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Viktiga faktorer för att lämna kriminalitet* 
 

Ann Damberg och Agnes Janelöv 
 

 
Studien syftar till att utforska vilka centrala komponenter som har betydelse 
för att lämna kriminalitet. Tidigare forskning visar att faktorer som familj, 
giftermål, föräldraskap, arbete, frihetsberövande och militärtjänstgöring är 
avgörande vändpunkter. Ämnet är av intresse då området inte är lika väl 
utforskat som faktorer av betydelse för att hamna i kriminalitet. Ett selektivt 
urval gjordes på tolv deltagare som suttit på anstalt minst en gång varav, tio 
var män. Intervjuerna genomfördes med en narrativ metodik. Deltagarna fick 
berätta sin livshistoria och forskarna ställde inte frågor förrän vid intervjuns 
slut. Sedan kortades berättelserna ner en och en och oväsentliga delar togs 
bort. I berättelserna analyserades det sedan fram tre centrala komponenter, (1) 
plötslig händelse (2) självinsikt och (3) stöd. En deltagarvalidering bekräftade 
komponenterna. Studien har påvisat att ett starkt stöd är viktigt både innan, 
under och efter att individen lämnat ett kriminellt liv.  

 
Keywords: Criminality, desistance, self-efficacy, turnings points. 
 
 

Inledning 
 
På svenska anstalter har cirka 70 % av de intagna någon form av substansberoende, det vill säga 
alkohol och/eller narkotikamissbruk, enligt Martin Lardén, enhetschef på Kriminalvården, 
(personlig kommunikation, 27 november 2015). För återfallsförbrytare är förmodligen 
procentsatsen ännu högre. Det innebär att kriminalitet och substansberoende oftast är starkt 
sammankopplat med varandra. En klientkartläggning utförd av Kriminalvården (2013) visar att 89 
% av intagna på svenska anstalter är män och 11 % är kvinnor. 

Anledningen till varför en individ begår kriminella handlingar är ett väl utforskat område. 
Däremot är anledningar till att lämna kriminalitet är inte alls lika utforskat (Giordano, Longmore, 
Schroeder, & Seffrin, 2008; Sweeten, Pyrooz, & Piquero, 2013). Ledande inom detta område är 
Sampson och Laub. De har utformat teorin informell social kontroll som ligger till grund för 
mycket av den forskning som bedrivs på området och handlar om familjelivets påverkan på 
kriminalitet och hur sociala band påverkar en individs kriminella bana (Zoutewelle-Terovan, Van 
der Geest, Liefbroer, & Bijleveld, 2014). Om en individ i vuxenlivet har starka sociala band kan 
det ge individen socialt kapital som kan vara behjälpligt i kampen att lämna en kriminell livsstil. 
Sampson och Laub menar att sluta med ett kriminellt beteende kan förklaras med att individen 
utsätts för avgörande vändpunkter och det kriminella beteendet kan förhindras genom en stark 
anknytning till exempel äktenskap. I teorin förespråkas att aktivt arbeta med individens relation till 
arbete och familj i form av coachning och terapi (Sampson & Laub, 1993).  

Centrala begrepp hos Sampson och Laub är desistance (upphörande) och avgörande 
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vändpunkter, vilka presenteras i avsnitt nedan. De menar att ”Informell social kontroll är nyckeln 
till upphörandet av kriminalitet” (Weisaeth Monsbakken, Hovde Lyngstad, & Skardhammar, 2012, 
s. 131). 

 
 
Att lämna kriminalitet 
 
Begreppet desistance betyder upphörande och används ofta i den engelska litteraturen som 
upphörande av ett felaktigt beteende eller i termer av att lämna kriminalitet. (Laub och Sampson, 
2003). De menar att upphörandet av kriminalitet består av två aspekter när det gäller att bryta ett 
kriminellt beteende och anamma en icke-kriminell livsstil. Den första aspekten är (1) en kognitiv 
förändring som består av två dimensioner. Den första medför en identitetsförändring hos individen 
som innebär att individen behöver bli en social person vilket skiljer sig från det gamla livet. Den 
andra dimensionen innebär att individen behöver ha self-efficacy. Den andra aspekten av 
upphörandet av kriminalitet är (2) avgörande vändpunkter vilka består av relationer som gör en 
livsförändring fördelaktig. Båda aspekterna är viktiga för att bryta ett kriminellt beteende. Sampson 
och Laub (1993, 2005) menar på att dessa vändpunkter kan vara familj, äktenskap, föräldraskap, 
arbete, frihetsberövande och militärtjänstgöring. 

Laub och Sampson (2003) och Van der Geest, Bijleveld och Blokland (2011) menar att 
möjligheten att behålla ett formellt arbete är starkt förknippat med upphörandet av kriminalitet. 
King (2013) menar att detta kan bero på att en anställning gör att individens ekonomi är tryggad 
vilket leder till att individen inte behöver begå kriminella handlingar. Det kan även bero på att 
relationen med arbetskamraterna, som inte begår kriminella handlingar, gör så att individen 
undviker det. På arbetsplatsen investerar individen i nya relationer i form av tid och energi, 
relationerna blir starka och individen får en stärkt position i samhället, vilket leder till att individen 
inte vill riskera att förlora relationerna genom att gå tillbaka till ett kriminellt liv. Viss forskning 
visar att det är nödvändigt för individen att skaffa ett arbete för att inte återfalla i kriminalitet. Före 
detta förbrytare som tillhör etniska grupper som är i minoritet och kvinnor har svårare att få en 
anställning vilket i sin tur försvårar upphörandet av kriminalitet. Van der Geest et al. (2011) menar 
att den informella arbetsmarknaden har en svag negativ effekt på individer när det gäller att hålla 
sig ifrån kriminalitet då de funnit ett starkt samband mellan en fast anställning och upphörandet av 
kriminalitet. 

Haggård, Gumpert och Grann (2001) skriver att förstå vad som ligger bakom upphörandet av 
kriminalitet är lika viktigt som att förstå vad som ligger bakom uppkomsten av ett kriminellt 
beteende. Det krävs olika sociala strategier både när det gäller att hamna i och att lämna 
kriminalitet. Vidare beskriver de upphörandet av kriminalitet som en process där en eller flera 
utlösande faktorer påverkar valet att ta sig ur kriminalitet. Utlösande faktorer kan vara 
hälsoproblem eller hot som har en betydande influens på individens liv. Dessa hot kommer oftast 
från familj eller andra nära relationer. Det är också avgörande att individen kan klara av olika 
situationer för att inte återfalla i kriminalitet. King (2013) menar att sannolikheten för att återfalla 
i kriminalitet minskar när individen kan se sig själv skapa en ny social identitet. Sociala nätverk är 
en viktig faktor för att klara av detta. 

I en studie av Haggård et al. (2001) framkom det att det krävs självinsikt av individen för att bli 
medveten om sin destruktivitet, vilket i sin tur kan bidra till att individen lämnar den kriminella 
livsstilen. Haigh (2009) menar vidare att förändra sitt kriminella beteende innebär en förändring i 
både uppfattning, agerande och tänkande hos individen. Om inte individen drastiskt förändrar 
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tolkningen av sina handlingar minskar chanserna för att det ska ske en förändring. Hon anser även 
att det sker en förflyttning från de automatiska handlingarna till alternativa icke-kriminella 
handlingar. Det är även av yttersta vikt att invanda rutiner bryts. 

Haggård et al. (2001) menar att individen har stort behov av stöd efter en anstaltsvistelse för att 
kunna bibehålla avstånd från kriminalitet. Även Cid och Martí (2012) lyfter vikten av att ha stöd i 
form av ett socialt nätverk. Det är viktigt att individen kan bryta relationer som tidigare gynnat en 
kriminell livsstil och att skaffa sig nya sociala färdigheter. Vidare beskriver de att det finns två typer 
av sociala band; (1) en ny relation där partnern inte accepterar den kriminella livsstilen och (2) en 
redan existerande relation som tidigare inte kunnat påverka individens kriminalitet men genom att 
stötta individen under anstaltsvistelsen skapar en vilja hos individen att kompensera 
familjen/partnern för stödet med att sluta begå kriminella handlingar.  

Upphörandet av kriminalitet består av minst fem olika mekanismer och uppkomsten av 
avgörande vändpunkter ger individen möjlighet att (Sampson & Laub, 2005): 
 

(1) Bryta bort det gamla för framtiden, (2) investera i nya relationer som främjar socialt stöd och 
tillväxt, (3) att vara under direkt och/eller indirekt övervakning och kontroll, (4) engagera sig i rutin-
aktiviteter som är centrerade mera runt familjelivet och mindre på ostrukturerad tid med jämnåriga 
och (5) situationer som ger möjlighet för identitetsförändring och som gör det möjligt för framväxt 
av ett nytt själv (Sampson och Laub, 2005 s.34). 

 
 
Avgörande vändpunkter 
 
Sedan Sampson och Laub presenterade sin teori informell social kontroll har stor uppmärksamhet 
riktats mot avgörande vändpunkters betydelse för att lämna kriminalitet. En avgörande vändpunkt 
innebär en förändring för individen att kunna bryta ett kriminellt beteende (Carlsson, 2011). 
Sampson och Laub (1993) beskriver avgörande vändpunkter som att individen går från ett 
kriminellt liv till att leva ett normalt liv. Weisaeth Monsbakken et al. (2012) menar likt Laub och 
Sampson (2003) och Van der Geest et al. (2011) att avgörande vändpunkter är starkt 
sammankopplat med upphörandet av kriminalitet. Tidpunkten för den avgörande vändningen är 
svår att bedöma och för att kunna förändras krävs att individen är öppen för förändring då chansen 
kommer. Carlsson (2011) belyser att det är ovanligt att en individ genomgår denna process själv 
utan det sker oftast som en interaktion mellan individ och samhälle. Vändpunkterna inträffar i en 
viss tid i livet och kan till exempel handla om hur familjen är formad, om individen har tillgång till 
en trygg anställning, föräldraskap, ålder, individens avståndstagande till kriminella nätverk och 
droger, en subjektiv identitetsförändring och hälsoskäl. Dessa faktorer har visat sig viktiga när 
individen bryter den kriminella banan (Carlsson, 2011; Haggård et al., 2001). Sampson och Laub 
(2003, 2005) menar att en individs mognad är avgörande för att sluta begå kriminella handlingar. 
Det finns en mognadseffekt för minskad kriminalitet, det vill säga att de kriminella handlingarna 
generellt minskar i antal med åldern. 

Carlsson (2011) skriver att upphörandet av kriminalitet och avgörande vändpunkter ofta sker 
gradvis men att avgörande vändpunkter även kan ske genom plötsliga oväntade händelser. I en 
studie utförd av Haggård et al. (2001) fann de att samtliga deltagare hade upplevt en unik händelse, 
exempelvis en anstaltsvistelse eller annan negativ händelse i förhållande till deras kriminalitet, som 
var avgörande för deras beslut att lämna kriminalitet. Carlsson (2011) och Haggård et al. (2001) 
menar vidare att den avgörande vändpunkten kan planteras vid ett tidigare tillfälle för att senare 
väckas till liv. Det som avgör om det är en vändpunkt är hur lång tid som spenderas med det nya 
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beteendet utan kriminalitet. 
Hirschi (1969) menar att om en individ saknar sociala band, exempelvis skola, familj eller arbete 

så finns en stor risk att hen överträder de sociala normerna. De sociala banden har ingen påverkan 
på hur en individ utför de kriminella handlingarna, utan kan ses som ett sätt att kunna motstå 
frestelsen att begå dem. Sampson och Laub (2005 s.38) menar att ” kriminalitet är mer än en 
försvagning av sociala band, och upphörandet av kriminalitet är mer än förekomsten av sociala 
band”.  

Enligt Zoutewelle-Terovan et al (2014) skapar starka band till sina barn och familjelivet en 
drivkraft till att inte återfalla i kriminalitet. Ett gott äktenskap kan göra att individens prestationer 
ökar och tendensen till att begå kriminella handlingar minskar. Sampson och Laub (2005) 
framhåller att om en individ gifter sig så betyder det inte per automatik att hen kan avhålla sig från 
kriminella handlingar. Det kommer till slut an på de personliga egenskaper en individ besitter. 
Enligt Cid och Martí (2012) har äktenskap och familj olika betydelse för individen i olika stadier 
av livet. I ungdomsåren har föräldraskapet den största betydelsen, medan i vuxenlivet har familjen 
en mer stödjande roll. Weisaeth Monsbakken et al. (2012) beskriver att den största chansen för att 
avhålla sig från kriminalitet är ”värdighets-paketet” vilket innebär faktorer som äktenskap och 
heltidsjobb. Ju fler faktorer som verkar för individen desto större chans för avhållsamhet från 
kriminalitet. Zoutewelle-Terovan et al. (2014) beskriver liknande i sina studier om äktenskapets 
och föräldraskapets påverkan på upphörandet av kriminalitet. Det är minst risk för män att återfalla 
i kriminalitet om de får hela ”familje-paketet”, det vill säga barn och äktenskap med gärna mer än 
ett barn. Enbart äktenskap är förebyggande för männen, vilket det inte är för kvinnor. För kvinnor 
var resultatet mellan äktenskap och föräldraskap inte heller signifikant när det gäller upphörandet 
av kriminalitet.  

Zoutewelle-Terovan et al. (2014) menar att mödrars kriminalitet ofta minskar plötsligt det året 
barnet föds vilket det inte gör för fäderna, särskilt inte för dem som inte har en fast relation med 
modern. Gifta fäder visar en gradvis nedgång i sin kriminalitet från fem år innan barnet kommer 
för att sedan minska ytterligare när barnet är fött. Efter barnet är fött ökar sannolikheten för mödrar 
att begå kriminella handlingar till samma nivå som innan barnet var fött. Barnet har således en 
kortvarig effekt på moderns minskade kriminalitet, vilket även stöds av Weisaeth Monsbakken et 
al. (2012). De menar att föräldraskap är viktigare för kvinnor då det är de som bär barnet och är 
viktigast för barnet den första tiden. De som planerar att skaffa barn, gifta sig och leva ihop har 
goda chanser att ändra sin livsstil.  

 Zoutewelle-Terovan et al. (2014) påvisar att föräldraskap kan leda till färre återfall i kriminalitet 
för både män och kvinnor. Detta för att föräldraskap kräver ett visst ansvar för båda parter. Kraven 
ökas vilket innebär en stor ekonomisk förändring, begränsade möjligheter till kriminalitet och att 
tiden mest ägnas åt familjen. Föräldraskapet har dessutom stor påverkan på dagliga rutiner, vilket 
enligt Van der Geest et al. (2011) är en stark faktor för att avhålla sig från kriminalitet. Yoshikawa 
(1994) menar att föräldraskapet är den starkaste faktorn för att barnet sen inte ska falla in ett 
kriminellt beteende. Barn till föräldrar som har en bristande tillsyn och som beter sig fientligt och 
avvikande mot sina barn löper större risk för att bli kriminella och antisociala.  

Enligt Giordano et al. (2008) har studier påvisat att religion och andlighet kan vara en utväg till 
att lämna missbruk. Det är ett sätt att sona sitt brott och bli förlåten. Vissa före detta kriminella 
känner att de kommer närmare Gud via privata upplevelser och/eller via föreningar som anonyma 
alkoholister (AA) och anonyma narkomaner (NA). Även präster som besöker anstalter och sociala 
nätverk som är religiösa har en betydelse för individens närhet till Gud. Religionen hjälper främst 
individen med att tillhandahålla ramar som talar om hur man lever som en förändrad individ. Detta 
ger positiva influenser på individen och är som mest lyckosam om hen lyckas behålla den nya 
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livsstilen. De menar även att religion är den enda faktorn som ständigt finns tillgänglig för 
individerna. Andra faktorer som stabil inkomst och respektabla vänner är faktorer som endast har 
kortvarig effekt. 

Sammanfattningsvis menar Carlsson (2011) att det inte är själva vändpunkterna som till exempel 
äktenskap, trygg anställning, militärtjänstgöring etc. som leder till upphörandet av kriminalitet utan 
vändpunkterna är mer en underliggande förutsättning för att andra förändringar ska kunna ske. 
Haigh (2009) menar att arbete, relationer och utbildning är faktorer som kan hjälpa en individ att 
lämna kriminalitet. Faktorerna själva är inte hjälpande, utan de behöver sammankopplas med 
perception, tolkningar och tankar som påverkar beteende, handlingar och beslutsfattande. 
 
 
Self-efficacy 

 
Self-efficacy är ett begrepp som myntades av Albert Bandura och han beskriver det som ”det är 
inte ett mått på den kompetens man har, utan en tro på vad man kan göra under olika uppsättningar 
av förhållanden oavsett vilken kompetens en individ besitter” (Bandura, 1997 s. 37) Han menar att 
självförtroende och self-efficacy liknar varandra men är inte av helt samma betydelse. Han 
förklarar det som att varje individ har olika self-efficacy färdigheter i olika områden och olika stark 
tro på sin egen förmåga (Bandura, 1997). Vi tolkar information som påverkar hur vi värderar vår 
self-efficacy som beskrivs utifrån fyra olika informationskällor. (1) Tidigare erfarenheter: detta är 
den mest betydelsefulla källan. Den handlar om hur vi tolkar våra tidigare prestationer. 
Uppfattningen om hur lyckosam den tidigare prestationen har varit påverkar vår self-efficacy i 
positiv eller negativ riktning. Har individen en låg self-efficacy har hen svårt att se sina lyckade 
prestationer. (2) Andras erfarenheter: innebär att individen ser på andras ageranden och ser på deras 
konsekvenser, för att sedan vara mer mottaglig för att tillämpa det på sig själv. Detta gäller 
framförallt om man ser någon i samma situation som sig själv lyckas. (3) Social övertygelse: detta 
liknar socialt stöd i form av att individen kan få positiv förstärkning vilket i sin tur leder till högre 
tro på sig själv. Det kan även innebära negativa influenser från andra vilket försvagar tron på sig 
själv. (4) Fysiologiska/emotionella tillstånd: hur individen mår påverkar hens self-efficacy, är hen 
till exempel stressad och orolig över uppgiften tenderar resultatet att bli sämre än om hen hade mått 
bra från början. Ju fler av dessa informationskällor som tillämpas av individen desto högre self-
efficacy (Bandura, 1977, 1997). En individ som varit fängslad och fått socialt stöd av en närstående 
under anstaltstiden, kommer sannolikt få en ökad self-efficacy, även om individen stöter på hinder.  
Stödet är nödvändigt i uppbyggandet av self-efficacy under förutsättning att stödet är knuten till en 
familjemedlem, partner eller båda (Cid & Martí, 2012). En annan viktig aspekt för upphörandet av 
kriminalitet och byggandet av self-efficacy är att individerna har ett arbete. Om individen kan se 
sig själv lyckas med att skapa en ny identitet fri från kriminalitet är sannolikheten högre att 
individen inte återfaller i kriminalitet (King, 2013) 
 
 
 
 
Problemformulering och syfte 
 
Forskningen som bedrivs idag fokuserar främst på riskfaktorer till varför man hamnar i kriminalitet. 
Faktorer till varför en individ kan lämna kriminalitet är ett mindre utforskat område. Stor del av 
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forskningen kring detta ämne bedrivs i USA medan forskningen i Norden är knapphändig. 
Resultaten från forskning i Norden skiljer sig något från den forskning som undersöker 
förhållanden i USA. Därför är det intressant att bedriva mer forskning på nordiska förhållanden för 
att se vad som är viktigt för dessa. För att kunna hjälpa individer att lämna kriminalitet behöver 
kunskapsluckan fyllas. Därför vill denna studie undersöka vad som gör att individer boende i 
Sverige slutar begå kriminella handlingar. Målet är att skaffa kunskap till området så att samhället 
kan sätta in resurser som är anpassade för nordiska förhållanden.  

Denna studie syftar till att utforska vilka centrala komponenter som bidragit till att före detta 
kriminella valt att lämna det kriminella livet. Samtliga deltagarna i studien har avtjänat straff på 
anstalt. 
 

 
Metod 

 
 
Deltagare 
 
Kriteriet för deltagarna i studien var att de skulle ha avtjänat minst ett straff på anstalt. Deltagarna 
i studien har suttit minst en gång och som mest tjugo gånger på anstalt. Dock kunde vissa deltagare 
inte ange antal gånger utan angav sammanlagd tid, där den som hade suttit längst hade varit 
fängslad i sammanlagt tolv år. För att få ingå i studien krävdes att deltagarna nu skulle vara fria 
från kriminalitet och droger. Ett selektivt urval på tolv personer gjordes med hjälp av två 
organisationer som drivs av individer som haft missbruksproblematik och begått kriminella 
handlingar. Organisationerna är stationerade i en stor stad och i en mellanstor stad i Sverige. 
Deltagarna har under sin aktiva period vuxit upp och bott i olika delar av landet. Tio män och två 
kvinnor i åldern 37-59 år valdes ut till studien. Fyra av deltagarna var inte födda i Sverige. 

Studiens deltagare har alla haft ett substansberoende parallellt med sitt kriminella beteende. 
Deras kriminalitet har i de flesta fall påbörjats innan substansberoendet utvecklats, men beroendet 
har varit en avgörande faktor för ett fortsatt och eskalerande kriminellt beteende. Det har varit 
avgörande för individerna att bli nyktra/drogfria för att kunna bryta den kriminella livsstilen. Dock 
har en av deltagarna tagit ett återfall i missbruket utan att börja begå kriminella handlingar igen. 
Alla deltagare har varit på någon form av behandlingshem. Tio av tolv har funnit hjälp i 12 stegs-
programmet, vilket är en vanlig metod att behandla substansberoende med i Sverige, medan två 
har klarat det på andra sätt. Deltagarna bjöds på fika men ingen annan ersättning utgick till dem. 
 
 
Material och Procedur 
 
Deltagarna intervjuades enligt narrativ metodik. Det innebar att deltagaren själv fick berätta sin 
livshistoria fritt från barndom till nutid. Deltagarna fick själva bestämma plats för intervjun. Fem 
av intervjuerna hölls i organisationernas lokaler, en intervju hemma hos deltagaren och sex 
intervjuer på Mälardalens högskola. Innan intervjun fick deltagaren ett missivbrev där deltagarna 
informerades att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Deltagandet 
behandlades konfidentiellt genom att deltagarna i skrift endast benämns som ett nummer samt att 
materialet om deltagarna sparades i en lösenordskyddad fil. Resultatet skulle enbart användas i 
forskningsändamål och inte i något annat syfte. Alla namn, platser och liknande information som 
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kunde kopplas till deltagarna ändrades. Ljudfilerna skyddades i en datafil och efter att uppsatsen 
godkänts raderas den. Deltagarna erbjöds att ta del av resultatet när det är klart.  

De etiska aspekterna blev tillgodosedda i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. 
Intervjuarna använde en intervjuguide för att säkerställa att alla intervjupersoner hade berört viktiga 
teman för frågeställningen. Ämnen som inte tagits upp under intervjuerna kompletterades i slutet 
av intervjun för att säkerställa att samtliga deltagare svarat på frågeställningen. Intervjuerna 
spelades in på diktafon och telefon vilket deltagarna gav samtycke till. Efter intervjun stämde 
intervjuarna av med deltagaren att allt kändes bra. Intervjuerna var i snitt en timme och 30 minuter 
långa. Därefter transkriberades de till sammanlagt 144 sidor vilket tog cirka 110 timmar. 
Intervjuarna delade upp transkriberingen till sex intervjuer var. Därefter bytte intervjuarna 
intervjuer och de lyssnades igenom igen och transkriberingen korrigerades vid behov. 
 
 
Databearbetning 
  
Efter att intervjuerna transkriberats så skrevs varje enskild intervju ihop till en kortare berättelse 
där för studien oväsentlig information skalades bort. Citat för att belysa viktiga faktorer från inter-
vjuerna skrevs ut. Endast smärre korrektioner gjordes i citaten för att innehållet skulle bli begripligt 
och för att ingen identifierbarhet skulle finnas. I citaten behölls slang- och dialektala uttryck. De 
enskilda intervjuerna sammanställdes till ett textdokument, där varje intervju fortfarande redovisa-
des var för sig. I varje enskild berättelse noterades individens faktorer och vändpunkter. Därefter 
söktes berättelsen igenom efter de faktorer som tidigare forskning visat. Alla berättelser söktes 
igenom efter samband och återkommande mönster som förekom i varje berättelse. De faktorer som 
återfanns i varje intervju blev studiens centrala komponenter. Resultatet av analysen jämfördes 
med den teoretiska bakgrunden för att undersöka om faktorerna i studien överensstämde med rå-
dande forskningsresultat. Båda intervjuarna arbetade tillsammans med analysen för att resultatet 
ska vara så nära intervjuerna som möjligt. En deltagarvalidering utfördes på två av deltagarna som 
bekräftade resultaten. 
  
 

Resultat 
 
 

Centrala komponenter  
 
Studien visade efter analys tre centrala komponenter som varit avgörande för deltagarnas beslut att 
lämna den kriminella banan. Dessa var (1) plötslig händelse, (2) självinsikt och (3) stöd. 
Komponenterna plötslig händelse och självinsikt har tre underkategorier: ansvarskänsla, 
självförakt och rädsla. När deltagarna har pratat om andra individer i citaten, exempelvis sina barn, 
har de ändrats till hen för att skydda deltagarna. Namnen som anges är fiktiva.  

 
 

 
Centrala komponenter 

Deltagare Plötslig händelse  Självinsikt Stöd 
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Thomas, 43 år 
På väg att skjuta polis samt 
volta med bil 

 Han inser att han är på väg att 
bli någon han inte vill vara  

Konsult på anstalt som 
är fd missbrukare 

Bertil, 56 år Barnets mammas dödsfall 
 Han inser att han har ett ansvar 
för sina barn  

Chefen på hans behand-
lingshem  

Simon, 53 år 
Alla dörrar till myndigheter 
stängdes, ingenstans att ta 
vägen 

 Födelsedag på anstalt, upple-
ver att halva livet gått och han 
har inte åstadkommit något 

Vän från NA (anonyma 
narkomaner) 

Mats, 52 år Självmordsförsök 
 Föreläsning om ödmjukhet, 
han känner en sten som lättar  

Terapeut från NA, samt 
vänner i programmet 

 och vill "kasta in handduken" 

Maria, 53 år 
Rädsla när ett av hennes 
barn blev våldsam mot 
henne 

 När hennes ex-man blev nyk-
ter, hon inser att hon inte vill 
vara en alkoholist och blir fru-
strerad 

Ex-mannen 

Tina, 50 år 
Hennes barn blir omhänder-
taget av Socialtjänst 

 När smärtan blir för stor inom 
henne, inser att hon måste göra 
någonting åt sin situation 

Advokat, mor och famil-
jehem 

Gunnar, 59 år 
Hans barn "spårar ur" samt 
eget självmordsförsök 

 Känner ansvar för sin hund 
som råkar illa i missbruket, 
samt ansvar över sitt barn  

Mor och nuvarande fru  

Mike, 39 år 

På väg till självmordsförsök 
och familjevecka på behand-
lingshem där han blir kon-
fronterad av närstående 

 
Han får på behandlingshemmet 
insikt i att hans problem inte 
beror på något annat än han 
själv 

Behandlingshemmet och 
socialsekreterare  

Kim, 37 år Arresterad i en tull  
 Han inser att han måste ta an-
svar över barnen för att inte 
förlora dem 

En organisation samt 
rena vänner  

Mikael, 41 år 
Självmordsförsök samt an-
staltsvistelse 

 Han inser att han måste ta an-
svar för hur han mår och sluta 
självmedicinera 

Frun, socialsekreterare 
och en organisation 

Mattias, 43 år Bästa vän dör i överdos 

 
Fick självinsikt direkt efter 
dödsfallet samt vill leva nykter 
med sin tjej  

Socialsekreterare och fru  

David, 47 år 
Dotter bönar och ber för-
tvivlat att "snälla pappa bli 
nykter"  

 Hans första NA möte där han 
möter två personer med  
sammanlagt 47 års nykterhet 

Före detta gäng  
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Figur 1. Vägen till ett icke-kriminellt liv är beroende av den dynamiska samverkan mellan en 
plötslig händelse, självinsikt och stöd.  
 
Plötslig händelse 
 
Genomgående för alla deltagarna var att deras livsförändring föregicks av en eller flera plötsliga 
händelser som hade en direkt påverkan eller en fördröjd effekt hos individen. För de flesta 
deltagarna skedde den plötsliga händelsen långt innan steget togs ut från kriminaliteten, Händelsen 
kan beskrivas som att ett frö såddes i individen att hitta viljan att bryta mönstret. För några deltagare 
hade den plötsliga händelsen en direkt effekt. Den plötsliga händelsen har varit en negativ 
upplevelse för deltagarna. Genom den plötsliga händelsen har individerna fått ett uppvaknande, 
som har varit direkt avgörande för att en förändring sen skedde. Effekterna av den plötsliga 
händelsen väckte känslor hos deltagarna som ansvar, självförakt och rädsla. Självföraktet har varit 
starkt kopplat till situationer där de har upplevt sin absoluta botten, de orkar inte mer och det öppnar 
upp för en förändring. Dessa känslor har varit avgörande för att deltagarna skulle förstå att det finns 
ett annat liv för dem. Skulle dessa känslor inte ha uppkommit så är sannolikheten liten att de skulle 
lämnat kriminaliteten. Dessa känslor har även uppkommit när deltagarna funnit självinsikt.  

För en av deltagarna, Bertil 56 år, kom förändringen plötsligt då modern till hans barn gick bort 
och insikten om att hans sätt att leva med största sannolikhet skulle göra dem föräldralösa. Detta 
på grund av att livsstilen skulle bli hans död eller att han skulle spendera stor del av tiden på anstalt. 
Han började känna en ansvarskänsla för sina barn och sig själv.  
 

”Samtidigt då så visste jag ju att - fan gör jag det här då så antar jag att det händer såna saker som 
gör att jag kommer att sitta inne en lång tid eller så börjar jag återigen knarka och då dör jag 
antagligen jag med, för då fanns mina barn med någonstans i huvudet. De ska ju inte behöva bli 
övergivna av pappan också på grund av knarket, som de blivit av sin mamma och det är inte bara 
knarket - det är kriminaliteten, livsstilen överhuvudtaget” 
 

För Bertil var detta ögonblick helt avgörande för att förändra sin livsstil. En liknande plötslig 
händelse inträffade för Tina 50 år då hon skulle hämta sitt barn på dagis och hen hade blivit 
omhändertagen av Socialtjänsten. När Tina kom till dagis och insåg att barnet var borta blev hon 
utom sig och gick till attack på en av kvinnorna från Socialtjänsten. 

  
Det slutade ju med att dom hade tagit hen när jag kom upp för att hämta hen från dagis, då var ju hen 
borta. Då var det bara två socialassistenter där och jag vart ju galen alltså, så jag tog väl stryptag på 
den ena tanten för dom vägra säga vart hen var, så jag sa det - att säger du inte vart hen är då stryper 
jag dig sa jag, tar livet av dig punkt slut. Alltså så hon tala ju om var hen var någonstans så jag åkte 

Det icke‐
kriminella 

livet

Plötslig 
händelse

Själv‐
insiktStöd
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dit tog med mig en kompis, åkte dit till nåt barnhem. 
 

Tiden efter detta var ett mörker av kriminalitet och droger men ett frö hade såtts att någon gång 
lämna detta liv för sitt barn. Tina hämtade barnet på barnhemmet och åkte till sin mamma. Hon 
stod inte ut med tanken att hen skulle bli placerad i fosterhem eller liknande och att hon inte skulle 
få träffa barnet mer. Det här var ett känslosamt ögonblick i hennes liv vilket har lämnat spår. Hon 
kände ansvar över sitt barn och tog tag i situationen, vilket i sin tur ledde till att hon senare tog sig 
ur kriminaliteten. 

 
Sen körde jag raka spåret hem till min mamma: här du måste ta hen, ja usch jag ville ju inte att hen 
skulle bli typ placerad någonstans där jag inte visste (får tårar i ögonen). Ja alltså det är fortfarande 
känsligt det där alltså....man är ju mamma. 
 

För Tomas 43 år, kom avgörandet i samband med en olycka. Han hade tillsammans med en 
kompis gjort ett antal inbrott och hade bilen full med stöldgods när de mötte en polisbil. Tomas 
gjorde sig beredd att skjuta en av poliserna och i ögonblicket efter voltade bilen. Där överskred 
han sin egen gräns. Här såddes ett frö i honom att han höll på att bli någon som han inte ville vara 
och han kände ett självförakt. Hans kriminalitet slutade inte här, men händelsen fanns med honom 
och en vilja att förändra sitt liv hade fötts inom honom. 
 

Jag och en kompis hade varit ute och gjort några inbrott och vi hade stulit vapen, vi hade stulit guld 
och vi möter polisen och jag säger till honom att jag laddar och jag skjuter nu och börjar göra det 
här- och sen av någon anledning så kör vi av vägen och voltar med bilen. Tack och lov idag, men där 
fick jag väl den första tankeställaren- att vad är det som händer i mitt liv. Alltså jag kände verkligen 
att jag håller på att bli någon som jag verkligen inte vill vara. 
 
Jag kommer ihåg att jag satt med mina händer i, ja runt huvudet och drog i mitt eget hår och kände 
att jag håller på att bli någon som jag inte vill vara - och i det, den insikten så började jag ju känna 
att jag kanske behöver förändra någonting i mitt liv. 

 
Vändpunkten för Mattias 43 år, kom i samband med att bästa kompisen gick bort i en överdos. 

Han fick en rejäl tankeställare och viljan att förändras blev påtaglig. Han blev väldigt rädd i denna 
situation och kort därefter valde Mattias att söka sig till kontraktsvård, det vill säga en vårdvistelse 
på exempelvis behandlingsanstalt istället för vistelse på vanlig anstalt. Han kände att han var 
tvungen att göra en förändring, eller så skulle han dö i missbruket.  
 

Jag var väldigt rädd att när det kom så pass nära, tätt inpå mig - när min bästa kompis ute i missbruket 
då, bara försvinner några minuter och dör i en överdos. Då vart det så pass nära så att jag var ju 
egentligen livrädd, alltså jag tänkte fan är det det här livet går ut på – alltså jag är snart 40 år gammal 
och liksom det här är det enda som väntar liksom, för jag hade ju ingenting annat. 
 
Liksom kanske känns hårt att säga det, men när min bästa kompis dog så kanske det räddade mitt liv, 
så är det ju. För då kände jag att det finns ingenting mer för mig här liksom, antingen är det bara att 
dö i mitt missbruk eller så måste jag göra en förändring, där väcktes tanken. 
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Självinsikt 
 
För att en individ ska kunna lämna sin kriminalitet behöver individen ett mått av självinsikt. Precis 
som en plötslig händelse så innebär självinsikten ett uppvaknade för individen. Självinsikten 
inträffade när individen förstod att det är de själva som varit ansvariga för de liv de har levt och att 
det är de själva som var ansvariga för sin förändring. Alla studiens deltagare har uppnått självinsikt 
när de har nått sin personliga botten, när de har passerat sin absoluta nedre gräns för hur de mådde. 
Många förklarar det som att de har kapitulerat, att de har gett upp och insåg att det krävs en 
förändring för att de inte längre stod ut med det liv de levde. Likt den plötsliga händelsen så väcktes 
känslor som ansvarskänsla, självförakt och rädsla. För vissa kom självinsikten när de såg andra 
lyckas och de blev goda förebilder att se upp till. 

För Mike 39 år, började hans tillfrisknande när han kom till ett behandlingshem som han själv 
upplevde som fantastiskt bra. Där fick han självinsikt - att det var han själv som var problemet och 
lösningen. Det väckte en ansvarskänsla hos honom; att det var han själv som bar ansvaret för sitt 
liv, de beslut han tog och de konsekvenser som hans livsstil medförde. Detta var till stor hjälp för 
honom i hans resa mot ett icke-kriminellt liv.  
 

Jag har alltid trott såhär att mitt problem är drogerna, mitt problem är kriminaliteten eller mitt ex var 
också problemet trodde jag..... Men ingen människa kan fixa mig, bara jag själv... När jag kom till 
behandlingshemmet så kom jag på att mitt problem är inte drogerna eller mitt ex, mitt problem det 
är jag. 
 

För Gunnar 59 år, kom självinsikten då han såg sin hund fara illa i sitt missbruk. Han är en 
djurvän och umgås gärna med djur och vill deras bästa. Hunden hade han räddat från dåliga 
förhållanden och han ville inte att den skulle leva i misär. Det väckte en form av ansvarskänsla hos 
honom som gav självinsikt. 
 

Mycket är det också att jag skaffade en pitbullvalp som var sex månader och då var jag fortfarande 
ren. Sen tog jag något återfall och jag kände - själv jag klarar inte av att sköta honom, jag kan inte 
springa runt och släpa på en hund i missbruket. Han blir förstörd, mycket där också som gjorde att 
jag tog beslutet att - nä, jag lägger ner. 
 

En annan självinsikt kom efter en plötslig händelse för Gunnar då han blev påkörd av en bil 
vilket hade en stark negativ påverkan på hans barn. Han ville inte att hans barn skulle behöva oroa 
sig för honom. Han blev medveten om att hans leverne påverkade dem i hans närhet. Där kände 
han ett ansvar för sitt barn och han insåg att han behövde ta hand om hen.  
 

Han försökte köra på mig med bilen men jag flög iväg och det värsta som var då, det var att min 
dotter som var tonåring såg allt det där så hon trodde ju att jag vart ihjäl körd. Men som tur var så 
vart jag inte det. Men det tog hårt på henne, då bestämde jag mig för att nu är det bra.  
 

Mikael 41 år, insåg inför sitt straff på anstalt att han måste göra något för sig själv under denna 
tid för att han ska räddas från detta liv. Han var rädd inför vad som väntade honom under 
anstaltsvistelsen vilket blev en stark drivkraft för att lämna det kriminella livet. Han hade redan i 
häktet kontaktat behandlingsansvarig på anstalten, då han insåg att han annars skulle dö på grund 
av sitt leverne. 
 

Till slut har jag fått en kontakt då redan i häktet med behandlingsansvarig på anstalten som är en 
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behandlingsanstalt 12-steg. Jag märker ju att jag måste ha hjälp liksom annars kommer jag ju att dö 
i det här missbruket eller så jag kommer ju antingen att dö av en överdos eller något vis eller så 
kommer jag ta livet av mig. Eller så kommer någon ta livet av mig eller någonting sånt där. 

 
Simon 53 år, fick en ”knäpp” och självinsikten öste över honom när han hade en samsittning 

med en kompis på hans egna 30 års dag. Han insåg att hans liv höll på att gå till spillo och han 
kände att detta inte är det liv han ville leva. Den starka känslan av självförakt hos honom skapade 
en drivkraft att ta sig ur kriminaliteten.  
 

Här började jag någonstans känna att det här med kriminaliteten - jag orkar inte mera. In och ut från 
kriminaliteten så jag vet att när jag fyllde 30 så satt jag på en anstalt. Jag hade samsittning med en 
kompis då, vi fick dela cell ett par tre timmar om dagen. Men då vet jag att då hade jag en sådan 
upplevelse. Då satt vi på min födelsedag och jag fyllde jämt, jag var mitt i livet och sen så satt vi där 
under de premisser som vi satt, liksom inlåsta totalt i avsaknad av frihet och där fick jag den här 
knäppen liksom att jag kommit halvvägs i livet och - vad jag har åstadkommit? Där fick jag den här 
liksom att jag ska inte sitta något mer, det var bara så......och även fast jag fortsatt droga så har jag 
fortfarande haft det här beslutet nånstans kvar inom mig att jag förändrat min brottslighet. 

 
För David 47 år kom insikten när han efter påtryckningar från nära och kära gick med på att 

åka till ett behandlingshem för att, som han sa, vila upp sig lite. Där går han på sitt första NA-möte 
och där träffar han två personer som tillsammans hade 47 års nykterhet. Efter att han sett 
behandlingar som ett misslyckande och något som inte fungerade, väcktes någonting i honom att 
det kanske finns ett hopp om drogfrihet trots allt. Att se dessa två människor som under lång tid 
lyckats att hålla sig drogfria, motiverade David att själv försöka. ”Då var det något som ramlade 
ner där… 47 års drogfrihet på två människor. Det måste ju finnas någonting här som fungerar.” 
Davids tro på sig själv stärktes genom att se dessa två förebilder vilket blev avgörande för hans 
egen process att lämna kriminaliteten.  

 
 
Stöd 
 
Det har varit genomgående i intervjuerna att deltagarna förutom en stark inneboende vilja att göra 
en förändring även har haft stöd runt sig som har hjälpt dem när de har tagit beslutet att lämna 
kriminalitet och droger. De har beskrivit det som att det har varit svårt att göra något sådant själv. 
De olika stöden har kommit från behandlingshem, myndigheter, familjemedlemmar, advokater, 
vänner och liknande. Deltagarna angav stödet som helt avgörande. Utan stödet hade inte 
förändringen varit möjlig att genomföra. Stödet och människor som trott att deltagarna ska lyckas 
har stärkt deltagarnas self-efficacy vilket varit avgörande i deras resa mot ett liv fritt från 
kriminalitet. De flesta deltagarna har haft ett stöd i hela sitt kriminella liv. Även om de inte varit 
kapabla att ta emot stödet så har det haft en betydelse för individen att det funnits där. En plötslig 
händelse har varit negativ för deltagarna och utan stödet så kan händelsen ha lett till ännu fler 
negativa konsekvenser. När en ansvarskänsla uppkommit hos individen behövs stödet för själva 
utförandet ej ska gå till spillo. Om ansvarskänslan går till spillo kan eventuellt effekten av den 
plötsliga händelsen utebli. Likt som vid plötslig händelse kräver individen stöd då hen upplever 
självinsikt och behöver hjälp att förändra sitt liv.  

Gunnar 59 år, vill verkligen understryka att utan sin mor så hade han inte levt idag. Hans mor 
har funnits med honom hela tiden och har varit ett stöd i många lägen. Gunnar visste att han alltid 
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kunde söka stöd hos sin mor och har flertalet gånger hamnat hos henne när han har blivit av med 
lägenheter eller för att vila upp sig. 
 

När jag kom ut därifrån så flyttade jag hem och bodde hos min mor. Ja jag vill tillägga att utan min 
mor så hade jag nog inte levt idag för att när jag har vart nerkörd och sånt där så har ja kunnat kommit 
dit, vilat upp mig, bo där när jag blivit av med lägenheter och grejer. Så hon har fått sett mycket skit. 
Hon flyttade ner hit och hon sa det: de var det värsta hon har gjort. För hon har vetat att jag har hållit 
på att stöka hela livet men hon bodde i samma port som mig och hon sa det: nu har jag sett allting 
live och det var fan inte kul, så att den kvinnan har jag mycket att tacka för. 

 
Samuel 52 år, har efter att han lämnat sitt missbruk och den kriminella banan funnit kärleken 

till livet och till dem runt omkring. Han beskriver att han har ett stort socialt nätverk med vänner, 
familj och myndigheter. Han är mycket tacksam och känner sig stöttad i sitt beslut. 
 

Jag känner en otrolig tacksamhet till livet, jag klarade mig. Jag märker att jag har människor som 
älskar mig för att jag är jag, inte för det jag gör utan för att jag är jag. Jag har ett jättestort nätverk 
idag utav människor som jag kan vända mig till och det är jättemånga som vänder sig till mig också 
idag. Jag har fått jättemycket uppställning både från soc och från mina föräldrar och mina syskon. 
Jag har haft all uppbackning man kan tänka sig men jag har inte varit redo förrän för några år sen. 

 
Maria 53 år, levde ihop med en man som hon missbrukade tillsammans med. De hade ett mål 

att bli nyktra tillsammans men detta fungerade aldrig vilket medförde att han lämnade henne. 
Mannen lyckades sedan att bli nykter och Maria blev till en början arg för att nykterheten var något 
de skulle hitta tillsammans. När mannen sedan stöttade Maria i processen att bli nykter och fri från 
kriminalitet blev han hennes stöd. Han tog med henne till möten där hon fann sin väg till nykterhet. 
De är nu vänner och stöttar varandra. 
 

Jag hittade samma sak som ”exmannen”. Han drog in mig i gemenskapen och så där så att nu är jag 
en aktiv medlem av anonyma alkoholister. Vi är jättegoda vänner alltså det, jag fattar inte att det är 
sant. Intervjuaren: Så om jag förstår dig rätt så betydde hjälpen från ”exmannen” väldigt mycket för 
ditt tillfrisknande? Jag har honom att tacka för allt. 

 
David 47 år tillhörde under lång tid ett gäng och när han skulle ta sig ur kriminalitet och 

missbruk, så trodde han att det skulle bli svårt att lämna det livet, framförallt på grund av det ansvar 
han hade i gänget. Han beskriver att han har fått kämpa själv men att gänget till stor del har hjälpt 
honom att lämna kriminaliteten och respekterat det. 
 

Man ska inte prata om sådana här klubbar och grejer men, det låter sjukt men de har hjälpt mig för 
att få ett bättre liv. Ingenting med kriminalitet för det har jag ingenting med att göra. Dom tjatade och 
det var ju påtryckningar från alla håll. Det slutade med att de sa att du måste sluta med knarket helt 
och hållet själv. De hjälpte mig med vad jag än behövde. Behöver du pengar eller vad är det du 
behöver för att du ska ta hand om dig själv och göra något med ditt liv och kanske vi kan ha en 
fortsatt kontakt när du har tagit tag i allting. Om det är det du vill så ska du få vår hjälp till det också 
och det trodde jag inte gick för jag trodde inte det skulle gå att kliva ur. Utan dem så tror jag inte jag 
hade suttit här jag sitter idag. Det tror jag inte även fast jag har fått kämpa själv. 
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Övriga resultat 
 
Åtta av tolv deltagare hade barn under sitt kriminella liv. För tre av dem hade barnen starkt påverkat 
deras beslut att lämna kriminaliteten, även om det inte varit den helt avgörande faktorn. Studien 
fann inte något starkt stöd för att deltagarnas familjer, det vill säga syskon, föräldrar etc som inte 
är individens barn eller partner hade påverkat beslutet att lämna kriminaliteten. För tre deltagare 
hade äktenskap eller samboskap haft en bidragande effekt för att kunna ta sig ur den kriminella 
livsstilen. För resterande har studien inte påvisat någon direkt effekt, trots att de flesta under sin 
aktiva period har haft något eller några längre förhållanden. 

De flesta deltagarna har haft arbete till och från under sin kriminalitet, men de har i huvudsak 
försörjt sig på kriminaliteten.  Att ha ett arbete framhölls inte av någon deltagare som en avgörande 
betydelse när det gäller att lämna kriminaliteten. Arbetet kan dock ha haft effekt för att inte återfalla 
i kriminalitet, då de flesta deltagarna har ett arbete att gå till idag. För sju av deltagarna har 
miljöombyte som att flytta till en annan ort för att inte hamna tillbaka i gamla kompisgäng, varit 
avgörande. Det har varit avgörande för att klara av att bryta de gamla rutinerna. De resterande 
klarade att bryta sitt beteende på hemorten.  Alla deltagare har dock brutit, eller endast bibehållit 
en liten kontakt, med sina gamla kompisar. Uppbrottet har varit en viktig del i att kunna lämna 
kriminaliteten och bibehålla sin icke-kriminella livsstil, uppger deltagarna.  

Större delen av deltagarna hade fått en försämrad hälsa på grund av sitt missbruk och den 
kriminella livsstilen. Det hade inte haft någon större påverkan på deras beslut att sluta. Det ska 
dock påpekas att flera av de negativa hälsoeffekterna har visat sig efter att de lämnat kriminaliteten. 
För ett fåtal deltagare fanns en insikt att livsstilen skulle leda till döden. För dem var hälsoaspekten 
av avgörande betydelse för att lämna kriminaliteten. Endast en av deltagarna i studien har funnit 
stöd i religion för att ta sig ur den kriminella livsstilen. De deltagare som deltagit i 12 stegs-
programmet, har funnit stöd i en andlighet. Andligheten har tolkats av vissa som en yttre kraft 
medan andra har sett andligheten som inneboende faktorer hos dem själva.  

Andra intressanta fynd i studien har varit att livet kring missbrukande och kriminella kvinnor 
ser mycket annorlunda ut än för männen. Studiens två kvinnor berättar om att anstaltsvistelse, som 
flera av studiens män anser vara en viloplats, inte har den återhämtande effekten för dem. 
Förtrycket som de möter i livet fortsätter inne på anstalten, vilket enligt kvinnorna anses bero på 
att många kriminalvårdare är män och att kvinnor generellt är elakare mot varandra än vad männen 
är mot varandra. Enligt de kvinnliga deltagarna finns även könsstereotypa rollfördelningar om att 
kvinnan inte ska vara ute och begå kriminella handlingar utan vara hemma och ta hand om barnen 
och därför blir de utsatta för en form av förtryck av de runt omkring sig. Kvinnor i missbruk och 
kriminalitet har en mycket utsatt position och de upplevde en större utsatthet än männen.   
 
 

Diskussion 
 
Varför man börjar begå kriminella handlingar är ett vida utforskat område. Men varför man slutar 
att begå kriminella handlingar eller vad som krävs för att kunna lämna det livet, är mindre utforskat 
(Giordano et al., 2008; Sweeten et al., 2013). Studiens resultat visade att tre centrala komponenter 
hade varit avgörande för deltagarna att upphöra med kriminalitet. Dessa var (1) plötslig händelse, 
(2) självinsikt och (3) stöd.  

Den första centrala komponenten var en plötslig händelse. Alla deltagare har varit med om en 
plötslig händelse som antingen påverkat deras beslut att påbörja processen med att lämna 
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kriminaliteten direkt eller har sått ett frö för att senare i livet kunnat genomföra förändringen. 
Carlsson (2011) menar att upphörandet av kriminalitet och avgörande vändpunkter ofta sker genom 
gradvis förändring men att det även kan ske genom plötsliga händelser. En plötslig händelse kan 
planteras vid ett tidigare tillfälle för att sedan ha effekt senare i livet. I en studie av Haggård et al. 
(2001) fann de att deltagarna upplevt en plötslig händelse som varit avgörande för dem när de 
skulle lämna kriminaliteten. Dessa resultat överensstämmer med denna studie. Den plötsliga 
händelsen och de känslor som uppkommit i samband med den har för alla deltagare varit helt 
avgörande. Deltagarna uttrycker att utan deras händelse hade de förmodligen varit kvar i 
kriminaliteten.  

Den andra centrala komponenten var självinsikt. Haggård et al. (2001) menar att det krävs av 
en individ att få självinsikt för att kunna bli medveten om sin destruktivitet. När denna självinsikt 
inträffar kan det leda till att individen kan klara av att lämna kriminaliteten. Studiens deltagare har 
alla uppgett olika typer av insikt. Insikten har kommit när de nått sin nedre gräns för vad som är 
möjligt i deras liv, det vill säga när de nått botten. Insikten har varit helt avgörande för att se sig 
själv, var de befinner sig och vart de är på väg. Deltagarna har uppgett att de var på väg mot något 
de inte ville bli eller hade blivit något de inte stod ut med att vara. När detta inträffat blev steget 
till förändring plötsligt nödvändigt. Insikten hade skapat en förståelse för att de själva var ansvariga 
för sitt liv och att det var de som skulle utföra förändringen. Det var inte någon annans fel. Det var 
inte någon annan som kunde göra jobbet åt dem, utan det hängde på dem.  

Den sista av de centrala komponenterna var stöd. Cid och Martí, (2012) lyfter vikten av socialt 
stöd för individer som försöker lämna kriminalitet. För deltagarna i studien har det sociala stödet 
av vänner, myndigheter, socialtjänstanställda, familj etc. varit helt avgörande för att kunnat utföra 
sin förändring. Hirsch (1969) menar att starka sociala band gör det svårare att överträda de normer 
som råder i samhället, vilket för individen innebär att det blir svårare att begå kriminella handlingar. 
Alla deltagare har uppgivit deras stöd som livsavgörande. För vissa har stödet kommit från familj 
och vänner men lika ofta har stödet funnits från myndigheter som Socialtjänsten. Deras arbete och 
ovilja att ge upp om dessa individer har varit den sista pusselbiten som gjort att de till slut lyckats. 
Det sociala stödet är vid en livsförändring helt avgörande. Utan stöd hade sannolikt deltagarna inte 
klarat att upphöra med kriminaliteten. Samtidigt menar King (2013), Haggård et al. (2001) och Cid 
och Martí (2012) att stöd av sitt sociala nätverk är av yttersta vikt för att inte återfalla. Om det 
sociala stödet har varit avgörande för att inte återfalla besvarar inte studiens resultat, men för att 
lämna kriminaliteten har det varit helt avgörande. Stödet behöver vara genomgående i alla 
komponenter. Om inte stödet finns ökar sannolikheten att den plötsliga händelsen och självinsikten 
inte kommer att leda till förändring.  

Denna studie kunde inte påvisa något starkt stöd för att nedanstående vändpunkter har haft 
någon avgörande generell påverkan för samtliga deltagare att lämnat den kriminella livsstilen. 
Haggård et al. (2001) menar att det krävs en eller flera faktorer för att en individ ska kunna lämna 
ett kriminellt liv. Den forskning som bedrivs på området påvisar ofta att olika vändpunkter i livet 
som har påverkat individen att kunna lämna den kriminella tillvaron. Dessa vändpunkter beskrivs 
som familj, äktenskap, föräldraskap, tillgång till ett formellt arbete, frihetsberövande och 
militärtjänstgöring (Sampson & Laub, 1993, 2005). Carlsson (2011) har tillagt att hälsoskäl, ålder 
och individens avståndstagande från kriminalitet och droger har stor påverkan. Denna studie visade 
inte tydligt stöd för de avgörande vändpunkter som anses viktiga i annan forskning exempelvis 
äktenskap, arbete, föräldraskap och familj. Detta kan bero på att förhållanden i Sverige ser 
annorlunda ut än i andra länder samt att livet för deltagarna i studien sett annorlunda ut än för de 
som ingått i redovisad forskning. Det kan också bero på att studien hade få deltagare.  

Äktenskap eller samboförhållande påverkade få av deltagarna medan för de andra inte haft 
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någon påverkan eller en negativ påverkan. För de som påverkats positivt av äktenskap eller 
samboförhållande skapade partnern en stark drivkraft hos deltagaren att vilja göra en förändring 
för att kunna behålla relationen. Denna faktor eller vändpunkt har varit en av de faktorer som 
påverkat dem, men har inte varit den mest avgörande faktorn. Enligt Sampson och Laub (2003) 
och Zoutewelle-Terovan et al. (2014) kan en stark anknytning till ett gott äktenskap förhindra ett 
kriminellt beteende. De menar även att för män har äktenskap en förebyggande effekt men inte för 
kvinnor. Studien fann svagt stöd för detta, vilket kan ha berott på att deltagarnas förhållanden inte 
varit tillräckligt starka. Zoutewelle-Terovan et al. (2014) menar vidare att kombinationen mellan 
äktenskap och arbete skapar bra förutsättningar för att upphöra med kriminalitet, vilket inte kunde 
bekräftas av studien. 

Laub och Sampson (2003) samt Van der Geest et. al (2011) menar att ett formellt arbete tydligt 
påverkar individen på ett positivt sätt när hen ska lämna kriminaliteten. Deltagarna i denna studie 
har inte påtalat att det förhåller sig på detta sätt, då de inte sett arbete som en av de faktorer som 
varit avgörande för dem. King (2013) anser att arbete är nödvändigt för att inte återfalla i den 
kriminella livsstilen och om det överensstämmer med studien är oklart. Alla utom två deltagare 
hade en stabil anställning under utförandet av studien, vilket kan ha hjälpt dem att inte återfalla. 

Barn och familj är avgörande vändpunkter och de sociala banden mellan individen och sin familj 
kan enligt Hirsch (1969) skapa en drivkraft att vilja lämna kriminaliteten. Zoutewelle-Terovan et 
al. (2014) menar även att dessa starka social band även skapar en drivkraft att inte återfalla. För tre 
av deltagarna har de sociala banden till deras barn haft en klar påverkan på beslutet att lämna 
kriminaliteten och eventuellt även att inte återfalla.  

Haggård et al. (2001) menar likt Carlsson (2011) att hälsan kan vara avgörande för att lämna 
kriminalitet. Vissa av deltagarna i studien har fått hälsoproblem av sitt leverne men har inte uppgivit 
det som något avgörande för dem. Detta kan bero på att konsekvenserna av hälsoeffekterna varit 
för små eller att problemen kommit efter avbruten kriminalitet. Andra deltagare hade en insikt att 
deras livsstil skulle bli deras död om de inte upphörde med beteendet vilket påverkade dem att 
lämna kriminaliteten.  

Haig (2009), Cid och Martí, (2012) och Van der Geest et al. (2011) menar att det är viktigt att 
bryta invanda rutiner vid byte av livsstil. Det kan kopplas till att flera av deltagarna angett det som 
helt avgörande att byta kompisgäng och för vissa även bostadsort för att kunna bryta kriminaliteten. 
Om de valt att behålla bostadsorten och kompisgänget hade det varit betydligt svårare att lämna 
kriminaliteten.   

Giordano et. al (2008) menar att ta stöd i religion är den enda vändpunkten som har långvarig 
effekt. Andra vändpunkter som sociala nätverk och en formell anställning är enligt dem kortvariga. 
Endast en deltagare i denna studie har tagit stöd av religionen. Varför en faktor som anses så viktig 
hade så liten effekt i studien kan bero på att religion i Sverige har en generellt mindre påverkan på 
individer än i många andra länder. Däremot hade tio deltagare tagit stöd i 12- stegsprogrammet där 
de funnit en slags andlighet. Det är subjektivt vad andligheten innebär för varje individ då det kan 
vara allt från deras egna inneboende styrkor till någon yttre kraft.  

Self-efficacy är enligt Laub och Sampson (2003) en av två dimensioner när en individ upphör 
med kriminalitet. Att kunna se sig själv lyckas med att utföra sin förändring är en viktig pusselbit 
för att lyckas. Enligt Banduras (1997) fyra informationskällor är det viktigt vid en förändring att se 
sig själv lyckas, inte påverkas av andras misslyckanden utan ta till sig när andra lyckats, få positiv 
förstärkning och att må bra vilket påverkar self-efficacy positivt. I intervjuerna framkom att de 
informationskällorna som främst utnyttjats av deltagarna är, att se hur andra lyckats genom att 
exempelvis delta på NA-möten samt stödet de fått när någon trott på dem. King (2013) menar att 
om en individ kan se sig själv lyckas med att skapa en ny identitet ger det lägre risk för återfall, 
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vilket kan ha varit en faktor som påverkat deltagarna. Laub och Sampson (2003) skriver om vikten 
av att göra en identitetsförändring för att kunna lämna kriminaliteten, något som alla deltagarna 
gjort.  

 
 

Metoddiskussion 
 
Studien grundar sig på en narrativ analys. Analysen baserades på individens egna upplevelser och 
subjektiva bedömningar över deras eget liv. Då forskarna saknade den kunskap som deltagarna 
hade, så var det av stor vikt att deltagarnas egna berättelser och bedömningar togs fram. Det 
medförde att forskarna fick ut det som önskades av analysmetoden, då kunskapsbristen inte 
begränsade deltagarnas svar. Vissa deltagare kände i början av intervjuerna lite osäkerhet och tyckte 
att det var konstigt att intervjuarna var tysta under stora delar av intervjun. I flera av intervjuerna 
uttrycktes ”Oj, detta brukar jag inte berätta” eller ”jag vet inte hur mycket jag ska berätta om detta 
men, nu gör jag det”. Denna respons bekräftade att vi genom metoden har fått ut svar från 
deltagarna som vi annars inte skulle lyckas uppnå med en annan metod och det påvisar en hög 
validitet. Vissa intervjuareffekter kan ha funnits och påverkat individerna till deras svar, exempelvis 
kan deltagarna känt intervjun som påfrestande och svarat oriktigt.  

Om studien hade varit kvantitativ och i form av exempelvis enkäter, hade deltagarna kanske inte 
svarat så uttömmande om sitt liv och om de vändpunkter som bidragit till att de kunnat lämna det 
kriminella livet. Ett selektivt urval gjordes för studien vilket har lett till relevanta berättelser för 
studiens syfte och frågeställning. Då urvalsgruppen kan anses som svår att rekrytera i så hade ett 
slumpmässigt urval gjort studien annorlunda och troligtvis gjort det svårare att hitta deltagare. I 
studien intervjuades 10 män och 2 kvinnor. En önskan hade varit att ha en jämnare fördelning 
mellan könen. Kvinnor begår i snitt mindre brott än män då 89 % av intagna på svenska anstalter 
är män och 11 % kvinnor, visar en klientkartläggning av Kriminalvården (2013). Detta har påverkat 
urvalet då det finns färre kvinnor att tillgå. Resultatet av studien påverkas även av urvalet då en 
generalisering över både män och kvinnor inte är möjligt då urvalet inte är jämnt fördelat. 

Reliabiliteten för studien är god då olika individer med olika bakgrund har angett samma 
centrala komponenter i sina subjektiva berättelser. En liknande studie kan troligtvis få samma utfall 
av komponenter som denna. En deltagarvalidering gjordes då två av deltagarna kontaktades och 
fick se de centrala komponenter som tagits fram i studien. De godkändes av deltagarna som menade 
på att de stämde med deras berättelse. Då detta är en retrospektiv studie kan berättelserna ha brister 
då det är svårt att återge exakt hur saker och ting var tidigare i livet. Deltagarna kan ha gjort 
efterkonstruktioner och kan ha skapat minnen som inte finns. Detta kan ha påverkat studiens 
resultat. De deltagare som har genomgått 12-stegsprogram är vana vid att framföra sin livshistoria 
på ett visst sätt, vilket också kan ha påverkat vad de valt att berätta. Det de normalt berättat om 
tidigare i 12-stegsprogrammet är deras missbruk, men studien har haft fokus på deras kriminalitet 
vilket kan ha gett en annan mindre inövad historia.  
 
 
 
Slutsats och behov av vidare forskning 
 
Av de tre komponenter som studien visat som vändpunkter för att lämna ett kriminellt liv (1) 
plötslig händelse (2) självinsikt och (3) stöd så finns det flera faktorer som är av intresse för vidare 
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forskning och intressant för myndigheters insatser. Det deltagarna har tryckt mycket på i sina 
intervjuer är att de verkligen har hamnat på botten för hur de mår, både psykiskt och fysiskt. Hur 
de upplever sin hälsa är subjektivt och det finns ingen som kan säga till hur någon annan mår. Där 
är det viktigt att stödet för individen finns kvar och inte tappas. Det kan vara svårt för samhället att 
identifiera och påverka en individs plötsliga händelse och självinsikt. Däremot går det att påverka 
stödet till en individ genom samhällets resurser. Detta genom att ha fler halvvägdhus, 
lågtröskelboenden, behandlingshem och ställen att vända sig till. Det behöver även finnas möjlighet 
till längre behandlingsvistelser i större utsträckning.   

Weisaeth Monsbakken et al. (2012) menar att tidpunkten för en avgörande vändpunkt är svår att 
avgöra och individen måste vara öppen för förändring när chansen kommer. En plötslig händelse 
kan påverka individen att vara mer öppen för förändring än tidigare vilket innebär att kunna 
identifiera dessa är av stor vikt. Men det kan vara svårt för utomstående att se detta då det är en 
högst subjektiv upplevelse, då det även kan vara svårt för individen själv att se det. Är inte individen 
öppen för förändring kommer sannolikt inte insatsen att lyckas, vilket är viktigt att vara medveten 
om. Detta innebär att det är omöjligt att veta vilken insats i ordningen som kommer att hjälpa, men 
att samhället behöver stötta dessa individer trots att de haft exempelvis 17 tidigare insatser, för den 
18:e kan vara den som hjälper.  

Flera av deltagarna berättar om hur deras ”broar bränts” till olika myndigheter och efter det har 
deras missbruk och kriminalitet bara eskalerat. Därför är det av yttersta vikt att man inte från 
samhällets sida stänger dörrarna för dessa individer och att man inte låter dessa individer falla 
mellan stolarna för att de hamnar mellan två enheter. Det vill säga att man inte kategoriserar 
människors bakgrund så hårt så att de saknar vissa kriterier eller har för många kriterier för vissa 
insatser, vilket kan leda till att de står helt utan insats. Känslor som rädsla och självförakt är något 
som individen själv framkallar men ansvarskänsla är något som utomstående kan trycka på. Detta 
genom att stötta och skapa möjligheter för att individen ska ta eget ansvar. En insats skulle till 
exempel kunna vara att en individ som har barn får bo tillsammans med hen i familjehem. Då finns 
andra vuxna till stöd för att inte barnet skall fara illa samtidigt som individen själv får ta ansvar och 
blir betrodd. Genom att individen får ta ansvar så kan det skapa självinsikt vilket kan leda till att 
hen kan lämna det kriminella livet. Det är framförallt när deltagarna har fått vård i form av 
behandlingshem som de har återupprättat sina liv. Det visar vikten av de behandlingshem som finns 
och stöttar denna utsatta grupp. Hälften av deltagarna har angett att stödet från samhällsresurser i 
form av socialsekreterare, behandlingsassistenter, advokater etc. har varit avgörande i deras 
upphörande av kriminalitet. Det indikerar att stödet som finns i samhället är mycket betydelsefullt. 
Stödet är den komponent som utomstående kan påverka vilket gör att det är där insatserna bör 
läggas.  

Berättelserna av kvinnorna i studien skiljde sig från männen och där väcks intresset att studera 
djupare hur kriminella kvinnor lever och behöver bli hjälpta. De beskriver anstaltsvistelser som 
mycket påfrestande till skillnad från männen och där finns ett behov att samhället ska stötta. 
Kvinnorna i studien berättar att kvinnor blir mer utsatta än män och finner ofta heller inte stöd i 
varandra. Resultaten visar att även missbruk är centralt hos deltagarna när de utför kriminella 
handlingar. Mycket resurser läggs i samhället på att bekämpa drogförsäljning och användning, 
framförallt i en tidig ålder för att förebygga missbruk och på det sättet även minska kriminaliteten. 
Då deltagarna i studien var i övre medelåldern väcks intresse för att studera ungdomar och deras 
syn på missbruk, för att där kunna sätta in resurser för att minska tillgången på droger överlag. Till 
sist vore det intressant att göra en större studie med bredare åldersspann, fler deltagare och en 
blandning av män och kvinnor, för att se om resultaten blir liknande. 
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