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En hårfin linje mellan liv och död 
Om före detta kriminellas vändpunkt i livet 

 
Jessica Larsson och Therese Sjöstedt 

 
 

Denna studie vill ge större inblick och förståelse för individen 
bakom den kriminella stämpeln, samt bringa insyn i dessa 
individers egna tankar om sina kriminella handlingar och 
kampen ut ur kriminaliteten. Avsaknaden av tron på att 
personliga livshändelser sker utifrån egna handlanden, där 
personen istället agerar passivt offer i sitt liv är något som 
återfinns hos interner. Motsatsen till detta är personer som tror 
på sitt eget handlande, det vill säga internal locus of control. 
Denna uppsats belyser kriminellas bakgrundshistoria till 
uppbrottet ur den kriminella livsstilen med fokus på locus of 
control, vändpunkter och framtidsperspektiv. Tio personer 
deltog, varav åtta män och två kvinnor i enskilda 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att majoriteten 
förklarade sin kriminalitet med yttre faktorer. De nådde 
vändpunkten när rädslan för att förlora sitt liv eller sina 
närstående blev för stor. Nio av tio ser nu långsiktigt på sin 
framtid till skillnad från förr. 
 
Keywords: locus of control, turning point, crime, future 
perspectives, x-convicts 

 
 

 
 

I dagens mediala samhälle utmålas ofta kriminella som kallsinniga individer utan 
känslor, åtminstone de grövre brottslingarna. Även om dessa individer kan begå 
fördömliga handlingar är det verkligen en helt sanningsenlig bild allmänheten får ta 
del av? Denna studie ämnar gå bortom den uppmålade bilden av kriminella för att 
undersöka vad som kan tänkas finnas på andra sidan genom att intervjua tio före detta 
kriminella individer och ta del av deras egna upplevelser och tankar om sina 
handlingar och ageranden. Det finns olika teorier som presenterats som ämnar försöka 
att förklara kriminalitet. General theory of crime och Life course theory är två 
rivaliserande kriminologiska perspektiv som ämnar förklara individers benägenheter 
till att begå brott. General theory of crime hänvisar till interna mekanismer av 
självbehärskning som exempelvis impulsivitet (Bender, Tripodi, Aguilar, & 
Thompson, 2010, Gottfredson & Hirschi, 1990) medan Life course theory istället 
hänvisar till externa mekanismer, såsom exempelvis skola, anställning och äktenskap, 
så kallade sociala band (Bender et al., 2010, Cullen & Agnew, 2006, Sampson & 
Laub, 1990). En annan teori som söker förklara de blandade resultaten i avseende på 
sambandet mellan låg självbehärskning och olika typer av brott är teorin som 
psykologer har identifierat som ett kontrasterande, men ändå inte helt orelaterade, 
personlighetsdrag som beskrivs som en önskan - om - kontroll (Burger & Cooper, 
1979), eller den allmänna önskan att ha kontroll över vardagliga händelser i livet. 
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Även det två teoretiska begreppen locus of control och vändpunkten kommer att 
beskrivas och därefter relateras till den aktuella studien som presenteras i detta arbete.  
 
 
General theory of crime 
 
Enligt Gottfredson och Hirschis teori (1990) general theory of crime, härstammar alla 
brottstyper från låg självbehärskning, teorin innebär med andra ord att 
självbehärskning minskar sannolikheten för involvering i brottsligt beteende. Låg 
självbehärskning är en egenskap som utvecklas i den tidiga barndomen till följd av 
föräldrarnas undermåliga socialisation av sina barn (Gottfredson & Hirschi, 1990), 
föräldrar som däremot utvecklar prosociala relationer med sina barn och utdelar 
passande straff för avvikande handlingar hjälper sina barn att utveckla 
självbehärskning (Akers & Sellers, 2004). När självkontrollen är etablerad kommer 
den att vara stabil livet igenom och resultera i minskad sannolikhet för avvikande 
handlingar. Även etablerad låg självkontroll kvarstår genom individens liv 
(Gottfredson & Hirschi, 1990). Barn med högre internaliserade mekanismer av 
självbehärskning har en större benägenhet att förstå långsiktiga konsekvenser av sitt 
handlande än individer med låg självbehärskning (O’Connell, 2003). Individer med 
låg självbehärskning karaktäriseras genom ett risksökande beteende, preferens för 
fysiska i motsats mot mentala uppgifter, förlitande på icke verbal kommunikation, 
kortsynthet, impulsivitet och volatilt/svängande humör.  Utgångspunkten för teorin är 
att låg självkontroll och möjligheter samverkar för att öka sannolikheten för kriminella 
och analoga verksamheter. Alla brott, oavsett vem som begår de eller hur de begås, är 
helt enkelt ett sätt att tillfredsställa sitt eget egenintresse (Gottfredson & Hirschi, 
1987). 
 Många empiriska tester av Gottfredson och Hirschis teori ger stöd för påståendet att 
låg självbehärskning står för individuella variationer i brott. Låg självbehärskning har 
uppvisat signifikanta resultat relaterat till ett brett spektrum av kriminella och liknande 
beteenden inklusive: rökning, skolkning, droganvändning (Stylianou, 2002 ), rattfylleri 
(Keane, Maxim, & Teevan, 1993, Piquero & Tibbetts 1996), avsikter att snatta 
(Piquero & Tibbetts, 1996), fängelseöverträdelser (Kerley, Hochstetler, & Copes, 
2009), och andra mer allmänna handlingar av våld och bedrägeri (Grasmick, Tittle, 
Bursnik, & Arneklev, 1993). Dock är självbehärskning ej den enda faktorn för 
prediktion av kriminella och avvikande aktiviteter (Pratt & Cullen, 2000). Teorin 
sammanbinder ej hur de individer som uppvisar självbehärskning i andra aspekter av 
livet ej kan motstå viljan att förbryta (Benson & Moore, 1992). Därutöver negligerar 
det ett potentiellt viktigt motiv för felande som upprepade gånger identifierats, 
nämligen rädslan för att misslyckas och för att skydda sin relativa position i livet 
(Benson & Moore, 1992, Piquero, 2012).  
 
 
Life course theory  
 
Life course teorin hävdar att vägar mot en kriminell livsstil främjas av avsaknaden av 
strukturer, rutiner och informella sociala kontroller (Sampson & Laub, 1990).  Målet 
med teorin är att förstå stabiliteten och förändringarna i kriminellt beteende och 
samtidigt inse vikten av stora livsförändringar/livsövergångar (Akers & Sellers, 2004). 
Signifikanta händelser som anställning, giftermål, och utbildning kan ha uttalade 
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effekter på ett kriminellt beteende (Horney, Osgood, & Marshall, 1995; Sampson & 
Laub, 1993; Simons, Johnson, Conger, & Elder, 1998; Uggen, 2000; Warr, 1998).  
Länkar till sociala band, som exempelvis jobbstabilitet och äktenskap har påvisats vara 
signifikant relaterade till förändringar i vuxen kriminalitet (Sampson & Laub, 1993).  
Exempelvis verkar arbete vara en sådan länk för lagöverträdare över 26 års ålder och 
maximerandet för deltagande i förvärvsarbete minskar involveringen i kriminella 
aktiviteter (Uggen, 2000).  Äktenskap har även visat sig vara den särskiljande faktorn 
mellan de som avstår från kriminellt beteende och de som återfaller (Benda, Toombs, 
& Peacock, 2003).  Trots att flertalet studier indikerar att unga män som ingår 
äktenskap är mer benägna att motstå kriminella involveringar än ogifta unga män 
(Benda et al., 2003; Horney et al., 1995; Sampson & Laub, 1990; Warr, 1998) påvisar 
andra studier att äktenskap ej minskar det kriminella beteendet (Bender, Tripodi, 
Aguilar, & Thompson, 2010, Farrington, 1989).  Slutligen har även utbildning påvisats 
kunna relateras till kriminellt beteende (Benda et al., 2003), detta genom att brottsliga 
ungdomar som är inskrivna i skolan har en större benägenhet att stå emot brottslig 
verksamhet än de ungdomar som ej är inskrivna. Utbildningsprogram har även visat 
sig reducera sannolikheten för framtida gripanden (O’ Connell, 2003).  
 
 
Önskan om kontroll 
 
Individer med hög önskan- om - kontroll tenderar att vara påstridiga och aktiva genom 
att försöka påverka andra när det är fördelaktigt för dem själva. Dessa personer 
försöker undvika att misslyckas genom att använda sig av manipulation, söker sig 
oftare till ledarskapsroller, samt tillskriver framgångar till interna faktorer så som 
exempelvis skicklighet, och misslyckanden till yttre faktorer som exempelvis otur 
(Piquero et al., 2005). 
 Önskan - om – kontroll relaterar för vissa individer till högre nivåer av prestation 
och förmåga att reagera på utmanande situationer med större ihärdighet (Burger 1985). 
Enligt Burger kan dock samma egenskaper som underlättar prestationen även komma 
att bli en belastning, och en individ med höga nivåer för önskan om kontroll kan 
komma att involvera sig i beteenden som så småningom kommer att visa sig vara 
ineffektiva. Vidare påpekade Burger att individer med höga nivåer av önskan om 
kontroll möjligtvis också kan vara drabbade av en ”illusion av kontroll” där deras 
tendens att tillskriva framgångar till interna faktorer resulterar i att de överskattar sin 
förmåga av vad de faktiskt kan påverka. Det innebär med andra ord att, beroende på 
situationen, samt den nivån av önskan om kontroll individerna besitter kan 
karaktärsdraget relateras till både positiva, negativa och rent av skadliga beteenden. 
 Forskning har funnit samband mellan önskan om kontroll och general theory of 
crime, då dessa två teorier påvisar en liknande påverkan på brottsligt beteende. Både 
individer med låg självbehärskningskontroll och individer med önskan om kontroll är 
benägna till riskfyllda beteenden (Piquero et al., 2005). För en person med låg 
självbehärskning innebär ett riskfyllt beteende att inte överväga konsekvenser och 
resultat av sina handlingar (Gottfredson & Hirschi, 1990), för en individ med önskan 
om kontroll innebär det däremot att dessa personer har skapat en illusion om att de har 
kontroll över alla situationer, även de som styrs utav slumpen (Burger, 1992). Ett 
annat sammanhang är att individer med bristande självbehärskning är ute efter att 
tillfredsställa en omedelbar lust och personer med önskan om kontroll uppvisar 
liknande brottsliga beteenden, men deras motiv är istället att förhindra misslyckande 
och upprätthålla en känsla av kontroll (Piquero et al., 2005). Resultaten av dessa 
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studier påvisar att individer med en hög nivå av önskan om kontroll är mer 
framtidsinriktade, men att de dock har ett liknande här och nu tänk som personer med 
bristande självbehärskning när det gäller upprätthållandet av denna kontroll. 
Avslutningsvis har båda dessa typer av individer en bristande förmåga att bedöma om 
det föreligger mer lämpliga alternativa sätt att ta hänsyn till rörande deras 
handlingsaktioner (Piquero et al., 2005). 
 
 
Locus of control 
 
Det första begreppet som kommer belysas i denna studie och ställas i relation till de 
före detta kriminellas upplevelser är locus of control. Detta begrepp som myntades av 
Rotter (1966) handlar om uppfattningen om var kontrollen över en viss situation är 
lokaliserad. I denna studie kommer begreppet benämnas som kontrollfokus. Det 
existerar två olika typer av kontrollfokus, intern samt extern, dock är ingen individ en 
renodlad intern respektive extern personlighetstyp, utan en blandning av de båda. 
Intern kontrollfokus innebär att individen själv anser sig ha kontroll över utgången av 
en viss situation och extern innebär att individen upplever att kontrollen ej finns hos en 
själv utan hos omgivningen eller utanför sin egen makt, såsom tur/otur eller ödet. 
Kontrollfokus är en central del i planeringen av en individs handlingar och beteenden i 
olika situationer. 
 För att en individ framgångsrikt ska kunna hantera allvarliga problem måste denne 
vara förmögen att objektivt kunna beskriva dessa, generera en lista över alternativ och 
välja det alternativet som är effektivast för att sedan implementera och genomföra det 
alternativet med skicklighet och ihärdighet (Zamble & Porporina, 1990). Tron på 
effektiviteten av ens egna handlingar verkar vara en förutsättning för detta. Denna 
övertygelse tycks dock saknas hos många av dem som sitter i fängelse, de ser istället 
sig själva som passiva offer för sin omgivning och livshändelser. Tron om att 
personliga livshändelser är ett resultat av antingen ens egna handlingar (internt 
kontrollfokus) eller ett resultat av andra utomstående krafter (externt kontrollfokus) 
ligger till grund för kontrollfokuskonstruktionen (Rotter, 1966) och kan på så sätt ses 
som en indikator på förväntade framtida beteenden. Det kan ses som att individer som 
anser att det egna beteendet har en avgörande inverkan på utfallet av en viss situation 
är mer benägna att manifestera normativa beteenden än de som besitter en extern 
kontrollfokus (Blatier, 2000).  Internt kontrollfokusorienterade förbrytare rapporterar 
lägre nivåer av ängslighet och depressivitet, uppvisar lägre aggressivitetsnivåer 
(Zamble & Porporino, 1988). Det är även mer sannolikt att dessa personer utnyttjar 
möjligheterna till sysselsättning- och utbildningsprogram som erbjuds på anstalterna 
vars syfte är att underlätta övergången tillbaka till samhället (Groh & Goldenberg, 
1976, Hunter, 1994). Ny forskning tyder på att kontrollfokus, som tidigare 
uppmärksammats som en stabil egenskap istället skiftar beroende på vardagliga 
händelser som varierar på en daglig basis. Dessa resultat ger belägg för ett socialt 
inlärningsperspektiv av utveckling och underhåll av individens känsla av kontroll och 
föreslår att kontrollfokus i framtida forskning ej enbart bör betraktas som en stabil, 
utan även en varierande egenskap (Ryon & Gleason, 2014).  
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Vändpunkten 
 
Det andra begreppet som kommer att belysas i denna studie är vändpunkten, dock 
finns det väldigt begränsad forskning om detta. Den mest kända definitionen 
rubricerades av Laub och Sampson (1993). De syftade på att majoriteten av kriminella 
som erfar en vändpunkt upplever det som en process som sker över tid och inte i 
samband av ett ihållande abrupt tillfälle. Vändpunkten utgörs av förändringar i 
personens livsbana, vilket resulterar i att denne förändrar sitt sätt att handla. Det är 
ytterst sällan som militärtjänst, bostadsförändringar, att skaffa ett arbete eller att gifta 
sig är orsaken till avståndstagandet från kriminaliteten. Dessa förändringar kan dock 
under specifika omständigheter leda till andra mer avgörande förändring som i 
längden kan resultera i att vändpunkten sätts i process (Carlsson, 2011). 	  
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att belysa före detta kriminellas subjektiva upplevelser av vägen 
ut ur en kriminell livsstil med fokus på begreppen locus of control, vändpunkten och 
deras framtidsperspektiv.  
 
1. Hur har locus of control influerat de kriminellas liv?  
2. Vad ledde fram till uppbrottet från en kriminell livsstil?  
3. Hur ser de före detta kriminellas framtidsperspektiv ut? 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Respondenterna som denna studie bygger på är medlemmar i någon av de två ideella 
föreningarna KRIS (Kriminellas revansch i samhället) eller X-CONS. Dessa två 
organisationer drivs av före detta kriminella och missbrukare, vars mål är att hjälpa 
nyligen frisläppta personer genom att försöka få in dem i samhället igen, så att dem 
inte återfaller i kriminalitet eller missbruk. KRIS har funnits sedan år 1997 och X-
CONS föddes som en utbrytning ur KRIS år 2008. Båda organisationerna huserar i 
flera delar av Sverige.  
Deltagarna	  utgjordes	  av	  tio	  före	  detta	  kriminella	  som	  tidigare	  levt	  en	  kriminell	  livsstil,	  

men	   som	   nu	   brutit	   sig	   ur	   denna	   och	   anammat,	   samt	   arbetar	   aktivt	   för	   att	   behålla	   en	  
hederlig	   livsstil.	   Individerna	   handplockades	   från	   två	   olika	   organisationer,	   KRIS	   och	   X-‐
CONS,	  detta	  gjordes	  genom	  att	   författarna	  bestämde	   träff	  med	  organisationerna,	  väl	  på	  
plats	  tillfrågades	  de	  närvarande	  om	  deras	  bakgrund	  för	  att	  fastställa	  ifall	  de	  passa	  in	  på	  
profilen	   som	   söktes,	   det	   vill	   säga	   individer	   med	   en	   kriminell	   bakgrund	   och	   ej	   enbart	  
missbruksproblematik.	   Deltagarna	   som	   valdes	   ut	   bestod	   av	   åtta	   manliga	   och	   två	  
kvinnliga	   deltagare,	   vilka	   representerade	   olika	   åldersgrupper,	   brottstyper,	  
utbildningsnivåer,	   etniciteter	   samt	   civilstånd.	   Detta	   för	   att	   få	   en	   stor	   bredd	   och	   ett	  
heterogent	   urval.	   Åldern	   varierade	   mellan	   tjugosex	   upp	   till	   sextiofem	   år	   och	   de	   olika	  
brottstyperna	   varierade	   från	   skattebrott,	   narkotikabrott,	   våldsbrott,	   samt	  mord	   (dömd	  
mot	   sitt	   nekade).	   Utbildningsnivån	   varierade	   från	   endast	   grundskoleutbildning	   till	  
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avslutad	   högskoleutbildning.	   Ingen	   ersättning	   utgick.	   Dock	   fick	   organisationen	   en	  
symbolisk	  present	  som	  tack	  för	  deras	  medverkan.	   
 
 
Material och procedur 
 
Organisationerna kontaktades inledningsvis via mail med förfrågan om intresse att 
delta i studien, de (organisationerna) fick även vid detta tillfälle information om syftet 
med studien, att det som studien ämnade undersöka var före detta kriminellas 
subjektiva upplevelser av att bryta sig ur en kriminell livsstil, att det var frivilligt att 
delta samt att de, om de ville, kunde avbryta närhelst som under studiens gång. De 
blev även informerade om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att det 
enbart skulle komma att användas i forskningssyfte. Vidare förklarades att längden på 
intervjuerna skulle uppgå till cirka en timme, samt att de skulle komma att bandas för 
att sedan förstöras efter avslutad studie. Mailet följdes upp av telefonsamtal för vidare 
information och därefter bokades tidpunkter för intervjuerna in. Intervjuerna hölls i en 
miljö som respondenterna själva valt, i detta fall på organisationernas egna kontor i 
Stockholm. 
 Studiens fokus låg på att försöka skapa en förståelse för respondenternas 
erfarenheter och upplevelser av att leva med, men framförallt att bryta sig ur en 
kriminell livsstil och vändpunkten som ledde fram dit, samt hur deras 
framtidsperspektiv har förändrats under periodens gång. Studien genomfördes med en 
hermeneutisk ansats med semistrukturerade intervjuer. Empirin var tänkt att bygga på 
ett induktivt tillvägagångssätt varpå trattekniken användes genom att starta upp 
intervjuerna med öppna frågor som stegvis fokuserades beroende på vilken 
information som framkommit via de öppna frågorna. Undersökningsledarna inledde 
intervjun genom ett muntligt sammanfattande om de forskningsetiska aspekterna och 
samtycket. Dessa villkor accepterades av samtliga deltagare. Materialet som användes 
bestod av undersökningsledarnas intervjuguide, informationsblad med 
kontaktuppgifter, samt mobiltelefon för inspelning av samtalen.  
 Deltagarna blev under intervjuns inledningsskede ombedda att berätta om sin 
kriminella bakgrund för att författarna på så sätt skulle kunna få en bakgrundsbild till 
vad som föranledde den kriminella livsstilen och hur respondenternas kontrollfokus 
tidigare såg ut och eventuellt har förändrats över tid. Därefter ombads även 
respondenterna att beskriva om upplevelsen av, och anledningen till att bryta sig loss 
från denna livsstil, samt hur deras aktuella framtidsperspektiv ser ut idag jämförelsevis 
med hur det såg ut då vid det tidigare tillfället. Följdfrågor ställdes under intervjuernas 
gång för att uppmuntra respondenterna att fördjupa och utveckla sina svar, vilket 
krävde ett aktivt lyssnande och upprätthållande av en attityd med maximal öppenhet 
från intervjuarnas sida. Respondenterna blev ombedda att inleda med att berätta om 
sin kriminella bakgrund för att sedan fokuseras mer med hänsyn till frågeställningen 
om deltagarnas kontrollfokus med frågor som exempelvis, ” Vad upplever du var 
anledningen till att du hamnade i en kriminell livsstil?”. Respondenterna blev även 
ombedda att berätta om de upplever att deras förmåga att kontrollera sin egen situation 
har förändrats från dåtid till nutid.  För att besvara frågeställningen som rörde 
deltagarnas vändpunkt från en kriminell livsstil till en livsstil på rätt sida av lagen 
ställdes frågor som exempelvis, ”Hur kommer det sig att du började reflektera över din 
livssituation?” och ” Vad upplever du var anledningen till att du inte återgick till en 
kriminell livsstil?”. För att besvara frågeställningen rörande framtidsperspektivet 
användes frågor som exempelvis, ” Hur har din framtidssyn förändrats idag i 
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jämförelse med tidigare?”. Intervjuguiden följdes till viss del med avvikelser för 
uppföljningar och klargöranden samt prioritering med hänsyn till tidsåtgången.  
 Då respondenterna berättelser i stor omfattning skiljer sig åt, samt deras vilja av hur 
mycket de ville dela med sig utav så varierade längden på intervjuerna. Majoriteten av 
intervjuerna, det vill säga sex stycken, varade i genomsnitt 60 minuter, två stycken 
cirka 30 minuter, samt resterade två på cirka två timmar.  Efter intervjuernas avslut 
säkerhetsställde intervjuarna att respondenterna mådde bra och frågade ifall de hade 
något att tillägga. Därefter avrundades intervjuerna och respondenterna tackades för 
sin medverkan.  
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket genomfördes med hjälp av iteration 
mellan några sekunders uppspelning. Den totala mängden transkriberad text 
resulterade i 128 sidor där det genomsnittliga sidantalet var 12.8. Analysen utfördes i 
enlighet med kvalitativ innehållsanalys. Först lästes intervjuerna, som tilldelats varsin 
kod, igenom i sin helhet i kronologisk ordningsföljd och därefter delades var och en av 
dessa in i innehållsområden relaterat till frågeställningarna, en sortering där överflödig 
information sorterades ut. Dessa innehållsområden kodades, därefter 
meningskoncentrerades intervjuerna till cirka 2000 ord vardera genom att 
upprepningar, tids- och rumsangivelser, kvantitativa angivelser samt annan 
information som ej ansågs vara väsentligt för syftet avlägsnades. Därefter delades 
ämnesområdena in i meningsenheter och kortare stycken kondenserades till enstaka 
meningar, dock enbart så pass mycket att meningsinnehållet fortfarande kunde 
bibehållas. Meningskoncentreringen och textreduceringen resulterade i tre listor för 
varje intervju, en för varje frågeställning med det mest centrala innehållet. I steget 
därpå sammanfördes samtliga intervjuers listor med varandra så att det bildades tre 
kompletta gemensamma listor. Det sammanlagda antalet teman funna efter denna 
fusion var 167 på kontrollfokus, 102 på vändpunkten och 42 på framtidsperspektiv. 
Därefter granskades vilka teman som förekom i samtliga intervjuer eller upprepande 
gånger och hos hur många av deltagarna.  
 Vidare abstraherades materialet, vilket resulterade i en reducering av teman som 
slutligen blev på 11 stycken för kontrollfokus, 7 för vändpunkten och 6 stycken för 
framtidsperspektivet, vilket resulterade i totalt 24 teman. Till dessa teman skapades 
subteman som utgjordes av de beståndsdelar som undersökningsledarna fann i 
intervjuerna och som tillsammans omvandlades till de slutgiltiga temana. Subtemana 
kontrollerades genom ett interbedömarreliabilitetstest varpå de slutgiltiga temana 
skapades efteråt med bakgrund av detta. Därefter skapades tabeller för varje 
frågeställning som inkluderade dessa subteman, teman, samt kategorin kontrollfokus, 
extern eller intern, och även koncentrerade meningsenheter där det även framkommer 
från vilken intervju meningsenheten är hämtad. Detta för att påvisa hur väl materialet 
från de tio olika intervjuerna har använts. För varje steg kodades materialet, detta för 
att uppnå total spårbarhet. För att säkerhetsställa att det framtagna resultatet tolkats 
korrekt utifrån de material som utvunnits ur intervjuerna tillfrågades två objektiva 
studiekamrater inom samma ämnesområde för att utföra ett 
interbedömarreliabilitetstest. Detta för att öka trovärdigheten i resultatet och för att 
minska risken för att resultatet färgats av vår förförståelse. 
Interbedömarreliabilitetstestet utfördes följande; de två tillfrågade studiekamraterna 
fick ett papper där majoriteten av tabellraderna var tomma. Den första tabellraden i 
vågrätriktning markerade de tio intervjuerna, samt den första tabellraden i 
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lodrätriktning stod för de teman som författarna återfunnit i de tio intervjuerna. De 
båda studiekamraterna till författarna ombads sedan att fylla i ett kryss i den ruta för 
varje intervju där de ansåg att ett visst tema återfanns. Vid jämförandet av författarnas 
tabell och deras studiekamraters tabell visade det sig att de båda resultaten 
överensstämde till 89%, vilket tyder på att resultatet är tillförlitligt. 

 
 

Resultat 
 
 
Studien var inriktad på att undersöka före detta kriminellas upplevelser av att bryta sig 
ur en kriminell livsstil där fokus låg på att undersöka hur respondenternas 
kontrollfokus har sett ut tidigare och hur det eventuellt har förändrats, vad som ledde 
fram till beslutet att bryta livsstilen, samt jämföra hur respondenternas 
framtidsperspektiv ser ut i dagsläget i jämförelse med tidigare. Deltagarna fick tid till 
eftertanke och att avsluta och utveckla sina svar vilket gjorde det möjligt för 
information som låg i periferin av ämnet att komma med i materialet. Detta bidrog till 
att utöka informationen och skapa en berikad helhetsbild av respondenternas 
berättelser och deras individuella situation. Strukturen som presenteras i denna studie 
är ett resultat av författarnas insamling, bearbetning och tolkning av det empiriska 
materialet som beskrivs nedan. Parenteserna i tabellerna visar antalet respondenter 
som i sina intervjuer har uttryckt sig på ett sådant sätt som kan härledas till 
kategorierna. Citaten som förekommer är återgivna i en mer skriftspråklig form för att 
bringa ökad läsbarhet och inga namn på deltagarna nämns av konfidentialitetsskäl. 
Talspråksmässiga ord har till viss del avlägsnats för att öka läsbarheten. 
  
 
Locus of control  
 
Denna kategori innehåller uppgifter om respondenternas egna uppfattningar om var 
kontrollen över deras kriminella livsstil är, och var, lokaliserad, det vill säga 
uppfattningen om huruvida respondenterna själva anser att de har/hade kontroll över 
utgången eller om utgången finns/fanns utanför deras egen makt, samt hur deras 
kontroll ser ut i dagsläget. Kategorin visar hur respondenternas konrollfokus har sett ut 
tidigare samt hur den eventuellt har förändrats över tid och uppbrottet från den 
kriminella livsstilen. Se översiktlig sammanfattning i Tabell 1 och i Tabell 2. 
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Tabell 1 
Kontrollfokus under kriminell livsstil	  

 
 
Makt. Det första temat makt handlar om möjligheten att efter egen vilja fatta beslut 
som verkställs eller att utöva makt. Detta förutsätter att det finns minst två parter, ena 
har en position eller resurser som ligger över den andra, där den ena begär något och 
den andra uppfyller denna begäran, premissen är att den ena parten är beroende av den 
andra för att makt ska kunna utövas. Beroendet kan variera till karaktären och i vissa 
fall kan den ena parten framkalla detta förhållande. Att detta är en central komponent 
framkommer i intervjuerna genom att respondenterna berättar att de inte tillät att 
någon förminskade dem och att de krävde respekt från andra genom att statuera 
exempel och för att inte andra skulle försöka bedra dem. Vidare framkom det även att 
status var ett sätt för de före detta kriminella att utöva makt på det sättet att de var 
välkända inom de rätta kretsarna och att de hade mycket pengar vilket gav dem status 
och på det sättet en viss makt. 
 
”…tyckte det var skithäftigt, med detta eskalerade även våldet för att det var folk som försökte blåsa 
mig och testa mina gränser. Då fick jag statuera vissa exempel om man säger så bara för att inte andra 
skulle försöka med mig.”  
 
”Det var ingen som skulle sätta sig på mig… Det kanske var fel sorts respekt egentligen, man krävde 
respekt istället för att förtjäna den.” 
 
”… Alla visste vem jag var… jag hade pengar, man hade en viss status…” 
 
 Bedöva känslor. Det andra temat syftar till respondenternas berättelser om ett behov 
av att bedöva sina negativa och plågsamma känslor då de upplevts som alltför 

Koncentrerad meningsenhet Subtema Tema                         
Välkänd i området, statuera  
Exempel, hade mycket pengar (5) 

Respekt/status Makt  

Kvaddad själsligen och stängde av 
med droger ( 8) 

Ångest, slippa känna Bedöva känslor  

Kunde inte bryta hur jag än försökte, 
fick ingen ärlig chans. (6) 

Försökt bryta utan att lyckas, 
återfall i gamla beteenden 

 
Utebliven framgång 

 

Fast i skiten ( 3) Droger/alkohol/sex/kriminalit
et 

Missbruk  

Gick runt med pistol och skottsäker 
väst, var rädd att dem skulle knäppa 
mig. (7) 

Påfrestning, ängslan/fruktan Stress  

Hade egentligen ingen kontroll alls 
(10) 

Tappa kontroll Känsla av ohanterlighet  

Fick konstant leva i skam (2) Samvete Skam  

Hade en ganska lugn uppväxt, trygg 
barndom. ( 4) 
 
Det var inget konstigt att vara 
kriminell i min familj. Morsan 
träffade en ny kille som 
misshandlade mig. (1) 

Lugn, trygg, ”normal” 
uppväxt. 
 
Tuff uppväxt, otrygg, 
problematisk, utanförskap, 
samhörighet. 
 

Uppväxt  

Har försökt fylla ett hål med grejer 
utanför mig själv. ( 7) 

Otillfredsställelse, rastlöshet, 
avsaknad av själsliga behov. 

Sökte spänning och 
bekräftelse 

 

Var påverkad utav andra människor, 
valet var många gånger inte mitt eget 
utan andras. (9) 

Yttre påverkan Ej egna val  
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svåruthärdliga att lyssna på och ta itu med. Respondenterna förklarade att de hade 
upplevt enorm ångest under sin kriminella period och det i samband med en del 
tidigare upplevelser under uppväxten resulterade i att de försökte bli av med dessa 
känslor genom att ta till andra substanser för att försöka stänga av och må bättre. Detta 
resulterade i att de vände sig till droger och alkohol och så småningom fastnade i ett 
missbruk. I en del fall var även alkoholen en inkörsport till drogerna för 
respondenterna. Respondenterna berättar även att desto mer de gick ner sig i 
missbruksträsket desto sämre mådde de då missbruket i en del fall tillät dem att utföra 
grövre våldsbeteenden men också för att de hela tiden var tvungna att utöka doserna 
för att överhuvudtaget undkomma sina negativa känslor.  
 
” ... jag gick ner mig mer i drogerna, för att orka med vissa grejer och så fick jag bedöva mig mer och 
mer…”  
 
”… jag var kvaddad själsligen och stängde av med droger..”  
 
”…jag fastnade i… det fick mig att fungera skitbra, jag slapp känna, det verkligen stängde av allt…” 
 
Utebliven framgång. Detta tema handlar om hur respondenterna har gjort försök till att 
bryta sig ur och ändra sin livsstil men utan framgång och istället återfallit i gamla 
beteendemönster. Det beskrivs att respondenterna upplevt det som väldigt svårt att 
bryta då de ofta slets mellan två världar, den kriminella och den laglydiga.  En del 
gånger kunde det vara så att gamla bekanta utkrävde gentjänster men också framförallt 
upplevdes det som svårt att bryta för att man som kriminell ofta inte har någonting 
kvar på utsidan när man kommer ut från fängelset och inte får någon hjälp från staten. 
Detta resulterar då i att man ofta faller tillbaka i gamla beteendemönster trots att de 
kanske hade haft andra planer från början då det är vanligt att man går tillbaka till sin 
gamla umgängeskrets just för att man inte har någon annanstans att ta vägen eller 
andra människor att förlita sig på. Samtliga respondenter poängterar hur viktig denna 
kritiska period direkt efter utslussningen är, samt att det behöver förbättras avsevärt då 
det i dagens läge brister på många punkter vilket föranleder återfall i kriminalitet. 
 
”… det var så svårt att bryta, jag kunde inte bryta hur jag än försökte. Det var alltid någon som ringde 
och ville ha hjälp med nånting… fan vi ställde upp för dig nu måste du ställa upp. Man kände sig 
tvungen, jag kunde inte säga nej.” … jag försökte men då var det hela tiden… jag var splittrad, jag gick 
fram och tillbaka men jag fick inte heller en ärlig chans för det var väldigt svårt att bryta där.”  
 
”Det är inte så jävla lätt när man kommer ut från ett fängelse. Man kanske kommer ut med värsta 
planen att man ska sköta sig men sen står man där. Det är många som inte vet va fan de ska ta vägen, 
de vet inte vad de ska göra. Vad är det de har kvar, de kommer ut med en påse och sen en mobil med 
gamla telefonnummer. Eller så står gamla polarna redan där och väntar liksom och ba fan vi super och 
knarkar. Så är man igång sen igen. Det är så många som, de flesta hamnar tillbaks.  Så det är väldigt 
viktigt att man hjälper dem där. Det är därför det är så viktigt att just som Kris, att vi har den här 
muckhämtningen. För dem är så himla kritiska dem här första timmarna. Att man liksom går tillbaka 
till sitt gamla.”  
 
” För det är inte bra att bara komma ut från kåken sådär, det är inte bra för nån. Man blir lätt 
återfallsförbrytare och det kostar samhället mer.”  
Det poängteras även av informanterna att det finns brister i vårdmöjligheterna som 
behöver förbättras: ”Ha mer utslussning, satsa mer på behandling på kåkarna och när folk ber om 
hjälp, fan ge dem behandling liksom. Det är billigare än att ha folk på kåken. Mer vård, mer utsluss.” 
 
Missbruk. Ett tema som utmärkte sig bland samtliga respondenter var kategorin 
missbruk. Samtliga respondenter delgav att de hade missbrukat under sin kriminalitet i 
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några eller någon form, det innefattar alkohol, narkotika, tabletter, kriminalitet, 
relationer och sex: 
 
”Jag vägde fyrtiofem kilo och var helt nerknarkad, jag tog överdoser var å varannan dag” 
 
” Jag har en bakgrund som både relationsmissbrukare, sexmissbrukare, missbrukare av kriminalitet, 
alkohol…” 
 
Stress. Detta är även det ett tema som utmärkte sig bland samtliga respondenter. Det 
kom främst till uttryck genom förklaringen att ha ständig bevakning och att vara jagad 
av polisen och andra kriminella gäng. Men stressen kunde även komma från den rädsla 
och oro som respondenterna uttryckte att de hade upplevt. Denna rädsla och oro kunde 
ta olika former och uttryck genom exempelvis en rädsla och oro över sin egen säkerhet 
inklusive sin familjs, men det kunde även innebära en oro över vad andra tyckte och 
ansåg om en och en rädsla av att inte duga som ständigt gjorde sig påmind. Dessa 
upplevelser kunde ta sig olika uttryck hos respondenterna, en del uppvisade en mer 
aggressiv attityd, en del upplevde känslor av paranoia då de aldrig kunde slappna av 
och ständigt var tvungna att vara på sin vakt. Det fanns även de som utvecklade rena 
fysiska besvär som exempelvis magsår.  
 
”…jag gick runt med skottsäker väst och pistol hela tiden, jag var rädd att dem skulle knäppa mig…”  
 
”… jag blev stressad mer och mer för polisen hade span och punktmarkerade mig…”, ” …den där 
jävla stressen, jag var så jävla trött...”, ”…kunde vakna och spy och må dåligt… fick magsår också.” 
 
” Hos mig var det bland annat rädsla och oro, att man ska vara fel och annorlunda.” ”… vi är så 
rädda att hamna i smärtan, det här jobbiga och då gör vi allt för att undvika det som att till exempel 
komma med massa ursäkter… För att inte vissa att man är rädd så sätter man till med en attityd…anfall 
är ju bästa försvar sägs det. Även fast man kanske vill något så är man rädd, då har ju rädslan styrt mig 
och vad betyder det? Jo, att jag skäms över mig själv egentligen. ”   
 
” …man va rädd när man öppnade dörren, man hade självklart otalt med folk och så...” 
 
Även rädsla och oro inför det okända eventuella nya icke kriminella livet återfanns i 
respondenternas historier men också inför hur en fortsatt kriminell bana skulle påverka 
dem: 
 
” … jag var rädd för den här förändringen, jag visste vad jag hade men inte hur det skulle bli… det här 
var det enda jag kunde liksom.” 
 
Känsla av ohanterlighet. Detta syftar till respondenternas beskrivning av sin tillvaro 
under tiden som ledde fram till brytpunkten. Majoriteten av deltagarna upplevde det 
som att de inte längre hade kontroll över sin situation och att de kände maktlöshet 
inför de händelser som inträffade. De hade här gått från ett internt kontrollfokus när de 
upplevde att de hade makt till ett externt kontrollfokus där de inte längre kände att de 
hade kontroll och konsekvenserna blev för stora och allvarliga för dem: 
 
”…jag ville tro att jag hade kontroll, men det hade jag inte. Jag hade ingen kontroll alls.”  
 
”…det här konsekvenserna hade jag, så här maktlös var jag och jag kunde inte kontrollera det här. ”  
 
” … att tro att man har kontroll är en illusion.”	  
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Skam. Skam är ett annat tema som majoriteten av respondenterna tog upp. Det kan 
beskrivas som en känsla av en upplevelse av att förlora sitt anseende eller gillande hos 
andra, vare sig denna upplevelse är korrekt eller ej. Dessa känslor handlar om 
föreställningar om hur andra uppfattar ens egen person och beror på självkritik samt 
ångest inför omgivningens åsikter. Man kan säga att skammen döljer en 
grundläggande längtan att relatera och höra till. Denna känsla uttrycks av 
respondenterna på detta vis: 
 
”All skam för att jag var otrogen och även för att jag gjorde våldsgrejer mot vissa människor... Som jag 
hade gjort och sånt, kunde vakna dagen efter och… fan vad dåligt jag mår.” 
 
”Efteråt mycket ångest, ånger, alltid be om ursäkt. Aldrig mena nånting med att be om ursäkt heller. 
Mycket skam, fick konstant leva i skam…”  
 
”… när jag gjorde det här då var det bara ett fruktansvärt minus, mycket skam och skuld så jag dolde 
det där i och med att jag var borta nästan nio månader, jag berättade inte för nån.”  
 
” Det fanns ett jättejobbigt övergrepp när jag var nio som jag råkade ut för, en pedofil som tvingade 
mig att onanera åt honom. Vilket gjorde att det blev ett minus, en skam, som täckte sig som en stor 
hemlighet i trettio år tills jag kom in på behandling.” 
 
Uppväxt. Temat som handlade om uppväxt delade in respondenterna i två olika 
grupper, en grupp med individer med en otrygg uppväxt och en annan grupp med dem 
som uttryckte att de hade haft en bra och ”normal” uppväxt. De respondenter som 
berättade om att de hade haft en tuff uppväxt berörde ämnen som att de upplevt 
utanförskap under skoltiden, att de var skilsmässobarn, att de hade blivit misshandlade 
och nedtryckta av sina föräldrar och andra auktoritära, att kriminalitet var vanligt 
förekommande inom familjen och så vidare. Dessa respondenter beskrev även en 
starkare längtan efter samhörighet, känslan av att tillhöra någonting, en grupp, och 
känna gemenskap. Detta resulterade i att de sökte sig till äldre vänner och likasinnade 
som även de hade invecklade familjeförhållanden och problem i skolan. Detta gav 
respondenterna det de eftersökte, en känsla av samhörighet och förståelse. Den andra 
gruppen som beskrev att de hade haft en ”normal” barndom uttryckte detta på så sätt 
att de hade haft en lugn och trygg barndom, de hade gått bra för dem i skolan och så 
vidare. Det som kom fram i dessa intervjuer var istället att respondenterna ville ha 
något mer än det de hade, de var helt enkelt inte helt tillfredsställda med sin tillvaro. 
 
”… jag var inte ensam, de var flera som jag man klickade, man blev starka tillsammans.”  
 
” …efter ett tag blev jag en av dem istället. Det var där jag trivdes. De var skilsmässobarn också och 
med föräldrar som kanske var alkoholister eller som gick på soc, missanpassade om man säger så. Det 
var där jag kände mig hemma.” 
 
”Kom till Sverige när jag var sju… är skilsmässobarn hanterade inte språket så bra blev en del bråk 
och slagsmål men jag hade lärt mig tidigt att lösa mina konflikter genom våld. Det var min far som 
hade lärt mig… Min far åkte in i fängelse… fick tretton år plus livstids utvisning. min fars sida av 
familjen var kriminella, det var inget konstigt att vara kriminell i min familj. Rökte på när jag var 
tretton… hamnade i specialklass såg upp till dem äldre killarna, det var de som backade upp mig… jag 
började slåss mer ute på stan och fick min första dom när jag var sjutton för grov misshandel…” 
 
”Jag hade en lugn uppväxt sen så hade jag en väldigt trygg, lugn barndom.”  
 
 ”… jag hade en helt annan framtoning i skolan, jag var duktig, hade bra betyg och skötte mig, var på 
lektionerna, var trevlig…”	  
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Sökte spänning och bekräftelse. Detta tema följer på det tidigare temat om 
respondenternas uppväxt.  Här beskriver deltagarna hur de upplevde att de har saknat 
någonting inombords, själsligen, som fått dem att aktivt söka efter något att fylla upp 
tomrummet med och på så sätt föranlett dem in i en kriminell livsstil. Saknaden och 
otillfredsställelsen kunde även innebära att de saknade spänning i tillvaron och upplevt 
en rastlöshet som de försökt stilla på olika vis, dessa ageranden och handlingar har 
sedan lett dem in i en kriminell livsstil. 
 
”det som har varit problemet är att jag har ett hål här inne som jag har försökt fylla med grejer utanför 
mig själv. Jag har försökt vara andra till lags så att andra ska bekräfta mig så att det här fylls. Jag har 
försökt göra allt för att det ska fyllas men ingenting har lyckats. Det spelade ingen roll hur mycket jag 
har försökt det fylldes inte ändå. Sen hittade jag drogerna och då stängdes det här av och då behövde 
jag inte bry mig om det.”   
 
 ”… jag sökte nog spänning, det var nåt som jag saknade... så har det nog varit hela tiden, jag har 
saknat någonting, har varit väldigt rastlös..” 
 
Inte egna val. Detta tema innebär att respondenterna har uttryckt att de upplevt 
kringliggande faktorer som anledningen till att de hamnade i kriminalitet och tidigare 
skyllt ifrån sig på dessa. Det intressanta med detta tema var att majoriteten av 
respondenterna uttryckte att det tidigare ansåg att det var utomstående faktorers fel, 
men att de i dagsläget ändrat uppfattning och kommit till insikt om att det var de själva 
som aktivt valde den livsstilen. Sedan finns det ett fåtal respondenter som i dagsläget 
fortfarande anser att det ej varit deras eget val att de hamnat där de varit utan alltjämt 
menar att det är utomstående krafter som har varit den avgörande faktorn. 
” … det var folk jag inte kände igen som anlitades av mina kollegor… det var inte min förtjänst utan 
annans dumhet att jag åkte in.” 
 
”Det var länge jag levde på det att min far fanns aldrig där. Men det är också en sorg som jag har 
knarkat, supit och agerat ut på. Jag har vart där och pekat finger att ja, det är min fars fel att jag har 
knarkat begått massa brott... Men i slutändan så var det ändå jag som valde det livet för det gick bra för 
min syster.” 
 
Tabell 2 
Kontrollfokus efter kriminell livsstil  

 
Egna val.  Syftar till att det är respondenternas eget initiativtagande som gör att de 
lyckas hålla sig borta från sitt tidigare leverne, förhindra återfall och upprätthålla en 
fortsatt sund livsstil. Detta återfanns bland samtliga respondenter och handlar om deras 
syn på sin egen förmåga att påverka sitt liv i dagsläget och att de upplever att det är de 
själva som har kontrollen över sin egen tillvaro.  
 
” Det är jag som gör jobbet, absolut”   ” …idag väljer jag  precis, jag har ett val att göra och valet 
idag är inte så svårt. 
 
”Jag kan vara med och påverka allting som jag gör just nu och det kommer få nån slags ringar på 
vattnet.”  

Koncentrerad meningsenhet Subtema Tema 
Det e jag som gör jobbet , idag väljer 
jag precis, jag har ju ett val att göra. 
(10) 

Kämparglöd, självständighet Egna val 

Om det var han där uppe som hitta 
mig för då drog jag i handbromsen 
(8) 

Gud Tro på högre makt 
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 ”Jag har ett val och göra. Gör man rätt saker kommer rätt saker till en.” 
 
Tro på en högre makt. En del respondenter talar om att en tro på en högre makt som 
har hjälpt och påverkat dem i deras beslut att avbryta sin väg på den kriminella 
livsbanan. Det behöver nödvändigtvis inte betyda en tro på Gud utan det kan innefatta 
vad som helst. En tro på en kraft som är starkare än en själv:  
 
”… jag kom till tro. Jag tog ett beslut att lägga min vilja, mitt liv i händerna på gud som jag uppfattar 
honom…jag har en valfrihet i vad som är min högre makt.”     
 
” …jag tror mer att det var Gud eller var det nån annan kraft som såg till att jag fick styrkan att ta 
beslutet på grund av att jag var så fruktansvärt le på mig själv.” 
 
 
Vändpunkter 
 
Denna kategori innefattar resultat utifrån hur respondenterna själva har upplevt vilka 
faktorer som har legat till grund för deras vändpunkt som resulterat i att de har tagit sig 
ur det kriminella livet och olika missbruk. Dessa faktorer återspeglas av dem olika 
orsakerna till uppbrottet, respondenternas känslomässiga liv kring detta, samt hur 
omvärlden har spelat en avgörande roll. Se översiktlig sammanfattning nedan i Tabell 
3. 
 
Tabell 3 
Vändpunkter 

 
Mognad. Detta tema innebär att respondenterna ifråga uttryckte att de så småningom ej 
längre upplevde att den kriminella livsstilen med både dess fördelar och nackdelar 
längre lockade. De upplevde att de hade tröttnat och växt ifrån livsstilen då de hade 
börjat fundera i andra banor och börjat längta efter ett mer harmoniskt och vanligt liv, 
eller som respondenterna väljer att uttrycka det ”svenssonliv”. Respondenterna började 
allt mer inse allvaret av konsekvenserna av sina handlingar och den skada de 
åsamkade, inte enbart sig själva utan även andra. Jämsides med kampen om att bryta 
med livsstilen hade en ny faktor blivit allt mer framträdande, det vill säga längtan efter 

Koncentrerad meningsenhet Subtema Tema 
Var jävligt trött det var hela 
tiden ett kämpande (5) 

Less/ Växt ifrån/tröttnat/ville 
lägga ner 

Mognad 

Träffa en tjej som har  
stöttat mig (3) 

Partnerskap Kärlek 

Hade inte ens brytt mig,  
brydde inte vad som hände  
med mig, har hänt massa grejer (5) 

Serier av händelser Katalysator 

Var på behandlingshem, det bästa som 
hänt mig i mitt liv (10) 

Hantering av känslor, coping 
avvänjning av missbruk 

Behandling  

Har rätt stöd runt omkring mig, finns där 
för varandra (7) 

Tillgänglighet för hjälp vid 
behov, ömsesidigt stöttande. 

Rätt stöd 

 Potentiell död, arrestering Specifik händelse som påverkat 
beslut 

Har brutit med många som jag hängde 
med förut (4) 

Brutit med gamla bekanta Avståndstagande 
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att bilda familj men också efter att reparera och återknyta band till sin tidigare familj 
som av olika anledningar kapats.  
 
 ”… ju äldre man blir desto mognare blir man så jag börja inse att jag gör illa folk… det är en 
mognadsprocess alltså” 
 
”… jag har förändrats stort  och jag menar bara det att jag fick kontakt med min lillasyrra o storasyrra 
igen, det e ju, trodde inte jag fanns på världskartan”.	  
	  
”… så fick jag ju barn också och det öppnade ögonen på ett helt annat sätt, fick ett annat perspektiv på 
livet, tänkte att de kan ju inte ha en kriminell far som åker in och ut hela tiden”. 
 
Kärlek. En del respondenter beskrev att det var på grund av kärleken, att de träffade en 
partner, som de valde att avsluta sin kriminella livsstil och de tillskriver även denna 
kärlek som framgångsfaktorn till att de lyckats hålla sig borta och ej återfalla. Detta på 
grund av att denna händelse bringat med sig nya värderingar och perspektiv på hur 
respondenterna såg på sina liv, vilket innefattar att respondenten inlett en 
kärleksrelation med en annan människa och på så vis fått nya värderingar och 
perspektiv på hur de ser på sina liv. I intervjuerna framkommer det att detta i relation 
till att respondenterna redan haft tankar på att bryta upp lett till att det var den ”klapp 
på axeln” som behövdes för att ta det slutgiltiga beslutet. 
 
”…när jag träffade honom så hände det någonting och vi åkte in i fängelset igen bara efter att ha varit 
tillsammans i tre månader och såg inte varandra på ett halvt år och under den här tiden så tänkte jag 
men du han - jag vill nånting annat- att jag vill inte vara ifrån honom”. 
 
”…jag var på tankarna men jag hade ingen såhär klapp på axeln du vet. Men sen började jag tänka 
annorlunda när jag var med henne och så...”  
”…jag valde att umgås med henne och kom på bättre tankar. Hon ville mig väl.” 
 
Katalysatorer. Hälften av respondenterna uppger att det är en rad olika 
händelseförlopp, en serie av händelser, som de varit med om innan deras vändpunkter 
som varit avgörande för deras uppbrott ur ett kriminellt levnadsmönster. Dessa 
händelser innefattar både negativa och positiva händelser, vilket innebär att 
respondenterna varit med om en rad olika händelseförlopp precis innan vändpunkten 
som varit avgörande för deras uppbrott ur ett kriminellt levnadsmönster. Det kunde 
handla om vänner som gått bort till följd av det kriminella levernet, överdoseringar, 
svek och så vidare, men även positiva händelser som exempelvis det som beskrivits 
ovan om mötet med kärleken. 
  
”… sista tiden hade jag inte ens brytt mig, jag brydde mig inte vad som hände med mig, fan dör jag så 
dör jag. Det var andra som hade dött , vänner, det hade hänt massa grejer, överdoseringar och 
konstiga grejer... Bortkastad tid, vänner som gått bort, brutna löften… alltså det är så mycket”.	  
	  
”… jag hade bara tur att jag inte dödade honom… det var andra som hade dött, det hade hänt grejer, 
överdoseringar och konstiga grejer…några som dött på vägen…vissa vänner som jag vet såg upp till 
mig är döda idag… det var en sån vändpunkt i livet att jag kände att jag behövde bryta.”	  
	  
	  
Specifik händelse som påverkat beslut. Syftar till deltagarnas beskrivning av 
vändpunkten då de kände att det var dags för dem själva att ta tillbaka kontrollen över 
sin egen tillvaro. Dessa händelser varierar hos respondenterna, hos en del var det en 
specifik händelse som avgjorde deras beslut och hos dem övriga handlade det i större 
drag om att man hade tröttnad och växt ifrån livsstilen. 
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”…sedan handlade det om ens liv och död och då var det ganska självklart. För jag mådde inte bra i 
det.” 
 
” Jag började gå igenom historien i mitt huvud och boken börjar med hur jag tittar in i polisens ögon 
när de tog mig då. Där började min vändpunkt. Det är det bästa som har hänt mig. Det bästa som har 
hänt mig i hela mitt liv”.	  
	  
Behandling. Temat innefattar att den behandling som respondenterna har fått har varit 
avgörande för deras uppbrott ur sin kriminella livsstil samt missbruket. Detta 
innefattar att respondenterna på olika sätt har fått arbeta med sig själva och sina 
känslor och sitt missbruk med alkoholen, drogerna och kriminaliteten. Flertalet 
respondenter beskriver att de från början inte gick in i behandlingen med öppna sinnen 
och ärliga intentioner men att det sedan med tiden började förändras och de började 
inse saker om sig själva som de hade förträngt eller inte velat ta itu med tidigare. 
 
”…jag gjorde dem här uppgifterna i stegen och på behandlingen och så men vid ungefär två års 
drogfrihet så skedde nånting jättedjupt i mig och jag tog ett jättedjupt andligt tredje steg. Och det var så 
här att någonstans mitt i allt så var det, såhär vill jag leva resten av mitt liv. Om jag bara tar en dag i 
taget, det är alltid det det handlar om. Ta en dag i taget sen vill jag leva resten av mitt liv. Sen den 
dagen har jag inte haft ett drogsug eller någonting. 
 
”…okej jag gjorde det inte helt fullt eller helt ärligt från början. Men det fanns lite tröst där, jag har 
hittat någonting men jag var inte helt övertygad liksom. Jag var där i en månad och sen kom de till mig 
och sa att du är redo för behandlingssidan nu. Då kom jag dit och upptäckte att här är det mer 
allvarligt liksom. Där var det verkligen jobbiga steg men då gick jag in och gjorde de här jobbiga 
stegen och började rannsaka mig själv ännu mer liksom, vilken sorg och sånt.. varför jag hade knarkat, 
jag skrev ett avskedsbrev till alkoholen, drogerna och…jag förstod också att alkoholen var ett problem 
för mig. Att jag inte kan dricka för det leder till annat. Så jag såg ju problemet och det var så tydligt att 
alkoholen hela tiden hade vart den här triggern för mig. Som ledde mig till annat..”. 
 
Rätt stöd.  Innebär att respondenterna upplevt att de under tiden känt att det haft 
människor runt omkring sig som de kunnat dela erfarenheter med och få stöd ifrån, då 
de erfarit liknande förhållanden. Dessa människors stöd har varit avgörande för 
respondenternas kamp för ett bättre liv. Även i dagsläget betyder detta stöd oerhört 
mycket för respondenterna då de, som alla andra, har dåliga dagar där de upplever 
jobbiga känslor. Men nu har det någonstans att vända sig och få stöd, samt att det ej 
enbart handlar om dem själva längre utan de flesta av de har i dagsläget andra att tänka 
på, partner, familjer och så vidare.	  
	  
 ”…men utan kris vet jag inte vad jag hade gjort jag hade nog gått tillbaka till gamla livet tror jag, det 
har nog vart räddningen”.	  
	  
”Kris har ju varit en stor hjälp till mig. De är ju likasinnade folk som vill åt samma håll. Som stöttar 
varandra och det har blivit som en familj.” 
 
Avståndstagande. Det sista temat som inbegriper att respondenterna brutit kontakten 
med gamla bekantskaper som fortfarande lever en kriminell livsstil och missbrukar 
diverse droger och alkohol för att lyckas vända sina egna liv till en bättre och ljusare 
framtid. Men avståndstagandet innefattar ej enbart främjande från gamla bekanta utan 
också om självinsikt, det vill säga att respondenternas egen förmåga till självinsikt har 
vuxit och att de ständigt är uppmärksamma på sig själva och hur de reagerar i 
situationer för att ej återfalla i tidigare beteendemönster. 	  
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”… jag hade gjort en liten process innan jag hamnade på behandlingshemmet, jag hade ba jag ska 
sluta knarka nu och jag kan inte umgås med dig, lycka till och så till mina nära vänner”. 
 
”… skulle jag strunta i att gå på möten och strunta i rutiner och sådär så är man farligt ute, det är en 
ständig påminnelse om vart man kommer ifrån”  
 
 ”… jag ideligen är uppmärksam på mig själv, börjar jag döma då är det tecken på att någonting är fel 
då får jag titta inåt, vad är det som jag brister i eftersom jag måste döma andra”. 
 
 
Framtidsperspektiv 
 
I denna kategori återfinns resultaten av hur respondenterna under och efter sitt 
kriminella liv har resonerat kring framtidsperspektiv, det vill säga om de har haft en 
kortsiktigt eller ett långsiktigt perspektiv. Denna kategori innefattar även resultat 
utifrån hur respondenterna ser på sin framtid gällande mål, visioner och drömmar, 
samt hur deras hälsotillstånd ser ut i dagsläget jämför med förr. Se översiktlig 
sammanfattning nedan i Tabell 4.	  
 
 
Tabell 4 
Framtidsperspektiv 

 
Kortsiktigt framtidsperspektiv (dåtid). Majoriteten av respondenterna uttryckte under 
intervjuerna att de upplever att de under sitt kriminella liv har sett på sin framtid på ett 
kortsiktigt sätt vad gäller planering av framtiden. De upplevde det som om att de levde 
dag för dag och tog dagen som den kom utan några vidare framtidsperspektiv, då 
framtiden var relativt oviss med anledning att majoriteten levt ett utsatt liv. Detta 
förändrades dock när de nådde vändpunkten och tog beslutet att lämna livsstilen för att 
försöka skapa ett bättre och mer meningsfullt liv åt sig själva. Då började så 
småningom längtan efter att bilda familj och leva ett ”vanligt liv” ta form och 
respondenterna började tänka mer långsiktigt. Det var också denna längtan och strävan 
som hjälpte, och även hjälper dem idag, till att hålla dem flytande och undvika återfall. 

Koncentrerad meningsenhet Subtema Tema 
Vansinniga jakten spela ingen roll  
du gick inte o la dig förrän du  
visste att när du vaknar kan du  
slå i dig igen (9)  

 Kortsiktigt 
framtidsperspektiv (dåtid) 

Ser långsiktigt, vill leva lyckligt (8) Svenssonliv Långsiktigt 
framtidsperspektiv (nutid) 

Hjälpa andra människor, det motiverat till 
att fortsätta. Ge tillbaka mot samhället. ( 
3) 

Hjälpa andra, uppmuntra, 
handleda, öppna att prata om 
erfarenheter. 

Återgälda 
 
 

Jobba med det jag gör nu fast i större 
utsträckning, skaffa utbildning och familj, 
öppna ett eget behandlingshem. (2) 

Planer, drömmar Framtidsvisioner 

Hade nog varit död om jag fortsatt i mina 
gamla spår. (1) 

Syn på framtiden som 
kriminell kontra icke 
kriminell. 

Potentiell dödlig utgång 

De är det som alla vill ha, Svenssonlivet 
(5) 

 Svenssonliv 

Känner mig som min egen kung, hellre 
kung över eget liv än få respekt från 
andra (3) 

 Mår bättre i dagsläget 
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Med ett vanligt liv eller ”svenssonliv” som respondenterna även uttrycker det syftar 
till att leva ett stabilt liv vad gäller ekonomi, bostadssituation och leva ihop i harmoni 
med sina nära och kära.  
 
”… den där vansinniga jakten det spela ju ingen roll du gick ju inte och la dig och sov förrän du visste 
att när du vaknar kan du slå i dig igen eller röka eller dricka eller ha några tusenlappar”. 
 
”…jag har gjort abort för att jag inte ville föda ett barn som ska leva med en mamma som är 
drogaktiv… vill jag ha familj, barn och en man”.  
 
”…jag vill ha familj och leva det livet, ha sunda relationer, bra jobb eller jobb med bra lön”. 
 
Långt framtidsperspektiv (nutid). Detta tema belyser att respondenterna uttryckt att de 
ser på sin framtid ur ett långsiktigts perspektiv efter uppbrotten från den kriminella 
livsstilen som de har levt och att de i dagsläget vågar planera för flera dagar eller ännu 
längre framåt och därmed inte begränsas till att endast ta en dag i taget. Nio av tio 
respondenter uttrycker även att de ser en ljus framtid framför sig, samt att de ser mer 
positivt på sin tillvaro överlag jämfört med hur de upplevde sin livssituation under 
deras kriminella tid. 
”Jag får göra massa med konstiga och spännande saker… det har hänt så mycket konstiga grejer som 
jag aldrig trodde skulle hända. Det är så, gör man rätt saker så kommer rätt saker till en.” 
 
 ” Ser långsiktigt, vill leva lyckligt” 
 
”… jag är gravid…jag ska ha barn jag har snart varit drogfri i ett år då så det här året har bara varit 
som på rosa moln”  
 
”…. det går bra nu kan man säga, livet leker”. 
 
Återgälda. Detta tema innefattar att respondenterna nuförtiden upplever att de är 
öppna och kan dela med sig av sina egna erfarenheter och på så vis kan de ge tillbaka 
till samhället genom att handleda eller uppmuntra andra människor till att välja en 
annan livsbana genom att föreläsa eller starta diverse projekt. Respondenterna anser 
även att de känner mening i att hjälpa andra individer och att detta motiverar dem att 
fortsätta kämpa, samtidigt som de får ge tillbaka till samhället, samt att de själva 
upplever att de dessutom hjälper sig själva genom att finnas till för och hjälpa andra. 
 
 ”… jag ska jobba som projektledare så tanke finns att vi ska binda upp en tio lägenheter till företaget 
och sen ska vi ta emot killar o tjejer med våran bakgrund som är stabila nog och vill ha ett arbete, ge 
dem en utbildning, ge dem en riktig lön, har de inte bostad så får de ta en av dem här lägenheterna som 
vi ska ha, anslutna då till företaget som en träningslägenhet”. 
 
 ”…men sen det här med kris att kunna dela med sig av sina erfarenheter och kanske få in några på rätt 
spår det är en viktig del av mitt liv idag, det är väl det som driver mig faktiskt framåt, kunna hjälpa 
andra”. 
 
”…det här jobbet som vi gör, jag vill gärna tro att det påverkar liksom. Att vi går till skolor och kanske 
sår ett frö i någons tänkande.” 
 
Framtidsvisioner. Samtliga respondenterna är överens om att de i dagsläget känner att 
det vågar tro och satsa mer på sina drömmar och planer för framtiden, det vill säga att 
de upplever att deras framtidsvisioner känns mer greppbara och genomförbara. 
Förutom familjelivet nämner respondenterna även utbildning som en framtidsvision. 
De upplever att de nu efter uppbrottet från kriminaliteten och missbruket för första 
gången har en möjlighet till att fullfölja en utbildning och på så vis nå sina 
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utbildningsmål som kommit i skymundan med anledning av hur deras tidigare 
livssituation sett ut. Majoriteten av respondenterna uttrycker en önskan och vilja att 
utbilda sig för att på så sätt få än större möjligheter till att hjälpa utsatta individer som 
är i den situationen respondenterna befann sig i tidigare. 
 
 ”… jag hade en dröm och det var att starta ett eget behandlingshem i och med att jag inte har 
utbildning så måste jag anställa folk men ja det är väl att va med och rodda i ett behandlingshem av 
något slag”. 
 
”… jag vill utbilda mig till alkohol-och drogterapeut och  jobba med det jag gör nu fast lite mer i 
utsträckning och skaffa mig en utbildning”. 
 
I majoriteten av respondenternas berättelser framkom det även att de själva tror att en 
fortsatt kriminell livsbana förmodligen hade kommit att kräva deras liv på ett eller 
annat sätt och att det var tur att de lyckades bryta innan det skedde. Detta går att 
återfinna under temat potentiell dödlig utgång: 
 
”Jag hade nog varit död om jag fortsatt i mina gamla spår.”  
 
 ”… jag hade ändå tur hade jag gått tillbaka hade jag klippt nån jävel eller så hade nån jävel klippt mig 
och så hade det nog slutat. Jag skulle ligga där i graven.” 
 
Mår bättre i dagsläget. Detta tema syftar till att samtliga respondenter uttrycker att de 
känner att deras välmående idag är synnerligen bättre än under deras period med 
kriminalitet och missbruk. Uttrycket ”mår bättre” syftar till att respondenterna 
upplever att de mår bättre både psykiskt och fysiskt: 
 
 ” Jag mår jättebra. När jag går ut hemifrån så känns det som jag är min egen kung. Faktiskt när man 
tänker tillbaka förut, hellre jag är kung över mitt liv än att få respekt från andra du vet”.	  
	  
 

Diskussion 
 
 
I denna del kommer tolkning av resultatet att diskuteras, samt de metodologiska 
aspekterna och studiens bidrag och rekommendationer för framtida studier samt 
användbarhet och slutsats. 
 
 
Tolkning av resultatet 
 
Resultatet av intervjuerna med hänsyn till respondenternas kontrollfokus tyder på att 
denna har skiftat från externt kontrollfokus till internt bland majoriteten av deltagarna. 
Denna tolkning gör författarna med grund av att dessa respondenter bland annat 
uttryckt hårda och svåra uppväxtförhållanden eller andra faktorer utifrån som påverkat 
dem i riktningen mot en kriminell livsstil. Vidare tyder den erhållna informationen på 
att deltagarna under tiden som kriminella till en början upplevt ett internt kontrollfokus 
genom en illusion om kontroll som Burger (1985) nämner i sin studie. Denna illusion 
har sedan raserats varpå de före detta kriminella uttryckt att de har upplevt en period 
av enorm ångest och på andra sätt negativa känslor där de känt att deras tillvaro varit 
ohanterlig och så småningom lett fram till en brytpunkt där de insett att de måste byta 
livsstil om de inte vill förlora allt och hamna i en förtidig grav. Där börjar sedan resan 
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mot ett bättre liv där de kämpar för att återta kontrollen som de förlorat och där 
majoriteten av dem är idag, det vill säga nio av tio respondenter, upplever att de har 
uppnått, eller är på god väg att uppnå detta. Men det fanns också några respondenter 
som inte uttryckte externa faktorer till att de har hamnat i en kriminell livsstil utan 
interna. De kvinnliga respondenterna har till skillnad från männen haft en lugn och 
trygg uppväxt och de har självmant sökt sig till kriminella killar med anledning av 
deras tilltalande yttre, pengarna som det livet medförde, samt spänningen och 
tryggheten som dessa har kunnat ge. På så vis har de sedan inlett ett missbruk och 
hamnat i kriminalitet. Både de manliga och de kvinnliga respondenterna har uttryckt 
att det kriminella livet gav dem spänning och en viss typ av respekt och att det har fyllt 
ett visst tomrum. Detta kan även det återkopplas till Burgers (1985) teori om önskan 
om kontroll genom att respondenterna agerat som de gjort många gånger till följd av 
att de vill återvinna kontrollen över din tillvaro, undvika misslyckanden men även 
erhålla respekt från andra. Detta tomrum som respondenterna försökt fylla med hjälp 
av en kriminell livsstil har tolkats av författarna som ett sätt för respondenterna att bli 
sedda, bli uppmärksammade och respekterade oavsett vilken bakgrund eller kön man 
haft. Författarna har även tolkat det som att männen har skyllt på utomstående faktorer 
(externt kontrollfokus), medan kvinnorna till en början har gjort ett val, men sedan 
dragits med utan att egentligen ha kontroll över sin situation, det vill säga internt 
kontrollfokus som övergått till externt kontrollfokus i samband med umgänget, 
missbruket och kriminaliteten. 

Vidare har en del informanter rapporterat att de vid tidigare tillfällen försökt att 
bryta sig ur den kriminella livsstilen, men dock utan framgång. Det som varit 
annorlunda då är att de ofta har gått tillbaka till, eller har haft kontakt med sitt gamla 
umgänge och på så sätt åter dragits in i den livsstilen. Samtliga informanter poängterar 
hur viktigt det är med förbättrad utslussning, samt hur kritisk den direkta första 
perioden är efteråt för att förhindra eventuella återfall.   

Respondenternas upplevelse om vändpunkten är tämligen snarlika på vissa punkter 
och skiljer sig åt på andra. Snarlika i den bemärkelsen att många av dem uttryckt att de 
hade börjat tröttna på livsstilen och allt det negativa den förde med sig, men också att 
det oftast inte var en specifik händelse som fick dem att tänka om. Istället handlade det 
ofta om en serie av händelser som ledde fram till en punkt då det hela kulminerade och 
då en speciell händelse var katalysatorn som utlöste det slutgiltiga beslutet. Det är just 
den här händelsen som det andra har byggt upp till och där det slutgiltiga beslutet att 
bryta tas, som skiljer sig åt mellan respondenterna. För en del kunde det handla om att 
dem träffat kärleken, andra om längtan efter ett ”vanligt” liv med allt vad det innebär, 
andra hade upplevt alltför många närstående dödsfall och så vidare. Ingen historia är 
den andra lik men ändå har dem flera saker gemensamt. Detta kan kopplas till 
Sampson och Laubs teori life course theory (1990) om att sociala band har påvisats 
vara signifikant relaterade till förändringar i vuxen kriminalitet (Sampson & Laub, 
1993) då respondenternas beslut att bryta delvis har baserats på sociala band till andra 
människor som exempelvis familjen eller kärleken. En intressant faktor är att en del 
respondenter har beskrivit händelser som lett fram till deras beslut om att bryta 
livsstilen men att dem ändå varit skeptiska till den behandling och så vidare som 
erbjudits. Dock har alla efter ett tag ärligt och fullt ut tagit till sig behandlingen och 
faktiskt börjat tro på den på riktigt. En annan faktor är även att samtliga respondenter 
har valt att bryta kontakten med sina tidigare bekantskaper inom den kriminella 
världen. De flesta har tagit avstånd helt och hållet medan en del fortfarande väljer att 
hälsa på folk om dem skulle råka på varandra.  
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När det gäller upprätthållandet av den nya ickekriminella livsstilen uttryckte 
informanterna att det handlade mycket om att jobba med sig själv samt hjälpa andra 
men också om att erhålla stöd från andra, där Kris och X-cons utgör en viktig del. Här 
kan man igen återknyta till Sampsons och Laubs teori om sociala band (1993) då 
respondenterna hämtar styrka och stöd från varandra genom att visa förståelse då de 
alla har varit med om liknande saker. Inom dessa organisationer kan individerna både 
ge och inhämta stöd vid behov vilket skapar en stark gemenskap. Utöver detta ges 
även individerna inom dessa verksamheter en plats att vara på dagarna och sysselsätta 
sig med aktiviteter. Respondenterna är också uppmärksamma på vilka situationer dem 
bör undvika som kan trigga igång tidigare negativa tankar och handlingar. Vidare 
upplever många av informanterna att dem i dagsläget, nu när dem tagit kontroll över 
sitt tidigare missbruk, har fått tillbaka förmågan att känna känslor efter att ha bedövat 
det under lång tid. Det uttrycks att även om det kan vara jobbiga känslor emellanåt 
upplevs det som mycket bättre än att inte känna någonting alls. 

När det gäller respondenternas framtidsperspektiv tyder intervjuerna på att de har 
gått från ett kortsiktigt framtidsperspektiv under sin kriminella tid där personerna mer 
eller mindre hankade sig fram från dag till dag, till ett mer långsiktigt perspektiv där 
dem i dagsläget har mål, planer, visioner och drömmar. Detta gäller nio respondenter 
av tio, då den sist nämnda fortfarande upplever ett kortsiktigt perspektiv och tar en dag 
i sänder, till historien hör också att denne deltagaren diagnostiserats med en psykisk 
sjukdom. I de andra intervjuerna framkom det enbart från en annan respondent att 
denne har diagnostiserats, i detta fall med ADHD, varav författarna valt att göra 
tolkningen att det ej har förelegat psykiska sjukdomar hos de övriga deltagarna då 
detta ej har rapporterats. Majoriteten av respondenterna har uppgett att de ser positivt 
på framtiden och att de arbetar aktivt för att hjälpa andra och ge tillbaka till samhället. 
Detta gör de genom att åka runt och berätta om sina livshistorier, hjälper och ger stöd 
åt varandra inom organisationen, har planer på att utbilda sig och engagera sig än mer 
för att hjälpa andra utsatta som i dagsläget är i den sitsen dem själva varit i tidigare. 
Många av respondenterna lever idag, eller är åtminstone på god väg att leva det liv 
som dem tidigare eftertraktade. 
 
 
Metodologiska aspekter 
 
Valet av forskningsområde utgjordes av författarnas personliga intresse inom ämnet 
och skedde i enlighet med deras förförståelse inom den psykologiska floran. Syftet 
grundar sig i författarnas nyfikenhet om ämnet bakom den mediala bilden som utmålas 
och allmänheten får ta del av. Valet av en kvalitativ ansats kom sig av intresset för 
nyanser, processer och individen bakom förbrytarrollen. Intresset låg i att skapa en 
fördjupad förståelse i dessa individers känslor och tankeprocesser, vad som förorsakat 
deras handlingar och beslutsfattande.  Strävan låg i att, i mån om den begränsade 
kontexten tillhanda, försöka fånga in så många olika aspekter som möjligt av detta. 
Studien föranleddes av ett heterogent urval för att eftersträva en så stor variation som 
möjligt, vilket ser ut att ha uppnåtts. Variationen mellan individernas könstillhörighet, 
ålder, brottstyper, utbildningsnivåer, etniciteter samt civilstånd tyder trots det på att det 
finns gemensamma komponenter när det handlar om vad som föranledde en kriminell 
livsstil, hur tankar och emotioner såg ut under och innan den perioden, hur 
respondenterna tänker om sig själva, samt hur deras syn på framtiden har förändrats. 
Vidare fann författarna också att, även om vändpunkterna för de före detta kriminella 
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individerna kan se olika ut, finns det gemensamma komponenter i syfte om 
respondenternas tankeprocesser som ledde upp mot viljan att bryta sig ut. 

Intervjuguiden modifierades ett antal gånger under studiens gång, då en del frågor 
inte ansågs vara i huvudsaklighet relevanta med hänsyn till syftet, samt att en del 
frågor omformulerades för att inte avslöja frågans underliggande syfte. Under 
intervjuerna ställdes följdfrågor för att få respondenterna att fördjupa och utveckla sina 
svar, under dessa samtal skedde även deltagarvalidering i form av speglingar och 
klargöranden från intervjuarnas sida. Då respondenternas berättelser kunde skilja sig 
mycket åt fanns inga förberedda uppföljningsområden utan detta anpassade sig 
intervjuarna efter på plats, dock fortfarande med fokus på syftet och 
frågeställningarna.  

Tidsåtgången var planerad till cirka 60 minuter per intervju. Majoriteten av 
intervjuerna klarade denna tidsmarginal. Dock var det två intervjuer som överskred 
tiden med 60 minuter ytterligare och två stycken som underskred tidsramen med 30 
minuter.  De två kortare intervjuerna berodde på att respondenterna, trots den korta 
tidsramen, fick med mycket av den informationen som ansågs vara relevant för syftet, 
men också för att de valde att avböja från att svara på frågor inom vissa områden.  
Intervjuerna som överskred tiden hade däremot ett väldigt långt förflutet bakom sig 
där det tog tid att beta av alla områden för att få tillgång till all den information som 
ansågs nödvändig. Intervjuerna kunde också komma in på sidospår under samtalens 
gång vilket resulterade i bidragandet av den extra tidsåtgången. Efter avslutad intervju 
blev respondenterna tillfrågade om att tycka till om samtalet, samt säkerhetsställdes 
det att intervjupersonen mådde bra efter att ha öppnat upp och delat med sig av sitt 
förflutna då dessa händelser eventuellt kan upplevas som jobbiga att återuppleva. Men 
respondenterna var vid gott mod. Analysen utfördes i enlighet med kvalitativ 
innehållsanalys (Kvale & Brinkman, 2009). 

Det förekommer såväl styrkor som svagheter med denna studie. En styrka är 
återkopplingen till respondenterna efter intervjuerna visade på positiva resultat, samt 
att reliabilitetstestet visade på att två psykologistuderande gjort liknande bedömningar 
av intervjuernas innehåll. En bristande reliabilitetsaspekt är störande bakgrundsljud 
som kunde förekomma under ett par av intervjuerna. Dessa intervjuer skedde ej i ett 
enskilt rum utan öppet på organisationen (respondenternas eget val) men dessa 
inverkade inte i någon större utsträckning på transkriberingen då inspelningskvaliteten 
vad god. En annan bristande reliabilitetsaspekt är att i en av dem intervjuerna som 
hölls öppet på organisationen så var det andra individer i lokalen som kunde inflika i 
samtalet, dock ansågs detta inte som någonting som påverkade intervjun helt negativt 
utan snarare som något som berikade en aning.  Det hände även att ett par av 
intervjuerna blev avbrutna, för att sedan återupptas, vilket i intervjusituationen kunde 
upplevas som störande men var egentligen ingenting som påverkade intervjuernas 
innehåll nämnvärt. Önskvärt vore att genomföra än fler intervjuer för att uppnå en 
större mättnad dock var detta ej möjligt på grund av tidsbrist. Validiteten i 
transkriberingen samt analysen av materialet berör främst tolkning och ljudkvaliteten 
som berörts i metoddelen samt denna sektion.  
 
 
Bidrag och rekommendation för framtida forskning 
 
Denna studie har bidragit till att skapa en större inblick inom området av före detta 
kriminellas subjektiva upplevelser av att bryta sig ur en kriminell livsstil och vilka 
faktorer som har lett fram till beslutet. Forskningsunderlaget kan även bidra till att 



23 

 

underlätta för statliga myndigheter var man bör koncentrera sina resurser för att 
förhindra och förebygga återfall. Detta var en punkt samtliga respondenter tryckte på, 
att framförallt utslussningsmöjligheterna måste förbättras avsevärt. Majoriteten av 
informanterna har nämnt att dem tröttnat eller vuxit ifrån livsstilen, men det har även 
framkommit att en serie av händelser har påverkat deras slutgiltiga beslut vilket tyder 
på att mognad och dessa händelser samverkar med varandra och i kombination kan ha 
haft en avgörande effekt. 

Då det endast finns begränsad forskning inom ämnet vore det önskvärt att utföra 
fler och än mer omfattade studier för att på så vis kunna bygga vidare på och erhålla 
fördjupad kunskap inom området om dessa individers subjektiva upplevelser. 
Förslagsvis en fortsättning inom den kvalitativa ansatsen för att då mer djupgående 
kunna studera dessa processer som innefattas av upphörandet av en kriminell livsstil. 
Vidare vore det även intressant att utforska dessa individers identitetsskapande och då 
med eventuellt fokus på omskapandet av identiteten från kriminell till laglydig icke 
kriminell. Sådan kunskap kan vara behjälplig i behandling för att kunna stödja dessa 
individer i deras hantering av tankar och för att motarbeta återfall, samt för att ta reda 
på vilka resurser som behöver förbättras.  
 
 
Slutsats 
 
Det är ett komplext samspel av inre och yttre faktorer som påverkar upphörandet av, 
men även inträdandet i en kriminell livsstil. Denna studie har tagit ett steg närmare 
förståelsen för upphörandet av en kriminell livsstil och det bakomliggande processer 
som motiverat besluten. Denna kunskap är av vikt både ur ett samhällsenligt 
perspektiv, men även ur ett individperspektiv. Ur ett samhällsenligt perspektiv genom 
att bidra till en större insikt i var resurserna bör koncentreras och ur ett 
individperspektiv är en av förhoppningarna att denna studie även ska bringa en större 
inblick och förståelse för individen bakom den kriminella stämpeln.	  
 
 

Referenser 
 
 
Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2004). Criminological theory ( 4th ed.). Los Angeles, 

CA: Roxbury. 
Benda, B. B., Toombs, N. J., & Peacock, M. (2003). An empirical examination of 

competing theories in predicting recidivism of adult offenders five years after 
graduating from boot camp. Journal of Offender Rehabilitation, 37, 43-75. 

Benson, M., & Moore, E. (1992). Are white-collar and common offenders the same? 
An empirical and theoretical critique of a recently proposed general theory of crime. 
 Journal of Research in Crime and Delinquency ,29, 25-35. 

Blatier, C. (2000). Locus of control, causal attributions, and self-esteem: A 
comparison between prisoners. International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, 44, 97-110. 

Burger, J. M. (1985) . Desire for control and achievement-related behaviors. Journal 
of Personality and Social Psychology, 48, 1520 – 1533. 

Burger, J., M., & Cooper, H. M. (1979). The desirability of control. Motivation and 
Emotion 3, 381 – 393. 



24 

 

Burger, J. M., & Schnerring, D. A . (1982) . The effects of desire for control and 
extrinsic rewards on the illusion of control and gambling.  Motivation and Emotion, 
6, 329 – 335. 

Carlsson, C. (2012). Using turning points to understand process of change in 
offending: notes from a Swedish study on life courses and crime. British journal of 
criminology, 52, 1-16. 

Cullen, F. T., & Agnew, R. (2006). Criminological theory: Past to present essential 
readings (3rd ed.). Los Angeles, CA: Roxbury. 

Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1987) . Causes of white-collar crime. Criminology, 25, 
949 – 974. 

Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: 
Stanford University Press. 

Grasmick, H., Tittle , C., Bursik , R. R., & Arneklev, B. J. (1993). Testing the core 
empirical implications of Gottfredson and Hirschi's General Theory of 
Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 30, 5-15. 

Groh, T. R., & Goldenberg, E. E. (1976). Locus of control within subgroups in a 
correctional population. Criminal Justice and Behavior, 3, 169-178. 

Horney, J., Osgood, D. W., & Marshall, I. H. (1995). Criminal careers in the short-
term: Intra-individual variability in crime and its relation to local life circumstances. 
American Sociological Review, 60, 655-673. 

Hunter, G. C. (1994). Who’s really in charge of my life, anyway? Locus of control and 
cognitive substance abuse in a federal prison. Journal of Rational-Emotive & 
Cognitive- Behavior Therapy, 12, 219-226. 

Keane, C., Maxim, P. S., & Teevan, J. J. (1993). Drinking and driving, self-control, 
and gender: Testing a general theory of crime.  Journal of Research in Crime and 
Delinquency, 30, 30 – 46.	  

Kerley, K. R., Hochstetler, A., & Copes, H. ( 2009). Self-control, prison victimization, 
and prison infractions. Criminal Justice Review, 34, 553 – 568.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1993). Turning points in the life course: Why change 
matters to the study of crime. Criminology, 31, 301-325. 

O’Connell, D. J. (2003). Investigating latent trait and life course theories as predictors 
of recidivism among an offender sample. Journal of Criminal Justice, 31, 455-467. 

Piquero, A., & Tibbetts, S. (1996). Specifying the direct and indirect effects of low 
self-control and situational factors in offender decision-making: Toward a more 
complete model of rational offending. Justice Quarterly, 13, 481 – 510.  

Piquero, N., L., Exum, M. L., & Simpson, S. S. (2005). Integrating the desire-for-
control and rational choice in a corporate crime context. Justice Quarterly, 22, 252 – 
280. 

Piquero, N. L. (2012). The only thing we have to fear is fear itself? Investigating the 
relationship between fear of falling and white-collar crime. Crime & 
Delinquency, 58, 362–379.  

Pratt, T. C., & Cullen, F. C. (2000). The empirical status of Gottfredson and Hirschi's 
General Theory of Crime: A meta-analysis. Criminology, 38, 931 – 964. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 
reinforcement. Psychological Monograhps, 80, 1-28. 

Ryon, H. S., & Gleason, M. E. J. (2014). The role of locus of control in daily life. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 221-231. 



25 

 

Sampson, R. J., & Laub, J.H. (1990). Crime and deviance over the lifecourse : The 
salience of adult social bonds. American Sociological Review, 55, 609-627.  

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the making. Cambridge, MA: Harvard 
University Press.  

Simons, R. L., Johnson, C., Conger, R. D., & Elder, G. H. (1998). A test of latent trait 
versus life course perspective on the stability of adolescent antisocial behavior. 
Criminology, 36, 217-241. 

Stylianou, S. (2002). The relationship between elements and manifestations of low 
self-control in a general theory of crime: two comments and a test. Deviant 
Behavior, 23, 531 – 557. 

Uggen, C. (2000). Work as a turning point in the life course of criminals: A duration 
model of age, employment and recidivism. American Sociological Review, 65, 529- 
546.  

Warr, M. (1998). Life-course transitions and desistance from crime. Criminology, 36, 
183-216. 

Zamble, E. & Porporino, F. J. (1988). Coping, behavior and adaptation in prison 
inmates. New York: Springer.  

Zamble, E., & Porporino, F. J. (1990). Coping, imprisonment and rehabilitation: Some 
data and their implications. Criminal Justice and Behavior, 17, 53-70.	  

 
 


