg börjar personen även inventera sina kunskaper och försöker se hur de kan 
komma till nytta utanför sin roll. En ny roll där man har nytta av sina tidigare kunskaper 
underlättar utträdelsen (Ebaugh, 1988:87-93).   

För en person som levt ett kriminellt liv kan det handla om att denne försöker komma fram till 
vilka karaktärsdrag den kriminella rollen haft och se om någon av dessa drag kan appliceras 
på den nya rollen. Även åldern spelar in då en yngre har lättare att anpassa sig till nya roller. 
En signifikant andre som motsätter sig utträdelsen innebär ökade kostnader för utträdelsen, 
speciellt om motståndet är intensivt. Ett utträde kan fördröjas flera år av detta motstånd. 
Däremot ökar takten om en signifikant andre är positiv till utträdelsen, detta gäller även då 
personer som den utträdande har förtroende för, är positiva till utträdelsen (Ebaugh, 1988:94-
101). En person som vill lämna ett kriminellt liv kan få denna process fördröjd om dennes 
vänner försöker förhindra personens utträde. Däremot blir processen förkortad om de är 
positiva till utträdelsen. 

Sökandet efter alternativ är en rationell och intellektuell process men den blir mycket 
känslofylld, när insikten om att valet är fritt huruvida personen vill utträda eller inte. Har den 
utträdande väl nått punkten då denne börjar väga för eller emot, finns bara ett eller två 
alternativ att välja på. Processen kan pågå under flera år innan det väger över åt ett håll. När 
utträdaren har tagit ett beslut börjar denne identifiera sig med den önskade rollens 
värderingar, normer, attityder och förväntningar som de personer, som har den önskade rollen, 
innehar. Anledningen till detta är att den utträdande vill närma sig den önskade rollen och 
närmandet fungerar som en bro till den nya gruppen.  

Genom att närma sig den önskade rollen distanserar den utträdande sig från sin grupp och 
förvandlingen gör att denne börjar umgås mindre och mindre med sin grupp. Dessutom 
känner denne sig mindre bunden till denna grupp. I detta steg börjar den utträdande umgås 
med personer, som innehar den rollen denne strävar efter. Detta för att studera deras beteende, 
och träna på att inneha den tänkta rollen. Utöver detta ger det även en idé om hur livet 
kommer att te sig i den nya rollen (Ebaugh, 1988:101-113).  Detta kan ses som en 
inlärningsperiod för en människa som levt ett kriminellt liv, men som vill byta livsstil. 

3.2.3 Vändpunkten  
För att komma vidare krävs det att det händer något speciellt. Detta kallar Ebaugh för 
vändpunkt. Hon menar att det finns fem olika orsaker till en vändpunkt. För det första 
behöver inte den utträdande bli drabbad själv, utan det räcker med att någon i dess närhet 
behandlas orättvist för att det ska trigga utträdelsen. För det andra kan det vara att utträdelsen 
har byggts upp under lång tid och till sist rinner bägaren helt enkelt över. För det tredje kan ett 
tidsbegränsat erbjudande ta rollen som vändpunkt, eftersom den utträdande bara har en kort 
period på sig att bestämma sig, tar denne inte erbjudandet så förlorar denne chansen. En fjärde 
orsak är att få en ursäkt för utträdelsen. Det kan vara en händelse, eller att någon med 
auktoritet säger att rollen är skadlig för den utträdande, som gör att denne tar steget. Den sista 
och femte orsaken är att den utträdande kommer till ett läge där han måste välja mellan den 
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gamla och den nya rollen. Det kan vara att den kriminelle inser att han kommer att dö om 
livet fortsätter på samma sätt som det gör nu och för att överleva måste han lämna den 
kriminella livsstilen (Ebaugh, 1988:123-134). 

En vändpunkt har tre syften. Den utträdande låter andra få veta att denne tänker avsluta sin 
roll. Genom detta kan den utträdande få stöd av andra som är positiva till beslutet. Inför dem 
som är negativa till utträdelsen får personen motivera beslutet, vilket kan leda till att denne 
övertygar sig mer och mer om att det är rätt steg att ta. Vidare minskar den kognitiva 
dissonansen, vilken uppstår om personen utför något som denne är medveten om är skadligt. 
Det vill säga när en person begår ett brott fastän denne vet att det är fel och att handlingen kan 
leda till straff om denne blir påkommen. Det sista syftet är att personen skapar resurser för 
utträdelsen (Ebaugh, 1988:134-136). För en ex-kriminell kan detta innebära att denne söker 
upp organisationer som exempelvis KRIS. 

3.2.4 Att skapa ex-rollen 
En ny roll kräver en ny identitet, och en person som gått in i en ny roll meddelar detta till 
omvärlden genom att använda sig av repliker. Detta kan liknas vid hur en skådespelare talar 
till publiken så att publiken ska uppfatta dennes identitet. Vid övertagandet av en ny roll krävs 
det att rollövertagaren lär sig hur denne ska framställa den nya rollen för omgivningen. Detta 
innebär allt ifrån hur personen klär sig till hur denne uppträder och talar inför andra (Ebaugh, 
1988:150-155). Exempelvis skulle detta kunna betyda att en person som levt ett kriminellt liv 
men ändrat till en mer accepterad livsstil, förändrar speciella fysiska attribut som till exempel 
att täcka över tatueringar som associeras till den kriminella livsstilen.  

Att göra ett utträde som innebär att personen avslutar ett kriminellt liv är accepterat och 
önskvärt av samhället. Samhället godkänner rollbytet och värderar personen som utträtt högre 
i dennes nya roll. Rollen som kriminell hänger dock kvar i livet och påverkar den nya rollens 
status. Dessutom har personen stigmatiserats av samhället vilket påverkat förändringen. 
Stigmatiseringen sker till exempel genom att samhället undviker att anställa någon som de vet 
har varit kriminell, eller att personer inte vill synas tillsammans med denne. Utöver detta 
tenderar de ex-kriminella att vara de som först misstänks för ett brott om de befunnit sig i 
närheten av brottsplatsen. Den ex-kriminelle tillskrivs olika egenskaper, exempelvis att denne 
inte går att lita på, är aggressiv eller farlig. Dessa etiketter som samhället tillskriver denne 
sitter kvar efter att denne utträtt ur kriminaliteten (Ebaugh, 1988:156-162). 

Det är vanligt att den utträdande byter ut sitt nätverk. Alkoholister bryter helt med sina 
tidigare kompisar och försöker bygga upp ett helt nytt nätverk av personer som inte dricker 
alkohol. De umgås i stor utsträckning med andra med samma bakgrund för att de genom 
umgänget kan få stöd när de genomgår sin personliga förändring. Detta är en stor del till 
varför olika hjälporganisationer skapas så att personer, med liknande problematik, ska kunna 
ge varandra stöd i rollbytet. Stödet riktas speciellt till nykomlingar men självklart kan alla ta 
del av det när de behöver det. Det är vanligt att medlemmarna i dessa grupper skapar starka 
band till varandra. Vissa har svårare än andra att anpassa sig till den nya rollen och fortsätter 
att identifiera sig med den forna rollen. De har svårigheter att lämna sin gamla roll helt och 
hållet. Detta pågår under tiden som människan anpassar sig till den nya rollen och har rester 
kvar av dennes gamla person (Ebaugh, 1988:173-179).  

3.3 Identitet 
För att skapa en förståelse kring vad identitet är så är det mest intressant att studera dess 
utveckling. Mead (1976:109-132) menar att människans Jagmedvetande inte finns från 
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födelsen utan uppstår och utvecklas i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen. Det 
innebär att Jaget skapas som resultat av relationen till processen och till andra människor 
inom processen. Utvecklingen pågår inte bara tills Jaget är skapat, utan fortsätter hela livet. 
Identiteten skapas via symboler och språk i interaktion med andra. Genom att prova olika 
roller i dess rätta kontext utvecklas förmågan att förstå rollen. Människan förstår den utifrån 
egna och omgivningens perspektiv. På så sätt skapas en förståelse för andras attityd utifrån 
rollen. Samspelet gör det möjligt att överta andra roller och utforska dess beskrivna attityd. 
Genom utvecklingen av denna förmåga blir människans Jag ett objekt, Jaget blir till något 
människan kan betrakta. Tack vare detta blir Jaget medvetet på så sätt att vi skapar oss en 
identitet, vilket enbart kan ske i det sociala samspelet. 

Enligt Goffman (2006:11-23) spelar människan alltid roller. I hans teori använder han sig av 
begrepp från teatervärlden för att förklara hur rollutövningen går till.  Den strävan är att göra 
ett så gott intryck som möjligt på den publik som rollen spelas för. Människan vill även ha 
kontroll över den information som delges publiken, eftersom informationsförmedlingen 
påverkar omgivningen. Rollen anpassas efter vilka andra roller som spelas i närheten. I spelet 
som pågår är människan beroende av publiken för att lyckas spela sin roll och vice versa. 
Tack vare detta kan människan skapa sin identitet och sitt Jag. Personen strävar efter att få 
veta så mycket som möjligt om människan denne möter. Informationen som utbyts under ett 
möte är i stort sätt ett självändamål. Utöver detta används informationen som erhållits som 
hjälp för att definiera situationen. Den hjälper människorna att veta hur de ska agera i mötet. 
Människor kategoriserar okända utifrån deras yttre. Det är en förutsättning för att skaffa 
information om personen ifråga. Människan utgår från tidigare erfarenheter av en person i 
mötet med denne. Utifrån detta förutser människan vilket förhållningssätt den andre kommer 
att ha. 

Människan har intresse av att ta reda på hur publiken uppfattar rollen och dennes förhållande 
till rollen vid uppträdandet. Skådespelet fortsätter även när människan uppträder utifrån ett 
förutbestämt spelmönster. Genom att uppträda med samma roll flera gånger skapas det sociala 
band till publiken. Rollen förväntas vara trovärdig och rollinnehavaren förväntar sig att rollen 
ska tas på allvar. Dess karaktärsdrag behöver tas emot på så sätt som det är meningen att de 
ska tas emot. Människan behöver tro att rollen är äkta annars kommer denne inte kunna 
förmedla den till publiken på ett trovärdigt sätt. Rollen har en fasad och en inramning. 
Fasaden används när personen spelar rollen medan inramningen är rekvisita som är bunden 
till platsen. I socialt etablerade roller finns fasader som blir till en kollektiv representation. En 
falsk fasad är ohållbar i längden och avslöjas fasaden som falsk kommer rollinnehavaren 
tappa ansiktet (Goffman, 2006:25-35). 

Människans strävan är att visa upp idealnormen i framträdandena, och att försöka dölja det 
som inte passar in. Efter framträdandet kan denne uppvisa beteenden som inte passar in. 
Bakom scenen är människan sin egen publik. Detta gör att denne gör sitt bästa för att 
upprätthålla de beteenden som ses som viktiga fastän människan själv inte tror på dem. Detta 
görs för att människan tror att publiken är dold även i sin ensamhet. Publiken kan straffa 
personen om denne avviker från normen. Är en person osäker i sin roll kommer publiken att 
hitta fel, och kritisera rollen. Det socialiserade Jaget agerar efter vad normen säger, medan det 
mänskliga Jaget är impulsivt och  snabbt kan skifta sinnesstämning. Sinnessvängningar kan 
skada trovärdigheten, vilket gör att människan håller tillbaka det mänskliga Jaget (Goffman, 
2006:39-51). 
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3.4 Habitus 
Människan eller subjektet är enligt Bourdieu (1995:37-39) både handlande och 
kunskapssökande och innehar ett praktiskt sinne. Detta innebär att människan har ett 
handlingsschema, habitus, som denne utgår ifrån när denne exempelvis betraktar saker eller 
bestämmer vilken uppfattning den ska ha inför något eller vilken sorts reaktion som är bäst.  

habitus är en socialiserad och strukturerad kropp, en kropp som har införlivat de inneboende strukturerna i en 
värld eller i en viss sektor av denna värld, ett fält, och som strukturerar hur agenterna uppfattar och handlar i 
denna värld (Bourdieu, 1995:131).  

Habitus formar som sagt människans värld men formas även av samma värld vilket innebär 
att människan påverkas både av objektiva strukturer och subjektiva processer. Detta 
preferenssystem är någorlunda stabilt och objektivt och ifrågasätts inte av människan. Inom 
olika sociala grupper är det olika habitus som styr handlingsmöjligheterna. En människa som 
vill utträda ur ett kriminellt liv måste hantera den press som de objektiva strukturerna och de 
subjektiva processerna utsätter denne för. Människan måste ifrågasätta sitt habitus för att inte 
fastna i de gamla mönster som var aktuella i den kriminella grupperingen, och för att kunna 
fullfölja sin utträdelseprocess. Detta är inte enkelt eftersom en människas habitus kan vara så 
internaliserat att det blir svårt att upptäcka och medvetet reflektera över de egna handlingarna. 
Det krävs även ett mycket stort arbete för personen att få sitt nya habitus att bli så självklart 
som det gamla. I början kan det även kännas onaturligt att börja föra sig, och se världen, på ett 
annat sätt (Bourdieu, 1995:127-129). Detta handlar om inlärning och tar lång tid för 
människan. 

Bourdieu (1995:20) menar att habitus skapar olikheter mellan olika sociala positioner 
eftersom det bygger på olika differentieringsprinciper som är aktiva och viktiga på olika sätt 
inom olika sociala roller. En person som levt ett kriminellt liv kommer, när denne utträtt, att 
uppmärksamma skillnaden mellan sin gamla och nya position. Skillnaden kommer att 
uppfattas olika stor, beroende på hur den gamla positionen sett ut, och hur den nya ser ut.  

Bourdieu (1995:31) menar att vi inte helt fritt väljer vårt habitus utan familjen, möjligheten 
till utbildning och liknande, kommer att föra oss in i en social position och skapa vårt habitus. 
Han menar dessutom att det är från familjen som människan skapar sin bild av hur sociala 
relationer ska se ut. Utifrån detta konstruerar och bedömer personen alla framtida sociala 
relationer (Bourdieu, 1995:116). Även om familjen är av stor betydelse för människans 
habitus så går det att förändra. Familjen och utbildningssystemet är en stor del inom 
Bourdieus teori. Då vi är ute efter hur en kriminell avslutar och förändrar sin livsstil till en 
livsstil som accepteras av samhället, anser vi det inte lämpligt att ta upp denna del mer i 
detalj, utan enbart nämna den i förbigående.  

En människa tar i stor utsträckning andras habitus för givet det som stämmer överens dess 
egna habitus. När denne kommer i kontakt med andra som innehar andra habitus, och följer 
riktlinjer på andra fält, kan deras uppförandemönster starkt ifrågasättas. Bourdieu (1995:16) 
skriver att människor felaktigt tror att skillnader är objektiva verkligheter som exempelvis 
beror på medfödda egenskaper. Han menar att skillnader snarare enbart uppstår då något ställs 
i relation till något annat. Hur stor skillnaden upplevs vara beror på det uppfattade avståndet 
mellan exempelvis två olika samtidigt existerande sociala positioner. Det uppstår skillnader 
mellan olika människor och de blir tydliga när de ställs i relation till varandra. 



21 

	  

3.5 Fält och social positionering 
Ett fält får sin mening ur det habitus som råder på fältet, eftersom det skapar ett rådande 
beteendemönster som människor agerar utifrån på det specifika fältet. Relationen mellan 
människans habitus och fält skapar dennes levnadsbana som är en serie av positioner som 
denne intar under sitt liv eller perioder av livet. Fältet begränsar antalet möjliga positioner för 
människan att inta eftersom fältet består av bestämda egenskaper (Bourdieu, 1995:66-67).  

Bourdieu (1984:171-173) menar att det är människans habitus som bestämmer vilken social 
position som denne intar. Habitus genererar olika enhetsskapande principer som förändrar de 
olika inneboende egenskaperna i en position till en fullständig livsstil. Livsstilen som intas av 
en grupp skapar ett symboliskt vi då alla använder sig av de principer som tillskrivs dem. 
Detta skiljer ut dem från andra och skapar enhetlighet. Den livsstil som formas, formas i 
relation till fältet eftersom fältet även påverkar formandet. Utifrån detta synsätt kan en person, 
som varit aktiv på det kriminella fältet, få svårt att uppfylla en ny livsstil som inte innehåller 
kriminalitet och inte accepteras på det kriminella fältet.  Detta kan bero på att det inom de 
olika fälten råder en totalitet vilket gör att olika habitus eller sociala positioner får tillträde 
medan andra utestängs på olika sätt. Denna utestängning kan människan hantera genom att 
göra motstånd mot fältets ordning, vilket minskar känslan av missanpassning (Bourdieu, 
1995:41-42). Människan hanterar detta med att hävda att det är dennes egna val att inte vara 
med på det aktuella fältet, samt att i den största utsträckning byta till ett passande fält. 

Inom de olika fälten bildas grupperingar av likasinnade som inom gruppen bygger upp en 
moralisk grund och gruppidentitet, utifrån fältets ramar. Det är viktigt att gruppmedlemmarna 
offentligt visar att de följer de moraliska reglerna så att de inte börjar ifrågasättas och riskerar 
att utestängas. Kollektivets ideal går före en persons privata ideal. De som följer gruppens 
moral, även om de bara spelar, sätter med andra ord allmänintresset före sitt egenintresse 
(Bourdieu, 1995:198). Fältet producerar intressen som människorna internaliserar som sina 
egna, vilket leder till att människorna blir mer målinriktade (Bourdieu, 1995:135).  

Den moral och identitet som styr inom en kriminell gruppering har starkt påverkat den 
utträdande och måste brytas ner för att byggas upp i en ny grupp, vilket inte är en enkel 
process. Bourdieu (1984:474-475) menar även att det är viktigt för den kollektiva och den 
individuella identiteten att skillnader finns. När människan eller gruppen uppmärksammar 
skillnader läggs fokus samtidigt på det unika i gruppens och människans identitet vilket 
stärker de båda identitetstyperna. En människa som levt ett kriminellt liv har säkerligen 
upplevt och även upprätthållit dessa skillnader mellan den kriminella gruppen och andra mer 
konventionella samhällsgrupper. Detta för att kunna stärka sin identitet som kriminell och 
avfärda andra livsstilar som felaktiga, vilket kan ske både i mötet med andra grupper eller när 
de talar om andra grupper. 

3.6 Sammanfattning 
Becker som utgår ifrån den symboliska interaktionismen menar att det konventionella 
samhället formar normer och värderingar som styr människors liv. De personer som inte följer 
dessa stämplas som avvikare vilket leder till utanförskap. En person som avslutat ett 
kriminellt liv måste därför ta in det konventionella samhällets normer och värderingar för att 
bli en del av samhället. Detta sker inte på en gång utan är en stegvis inlärningsprocess. Även 
Ebaugh är influerad av den symboliska interaktionismen. Hennes teori om hur en människa 
blir ett ex grundar sig i Beckers avvikarkarriär men har ett annat fokusområde. Ebaughs teori 
bygger på fyra olika steg: tvivel, att söka alternativ, vändpunkten och att skapa ex-rollen. När 
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människan genomgår dessa steg är den beroende av personer i sin omgivning som hjälper 
denne att fullfölja förändringen. Rollutövning är även viktigt då personen genom roller får en 
större förståelse för vem den är och vem den vill vara. Det finns normer och värderingar som 
är knutna till rollen och dessa kan läras in i rollutövningen.  

I Meads teori om Jagets utveckling finner man liknande tankar som finns hos Becker och 
Ebaugh. Vikten av den sociala interaktionen visas på det sättet att han menar att människans 
Jag formas i interaktion med andra, genom rollutövning och sker under hela livet. En 
förståelse skapas för andra människors attityd genom att pröva på olika typer av roller, vilket 
även gör Jaget till ett objekt. Genom att se på Jaget som ett objekt kan människan skapa sin 
identitet vilket sker i den sociala interaktionen. Goffman tar även upp roller i sin teori men 
behöver inte ses som en symbolisk interaktionist.  Han menar att människan alltid spelar 
roller vilka styr det sociala samspelet och gör att människan måste underkasta sig rollens 
normer och värderingar. Det är viktigt att personen inte skickar iväg motstridig information då 
detta gör att rollen inte blir trovärdig. Utifrån interaktionen med roller skapas även 
människans identitet, som fortsätter att formas även då människan är ensam. Detta beror 
enligt Goffman på att människan känner sig ständigt övervakad, även i sin ensamhet.  

Bourdieus teoretiska tillhörighet skiljer sig från de andras då han menar att människor har ett 
habitus som produceras utifrån det fält denne befinner sig på. Detta som ifrågasätts inte och 
styr beteendemönster, normer och värderingar. Det är svårt för en person att ändra sitt habitus, 
men inte helt omöjligt. Skulle representanter från olika fält mötas kommer de att 
uppmärksamma skillnader mellan varandra, eftersom skillnaderna är viktiga för att stärka den 
egna gruppens identitet, som är en del av den egna identiteten. Människor låter många gånger 
gruppens krav gå före den egna viljan för att öka känslan av att vara en fullvärdig 
gruppmedlem.  
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4. Metod 
I metodavsnittet kommer vi att närmare gå in på vårt val av metod och urval. Dessutom 
kommer vi att presentera våra respondenter och de etiska överväganden vi gjort. Vi kommer 
även att redovisa vår datainsamlingsmetod och vårt tillvägagångssätt.  

4.1 Hermeneutik 
Vårt syfte och vår frågeställning som formulerades i början av denna uppsatsprocess är det 
som styrt vårt val av metod. För att lösa de frågor som vi ville ha svar på, ansåg vi att 
hermeneutiken gav oss de bästa verktygen, och det mest passande förhållningssättet. Ödman 
(2007:48-49) beskriver hermeneutikens mål som att skapa förståelse för ett studieområde eller 
ett studieobjekt, genom att studera det i sitt meningssammanhang. Utifrån detta kan man 
sedan tolka det som kommit fram, för att på så sätt skapa en större förståelse. För oss handlar 
det om att, i dialogen med våra respondenter, försöka fånga och förstå det som de ser som 
betydelsefullt för deras livsstilsförändring. Sedan handlar det om att skapa en djupare 
förståelse för dem genom att använda sig av tolkningen som ett redskap.  
 
För att förbereda oss för våra kommande intervjuer började vi med att läsa in oss på den 
hermeneutiska metoden. Vi valde att utgå ifrån Gadamers hermeneutik, vilket gav oss inblick 
och förståelse för, inte bara hur man metodologiskt går tillväga när man gör en hermeneutisk 
studie, utan även vilket förhållningssätt man ska ha. Gadamers hermeneutik kommer att 
presenteras löpande i metodavsnittet.  
  

4.2 Urval 
Innan intervjuerna funderade vi länge på hur vi skulle göra vårt urval. Vi behövde komma i 
kontakt med respondenter som levt ett kriminellt liv men som avslutat det livet. Denna grupp 
var inte lätt att komma åt. Trots det ville vi inte hamna i en sits där vi enbart tog första bästa 
respondent vi kunde få tag i. Utifrån dessa förutsättningar kom vi fram till att ett snöbollsurval 
var det urval som passade studien bäst (Patton, 2002:237-238).  

Vi började med att undersöka våra egna nätverk för att se om dessa innehöll personer som 
passade studiens kriterier. Detta gjorde att vi fann nyckelpersoner som i sin tur kunde visa oss 
vägen till fler som uppfyllde studiens kriterier. Vi insåg när vi sökte efter nyckelpersoner att 
studiens urval skulle bli för smalt om vi enbart använde oss av våra nätverk som 
utgångspunkt. Därför valde vi att leta utanför våra nätverk och använde oss av organisationen 
KRIS som en nyckelperson. Mer konkret handlade det om att få en större åldersspridning, 
bredare geografisk spridning, etnisk spridning och en chans att se om upplevelserna av 
livsstilsbytet varit olika. Utöver detta passade även ett snöbollsurval väl till den 
hermeneutiska metoden eftersom denna metod strävar efter att ha samtal mer än intervjuer. 

En väg som underlättade att nå fram till detta samtal var att vi redan från början hade en viss 
relation till några av respondenterna. Vilket kan vara en svårighet om mötet med 
respondenten sker för första gången. Det var även viktigt att vi fann respondenter som hade 
genomgått bytet av livsstil vilket gör snöbollsurvalet än mer passande. Detta för att vi med 
säkerhet skulle veta att respondenterna genomfört den efterfrågade förändringen. Utan 
upplevelsen av denna förändring hade deras deltagande i vår studie inte varit möjligt, då de 
inte hade haft några upplevelser av denna förändring. 
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För att komma i kontakt med respondenterna använde vi oss av fyra olika nyckelpersoner som 
kontaktades på olika vis: tre via telefon och en öga mot öga. I kontakten med 
nyckelpersonerna meddelade vi syftet med studien, och utifrån detta bad vi dem kontakta 
lämpliga personer ur sina nätverk. Vi meddelade även nyckelpersonerna att intervjuerna 
skulle spelas in, för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på detta. Kontakten med 
respondenterna såg lite olika ut beroende på vilken nyckelpersonen var. I tre av fallen 
fungerade nyckelpersonerna som kontaktperson, och skötte all kommunikation mellan oss och 
respondenterna. Medan, i det sista fallet nyckelpersonen rekommenderade respondenter, som 
i sin tur rekommenderade nya respondenter. I dessa fall hade vi direktkontakt med 
respondenterna via telefon. 

4.3 Respondenterna och etiska överväganden 
För att kunna garantera den enskilda respondentens fulla anonymitet har vi valt att inte 
presentera respondenterna var och en för sig. En anledning till detta är att flera av 
respondenterna kommer från samma nätverk, vilket gör att vi inte kan presentera 
respondenterna var för sig utan att röja deras identitet inom deras nätverk. Vi är medvetna om 
risken att nätverket ändå kan förstå vilken respondent som är vem, men genom att inte 
presentera dem närmare anser vi att vi gjort vad i kunnat för att följa konfidentialitetskravet. 
Vi presenterar dem samlat som en grupp, där vi beskriver gruppens yttre gränser för att 
läsaren ska få en bild av vilka respondenterna är.  

Vi har använt oss av 10 manliga respondenter mellan 20 och 41 år. De är bosatta i tre olika 
mellansvenska städer och har levt ett liv utan kriminalitet i allt från sex månader till fem och 
ett halvt år. Respondenterna har begått olika typer av brott under sitt kriminella liv. Deras 
kriminella liv startade i tidig ålder, vilket innebär att de innan livsstilsbytet levt en kriminell 
livsstil i stora delar av sitt liv.  De brott som de uttalat begått är våldsbrott, narkotikabrott i 
syfte att bruka och sälja, vapenbrott, inbrott, häleri, kidnappning, stämpling till mord, olaga 
hot, våld mot tjänsteman och rån. Fem av respondenterna är knutna till KRIS, två av 
respondenterna är knutna till kyrkan och tre är inte knutna till någon speciell organisation. 
Fem av dessa har vid sidan om kriminaliteten haft en uttalad drogproblematik. När vi 
använder oss av citat i resultatdelen har vi valt att numrera respondenterna i fallande ordning. 
Det gör vi för att skapa en bild av vem som säger vad utan att röja deras identitet.  

Respondenterna har från den första kontakten varit medvetna om att deras deltagande i 
studien är i enlighet med de forskningsetiska principer, framtagna av Vetenskapsrådet (2002). 
Dessa fyra huvudprinciper är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
samtyckeskravet.   Detta har vi även upprepat vid intervjutillfällena.  

4.4 Förförståelsen 
Gadamer (1997:9) menar att det inom den hermeneutiska forskningen är viktigt att 
medvetandegöra och redovisa sin egen förförståelse som grundar sig i egna erfarenheter. Han 
menar att det är våra traditioner som påverkar oss men att vi även påverkar traditionen. Vi 
diskuterade därför kring vad vi själva visste och trodde om vårt forskningsområde. Dessa 
tankar höjde vi även till en mer abstrakt nivå då vi försökte komma fram till varför vi tänkte 
som vi gjorde genom att koppla det till vår egen historia och den tidsålder som vi är uppväxta 
i. Som vi tidigare nämnt är den teoretiska och begreppsliga referensramen en del av vår 
förförståelse. Dessa sociologiska teoriers sätt att se på människan stämmer väl överens med 
våra egna tankar kring människan. Vi tror att människan är mer en produkt av sin miljö än av 
sitt arv, vilket har påverkat riktningen på denna studie. Hade vi kommit från en 
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kunskapstradition där arvssynen styrt, hade studien säkerligen sett annorlunda ut. Vi menar 
inte att studien hade kommit fram till felaktiga resultat; det viktiga för oss är att vi är 
medvetna om vad som fått oss att rikta in oss på studiens syfte och frågeställningar.  
 
Efter varje intervju har vi på nytt konkretiserat vår förförståelse för att på så sätt 
medvetandegöra förändringar i förförståelsen. Genom att grundligt gå igenom vår egen 
förförståelse så skapade vi oss ökade möjligheter att hålla oss öppna inför respondenterna och 
vårt insamlade datamaterial. Ju mer medvetna vi blev om vad som styrde våra egna tankar 
desto större möjlighet hade vi att se den förståelse som skapades i mötet. Då vi 
medvetandegjorde vår egen förförståelse var det även lättare att undvika bias på grund av den. 
En annan viktig aspekt gällande förförståelsen var att vi, genom att medvetandegöra den, fick 
större möjlighet att på ett öppet sätt försätta oss i våra respondenters situation. På så sätt 
kunde vi förstå dem utifrån deras, och inte bara våra egna erfarenheter, vilket är viktigt 
(Gadamer, 1997:49). 

4.5 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna ta del av 
respondenternas upplevelser. För oss betyder detta att vi vill ta reda på vad respondenterna 
har upplevt som viktigt i denna livsstilsförändring. Vi är medvetna om att svaren som 
respondenterna lämnar kan vara påverkade av de frågor som ställts. Det är möjligt att 
respondenterna tvingas ha livsstilsbyten som den röda tråden i sitt liv genom att studiens 
frågeställning är uppbyggd på det sätt som den här. 

Då vi använde oss av intervjuer blev språket en viktig del för oss. Språket blev det naturliga 
medium vi kunde använda oss av för att lära känna respondenternas erfarenheter och komma 
fram till en gemensam förståelse av deras upplevelser (Gadamer, 1997:20). Genom valet av 
intervjuer försäkrade vi även oss om att vi i enlighet med Gadamer kunde använda oss av vår 
förförståelse i sökandet efter respondenternas upplevelser. Hade vi till exempel använt oss av 
dagboksanteckningar hade vi inte kunnat ställa spontana följdfrågor för att nå djupare in i 
upplevelsen. Vi strävade efter en subjekt – subjekt relation i dessa samtal, för att komma fram 
till en gemensam förståelse av respondenternas upplevelser. Det handlade för oss om att se 
dem som olika människor med en gemensam nämnare, bytet från en kriminell till en 
accepterad livsstil. Att se dem som människor och inte enbart ex-kriminella har varit viktigt 
för oss, eftersom vi anser att detta synsätt leder till en minskad stigmatisering och 
objektifiering av våra respondenter.   

Vi arbetade fram studiens tematiskt öppna intervjuguide (bilaga 1) i flera olika steg. Vi 
började med att komma fram till frågor kring de teman som framkommit i den tidigare 
forskningen. Dessa frågor omarbetades flera gånger för att skapa så öppna och övergripande 
frågor som möjligt. Målet var att frågorna skulle vara en utgångspunkt för de olika delarna i 
samtalet, som sedan skulle följas upp med följdfrågor utifrån våra respondenters svar.  

Det var viktigt för oss att få intervjun så likt ett samtal som möjligt och alla som deltagit i ett 
samtal vet att man aldrig på förhand kan veta exakt vad den andre ska svara. För att komma 
fram till de slutgiltiga frågorna försökte vi prova svar som vi kunde komma att få, och då 
märkte vi att vi var tvungna att omformulera många frågor, eftersom de antingen var ledande 
eller slutna och inte skulle generera breda och utförliga svar. När vi arbetade fram den 
slutgiltiga intervjuguiden försökte vi hålla oss på både en individnivå och en socialnivå. 
Anledningen till detta var att vi inte på förhand ville låsa oss till ett förklaringssätt. Genom 
detta kunde vi fånga in båda dimensionerna: att se hur personen själv påverkade sin resa ut ur 
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ett kriminellt liv, och hur samhället och omgivningen påverkat denne. Den färdiga 
intervjuguiden innehöll följande teman: bakgrund, orsaker till insikt, personlig resa, stöd från 
omgivningen och sysselsättning.  

Respondenterna fick bestämma tid och plats för intervjuerna, till vilket vi anpassade oss. 
Detta gjorde vi för att respondenterna skulle känna sig så avslappade som möjligt under 
intervjun, och på så sätt skapades ett bättre samtalsklimat, framförallt som vi trodde att 
studiens målgrupp kunde tänkas koppla ihop intervjusituationen med ett polisförhör. Av 
samma anledning valde vi att endast en av oss skulle närvara under intervjun. Vår strävan var, 
i enlighet med Gadamer, att genomföra intervjuerna mer som samtal än som regelrätta 
intervjuer. Innan intervjun gick vi tillsammans med respondenterna igenom missivbrevet 
(bilaga 2) och presenterade även intervjuguidens teman. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades därefter ordagrant. 
Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och sedan transkribera varandras intervjuer. Vi 
ansåg att detta gav den andre en chans att noggrant lyssna in sig på de intervjuer denne inte 
deltagit i. På detta sätt kunde vi även ge varandra feedback på vad som kunde förbättras för att 
få resterande intervjuer att bli bättre. Eftersom varje intervju förändrade vår förförståelse så 
tog vi även med den nya förförståelsen in i de andra intervjuerna. Mer konkret handlade det 
om att vi ställde några av respondenternas påståenden mot varandra för att kunna urskilja 
likheter och skillnader dem emellan. Det gjorde att saker som vi kanske inte fullt förstått i den 
ena intervjun, kunde förstås på ett djupare plan i en annan. Enligt Gadamer (1997:122-123) är 
ett missförstånd inte förödande, utan tvärtom något som kan öka förståelsen. Han menar att ett 
missförstånd kan öka förståelsen inte bara för orden som missförståtts, utan även för 
personen.  

4.6 Analysförfarande och tolkningsprocess 
När materialet var färdigtranskriberat började vi var för sig gå igenom det. Vi började med att 
skapa oss en första tolkning av materialet genom att läsa det del för del. När vi skapat oss en 
egen första tolkning av materialet, jämfördes dessa tolkningar med varandra för att på så sätt 
skapades en gemensam förståelse av allt det material vi hade tillgång till. Efter att vi 
genomfört detta, gick vi in i materialets helhet för att finna svaret på vad de delar som vi 
redan tolkat hade för relation till helheten.  

För att vi gradvis skulle nå fram till en ny förförståelse behövde vi ständigt pendla mellan 
delarna och helheten. Genom detta kunde vi skapa en förståelse för vilken relation helheten 
har till de olika delarna och vise versa. När vi kände att en ny förståelse växt fram, var vi redo 
att genomföra en ny tolkning av materialet. Denna tolkning kom att bli klarare och starkare än 
tidigare tolkningar. Utöver detta kom den även att vara rimligare än vår tidigare. Denna nya 
förförståelse kunde vi ta vidare (Ödman, 2003:77). Genom att vi hela tiden rörde oss mellan 
tolkning, förståelse och förförståelse kunde vi utöka vår förförståelse. Detta ledde till att vi 
såg det vi ämnade undersöka på ett nytt vis. Det växte fram en ny mening som i sin tur ledde 
till att vi skapade en ny förförståelse att utgå ifrån (Ödman, 1979:102-103). Vi tolkade 
materialet i tre olika steg utifrån den totaliseringsprincip (Ödman, 1979:65-67) som innebär 
att varje efterkommande tolkning ska vara djupare och innefatta den tidigare tolkningen. På så 
sätt ses inte resultatet som tre separata tolkningar. De ska läsas efter varandra för att skapa en 
förståelse av hela den förändringsprocess studiens respondenter genomgår 

För att skapa förståelse rör sig en hermeneutisk forskare mellan del och helhet i den 
hermeneutiska cirkeln. Det fanns en risk att vi hamnade i samma cirkel under processen och 
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att förståelsen inte utvecklades till ny förståelse. Eftersom vår strävan var att skapa ny 
förståelse behövde vi också lämna den hermeneutiska cirkeln för den hermeneutiska spiralen. 
Den hermeneutiska spiralen är tillskillnad från cirkeln öppen vilket gör att vi hela tiden 
kommer vidare mot ny förståelse. I den hermeneutiska spiralen kunde vår förförståelse 
förändras samtidigt som kunskapsprocessen förändras (Ödman, 1979:98-104).  
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5. Resultat   
Här kommer vi att presentera resultatet av studien. Det kommer att presenteras i tre steg. Först 
en preliminär tolkning av materialet, som är en ytlig tolkning som befinner sig nära 
materialet. Efter det följer en fördjupad tolkning, som bygger på den preliminära tolkningen, 
där vi kommer att belysa våra tolkningar med hjälp av citat från intervjuerna. Även i denna 
del håller vi oss nära materialet, samt att vi når en djupare förståelse genom att förklara vad 
detta säger oss genom en förändringsspiral. Den tredje och sista tolkningen är 
huvudtolkningen där vi kommer att knyta ihop studiens resultat med den teoretiska och 
begreppsliga referensramen, för att nå en fördjupad och mer abstrakt kunskap om vad som 
krävs för att gå från en kriminell livsstil till en livsstil som en accepterad 
samhällsmedborgare. Även i denna tolkning kommer vi använda oss av citat.  

5.1 Preliminär tolkning 
I denna del av analysen kommer vi att ge en första ytlig tolkning av studiens material. Vi 
befinner oss i denna del av analysen mycket nära materialet och målet med denna del är att 
visa hur delarna, varje respondent, fullgör den helhet som här är hela materialet. Läsaren 
kommer att få en inblick i de likheter och skillnader som finns mellan respondenterna och 
deras upplevelser när de har gått från en kriminell livsstil till en som accepteras av samhället. 
Vi har delat upp denna tolkning i två teman: beslutsprocess och val, samt verktyg och stöd.  

5.1.1 Beslutsprocess och val 
Samtliga respondenter har haft en period då de har reflekterat över sin livsstil och vilka 
konsekvenser den bär och har burit med sig. Denna period har varit olika lång hos varje 
respondent och pågått både före och efter beslutet. En av respondenterna bestämde sig för att 
byta livsstil direkt efter en stark händelse. Dock fanns det reflektioner som var kopplade till 
händelsen sedan tidigare. För de andra har beslutet mer växt fram under tiden, beroende av 
olika konsekvenser de råkat ut för. Konsekvenserna, som lett till beslutet, har varit kopplade 
till den livsstil de haft, men sett ut på olika sätt för varje respondent. I sex av fallen har ett 
fängelsestraff gett respondenterna möjlighet att tänka över sin situation, medan det för 
resterande fyra reflektionen kommit under andra förhållanden.  

Att ha valmöjligheter är något som återkommer i samtliga intervjuer. De påpekar att det är ett 
aktivt val de gör när de avslutar den kriminella livsstilen, vare sig de sökt hjälp av en 
organisation, myndighet eller klarat av det på egen hand. Fyra av respondenterna har 
genomgått behandling för sin drogproblematik där de fått ta del av olika verktyg för att stå 
emot sitt drogberoende. Dessa verktyg har de även kunnat applicera på sin kriminella 
problematik. De menar att det har varit nödvändigt att avsluta sin drogproblematik innan de 
kunnat ta tag i bytet av livsstil. Kriminaliteten och droganvändandet har, för de fem 
respondenterna med en uttalad drogproblematik, legat mycket nära varandra. Därför har de 
varit tvungna att avsluta båda delarna, för att det ena inte skulle leda till det andra, och 
tvärtom.   

De har haft flera valmöjligheter som inte är kopplade till ett kriminellt liv vilket har hjälpt 
dem göra ett aktivt val när de fått möjligheten att återuppta den kriminella banan. Dessutom 
har de flesta gjort valet att i inledningsskedet inte ta kontakt med sina vänner och kontakter 
inom den kriminella världen, något som förändras med tiden. Däremot upplevs det som 
viktigt att det inte finns några skulder eller andra olösta affärer kvar. Detta är något som 
underlättar processen. De som haft vänner utanför den kriminella världen har sökt sig till dem 
för att återskapa eller stärka banden mellan dem igen. Flertalet har även viss kontakt med 
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vänner från den kriminella världen men den nya kontakten rör inte ett kriminellt leverne. Åtta 
av respondenterna har haft problematiska uppväxtförhållanden. Deras redan ansträngda 
familjeförhållanden har genom deras kriminella leverne ansträngts än mer. De flesta har i 
dagsläget en bättre relation till familjen, medan andra har brutit med den. I de flesta relationer 
har det handlat om att bygga upp tillit igen.  

Respondenterna har i samtliga fall haft en eller flera sysselsättningar nästan omgående efter 
beslutet. De som bestämt sig i fängelset har haft en sysselsättning direkt efter det avtjänade 
straffet. Sysselsättningen har hjälpt till att ge struktur och rutiner, något som de upplever som 
viktigt. De flesta av respondenterna har aldrig levt ett liv som haft struktur och rutiner 
tidigare, främst för att de började sin kriminella bana i unga år. Endast två av männen tog 
examen från sin gymnasieutbildning. Dessa två har alltid vid sidan om sitt kriminella liv drivit 
företag eller haft anställningar, medan resterande haft kriminaliteten som enda sysselsättning 
och inkomstkälla. Detta innebär att kontakten med det konventionella samhället varit mycket 
liten för dessa personer. Utöver detta är det endast en av respondenterna som vid sidan av sitt 
kriminella liv haft vänner som inte haft en kriminell livsstil. De övriga uppger att relationen 
med människor som inte har en kriminell livsstil är svår eftersom deras normer och 
värderingar varit så vitt skilda. En annan punkt som försvårat kontakten är att de som inte 
lever ett kriminellt liv har helt andra rutiner än dem som är en del av den kriminella världen.  

5.1.2 Verktyg och stöd 
Respondenterna upplever att de fått stöd på olika sätt och i olika stor utsträckning i 
beslutsprocessen. För tre har stödet funnits när de börjat reflektera ifall de ska byta livsstil 
eller ej. I dessa fall har de sökt stöd hos religionen under tiden de reflekterat. Sex 
respondenter upplever att de bestämt sig innan de tagit hjälp, medan en vände sig till en 
närstående. När beslutet väl tragits, upplevde alla utom en att stödet de fått i samband med 
förändringsprocessen varit viktigt, medan en upplever att han klarat det helt på egen hand. 
Detta stöd har kommit från familj, KRIS, myndigheter och religion.  

Samtliga upplever att deras riktiga vänner har ställt upp för dem och respekterat deras beslut. 
Respondenterna upplever att de numera har störst fokus på sina egna behov, istället för som 
tidigare då de kände sig tvungna att ordna många olika saker åt andra, tillhörande den 
kriminella världen. Detta innebär inte att de är helt egocentriska utan de beskriver även en 
vilja att hjälpa och bry sig om andra.  

Livet i den kriminella världen har kantats av normer och värderingar som inte till fullo är 
accepterade av övriga samhället, vilka styrt deras handlingar. Det är utifrån dessa normer och 
värderingar som respondenterna har levt sitt kriminella liv. Efter beslutet att lämna det 
kriminella livet har de även blivit tvungna att lära sig nya normer och värderingar, som styr i 
det konventionella samhället. De flesta upplever att de, innan inträdet i den kriminella 
världen, levde efter dessa normer och värderingar. De upplever det därför som att lära om det 
gamla på nytt, vilket har gjorts i samspel med andra människor som lever efter dessa. Vissa 
rör sig till arenor där det är accepterat att uppvisa ett beteendemönster som liknade 
beteendemönstret från den kriminella världen. Respondenterna beskriver det som att detta är 
en process som de har kommit olika långt i. De beskriver även hur de, genom att studera 
andras beteendemönster, förstår vilka beteendemönster som accepteras.  

Samtliga respondenter förutom en, som även rört sig i mer konventionella samhällskretsar, 
beskriver i intervjusituationen att de upplever sig ha svårigheter med att passa in i olika 
sociala situationer. Denna känsla infinner sig inte när de umgås med andra med liknande 
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erfarenheter, eller ska föreläsa om sina erfarenheter, utan de känner sig fullt accepterade. 
Framförallt beskriver de att de fått ställa om sig från en rak typ av kommunikation till en som 
upplevs mer komplex. De upplever det sociala spelet som oärligt då de känner att de inte kan 
vara på det sätt de är vana vid. Vidare upplever de ett utanförskap, grundat på tidigare livsstil, 
något som dock blivit bättre och bättre med tiden.  

För att passa in i nya sociala situationer har de fått lära sig hur det sociala spelet fungerar, och 
vilka brister de själva har i spelet. Denna inlärning har skett med hjälp av viktiga personer i 
deras närhet, genom direkta råd och iakttagande av andras beteenden. Respondenterna 
upplever att de hela tiden reflekterar över sitt beteende, och hur de uppfattas av andra. När de 
hamnar i situationer som de upplever som jobbiga, tar samtliga hjälp av strategier och 
verktyg. Detta sätt fungerar i hanterandet av situationen. De flesta har fått hjälp att finna 
fungerande strategier och verktyg, medan två har skapat egna. Samtliga respondenter befinner 
sig på olika nivåer när det gäller hanterandet av dessa situationer. Vissa använder strategierna 
och verktygen automatiskt, medan andra måste arbeta aktivt för att inte deras gamla 
beteenden ska återkomma.  

En del av strategierna och verktygen är mycket enkla och kan till exempel handla om att 
undvika platser där de vet att svårigheter kan uppstå, medan andra är mer invecklade. De mer 
invecklade strategierna handlar om att ta fram olika tankemönster som förhindrar en handling. 
Skulle deras strategier och verktyg misslyckas, upplever respondenterna som ett kliv tillbaka 
till sitt gamla beteendemönster. De kommer åter närmare den person de var under sitt 
kriminella liv. Detta sker till exempel i kontakt med polisen, som fortsätter att se och 
behandla dem som kriminella. Respondenten upplever att dessa händelser påverkar deras 
självbild negativt.  

Samtliga respondenter upplever att de haft en hög självkänsla kopplad till pengar, makt och 
status, viktiga symboler i deras tidigare liv. En bit in i förändringsprocessen har de inte längre 
behovet av dessa symboler, utan har kommit till insikt om att materiella ting alltid går att 
ersätta, och att det finns viktigare saker i livet. Då de beslutade sig för att avsluta sitt 
kriminella liv, förlorade de denna självkänsla. De behövde då bygga upp en ny självkänsla, 
kopplad till deras nya liv. Denna ökar för varje gång de övervinner något som de upplever 
som svårt. Även människor i deras närhet är viktiga i uppbyggnaden av den nya självkänslan. 
Framför allt hjälper det förtroende omgivningen visar respondenten till att stärka självkänslan. 
Något de upplever som viktigt är att ha insikten om vad som är betydelsefullt för dem själva, 
och att hela tiden jobba mot detta för att inte fastna på vägen. Dessa viktiga ting kan både vara 
konkreta mål som att klara av en utbildning som leder till drömyrket, eller mer övergripande 
som att bemästra det sociala spelet. Något som alla beskriver är att alla fortfarande befinner 
sig i denna process. De har bara kommit olika långt i den.  

5.2 Fördjupad tolkning 
För att kunna förstå vad ex-kriminella behöver gå igenom för att byta från en kriminell livsstil 
till en av samhället accepterad livsstil, har vi byggt upp en modell i form av en spiral. Denna 
spirallika förändringsmodell bygger på de teman, den beslutsprocess och de val och verktyg 
och det stöd, som framkommit i den preliminära tolkningen och som en utveckling av dem. 
Alla händelser som sker en ex-kriminell, skapar en positiv eller en negativ förändring. En 
positiv förändring är när denne förändras i riktning mot målet, medan en negativ tar denne 
längre bort från målet. I denna del av analysen kommer vi att redovisa, med hjälp av talande 
citat ur vårt material, exempel på hur tre helt skilda varv i vår förändringsspiral kan se ut. 
Något vi vill tydliggöra för läsaren är att vi inte menar att den fullständiga förändringen 
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fullgörs på tre förändringsvarv (se Figur 1, Förändringsspiral nedan), utan en person som levt 
en kriminell livsstil och som valt att byta till en mer accepterad livsstil kan behöva gå igenom 
otaliga varv, beroende på hans specifika förändringsprocess. Detta beror på att dessa personer 
har olika utgångslägen och behöver arbeta med olika delar hos sig själva för att fullgöra 
förändringen.  

 
Figur 1 Förändringsspiral, visar hur förändringsmodellen fungerar. Först sker en händelse (1) som leder till en 
reflektion (2) kring händelsen. Reflektionen leder till insikt (3), utifrån insikten sker ett val (4) av faktorer. 
Utifrån valet påverkas den ex-kriminelles självkänsla (5) positivt eller negativt. En positiv självkänsla leder till 
en förändring (6) i den riktning personen vill gå, medan en negativ självkänsla leder till en förändring bort från 
det tänkta målet.  

5.2.1 Förändringsvarv 1 
I förändringsvarv 1 kommer vi, genom våra tolkningar som stöds av respondenternas egna 
ord, att visa hur början på en förändringsprocess kan se ut. Nedan kommer vi att ge exempel 
på händelser som kan utlösa reflektionerna kring den kriminella livsstilen. Vidare kommer vi 
även att visa hur respondenterna kan reflektera kring händelserna som lett till beslutet att byta 
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livsstil, samt hur de kommit till insikt att det kriminella livet inte längre är något för dem. 
Vidare kommer vi att visa att det är ett aktivt val av den ex-kriminelle att byta livsstil, samt 
hur det aktiva valet och det stöd de får kommer att öka deras självkänsla och hur detta leder 
till att de förändras som personer.  

Respondent ett (R1) blev beskylld av en annan kriminell för ett inbrott han inte begått. Detta 
ledde till att han skulle straffas. Andra kriminella kom hem till honom och tog med honom ut 
i skogen för att straffa honom.  
 

Så de kom ju hem till mig bröt upp dörren och tog mig under armen och stoppade mig i bagageluckan och 
körde ut mig i skogen. Och en hundjävel som bet mig i fötterna hela vägen och fuckade mig i flera 
timmar asså.  Jag vet inte, jag fick gräva min egen grop och jag skulle […] de hängde mig runt ett träd 
och släpade mig efter bilen och bräde mig i ansiktet. Slog sönder mig totalt liksom, satt och sköt med 
pistol ovanför huvudet på mig på det där trädet […] Det är typ ett övergrepp på mig eller vad man ska 
säga, man har blivit kränkt på nått sätt så. Men i grund och botten så har jag valt det här sättet, det här 
livet och är man med i leken så får man leken tåla.  

Den kriminella världen har helt egna regler med ett helt annat straffsystem än det som finns i 
det konventionella samhället. Det räcker med att personen misstänks för något för att bli 
straffad. Detta leder till en påfrestande livssituation. Den kriminelle vet aldrig vad som väntar 
bakom nästa hörn, vilket i sig är en stressfaktor. Det är sällan en ensam händelse som leder till 
ifrågasättande.  

Respondent två (R2) beskriver flera olika händelser som ledde fram till att han började 
reflektera över sin livssituation. Han talar om bötfällning vilket är en form av straff som 
betyder att personen som gjort fel tvingas betala en summa pengar till personen som blivit 
drabbad. Detta beskrivs som en påfrestande tid i R2:s liv. 

Så det är liksom, jag vet inte, i och med det och i och med att jag blev rånad och det var ett gäng och det 
blev bötfällning och det blev värsta rabalderna av den här grejen och det var skitjobbigt och vad heter det, 
så det fick mig också att vilja sluta. Så jag var less på hela grejen [...] Jag var nojig och jag var rädd också 
du vet folk blir dödade och man vet ju aldrig och det händer saker och man gör saker så det är det.  

Det kriminella livet beskrivs som tidvis hektiskt, och personen riskerar att råka ut för olika 
negativa händelser. När flera negativa händelser sker så blir det svårare för den kriminelle att 
uppleva att denne lever ett problemfritt liv. När denna upplevelse blir för stark börjar den 
kriminelle reflektera över sin livssituation. Respondent tre (R3) berättar om när andra 
kriminella kom hem till honom för att driva in en skuld. R3 hade inte några pengar att betala 
skulden, utan de kriminella tog istället föremål av honom som var värda mycket mer än det 
han från början var skyldig.  
 

jag tänkte att liksom fan alltså för vad? Ska dom ta grejer från mig för 50 000 kr för att jag är så dum och 
tar på mig skulder för en massa droger som inte ger mig nånting i slutändan. Och då börjar man tänka 
tillbaka på den händelse som hände, att han högg honom i ryggen så kommer dom […] Men hade jag inte 
kunnat betala tillbaka skulden då, hade dom huggit mig i ryggen? Vad hade dom gjort? Tagit ut mig i 
skogen?  

 
R3 reflekterar över om hans nuvarande livssituation är värd de konsekvenser den medför. Just 
denna händelse blir tydlig för R3 eftersom han med egna ögon kan se vad han förlorat. När 
han reflekterar vidare frågar han sig själv om det är värt risken att förlora livet för att få 
fortsätta med sin livsstil. Han väger för och nackdelar mot varandra innan han inser att han 
fortfarande är ung och har möjligheten att förändra sitt liv. jag är så ung fortfarande att jag, 
det går liksom inte. Jag har fortfarande chansen att göra nånting. Liksom det är inte som att 
jag är 35 och har ändå nästan sumpat alla chanser. I och med denna insikt förstår R3 att han 
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fortfarande har möjligheten att förändra sitt liv. Genom att jämföra sig med andra inser han att 
han har ett långt liv kvar och en mängd möjligheter. Han inser även att livet har ett större 
värde än vad han tidigare trott.  
 
Även respondent fyra (R4) beskriver insikten om att han inte klarar av att avsluta det 
kriminella livet utan hjälp, vilket han kommit fram till efter en tid av reflektion. jag visste att 
jag behöver hjälp och att jag inte klarar av det själv och var maktlös över min situation och 
jag kunde inte hantera den. R4:s livsstil har satt så djupa spår att han helt mist kontrollen över 
den. Genom insikten skapar han sig en större överblick, vilket leder till att han aktivt söker 
hjälp för att ändra sin livsstil.  
 
En liknande insikt fick även respondent fem (R5) under tiden han avtjänade ett fängelsestraff. 
Han insåg att han aktivt behövde söka hjälp för sin drogproblematik, som var en del av hans 
kriminella livsstil. Utifrån insikten att han behövde hjälp bad han att få bli förflyttad till 
behandlingsavdelningen på fängelset.  

det var en behandlingsanstalt som jag hade sökt till… Man ska vara negativ alltså drogfri helt för att få 
flytta över till behandling men det var inte jag. Men jag lyckades komma över ändå och där kom jag in i 
ett stim 

R5 gjorde inte bara ett aktivt val utan han hade även lite tur som blev antagen till en 
behandlingsavdelning som han egentligen inte var behörig till. Hans förflyttning till 
behandlingsavdelningen gav honom verktyg och stöd för att bli av med sin drogproblematik, 
vilket underlättar att hålla sig borta från de resterande delarna av det kriminella livet.  
 
Respondent sex (R6) gjorde också ett tydligt val när han kom ut ur fängelset. När han släpptes 
från anstalten fick han möjlighet att följa med sina kriminella vänner, men även nya vänner 
från kyrkan. Han valde då att följa med sina nya vänner.  

När jag kom ut från anstalten så kom jag ut där och då stod mina före detta vänner, mina gamla kriminella 
vänner då stod dem där ute med en bil och väntade på mig [...] Och jag kliver ut och då ser jag också 
mina vänner från kyrkan... Dom stod där med en annan bil du vet. Då blir det direkt sådär du vet okej 
vilken väg vill jag ta? Men hade jag klivit ut och det bara hade stått mina vänner från ***** där, då hade 
jag troligtvis hoppat in i deras bil och varit med dem den dagen, alltså förstår du hur jag menar? Så de är 
väldigt viktigt att någon person som är kanske nymuckad att man finns runt omkring honom och ger olika 
erbjudanden och säger liksom följ med oss va med oss liksom. 

Å ena sidan hade R6 valet att fortsätta sitt kriminella liv när han hade avtjänat sitt 
fängelsestraff. Å andra sidan hade han möjligheten att följa med den kyrka som fungerat som 
ett stöd för honom när han under sin fängelsevistelse tagit beslutet att byta livsstil. Att R6 
valde att följa med kyrkan visar att en ex-kriminell helst umgås med andra som lever det liv 
som denne strävar efter. Detta tydliga val han ställdes inför bekräftade för honom att han hade 
gjort rätt val inne på anstalten. Dessutom visade han för sig själv och andra att han klarade av 
att hålla fast vid sitt beslut. Vidare betyder detta att ett stöd från andra, när man frestas att 
återfalla, är viktigt. R6 kunde aktivt välja att gå till sina kriminella vänner eller sina kyrkliga 
vänner. Acceptansen från den grupp den ex-kriminelle strävar efter att tillhöra kan också 
fungera som ett stöd och ett verktyg för att öka en persons självkänsla.  
 
Respondent sju (R7) beskriver hur han efter en konflikt med en av den nya gruppens ledare, 
efter en tillrättavisning, fortfarande var välkommen i gruppen.  
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Att jag fick komma som jag var trots det att jag ville spöa på en ledare. Så blev jag aldrig utkastad, 
tvärtom jag blev varmt mottagen. Och jag blev inte dömd för att det var mitt fel […] Men då var det en 
annan, pastor faktiskt som pratade med mig och sa men jag förstår din reaktion och det är helt okej men 
vi löser ingenting med våld. Det var inte så att dem sa dra här ifrån eller någonting. 

Det faktum att vara välkommen även efter att ha begått ett fel, som strider mot den nya 
gruppens sociala regler, får R7 att känna sig accepterad av gruppen. Detta välkomnande visar 
även för R7 att han duger trots sina brister, vilket stärker hans självkänsla. Den förståelse han 
fått av en medlem i gruppen väcker även en längtan till delaktighet. R7 måste ta över deras 
normer och värderingar, vilket blir en del av personlighets-förändringen. 

Respondent åtta (R8) beskriver hur han som liten var mer aktivt troende och hur det 
förändrades när han blev äldre. Under sin fängelsevistelse blev han aktivt troende igen. 

Jag har alltid sen jag var liten, jag har varit, jag har bett och gått till moskén och så. Sen under tonåren så 
slutade jag med de sakerna, sen nu när jag blivit äldre då. För att jag kände det att min tid du vet, att jag 
fick ett långt straff, och för mig det gick så snabbt och allt det gick så bra och jag kände aldrig, jag har 
hela tiden tänkt att det är någon som har hjälpt mig klara av det. Då tänkte jag att det är Gud som har 
hjälpt mig med det här så du vet, jag kom tillbaka till när jag var yngre. 

Genom att klara av de påfrestningar som ett långt fängelsestraff innebär kan R8:s självkänsla 
öka. Den förhöjda självkänslan leder till tron på att han verkligen kan förändras till den person 
han var när han var yngre. Självkänslan hade inte kunnat växa utan Guds hjälp.   

När dessa personer fått en liten höjning av självkänslan och påbörjat en personlighets-
förändring, kommer det att inträffa nya händelser som gör att de fortsätter i spiralen. 

5.2.2  Förändringsvarv 2 
I det andra förändringsvarvet kommer vi att visa vikten av rutiner och självkänsla i 
förändringsprocessen. Vi kommer att visa hur viktigt det är att den ex-kriminelle får stöd från 
personer i omgivningen, det kan även vara myndigheter eller andra organisationer. Kontakten 
är viktig ur två aspekter, som vi nedan kommer att visa. Dels minskar känslan av utanförskap 
hos den ex-kriminelle, samt ger denne hjälp att finna en sysselsättning, som i sin tur bygger 
upp strukturer och rutiner i den ex-kriminelles liv. Vi kommer även att visa exempel på hur 
strukturerna och rutinerna är viktiga för de ex-kriminella och hur dessa kan leda till höjd 
självkänsla samt hur de ex-kriminellas förändring påverkas av detta. 

Även om personen lämnat en kriminell livsstil kommer den att lämna spår. De ex-kriminella 
har sällan haft ett strukturerat liv eller en inkomst från laglig verksamhet. Respondent nio 
(R9) beskriver nedan hur han redan under fängelsevistelsen kom i kontakt med en 
handläggare på arbetsförmedlingen. Kontakten ledde till att R9 fick sitt första arbete direkt 
efter fängelsevistelsen. jag fick kontakt med en från arbetsförmedlingen under tiden jag satt 
inne och honom har jag kontakt med ännu idag. Och han har faktiskt hjälpt mig med jobb 
direkt när jag kom ut. Organisationer, kontakter och myndigheter är extra viktiga för de som 
vill byta livsstil. I många fall har de ex-kriminella inte någon arbetslivserfarenhet eller högre 
utbildning, vilket försvårar inträdet på arbetsmarknaden. Respondenterna har känt sig svikna 
av samhället då de anser att samhället under deras kriminella liv inte försökt hjälpa dem när 
de bett om hjälp. Därför blir det viktigt för samhällsrepresentanterna att bygga upp en god 
relation till dessa personer.  

R6 menar att en ex-kriminell behöver ha en god relation med olika myndigheter när denne 
kommer ut ur fängelset. R6 har fått hjälp av socialtjänsten, frivården och kyrkan. 



35 

	  

Ja, jag har haft lite kontakt med socialen när jag kom ut. Som tur var så träffade jag en väldigt bra 
socialhandläggare så jätteduktig och lika med Frivården när jag skulle anställas. Men den mesta hjälpen 
jag har fått är genom kyrkan då och vänner. Men de har varit ganska hjälpsamma soc faktiskt. Det handlar 
ganska mycket om att få en bra relation med din handläggare så vilket jag hade faktiskt. 

Att ha möjligheten att träffa bra myndighetspersoner kan förändra bilden av dessa, till något 
mer positivt. Denna bild stärks i det reflekterande arbetet de gör vilket minskar känslan av 
utanförskap, vilket möjliggörs av en god relation. Ett arbete är även viktigt för att skapa 
rutiner, som även det är en viktig del i bytet av livsstil.  

R3 beskriver hur hans praktikplats gett honom mer struktur och rutiner i livet, något som han 
aldrig haft. Praktiken har stor betydelse när R3 bygger upp en struktur i livet, något som tar 
lång tid.  

Att gå upp varje morgon och gå dit den tiden du ska vara där […] Men jag måste gå upp samma tid och 
kanske göra det till och med på helger, även när jag är ledig och vad som helst […] Och det tar lång tid 
men det […] det är det största att få struktur igen, eller igen, jag har aldrig haft det inte sådär. 

Rutiner och strukturer byggs upp omkring arbetet. Det är därför viktigt att dessa personer har 
någon form av sysselsättning. Det underlättar om sysselsättningen upplevs som meningsfull 
och utvecklande, men till en början är det viktigt att man har en sysselsättning oavsett vilken.  

Det är inte bara rutiner som är kopplade till arbetet som är viktigt, utan det är viktigt att det 
finns rutiner även på fritiden. R1 beskriver hur rutinerna i hans liv ser ut. Han berättar hur han 
planerar sina dagar i förväg. Om han inte följer sina rutiner upplever han att dagen inte 
fungerar som den ska.  

Jag känner verkligen så här att kommer jag ifrån mina rutiner då skevar det […] jag måste gå upp på 
morgonen jag måste äta frukost och jag måste ta mig dit jag ska och jag måste göra allting så här och jag 
planerar flera dagar i förväg. Jag har planera dagens mat och jag har planerat morgondagens mat, vad jag 
ska äta är planerat och då och då ska jag träna och skiter sig det här nånstans så är det inte bra för mig 
känner jag. Då kommer jag av mig mitt humör påverkas och så länge jag håller mig till framför allt att 
komma hem på kvällen och laga mat […] Struktur är jätte viktigt för mig.  

Det är ett val att bygga upp sina specifika rutiner. Detta val förenklas när personerna inser att 
rutinerna även fungerar som ett stöd för att upprätthålla den nya livsstilen. Skulle kedjan av 
rutiner brytas kan det påverka självkänslan negativt. Men att hela tiden följa dem, gör att 
personen fungerar som denne ska på dagarna. Det är dessutom ett steg mot att leva ett liv som 
liknar livet medborgarna i det konventionella samhället lever. Samhället bygger på rutiner där 
en person går och lägger sig tidigt för att denne ska vakna och komma i tid till arbetet där 
personen även ska prestera. Efter jobbet har personen en strukturerad fritid. När personen som 
byter livsstil upptäcker att denne tar steget mot att likna medborgarna i det konventionella 
samhället mer, höjs deras självkänsla på samma gång som känslan av utanförskap minskar. 
Detta är inte enkelt, men arbetet kan hjälpa till att utveckla en förståelse för det sociala spelet.  

R5 beskriver sin första praktik, där han utsattes för nya situationer. Detta var lärorikt trots att 
han var så nervös att han mådde illa när han skulle gå dit.  

Alltså i början var det ju svårt tyckte jag. Fast jag är ju ganska envis sådär och har jag bestämt mig för 
nånting då brukar jag göra det. Som när jag gick på praktiken på hemtjänsten så det var ju liksom, det var 
nånting som jag lärde mig jättemycket av. Det var en av de mest lärorika perioderna i mitt liv om man 
säger så. Men varje morgon när jag skulle gå upp och gå dit så mådde jag illa och höll på att spy. Bara för 
att det var nervositet för att det var så nya situationer. Jag visste aldrig vad som skulle vänta mig riktigt.  
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Arbetet handlar både om en social och en praktisk inlärning och en hög beslutsamhet gör det 
enklare att möta det man upplever som svårigheter. I och med att de märker att det blir lättare 
att möta och ta sig igenom svårigheter växer de också som personer. Genom att kämpa sig 
igenom dessa svårigheter lär de sig att uppfatta när de själva är duktiga, och på så sätt kunna 
bekräfta sig själva, vilket i sin tur höjer självkänslan.  

R2 beskriver hur han känner sig bra när han utför något han är duktig på. Han skulle gärna 
vara bäst på en gång, men inser att det inte fungerar så. Trots detta klarar han av att bekräfta 
sig själv när han gjort något bra.  

Men när det går bra då känner jag mig bra, när jag är duktig på någonting, när jag gör något duktigt då är 
jag en bra människa det är mycket prestation. Sen så vill jag bli super ett föreläsaren på första gången 
eller typ vara en hjälte och jag ska bli number one, det är ju inte så men känner jag nu att det där har jag 
gjort jävla bra, då mår jag bra. 

En god självkänsla som är kopplad till en specifik situation kan även appliceras i andra 
situationer då man inte känner sig lika säker på sig själv. Bekräftelse från andra är även 
viktigt när de bygger upp sin självkänsla runt det som de gjort bra. Respondent tio (R10) 
upplever att ett byte av arbete betydde mycket för honom och hjälpte honom i livet. Där 
kunde han få bekräftelse från andra på att han var en god yrkesman utöver att han även tyckte 
att det var roligt.  

Sen fick jag det här köksmästarjobbet […] och då var det liksom då gör man nånting man tycker är roligt. 
Fick liksom sån jävla feedback på vad man pysslar med och det kändes som att man alltså det gick bara 
bättre. Men sen, mitt arbete är garanterat det som har hjälpt mig i mitt liv.  

Känslan personerna får när de gjort något bra kan appliceras på andra sociala situationer där 
de inte känner sig lika trygga. I förlängningen kommer detta att leda till att de känner trygghet 
även i situationer som upplevs som svåra. Detta kan i sin tur leda till att de förändras som 
människor. R8 beskriver hur han är mer nöjd med sig själv idag och hur han har utvecklat nya 
tanke- och beteendemönster. Han är även medveten om att han inte är klar med sin 
utveckling. 

jag känner faktiskt att jag är mycket mer nöjd med mig själv idag än förut och att jag tänker på ett 
annorlunda sätt och att jag beter mig annorlunda. Jag har inte samma värderingar. Men att det finns 
mycket mycket mer som jag vill göra, som jag ska försöka. 

Den självkänsla och nya identitet som byggts upp genom denna process ställs i relation till det 
gamla, vilket i sig förstärker känslan av att ha valt rätt väg i livet. Känslan av att inte vara 
färdig med sin förändring är en viktig del för att kunna fortsätta utvecklas. R5 beskriver de 
mål han behöver uppnå innan han kan känna sig som en fullvärdig samhällsmedborgare. Han 
beskriver även andra mål han har i livet, men som inte är kopplade till att bli en fullvärdig 
samhällsmedborgare.  

innan jag känner att jag kan känna mig 100 procent som en samhällsmedborgare. Det är körkort, att jag 
ska blir skuldfri hos kronofogden […] Det är det men sen får man väl se hur det blir med familj och barn. 
Det är inget måste utan det är något som man får kännas sig fram. Utan det får vi se hur det blir. 

R5 fortsätter beskriva sina yrkesmål som ska få honom att kunna uppfylla sina drömmar som 
är att hjälpa kriminella och missbrukare med sin problematik. 

jag ska börja skolan i feb och läsa till alkohol- och drogterapeut men även med kriminalitet. Jag vill 
syssla med kriminalitet och droger. Både och. Kriminalitet är det som jag brinner för idag så att säga att 
hjälpa de killarna som hamnat där utan att ha ett missbruk dokumenterat. Utan de bara är kriminella.  
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Det finns en tydlig bild av hur en samhällsmedborgare ser ut och vad de ex-kriminella 
behöver uppnå för att få denna status. Denna bild kan skilja sig åt från person till person och 
beroende på vilken grupp den ex-kriminelle strävar efter att tillhöra. Det viktiga är dock att 
det finns klara personliga och yrkesmässiga mål för personen att sträva efter. Beroende på 
målen kommer den ex-kriminelle hitta nya ting att identifiera sig med. R5 kommer att börja 
identifiera sig med studentrollen som i sin tur leder till en yrkesroll som värderas högt. 
Genom att klara dessa steg kommer den ex-kriminelle även att genomgå en personlig 
förändring. Den blir till det som den väljer att identifiera sig med.  

5.2.3 Förändringsvarv 3 
I det tredje förändringsvarvet kommer vi att beskriva hur den ex-kriminelle strävar efter att 
byta beteendemönster. Dessutom beskrivs olika verktyg denne använder sig av för att lyckas 
stå emot att falla tillbaka i gamla beteendemönster, och fortsätta sin förändring. Vi ger 
exempel på hur den ex-kriminelle har förändrats, och hur stor förändringen har varit.  

Det finns olika typer av händelser som leder till ny reflektion. R4 beskriver hur han går 
tillbaka till sitt gamla jag när han blir stoppad av polisen, som han anser fortfarande behandlar 
honom som en kriminell. 

Och jag blir stoppad fortfarande och jag bli så jävla irriterad. Just det där med polisen då går jag tillbaka 
20 steg, dom säger 12-steg jag tappar fyra direkt alltså. Det är jättesvårt när de ska hålla på och stoppa 
mig och prata med mig.  

I mötet med polisen känner sig R4 som kriminell igen, fastän det gått en tid sen han avslutade 
den livsstilen. Detta visar på att det inte är en process som avslutas i och med att personen 
beslutar sig för att byta livsstil och börjar förändra sitt levnadssätt. Även om personen jobbar 
hårt med sitt inre kan yttre påverkan lätt förstöra delar av det arbete som personen gjort med 
sin personlighet. Det behöver inte vara upplevda händelser utan kan även vara möjliga 
händelser.  R9 beskriver hur han använder undvikandet som ett verktyg, genom att undvika 
situationer som kan leda till problem. Han beskriver att det inte behöver vara han själv som 
skapar dessa situationer, utan andra som drar in honom i situationerna. 

Jag har försökt att undvika sånt också. Typ såna här grejer tänkte jag på redan när jag satt. Vad som bidrar 
till att man åker in, till exempel att gå ut och festa. Jag behöver inte göra problem, utan det kan vara 
någon annan som hämtar problemet till mig, som gör att man klappar till honom eller att, det börjar, det 
börjar gå över styr. Så man får, jag försöker att undvika sånt. 

När dessa personer har kommit en bit på vägen är det viktigt att de börjar reflektera över sitt 
beteende och hur det kan påverka deras liv. Här handlar det om konkreta situationer som kan 
få problematiska konsekvenser, och hur de bör hanteras. I reflektionen är det viktigt att 
komma till insikt om vilka verktyg som ska användas, och i vilken situation. Ett exempel på 
detta är följande citat från R7 som beskriver hur han stannar upp i problematiska situationer 
och försöker lugna ner sig genom att räkna till tio. Han är medveten om att aggression inte är 
det rätta verktyget att använda i problematiska situationer.  

Sen får man ju prata med människor och när man hamnar i dom tillfällena så får man verkligen tänka och 
försöka som Kalle Anka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lite så där, du vet. Det här är inte rätt, för jag vet att det inte 
är rätt.  

I situationen är det även viktigt att reflektera över vilken strategi som skall användas. Detta 
för att de inte automatiskt ska handla efter sin första impuls, som tidigare varit att starta ett 
bråk med den andre. Dessa strategier är olika, beroende på hur många varv i spiralen personen 
genomgått, och även hur påverkad denne blivit av personer i dennes omgivning. R3 försöker 
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ta efter sin kompis beteendemönster då han strävar efter att leva i en av samhället accepterad 
livsstil. Men nu nu när inte jag själv inte vill hålla på med det här så försöker jag ändå göra 
lite som han gör. Försöka, jag ser ju hur normalt han lever och försöker ta efter det att det 
funkar ändå. Genom att studera andra, som inte har en kriminell livsstil, och ta efter dem, blir 
det enklare att accepteras av det konventionella samhället, vilket underlättar vardagen. Valet 
av umgänge har stor betydelse, då personer i ens närhet i stor utsträckning är de som hjälper 
den ex-kriminelle att bygga upp självkänslan. R4 beskriver kontakten med sina 
barndomsvänner. De umgås inte när han är kriminell, men kontakten återupptas så snart 
kriminaliteten upphör. Kontakten med barndomsvännerna betyder mycket för honom 
eftersom han får vara en del av deras liv.  

jag har ju massor av barndomsvänner som jag har känt sen jag var fyra år och så där. De försvinner när 
jag är aktiv, och så kommer de tillbaka, och släpper in mig i livet och låter mig vara barnvakt, och så där 
[…] fruktansvärt mycket bara att de visar förtroende och respekt, typ. Det är ju kanon. 

Genom att söka sig till vänner som står utanför den kriminella livsstilen kan han få stöd och 
hjälp med att upprätthålla det nya livsstilsvalet. Ju större förtroende dessa vänner visar för de 
ex-kriminella desto mer höjs deras självkänsla. Som sista del i denna fördjupade tolkning 
presenterar vi några citat som visar på den förändring som sker under processen. I det första 
citatet handlar det om förändringen som kommer genom att den ex-kriminelle prövar sig fram 
till vilken personlighet som stämmer bäst in i den nya livsstilen.  

R2 har provat på olika sätt att vara på vilket har lett till att han har funnit den person han vill 
vara. Genom detta har hans kriminella identitet förminskats.  

jag verkligen känner att det här har varit bra och provat på att hjälpa en människa och provat på att vara 
snäll och provat på att det här, som att den personen blir starkare så att den blir större och större och den 
här kriminella blir bara mindre och mindre.  

Genom att testa olika roller i olika sammanhang blir det lättare för de ex-kriminella att 
komma fram till hur de vill att deras nya identitet ska vara. De delar den ex-kriminelle finner 
som passande i sin nya identitet ersätter med tidens gång de delar som denne inte vill ha i sin 
identitet. R7 beskriver att han inte är klar med sin beteendeförändring men ändå kommit en 
bit på vägen. Han beskriver hur han agerar i problematiska situationer nu för tiden jämfört 
med tidigare. Men kanske inte som förut att det att handla först och tänka sen. Nu tänker jag 
först och handlar sen. Försöker åtminstone. Jag är på god väg men jag är inte där än. Jag är 
väldigt annorlunda än förut. Den förändring som den ex-kriminelle genomgår skapar 
annorlunda handlingsmönster som passar bättre i den nya livsstilen. Detta är något de är väl 
medvetna om eftersom de hela tiden är självmedvetna. Verktygen är något dessa personer kan 
luta sig emot i förändringsprocessen har de syftar till att underlätta hanteringen av svåra 
situationer. Verktygen kommer till sist att bli en naturlig del av deras handlingsmönster. I 
nästa citat beskriver R6 vilka delar av sin personlighet han var tvungen att byta ut för att 
skapa en identitet mer anpassad till det konventionella samhället.  

bygga karaktär på nytt. Alltså jag var tvungen att bygga mitt självförtroende, jag var tvungen att bygga en 
ny stolthet, en ny karaktär och jag liksom. En personlighet mer anpassad till ett vanligt liv till ett nytt liv. 

Då det kriminella livet bygger upp stora delar av personens identitet är det lätt att dessa rasar 
när de genomgår en livsstilsförändring. Viktiga delar av personens identitet har starka 
kopplingar till det kriminella liv de levt. En person som genomgår en livsstilsförändring måste 
därför bygga upp dessa delar på nytt. Slutligen berättar R1 att han genomgått en stor 
förändring sedan han beslutade sig för att avsluta sitt kriminella liv. Jag har ju växt i mig själv 
nått enormt under de här åren alltså. De fyra avslutande citaten visar på en inre förändring, 
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som vi tidigare varit inne på. Denna förändring är det vitala när en kriminell vill byta livsstil. 
Förändringen sker inte omedvetet utan personerna är väl medvetna om hur de förändras. 
Medvetenheten kommer från det reflekterande arbete som skett under processen. De är 
exempelvis mycket medvetna om varför de inte passar in i en social situation och vad de 
måste göra för att anpassa sig. Förändringen är inget som sker över en natt, utan den sker 
successivt.  

5.3 Huvudtolkning 
Huvudtolkningen kommer att bestå av en abstraktion av samtliga delar i förändringsprocessen 
för att skapa en djupare förståelse för den process en person går igenom som går från en 
kriminell livsstil till en ny livsstil. Tanken med denna del i studien är att skapa en djupare 
förståelse för vad förändring innebär för den ex-kriminelle och hur förändring möjliggörs. Vi 
har i denna del kopplat studiens resultat till den teoretiska och begreppsliga referensramen för 
att på så sätt skapa en förståelse som är både djupare och bredare.  

Mead menar att människan alltid är i ständig förändring, vilket sker i interaktion med andra. 
De ex-kriminellas förändring är beroende av positiva och negativa händelser. För att 
förändringen ska påbörjas krävs det att den ex-kriminelle blir medveten om vad de olika 
händelserna har för värde. I samband med detta medvetandegörs även personens verkliga 
identitet, vilket kan vara en omskakande upplevelse. Speciellt om denne inte innehar den 
identiteten som denne tror sig har haft. Jag vart medveten okej så här ser mitt liv ut. Det här 
är den personen jag var för jag hade en annan bild av mig själv än hur mitt liv såg ut (R6). 
Utifrån denna medvetenhet börjar den ex-kriminelle reflektera över sin livssituation. Så länge 
de händelser som upplevs positiva, har ett större värde än de som upplevs som negativa, 
fortsätter förändringen åt samma håll. I denna studie innebär detta att en person som lever en 
kriminell livsstil kommer att fortsätta leva sitt liv på detta vis så länge värdet av de negativa 
händelserna upplevs som större än de positiva. En förklaring till varför det ibland tar lång tid 
för den ex-kriminelle att komma till denna punkt i sitt liv, då denne blir medveten om vad 
olika händelser har för värde, är Bourdieus tankar om habitus.  

De kriminellas habitus, som styr deras normer och värderingar, har blivit en naturlig del av 
deras beteendemönster, vilket gör att de automatiskt handlar och tänker utifrån detta. Utöver 
den ex-kriminelles habitus finns det andra svårigheter, exempelvis att personen byggt upp en 
hel livsstil kring kriminaliteten. Det vill säga att kriminaliteten bestämmer vem personen är, 
hur denne handlar, och vilka relationer som anses legitima.  

Det är en livsstil, det är hela ens liv bygger på det. Alla relationer, nästan alla relationer, allra flesta i alla 
fall. Ja allt kretsar kring kriminaliteten mer eller mindre. För att man umgås nästan bara med människor 
som håller på med samma sak. Man pratar samma språk, man gör pengar tillsammans (R7).  

För att reflektionen ska påbörjas krävs det någon form av händelse som får personen att vakna 
upp och börja fundera på om det habitus denne har verkligen är det rätta. Och när ***** dog 
så var det första gången jag kände så och tänkte, reflektera över vad fan jag höll på med 
(R1). En av de svårigheter som den ex-kriminelle råkar ut för när denne har börjat förändra 
sin livsstil är, att utomstående fortsätter bemöta denne utifrån personens gamla kriminella 
identitet. Det vill säga att personen stämplas som en falskt anklagad avvikare. Jo man är ju 
fortfarande en haschpundare i *****, det är man ju (R10). Det kan påverka den ex-kriminelle 
negativt på det sättet att denne faller in i den gamla identitetens beteendemönster. För att 
kunna förändras måste personen stoppa sitt gamla kriminella habitus, vilket till viss del finns 
kvar under förändringsprocessen. När en händelse sker måste denne reflektera och komma till 
insikt om att det habitus som är kopplat till den gamla identiteten är fel och istället ersätta det 
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med något av de verktyg personen besitter. Exempelvis kan den ex-kriminelle, när denne 
bemöts som en narkoman, använda sig av en affirmation. Det vill säga att denne tankemässigt 
upprepar för sig själv att denne inte är en narkoman utan har förändrats. På detta sätt kan det 
gamla beteendemönstret, som funnits i den kriminella livsstilen, hindras från att återupptas. 
När denne har använt verktyget istället för sitt habitus så leder det till en ökad självkänsla, 
som i sin tur gör att denne förändras. Detta är en spiralliknande process som sker ständigt och 
under olika lång tid. Ju fler gånger den ex-kriminelle, i spiralen, får en positiv förändring, ju 
närmare kommer han sitt mål, och desto mer kommer hans habitus att förändras till det 
habitus som finns på det fält där han vill vara.  

En större förändring från en livsstil till en annan är inget som sker snabbt och enkelt utan det 
är en utdragen process som innehåller flertalet små förändringar, och kräver ett stort arbete 
från den egna personen. De små förändringarna kan genomföras med hjälp av andra och 
möjliggör en större förändring som innesluter allt som personen är. Detta kräver att den ex-
kriminelle själv lägger ner ett stort arbete för att lyckas genomföra den önskade förändringen. 
De små förändringarna kan inte enbart genomföras med hjälp av andra, utan denne kan själv 
använda sig av verktyg. Ett av många viktiga verktyg är att inta olika roller och vilken roll 
personen intar beror på vilka andra roller som spelas. Men nu, nu när inte jag själv inte vill 
hålla på med det här så försöker jag ändå göra lite som han gör. Försöka, ja, jag ser ju hur 
normalt han lever och försöker ta efter det att det funkar ändå (R3). Att inta olika roller är ett 
hjälpmedel för att kunna navigera i nya sociala situationer där den ex-kriminelle känner sig 
osäker. Lyckas denne framställa rollen trovärdigt blir personen accepterad i dessa situationer. 
Publiken bedömer framträdandet på olika sätt, vissa är hårdare medan andra är mer 
förlåtande, beroende på vilka roller de spelar. Exempelvis kan den ex-kriminelles vänner vara 
mer förlåtande, då denne inte klarar av att spela rollen på ett trovärdigt sätt. För att lättare nå 
slutmålet fortsätter den ex-kriminelle att spela den valda rollen även när han inte har någon 
publik. Anledningen till detta är att rollen ska bli så trovärdig som möjligt, så att den till slut 
kan bli en del av personen. På helgerna, när de ex-kriminella inte arbetar eller träffar familj 
och vänner, fortsätter de att hålla sig till sina rutiner vilket är en del av rollen. På detta sätt 
fortsätter de att öva på sina roller även då de är ensamma.  

Från det att personen har bestämt sig för att byta livsstil, påbörjas en inlärningsprocess där 
dennes beteendemönster kommer att förändras. Ju mer tid en ex-kriminell spenderar med 
andra personer som lever efter de normer och värderingar denne vill uppnå, desto mer lär 
denne sig hur denne ska vara. Med andra ord är det genom inlärningsprocessen den ex-
kriminelle blir till den person denne vill vara. Det är inte möjligt att ta några genvägar eller att 
en dag bestämma sig för att bli någon annan. Första gången jag gjorde behandling så trodde 
jag att bara om jag slutade med knarket då trodde jag att allting skulle bli bra (R4). En ex-
kriminell behöver genomgå en inlärningsprocess, olika för alla ex-kriminella. Beroende på 
deras tidigare erfarenheter har de olika utgångspunkter i processen vilket gör att processen 
inte tar lika lång tid för alla. Ju större utanförskap en ex-kriminell känner, desto mindre 
erfarenheter har denne av det konventionella samhället, vilket förlänger processen.  

Nej hela levnadssättet hur jag ska uppföra mig hur jag ska typ i olika situationer. Allt som om man ska gå 
i affär och om nån ska knuffa till min vagn det är inte hela världen, förstår du hur jag menar? Att typ som 
det var förut när jag var aktiv så kanske jag hade fått ett nervsammanbrott och slagit ner dom eller vad 
som helst (R4). 

Det upplevda utanförskapet medför en skillnad mellan den kriminella livsstil personen haft 
och livsstilen som en accepterad samhällsmedborgare, vilket kan försvåra denna process. Ju 
större skillnaderna upplevs, desto större blir hindret denne måste ta sig över för att nå det 
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önskade målet. Exempelvis kan en ex-kriminell som känt ett stort utanförskap, få svårt att 
förstå hur han själv ska kunna förändra sig så pass mycket att han blir en accepterad 
samhällsmedborgare. Detta gör det svårt för den ex-kriminelle att identifiera sig med dessa 
människor. För att ses som en accepterad samhällsmedborgare behöver personen förflytta sig 
in i det aktuella fältet. Fältet fungerar som ett hjälpmedel då det finns tydliga ramar för vad 
som är accepterat och inte accepterat inom fältet. Dessa tydliga ramar hjälper den ex-
kriminelle att anpassa sig då han lätt kan se vilka förväntningar andra på fältet har på honom. 
Eftersom den ex-kriminelle vill befinna sig på det aktuella fältet måste denne acceptera och 
lära sig de ramar som gäller. Sker inte detta, kommer denne till slut att vara ovälkommen på 
det aktuella fältet.  

När den ex-kriminelle inträder på det valda fältet, har denne möjlighet att sluta sig till en av 
de olika grupperingar som existerar där. Personen söker sig då till en gruppering som består 
av likasinnade, där denne tar till sig moralen som redan existerar inom gruppen. Att söka sig 
till grupper av likasinnade underlättar livsstilsförändringen, då personerna i gruppen har 
liknande mål och värderingar som den ex-kriminelle strävar efter. Om den ex-kriminelle inte 
visar att han lever efter de moraliska reglerna, riskerar denne att uteslutas ur gruppen. Med 
andra ord sätts gruppens ideal före personens. Vid tiden för inträdet i den nya gruppen, och på 
det nya fältet, visas en större acceptans för felsteg. Exempelvis kan vissa grupper acceptera att 
den ex-kriminelle vid inträdet till viss del fortsätter att styras av det habitus som är kopplat till 
den gamla identiteten. Insatta gruppmedlemmar visar denne acceptans genom att försöka tala 
den ex-kriminelle tillrätta, istället för att på en gång utesluta denne vid felsteg. Desto längre 
tid personen har befunnit sig på fältet och i gruppen, ju mindre blir acceptansen för felsteg. 
Detta kan ses som en prövotid för att se om den ex-kriminelle passar på det aktuella fältet och 
inom den valda gruppen. En person rör sig inte enbart på ett fält utan denne rör sig ständigt 
mellan flera fält.  

På de olika fälten finns det olika ramar för hur den ex-kriminelle förväntas uppträda. Det finns 
vissa likheter mellan det kriminella fältet och det idrottsliga fältet, som i sin tur har fler 
likheter med de konventionella fälten än vad det kriminella fältet har. Båda fälten uppmuntrar 
en rak kommunikation och styrs av tydliga regler som har tydliga konsekvenser. De personer 
som väljer att lämna det kriminella fältet kan för att underlätta förändringen av livsstil söka 
sig till fält med många gemensamma nämnare. Fält med många gemensamma nämnare är ett 
hjälpmedel, både för att i egen takt kunna lämna ett gamalt beteendemönster, men även för att 
komma in i nya beteendemönster.  

Men det här med spänning, det är något som jag har varit lite svag för. Jag har sökt spänning sen jag var 
liten. Och det har jag kompenserat med andra saker som tillexempel genom träningen. Jag håller på med 
kampsport och typ adrenalinkicken där och förberedelserna där och planeringen där och såna saker får 
mig och kompensera det (R8). 

För att klara av att fortsätta jobba mot de mål den ex-kriminelle har, är det viktigt att på ett 
medvetet plan se de förändringar som sker runt om och inom en själv. Detta underlättas av 
omgivningen som kan ge positiv feedback. Utöver detta märker en ex-kriminell i reflektionen 
att denne blir mer och mer lik de personer som lever ett liv som accepterade 
samhällsmedborgare. Det är även viktigt för den ex-kriminelle att inte förtränga tidigare 
erfarenheter, eftersom de fungerar som en påminnelse om det liv de inte vill leva. Genom att i 
tanken gå tillbaka till de levda erfarenheterna, kan denne uppfatta vad det var som ledde till 
livsstilsbytet. Påminnelsen fungerar även som motivation för den ex-kriminelle att fortsätta 
den påbörjade förändringen när denne tycker förändringen är svår. 
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Men annars har det gått bra, allt har ordnat sig ändå mot vad jag trodde. Jag visste ingenting när jag kom 
ut. Jag hade ingen lägenhet kvar jag hade ingen fru kvar. På det viset har jag jättemycket. Jag försöker att 
komma ihåg det men det är så lätt att bli blind eller vad heter det. Så att man inte ser vad som verkligen 
finns och så blir man förändrad (R5). 

5.4 Resultatsammanfattning 
Vårt resultat visar att det inte är helt enkelt att gå från en kriminell livsstil till en livsstil som 
accepteras av samhället. En människa behöver inte enbart sluta begå brott för att nå en 
förändring. Fastän deras personlighet är så starkt förknippad med de normer och värderingar 
som styr i den kriminella världen. Detta innebär att en person som vill avsluta ett kriminellt 
leverne behöver genomgå en förändringsprocess som rör samtliga delar i dennes liv. 
Förändringsprocessen blir medveten, och måste vara det, då det handlar om att bryta invanda 
beteendemönster, som i normala fall sker automatiskt. Mer konkret är det en spiralliknande 
förändringsprocess de ex-kriminella måste genomgå, som startar med en händelse som leder 
till en tankeprocess som övergår i en handling vilket ger en inre förändring.  

Studiens resultat har visat att en person som vill byta livsstil behöver gå ett varv i denna spiral 
för minsta lilla förändring. Desto större positiv förändring ju närmare kommer människan sitt 
slutmål. Det är viktigt för en person som vill genomföra en förändring att denne har en klar 
målbild då denne måste ha bestämt sig för att klara av förändringen. Den ex-kriminelle 
kommer under denna process att mötas av olika svårigheter att ta sig igenom. Ett sätt att 
bemöta dessa svårigheter är att använda sig av olika verktyg som denne lärt sig under 
processens gång. Användandet av verktygen underlättas ju längre den ex-kriminelle har nått i 
processen. Detta är inte något som är tidsrelaterat utan tidsåtgången är specifik för varje 
enskild person. Det finns inte ett verktyg som är universellt utan varje person behöver finna 
de verktyg som passar denne bäst. Omgivningen kan hjälpa den ex-kriminelle genom att visa 
denne olika former av verktyg; omgivningen kan även fungera som ett verktyg.  

En viktig del i förändringsprocessen är att den ex-kriminelle hittar en grupp av likar, med 
andra normer och värderingar än de i den kriminella världen. Den ex-kriminelle tar över dessa 
och tar även över det beteendemönster som gruppmedlemmarna uppvisar. På detta sätt blir det 
lättare för den ex-kriminelle att komma närmare sitt slutmål. Denna nya grupp erbjuder 
personen olika val som denne kan välja för att inte dras tillbaka i kriminalitet. Resultatet visar, 
att insikten om hur det sociala spelet fungerar och att den ex-kriminelle behöver anpassa sig 
till detta, är viktigt för att nå slutmålet. Denna förändring är det som upplevs vara den svåraste 
delen i förändringsprocessen. Kan inte personen anpassa sig efter de regler som det sociala 
spelet har, är det väldigt svårt att bli accepterad av den grupp som den ex-kriminelle vill 
umgås med och efterlikna.  

Studiens resultat har visat att det för de ex-kriminella är viktigt med rutiner vid bytet av 
livsstil. Skulle rutinerna brytas blir det genast svårare att ta sig vidare i förändringsprocessen. 
Rutinerna är viktiga eftersom de så starkt förknippas med det liv som de ex-kriminella strävar 
efter att uppnå.  
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6. Diskussion 
I diskussionsdelen kommer vi först att diskutera studiens resultat kopplat till studiens syfte 
och frågeställningar för att se om vi besvarat dessa. Vidare kommer vi koppla resultatet till 
den tidigare forskning vi använt oss av. Dessutom kommer vi att diskutera den teoretiska och 
begreppsliga referensramen i relation till resultatet. Slutligen kommer en självkritisk 
diskussion, samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultat kopplat till syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka ex-kriminellas upplevelser av ett livsstilsbyte. Vi 
ville förstå och skapa kunskap kring vad som krävs av personer som levt ett kriminellt liv, och 
som vill skapa sig en livsstil som accepteras av samhället. Vi anser att vi har fullföljt studiens 
syfte då vi ökat vår förståelse samt att den modell som vi kommit fram till ökar kunskapen 
kring vad de ex-kriminella behöver gå igenom för att byta livsstil.  

Vi har kommit fram till att en före detta kriminell upplever detta som att de i stort sett behöver 
förändra hela sin identitet då allt de tidigare varit, var knutet till det kriminella livet. Det 
handlar inte enbart om att sluta begå brott. I mötet med ex-kriminella har vi kommit fram till 
att samhället ställer höga krav på någon som vill bli accepterad. Ex-kriminella upplever att de 
behöver förstå det sociala spelet och anpassa sig till det innan de blir av med känslan av 
utanförskap. Inlärningen av det sociala spelet sker både direkt och indirekt. En person härmar 
andra för att lära sig men får även direkta instruktioner om hur det sociala spelet fungerar. De 
ex-kriminellas upplevelse av det sociala spelet är en av de största svårigheterna de ställs inför. 
För att de ska komma in i samhället måste de underkasta sig spelet, även om de själva inte 
tror på det. Gör de inte det kommer de fortsätta dömas som avvikare av det övriga samhället. 
Det svåra är inte att hålla sig till den svenska lagen utan att hålla och tro på samhällets normer 
och värderingar.  

Resultatet visar att denna process innebär en omvärdering av vad som är viktigt i livet. Något 
som tog stor plats i deras kriminella liv var pengar och materiella ting som var markörer för 
hur framgångsrik den kriminella karriären var. En bit in i förändringsprocessen visade det sig 
istället att inre egenskaper och nära relationer blev viktigare framgångsmarkörer. Detta 
eftersom livsstilsbytet ledde till minskade ekonomiska tillgångar och de blev tvungna att 
bygga upp sin självkänsla kring nya ting. Med hjälp av andra och sin egen förändring, insåg 
de att det personliga värdet var något ingen kunde ta ifrån dem.  

Studiens data visar att dessa personer behöver gå igenom en fullständig förändring. 
Förändringen möjliggörs då den ex-kriminelle genomgår flera varv i en spiralliknande 
förändringsprocess. Spiralen ser ut på detta sätt: En händelse leder till reflektion som leder till 
insikt. Utifrån insikten väljer den ex-kriminelle olika hjälpmedel som denne agerar utifrån. 
Beroende på agerandet kommer personens självkänsla att påverkas positivt eller negativt 
vilket i sin tur påverkar hur förändringen ser ut. Ett agerande som förknippas med den gamla 
livsstilen leder till en negativ självkänsla medan ett agerande som förknippas med den tänka 
livsstilen ger en positiv självkänsla.  

Resultatet visar att de ex-kriminella är målmedvetna och reflexiva personer som styr sitt eget 
öde. När de befann sig i den kriminella livsstilen upplevde de att de inte hade full kontroll 
över sitt öde och hade hamnat där på grund av yttre omständigheter. Deras livserfarenheter 
har även gjort dem ödmjuka. Omgivningen är även en viktig faktor för genomförandet av den 
fullständiga livsstilsförändringen.  
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6.2 Resultat kopplat till den tidigare forskningen 
I denna del av diskussionen kommer vi att koppla vårt resultat till den tidigare forskningen. Vi 
kommer att ta upp likheter och skillnader samt diskutera anledningar till dessa.  

Studiens resultat visar att det handlar om flera händelser som startar en tankeprocess hos de 
ex-kriminella, som i sin tur leder till beslutet att avsluta den kriminella livsstilen. I denna 
tankeprocess inser de ex-kriminella att de negativa konsekvenserna blir större än de positiva, 
något som även styrks av Sommers et al. Till skillnad från studiens resultat, där det handlar 
om flera sammanlänkade händelser, menar vissa forskningsresultat att livsstilsbytet beror på 
en händelse som är kopplad till den kriminella livsstilen eller en händelse som beror på 
utomliggande faktorer. Vi har funnit att den ex-kriminelle måste få nog av sin livsstil innan 
den tar beslutet. Det kan liknas vi att bägaren rinner över, eller som Sommers et al säger att 
den ex-kriminelle når sin botten. Vi har funnit att uttrycket ”nå sin botten” används till störst 
del av de respondenter som haft en drogproblematik och genomgått en behandling på grund 
av problematiken. Detta gör det troligt att uttrycket ”nå sin botten” är hämtat ifrån denna 
behandling. Den ex-kriminelle har alltså i efterhand lärt sig ett uttryck som sedan applicerats 
på sin förändringsprocess för att göra den mer meningsfull.  

Resultatet som grundar sig i de ex-kriminellas upplevelser visar att rutinerna i en 
militärtjänstgöring förhindrar personerna från att begå brott, så länge denne har tjänst och 
befinner sig på annan ort än sina kriminella vänner. Detta är en kortsiktig lösning eftersom 
personen återupptar det kriminella livet så fort denne kommer tillbaka till sina kriminella 
vänner. Detta visar att studien kommit fram till en annan slutsats än Warr som menar att 
militärtjänstgöring, att träffa en partner eller att börja studera på en annan ort leder till att den 
ex-kriminelle distanserar sig från sina kriminella vänner och inträder i nya vänskapsgrupper 
som lever en annan livsstil än den kriminella. Resultatet kommer även fram till att en rumslig 
förflyttning enbart kommer att ge en varaktig livsstilsförändring om den ex-kriminelle är 
tillräkligt motiverad för att förändras.  

Meisenhelder lyfter fram en ny punkt som kan påverka, religionen. Detta överensstämmer 
med studiens resultat då en religiös grund kan leda till att den ex-kriminelle beslutar sig för att 
leva mer efter det som religionen förespråkar. Vi har även sett att religiösa upplevelser kan 
ligga till grund för beslutet. I de fall som religionen har påverkat beslutet har den aktuella 
religionen utövats i familjen.  

I likhet med studiens resultat menar viss tidigare forskning (SOU, 2010) att de ex-kriminella 
måste hantera de motgångar de ställs inför när de bestämt sig för att avsluta deras kriminella 
livsstil. En annan del av resultatet som stöds av exempelvis Haggård et al är att en ex-
kriminell tar efter den identitet som råder i de grupper där de umgås. Lever denne ett aktivt 
familjeliv så kommer familjens identitet mer och mer bli den ex-kriminelles identitet, vilket 
innebär att den kriminella identiteten förminskas ju mindre tid personen spenderar med andra 
kriminella. Något vi vill tydliggöra är att familjen enligt resultatet inte behöver vara den mest 
betydande gruppen. Vi anser att detta kan bero på att familjen är av olika stor vikt beroende 
av vilken familjekultur personen kommer ifrån. Inom vissa kulturer är det nästan otänkbart att 
avskärma sig från sin familj, något som inte är lika otänkbart i andra kulturer. Detta visar att 
en person som lämnar ett kriminellt liv för en accepterad livsstil, till viss del kommer att 
forma sin förändringsprocess utifrån sina tidigare erfarenheter och den kultur som från början 
format personen.  
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Studien visar att det till en början är viktigt att avskärma sig från sina kriminella vänner och 
situationer där de riskerar att återfalla i kriminalitet. Detta beror på att den ex-kriminelle 
känner ett bristande förtroende för den egna förmågan. När den ex-kriminelle har gått några 
varv i vår förändringsspiral kommer denna känsla förändras, då de får en ökad känsla av att 
ha kontroll över sitt eget öde. Där emot menar Maruna att en vital del är en så kallad ”knifing 
off” där den ex-kriminelle ”skär bor” det gamla livet, gamla sociala roller och den kriminella 
stämpeln. Studien har visat att den kriminella stämpeln inte bara går att ”skära bort” utan det 
är något som måste arbetas med under lång tid. Själva begreppet ”knifing off” anser vi, 
utifrån resultatet, ger fel signaler till vad dessa personer egentligen genomgår. Begreppet 
antyder att det är en enkel process fastän processen är svår och komplex.  

Det är troligt att ju längre en människa har stått utanför ett kriminellt liv, desto lättare blir det 
för denne att inte återfalla. Däremot har vi funnit att tiden, i sig, inte har någon betydelse utan 
hur långt gången den ex-kriminelle är i förändringsprocessen. En person som suttit isolerad i 
flera år och inte arbetat med sin förändring kommer fortfarande vara samma person när 
isoleringen bryts. Däremot kan en person som arbetat aktivt med sin förändring nå längre i 
förändringsprocessen på kortare tid. Hur lång tid processen tar är individuellt och helt 
beroende på vilka förutsättningar denne har.  

Stödet från omgivningen är centralt för de ex-kriminella och det är viktigt att de befinner sig i 
grupper som accepterar dem. Detta kan förklaras av några av de forskningsbidrag vi tagit del 
av som menar att stöd från omgivningen är viktigt för att minska risken för stigmatisering 
(Haggård et al, 2001, Meisenhelder 1977, Warr 1998). Studiens resultat visar att när dessa 
personer befinner sig utanför gruppen riskerar de fortsatt stigmatisering exempelvis av 
polisen. Meisenhelder menar att en person som får stöd av ett nätverk som består av icke 
kriminella ökar möjligheten att skydda sig mot stigmatisering. Det framkommer i studiens 
resultat att det är svårt att utläsa om stigmatiseringen är kopplad till kriminalitet eller andra 
yttre attribut som etnicitet. Däremot kan stigmatiseringen hanteras på samma vis oberoende 
av ursprung.  

Som ett bidrag till forskningen problematiserar denna studie synen på vikten av stöd. Haggård 
et al och Sommers et al menar risken för återfall ökar markant utan stöd från omgivningen. 
Studiens resultat visar att stödet underlättar livsstilsbytet, men det spelar ingen roll hur stort 
stöd en person har om denne inte menar allvar med sitt beslut att avsluta den kriminella 
livsstilen. Som tidigare nämnts handlar det snarare om att det råder en balans mellan 
omgivningens stöd och den personliga viljan att ta sig framåt. Resultatet visar i likhet med 
Farbring att de ex-kriminellas motivation kommer från dem själva och är inget som 
utomstående kan ge dem.  

Utifrån studiens resultat har vi funnit att några av de studier vi tagit del av använder begreppet 
meningsfull sysselsättning på ett relativt snävt sätt (Meisenhelder, 1977, Laub & Sampson, 
2001, Rhodes, 1989, Uggen & Staff, 2001). En sysselsättning, enligt studiens resultat, 
behöver vara meningsfull på så sätt att den utvecklar den före detta kriminelle. Med andra ord 
är det inte sysselsättningen som är självändamålet utan självändamålet kan vara att lära sig 
umgås med andra personer eller att få rutiner i livet. Sysselsättningen behöver anpassas 
utifrån den ex-kriminelles behov. Något som vi funnit som viktigt i sysselsättningen är 
förtroende vilket gör att den ex-kriminelle växer. Denna del liknar vad Meisenhelder menar 
med ökad ansvarskänsla på så sätt att ett ansvar är ett förtroende. För en före detta kriminell 
kan en nyckel till en arbetsplats betyda så mycket mer än en chefsposition, även fast en 
chefsposition är ett slags förtroende.  
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6.3 Resultat kopplat till begreppslig och teoretisk referensram 
Vi gjorde det aktiva valet att utgå ifrån teorier på mikronivå då dessa ligger närmare 
människan än de på makronivå, precis som vårt syfte utgår ifrån människan. Dessa teorier har 
varit till stor hjälp för att förstå och skapa kunskap kring vad det innebär för en person att gå 
ifrån en kriminell livsstil till en mer accepterad livsstil.  

Studiens reslutat visar att de ex-kriminella har sökt sig till grupper och likasinnade för att 
kunna förändra sin livsstil. Detta stämmer överens med de teorier som vi utgått från då de 
menar att människan utvecklas genom interaktion med andra. Resultatet visar att människan 
både är en medveten aktör men även är styrd av den grupp denne inträder i, eftersom denne 
måste rätta sig efter gruppen normer och värderingar. Även detta stämmer väl med vår 
teoretiska och begreppsliga referensram. Studiens resultat visar inte vilket som är viktigast, 
det vill säga om de är omgivningen som styr dem eller de själva som styr. Inte heller teorierna 
kan ge oss klarhet i denne fråga. Vi anser inte heller att det är av relevans att ta reda på vilket 
som styr. Det viktiga är att vara medveten om att båda delarna inverkar på personens 
förändringsprocess.  

Resultatet visar att den ex-kriminelle när denne genomgår en livsstilsförändring är så pass 
medveten att denne inte enbart tar över andras handlings- och tankemönster utan att denne 
aktivt strävar efter att göra detta. Resultatet skiljer sig på denna punkt mot Bourdieu som 
menar att socialiseringen tvingas på människan och blir en naturlig del av denne. Människan 
får ett handlings- och tankemönster, ett habitus. Däremot menar den symboliska 
interaktionismen att socialiseringen sker i samspelet mellan olika människor.   

De ex-kriminella prövar sig fram när de genomgår livsstilsförändringen. Upptäcker de att den 
grupp de vill tillhöra inte alls är som de trott väljer de att lämna gruppen för att prova på en 
ny. Om gruppen som de ex-kriminella vill ingå i inte anser att de ex-kriminella passar in är 
inte längre den ex-kriminella välkomna i gruppen. Hur stort överseende de olika grupperna 
har beror helt och hållet på vilka normen och värderingar som ingår i gruppen. Exempelvis är 
kyrkan och de människor som är knutna till kyrkan mer överseende än andra när de ex-
kriminella. Förvisso kan överseendet vara en del av normen i krykan. Detta liknar Bourdieus 
begrepp fält och hur människan rör sig mellan olika fält för att bli accepterade på dem eller 
för att människan själv ska acceptera fältet. Skulle en ex-kriminell vara tvungen att lämna en 
grupp kommer denne tappa sitt ansikte då denne inte spelar sin roll tillräckligt trovärdigt. 

De ex-kriminella i studien testar olika roller för att se vilken som passar dem bäst, samt vilken 
roll som tas bäst emot av samhället. De använder med andra ord rollutövningen som ett 
verktyg i sin förändringsprocess. De ex-kriminellas rollutövande stämmer väl överens med 
Meads syn på rollutövande. Han menar att rollutövning är grunden till att förstå andra 
människor i det sociala samspelet samt att prova på olika roller. Genom att klara det nya 
samspelet kan de ex-kriminella betrakta sitt Jag. Detta leder till att deras Jag blir medvetet om 
hur de skapar den nya mer accepterade identiteten.  Goffman förhåller sig på ett annorlunda 
sätt än Mead till rollutövningen. Han menar att rollerna i större utsträckning styr människan 
och där människan strävar efter att visa upp idealnormen. De ex-kriminella upplever det som 
att de måste anpassa sig till sin omgivning och det kan ses som ett bevis på att de är styrda av 
rollens ramar. I likhet med Goffman ser vi det som att de ex-kriminella till stor del använder 
sig av roller men resultatet visar att användandet av roller sker på ett mer medvetet plan. De 
kan sägas ge upp sin frihet att vara sig själva för att kunna passa in i den livsstil som de 
strävar efter. Både Mead och Goffmans syn på roller har gett oss större förståelse för hur 
personerna i vår studie använder sig av roller. Resultatet visar att de ex-kriminella behöver 
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prova på olika roller för att nå förståelse för hur omvärlden fungerar. Speciellt då det är en 
helt ny värld de vid sitt livsstilsbyte kliver in i. Då de kliver in i den nya världen tilldelas de 
en roll utifrån den information de själva delger omgivningen. Genom att inta samma roll, på 
ett trovärdigt sätt, blir det lättare att uppfattas som en fullvärdig gruppmedlem.  

Resultatet visar att studiens respondenter fokuserar på målet med förändringen snarare än 
längtar tillbaka till sin gamla identitet. Det vill säga att de ex-kriminella inte har en längtat 
tillbaka till det kriminella livet utan de vill hela tiden nå målet med förändringen. Därför ser 
vi det som olyckligt att Ebaugh väljer att kalla den nya rollen som skapas för ex-rollen i 
hennes teori. Även om hon anser att människan har intagit ny roll. Vi menar att detta kan 
uppfattas som den ex-kriminelle egentligen vill hålla kvar vid identiteten som denne hade, då 
den ex-kriminelle fortfarande definierar sig som ett ex. Den person som definierar sig själv 
som något nytt har i större utsträckning lagt det gamla bakom sig och har ingen större längtan 
efter det som var. Däremot anser vi att Ebaugh rollbegrepp liknar det som vi i studien kalla 
för livsstil. 

Studiens förändringsspiral är produkten av resultatet. Denna förklarar hur männen i studien 
förändrar sin livsstil från en kriminell livsstil till en mer accepterad livsstil. Vi menar att 
männen behöver gå igenom förändringsspiralen men vilka delar de behöver förändra hos sig 
själva beror helt och hållet på hur deras identitet såg ut när förändringen påbörjade. Detta 
skiljer sig från Ebaughs process som är en linjär process och där ett steg måste klaras av innan 
nästa påbörjas. Resultatet visar att Ebaughs olika steg pågår parallellt med varandra under 
hela processen, det vill säga att identiteten förändras så snart en kriminell man börjat fundera 
över ett livsstilsbyte. När Ebaugh delar in sin modell i olika steg i en strukturerad ordning 
antyder det att alla personers process är identiska, vilket strider mot studiens resultat. 
Dessutom har Ebaughs modell en tydlig början och ett tydligt slut vilket vi anser förenklar 
synen på vad de ex-kriminella behöver genomgår för att byta livsstil. 

Studiens reslutat visar att de ex-kriminella tillviss del producerar motiven bakom till 
livsstilsförändringen efter att förändringen startat. Det framkommer att deras motiv 
formulerades i början av provessen. Utan motiven hade männen inte kunnat komma till insikt 
om att de ville byta livsstil. När de ex-kriminella kommit en bit in i förändringsprocessen ser 
vi även att flera orsaker tillkommit som ett sätt för dem att motivera sin fortsatta förändring. 
Det kan handla om händelser som inte gav något större intryck på männen eftersom det var 
händelser som upplevdes som normala i den kriminella världen, men som i efterhand upplevts 
som allvarliga. Becker menar i sin teori att en människa producerar motiven till en 
livsstilförändring efter det att denne påbörjat sin förändring. Orsakerna som produceras i 
efterhand är viktiga för att skapa mening i människan som ändrar livsstils liv. 

6.4 Metodologisk reflektion 
Något vi reflekterade mycket över under själva datainsamlingsprocessen var hur vi själva 
påverkade intervjusituationen. Även om vi, innan själva datainsamlingen, läst in oss på 
hermeneutiken och kände att vi bemästrade den så visade det sig inte vara fallet. Som 
förstagångsförfattare till en c-uppsats kommer det alltid att finnas brister i ens arbete, och för 
våra läsares skull har vi här försökt att lyfta fram dem så tydligt som möjligt. Detta just för att 
läsaren ska få chansen att få en inblick i vad vi faktiskt har gjort.   

Efter varje intervju försökte vi bli medvetna om de brister vi själva stått för i intervjun. Något 
vi märkte var att vi ibland ställde något ledande frågor eller att vi faktiskt missat att lyfta vissa 
trådar som kommit upp i samtalet. Det framgick även på några få ställen att vi inte uppfattat 
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att respondenter missuppfattat oss, eller att vi missuppfattat dem. Detta kan bero på att vi 
stundtals inte varit tillräckligt lyhörda, då lyssnandet är otroligt viktigt för att skapa förståelse. 
Genom att på detta sätt se våra egna brister, blev det lättare vid varje nästkommande intervju 
försöka förbättra de delar vi upplevde som svaga. 

Vi funderade även länge på hur vi skulle göra i de fall där vi redan innan haft en relation till 
respondenterna. Gadamer menar att förståelse kommer ur dialogen och att intervjuer därför 
ska bli till samtal istället för intervjuer. Allt för att vi tillsammans ska komma till en ny 
förståelse. Med Gadamers tankar i bakhuvudet argumenterade vi för och emot att intervjua de 
respondenter vi hade en relation till. Vi kom till sist fram till att studien hade mest att vinna på 
om vi lyckades skapa genuina samtal med studiens respondenter, och att vara extra vaksamma 
så att vår relation inte skulle hindra respondentens uppriktighet. Vi märkte vid ett specifikt 
tillfälle att en respondent inte ville dela med sig av vilken sorts brottslighet han sysslat med. 
Vi tror inte att respondenten hade svarat på frågan oavsett om vi haft en annan intervjuare, 
eftersom vi ändå fått ta del av materialet. Detta var enda gången en respondent valde att inte 
svara på någon fråga. Dessutom var frågor om deras tidigare kriminalitet ämnade som 
bakgrundsfrågor, mer än frågor som hade en vital del av undersökningen.  De bästa samtalen 
kom ur intervjuer med respondenter vi inte hade någon tidigare relation till, vilket delvis kan 
förklaras med att respondenterna från KRIS tidigare deltagit i studier om sin kriminalitet. 

Det finns flera aspekter som kan blir problematiska under en hermeneutisk studie för oerfarna 
forskare. Framförallt under analysprocessen var det viktigt att vara uppmärksamma på att inte 
stressa till nästa del av analysen, innan vi hade skapat ny förförståelse. Tillsammans kunde vi 
kontrollera varandra och genom detta agerande se till att vi inte lämnade en del, innan vi 
skapat ny förförståelse. På så sätt kunde vi hindra undersökningen från att bli felaktig. Vidare 
har vi upplevt att vårt studieområde inte inbjuder till att intervjuer spelas in. Flertalet tilltänkta 
respondenter ändrade sig och ville inte delta i studien när de fick veta att intervjuerna skulle 
spelas in. Vi var redan tidigare medvetna om att just inspelandet av intervjuerna kunde vara 
en känslig punkt, men hade inte räknat med att det skulle få tilltänkta respondenter att avböja 
deltagande i studien. Känsligheten skulle framförallt vara förknippad med likheten av ett 
polisförhör. 

Hermeneutiken är i sig själv mycket filosofisk och abstrakt vilket gör att vi som forskare bör 
se till att studien sprider kunskap. Vi har medvetet valt att inte vara för abstrakta utan hålla 
oss på en nivå där personer som inte har någon större insyn i hermeneutiken ska förstå 
studiens resultat. Skulle detta misslyckas blir resultatet av studien meningslöst eftersom 
hermeneutiken strävar efter att sprida ny kunskap. Utifrån vad våra respondenter delgivit oss 
om sin utbildningsbakgrund (få av dem har studerat på en högre nivå), har vi gjort vårt 
yttersta för att även de ska kunna ta del av våra resultat, utan att förlora den filosofiska 
grundtanken i hermeneutiken. Vi ser det som problematiskt när samhällsforskare riktar sig 
enbart till personer ur samma värld, istället för att göra forskningen rent språkligt tillgänglig 
för en bredare publik.  

6.5 Självkritisk diskussion och förslag på framtida forskningsfrågor 
I debatten om kriminalitet, som vi tar upp i inledningen, höjs röster om hårdare straff för att 
avskräcka människor från att begå brott. Ett exempel på ett land där fängelsestraffen är längre 
än i Sverige är USA. Trots de höga fängelsestraffen fortsätter människor begå brott i USA 
även om de till och med riskerar dödsstraff. Vi anser att högre straff i Sverige inte skulle leda 
till minskad brottslighet. Som studien visar är det andra faktorer som spelar in när en 
människa som levt ett kriminellt liv, avslutar detta liv. Inlåsning på längre tid förhindrar den 
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förändringsprocess som de kriminella måste genomgå för att avsluta sitt kriminella liv. Som 
studiens resultat visar sker förändringsprocessen i interaktion med det konventionella 
samhället, inte finns inom fängelsemurarna. Snarare anser vi att den kriminella identiteten 
förstärks, eftersom den kriminelle i fängelset kommer att fortsätta interagera med andra 
kriminella.  

De kriminella som vill avsluta sitt kriminella liv och bli en del av det konventionella 
samhället, måste anpassa sig efter samhället. Detta beror på att de inte ses som en del av 
samhället. Det är inte bara kriminella som stämplas som avvikare utan samhället har en 
tendens att peka ut människor, som inte passar in, som avvikare. Vi anser att detta beror på en 
brist på förståelse för den som är annorlunda. Dock har vi förståelse för de som är rädda för 
kriminella, eftersom de riskerar att bli brottsoffer. Däremot tror vi att utanförskap som skapas, 
oavsett avvikelsetyp, skulle minska om människor lärde känna varandra. Människor man 
känner tenderar man att vara mer överseende mot.  

Vi båda har växt upp i socialt utsatta områden där det även bott människor med kriminalitet 
som sysselsättning. Detta har gett oss en annorlunda bild av kriminella än den vedertagna. För 
oss har det lett till större öppenhet gentemot de människor vi mött under arbetet med denna 
studie, då vi är medvetna om att det som skiljer oss åt är våra handlingar, normer och 
värderingar. Öppenheten har hjälpt oss att möta dem som subjekt istället för objekt.  

Under arbetets gång har det visat sig att vår förförståelse förändrats på flera plan. Inte bara 
som redovisats i resultatet, utan även hur vi såg på gruppen. Vår förförståelse sa oss att de 
personer vi mött inte skulle vara lika öppna och reflekterande som de visade sig vara. Vi 
trodde inte heller att de skulle vara så ödmjuka som de visade sig vara, utan att deras tidigare 
beteendemönster skulle finnas kvar i större utsträckning. En anledning till detta kan vara att 
de kriminella vi mött tidigare i våra liv varit aktivt kriminella, utan att ha genomgått någon 
förändringsprocess.  

Något vi är medvetna om är att studiens förändringsmodell är lik den hermeneutiska spiralen. 
I den hermeneutiska spiralen går man från helhet till del till helhet och där förförståelsen hela 
tiden förändras. Studiens modell utgår på samma sätt från att de kriminella män som 
genomgår förändringsprocessen, hela tiden bygger upp de olika delarna, vilka i sin tur skapar 
en helhet. Denna helhet är i sig beroende av uppbyggnaden av de olika delarna. Som vi 
tidigare nämnt är varje mans förändring unik, vilket kan ses som att deras unika förförståelse 
påverkar förändringen. Likheten mellan dessa spiraler kan bero på att vi inte medvetandegjort 
den påverkan som hermeneutiken haft på oss, vilket kan ha lett till att vi sett på materialet på 
ett specifikt sätt. För att underlätta denna medvetandegörning borde vi ha haft med 
exempelvis Gadamers hermeneutiska tankar i den teoretiska och begreppsliga referensramen. 
I efterhand ser vi att detta skulle ha kunnat stärka våra tolkningar och gjort dem tydligare.  

Ytterligare en aspekt, som kan ha påverkat studiens resultat, är att vi inte skilt missbruk och 
kriminalitet åt. Vi kan med andra ord inte säga ifall missbruket har varit en produkt av 
kriminaliteten eller vise versa. Vi kan inte heller med säkerhet säga att resultatet hade sett 
annorlunda ut om missbruk och kriminalitet hade skilts åt. Resultatet har visat att kriminalitet 
och missbruk ofta gått hand i hand, samt att de med missbruksproblem haft en liknande 
förändringsprocess som de utan. Hade vi lyft dessa frågor i större utsträckning i mötet med 
våra respondenter, hade vi kanske fått ett resultat som sett annorlunda ut.  

Vi anser att det skulle vara intressant för framtida forskning att genomföra jämförelsestudier 
mellan dem som avslutat sin kriminella bana och inte haft några missbruksproblem, och dem 
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som haft missbruksproblem. Ytterligare ett intressant upplägg för framtida forskning kunde 
vara att jämföra skillnader mellan kvinnor och män i förändringsprocessen. Studiens resultat 
visar att de män vi intervjuat har kommit olika långt i förändringsprocessen, vilket skulle göra 
det intressant att fortsätta följa denna grupp under en längre tid. Ett annat alternativ skulle 
vara att göra en ny studie med ett större urval som levt ett liv utan kriminalitet under längre 
tid än de i vår studie.  

Slutligen vill vi belysa något vi fått ytterligare bevis för under arbetet med denna studie. Det 
handlar om vikten av att vara medveten om sin egen förförståelse. Vi kan inte förändra vår 
syn på andra människor om vi inte är medvetna om den förförståelse vi har, hur den styr våra 
tankar och känslor. Vår förförståelse kan inte heller förändras så länge vi inte vågar möta det 
okända, utan fortsätter lyssna på vad förförståelsen säger oss. Därför är det viktigt att vi, i 
våra fortsatta liv, gör vårt yttersta för att behålla denna medvetenhet.  
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Bilaga 1: intervjuguide 
Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

- Hur gammal är du? 
- Hur längesen är det du bestämde dig för att avsluta din kriminella bana? 
- Vill du berätta lite om ditt liv som kriminell?  

Orsaker till insikten 

- Berätta om när du bestämde dig för att avsluta den kriminella banan.  
- Hur gick dina tankegångar då? 
- Vad var det som hände under den här tiden i ditt liv? 

Personligresa 

- Kan du jämföra din personlighet nu med den som du hade som kriminell? 
- Om du ser det som en resa kan du beskriva delarna på den resan? 
- Kan du beskriva vilka svårigheter du råkar ut för i den här resan? 

Stöd från omgivningen 

- Kan du beskriva hur din omgivning reagerat under processen?  

Sysselsättning 

- Kan du beskriva hur dina dagar sett ut efter det att du att bestämde dig för att lämna 
det kriminella livet? 
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Bilaga 2: missivbrev 
Missivbrev 

Vi är två studenter som studerar det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola. Vi närmar oss vår examen och ska nu skriva vår C-uppsats i Sociologi. Denna 
intervju utgör en del av underlaget för vår uppsats. 

Uppsatsen ämnar undersöka vilka steg som en människa upplever att denne måste genomgå 
för att lämna ett kriminellt liv. Den kunskap denna intervju inbringar kommer öka förståelse 
för vilka steg och svårigheter en kriminell möter på resan ut ur kriminaliteten. 

Du deltar helt frivilligt i denna studie, vilket innebär att du inte behöver svara på en fråga om 
du inte skulle vilja det. Du kan även avbryta intervjun när du så skulle vilja. Skulle du efter 
intervjun ångra ditt deltagande kan du närsomhelst kontakta oss för att få ditt intervjumaterial 
borttaget ur studien. 

Vi kommer att spela in hela intervjun med hjälp av en diktafon. Denna ljudfil kommer ingen 
annan än vi ta del av och allt material från intervjun Under intervjutillfället kommer vi att 
spela in samtalet med hjälp av diktafon. Ljudfilen kommer därefter förvaras på en säker plats 
där obehöriga inte kan få tillgång till den. Utöver detta kommer även allt material behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär att ditt deltagande är fullständigt anonymt då alla kännetecken 
kommer tas bort ur materialet innan det används i uppsatsen eller lämnas till någon 
utomstående. Det är bara vi författare som kommer att veta vem som deltagit och vem som 
sagt vad i studien. Dessutom kommer ljudfilen att raderas när uppsatsen är inlämnad. 

Studiens resultat kommer att redovisas både muntligt och skriftligt på Mälardalens högskola. 
Om du så skulle vilja kommer vi skicka den slutgiltiga uppsatsen till dig. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar angående detta 
arbete. 
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