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Sammanfattning 

Att kriminellas handlingar har konsekvenser för samhället anses vara vedertaget och studier 

fokuserar ofta på omfattningen av antalet brott och även vilka dessa kriminella är. För att 

hjälpa redan kriminella att lämna ett sådant liv bakom sig kan det också vara av vikt att förstå 

hur processen mellan att vara kriminell till att upphöra med brott upplevs av dessa personer. 

Syftet med studien var att undersöka hur män med en tidigare kriminell livsstil ser på sin 

förändringsprocess från kriminell till icke-kriminell. Studiens frågeställningar är: Vad var det 

som initierade processen att välja ett liv utan kriminalitet bland de före detta kriminella 

männen? Hur upplevde männen förloppet mellan ett kriminellt liv och ett liv utan 

kriminalitet? Fanns det händelser som hjälpte eller stjälpte? Hur resonerar dessa män kring 

sin nya livsstil utan kriminella handlingar?  

 

Ett mål med studien var att försöka förstå hur männen ser på sina egna upplevelser av 

processen. Gruppen kan vara svår att nå och urvalet gjordes därför med hjälp av ett 

snöbollsurval från en av KRIS:s (Kriminellas Revansch i Samhället) lokala grupper. Sex 

vuxna män i åldrar mellan 30-50 år intervjuades om sina upplevelser av processen från ett 

kriminellt liv till en tillvaro utan kriminalitet. Med utgångspunkten att beskriva 

informanternas förändringsprocesser i hur de lyckats lämna ett kriminellt liv fokuserade de 

semistrukturerade intervjuerna på några få teman kopplade till tidsaspekter och 

utvecklingsfaser. Skäl som angavs som avgörande för upphörandet av ett kriminellt liv och 

starten av en ny livsstil var bl.a. personlig botten, inre tillit, stöd, motivation och relationer till 

närstående. Resultatet visade även att männen som deltog i studien upplevde att livet blivit 

mycket bättre efter att de hade lyckats bryta de kriminella vanorna. När de manliga 

informanterna var aktiva i kriminella kretsar upplevde de bl.a. utanförskap och skam. Efter att 

de bytt till den nya livsstilen minskade dessa känslor och ersattes av känslor av stolthet och 

samhörighet med resten av samhället. Vidare, fick samtliga anställning efter att de genomgått 

förändringsprocessen och detta skapade nya relationer med människor som inte levde ett 

kriminellt liv.  

Nyckelord 

Kriminalitet, förändringsprocess, livsstil, vändpunkten, utvecklingsförlopp, det nya livet.
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Inledning 

Kriminalitet är ett frekvent förekommande problem i dagens samhälle och har länge varit ett 

ämne som engagerat flera sociologer. Sociologer inom Chicagoskolan började studera ämnet i 

takt med att våldet och kriminaliteten i Chicago ökade under 20-talet. De människor som var 

brottslingar uppfattades som ”avvikande” eftersom deras livsstil var annorlunda än många 

andras (Meeuwisse & Swärd, 2013). Idag diskuteras ämnet istället ofta utifrån aspekten att 

människor som begår brott utför handlingar som står i motsättning till de regler och normer 

som finns i samhället (Estrada & Flyghed 2013, Goldberg 2010, Sarnecki, 2009, Wikström et 

al., 2012). Samtidigt skriver Meuwisse och Swärd (2013) om att ”avvikande” handlingar, t.ex. 

brott, fyller funktionen att de tydliggör ett samhälles regler och normer. Kriminalitet kan som 

ett normbrytande beteende uppfattas variera utefter ett kontinuum och de juridiska lagarna 

illustrerar när gränsen är nådd för samhället. I linje med detta uppfattas därför kriminalitet, 

då individer blir av med egendom, utsätts för våld och andra brott, av en stor del av 

befolkningen i Sverige som ett allvarligt hot mot tryggheten i samhället (Ekbom, Björkgren, 

Nygren & Resberg, 2016). I Trygghetsundersökningen av Brå (2017) framkommer det att en 

tredjedel av befolkningen i Sverige är oroliga över kriminaliteten och brottsligheten påföljder 

i samhället. Med dessa brott följer också stora kostnader för samhället som exempelvis för de 

knutna till rättsväsendet. Enligt den sista budgeten för 2018 beräknas rättsväsendet 

kosta 45,8 miljarder (www.regeringen.se 2017-11-22). Vidare tillkommer det ytterligare 

kostnader senare eftersom det också finns en återfallsrisk vilket innebär att personer 

som avtjänat straff ofta tenderar att återfalla i brott (Ekbom, Björkgren, Nygren 

& Resberg, 2016). Således är det av stort samhällsintresse att begränsa kriminaliteten och 

hjälpa individer som ägnat sig åt det att lämna det livet. 

 

Denna studie har ägnat sig åt en vuxengrupp därmed har ungdomar stått utanför studiens 

syfte. Mycket forskning (Meeuwisse & Swärd, 2013) har påstått att många ungdomar upphör 

med kriminella handlingar när de uppnår vuxenålder, vilket skulle kunna tyda på att mycket 

kriminalitet är ”ungdomsstreck” som växer bort för de allra flesta. En väldigt liten andel 

fortsätter med kriminalitet upp i vuxen ålder. Därmed har det varit särskilt 
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intressant att undersöka vad som har initierat processen att lämna ett kriminellt liv i ett urval 

av äldre individer och hur dessa har uppfattat förändringsprocessen. Det är rimligt att anta att 

individer är olika mottagliga för att göra livsstilsförändringar under olika perioder i livet. 

 

En livsstilsförändring enligt Faskunger (2001) är ett begrepp som tillämpas på individer som 

vill ändra på sina vanor och levnadsätt. Denna sker genom att individen lägger sig till 

med nya vanor genom att ändra på sitt beteendemönster. Livsstilsförändring kan även kallas 

för ”process”, och syftar då på en förändring som individen har genomgått under en längre 

tid av sin livshistoria (Carlsson, 2014). En sådan process består av flera steg och inleds 

vanligtvis av en specifik händelse. Förändringsprocess syftar i denna studie på en 

livsstilsförändring där man upphör med tidigare vanor och väljer att ersätta dessa med nya 

(Faskunger, 2001). 

 

Denna studie utgår ifrån sex före detta kriminella män som har intervjuats med syfte 

att studera och belysa deras uppfattningar om processen från ett liv i kriminalitet till ett liv 

utan kriminella handlingar.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att studera före detta kriminella mäns egna upplevelser av processen då 

de gick från ett kriminellt liv till en tillvaro utan kriminalitet. Fokus har varit på 

intervjupersonernas egna berättelser om denna process, och hur dessa upplevelser varierade 

under olika stadier av processen.   

• Vad var det som initierade processen att välja ett liv utan kriminalitet bland de före 

detta kriminella männen?   

• Hur upplevde männen förloppet mellan ett kriminellt liv och ett liv utan 

kriminalitet? Fanns det händelser som hjälpte eller stjälpte?  

• Hur resonerar dessa män kring sin nya livsstil utan kriminella handlingar?   

Avgränsningar  

Intervjupersonerna som deltog i denna studie var endast män. Statistiken för anmälda brott 

bekräftar att andelen kvinnor är relativt låg i jämförelse med andelen män som dömds för 

brott (BRÅ, 2017). Denna studie fokuserade på en åldersgrupp mellan 30-50 år, och skälet till 
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detta argumenterades för tidigare i uppsatsen. Ungdomar har en större tendens att återfalla i 

brott (Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 2016) samtidigt som många 

ungdomsbrottslingar tenderar att ”växa ifrån” beteendet i takt med att de når större mognad 

och får sanktionerande reaktioner från samhället (ibid). På grund av detta tycktes det mer 

lämpligt att välja bort ungdomar till förmån för äldre yrkeskriminella. En vidare 

avgränsning var att alla informanter var medlemmar i KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället). KRIS har också en ungdomsfilial (Unga KRIS) men studien fokuserade alltså på 

en äldre grupp individer. 

Disposition 

Kommande avsnitt inleds med att de fyra teoretiska ramverk som studien använt som 

utgångspunkt presenteras: Självförmåga, Habitus, Stigma och stämplingsteorin. Därefter 

följer en genomgång av tidigare empirisk forskning om vägen ut ur kriminalitet och 

förändringsprocesser som är relevant för studiens syfte. Metodavsnittet inleds med en 

motivering av valet av metod. Därefter redogörs för forskningsansats och förförståelse, urval 

och avgränsningar, studiens genomförande och mer specifikt för intervjuer och tematisk 

analys, kritiskt förhållningssätt, studiens kvalitet och forskningsetiska aspekter. Efter detta 

presenteras studiens resultat och analys. Resultaten diskuteras sedan i relation till teoretiska 

utgångspunkter och tidigare empiri.  

 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som används i studien: Självförmåga (Self-efficacy), 

Habitus samt teorier om avvikelse (Stigmatisering och Stämplingsteorin). Vidare 

presenteras tidigare empirisk forskning om vägen ut ur kriminalitet och 

förändringsprocesser. Både teorier och tidigare forskning har inspirerat till formulerandet av 

hypoteser och frågeguide samt fungerat som ett stöd i tolkningen av empirin i denna studie. 
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Självförmåga 
Teorin om självförmåga (self-efficacy)1 utformades av Bandura (1977) och syftar på att 

individen måste känna tilltro till sig själv för att kunna uppnå ett visst mål eller förändring i 

livet. Granbom (1998) har en annan utgångspunkt då hans verk fokuserar på hur motivation 

kan skapa förändring i individens livsstil. Ett gemensamt drag med teorin om självförmåga är 

däremot att Granbom (1998) diskuterar att förändringen är något en människa genomför av 

sin egen fria vilja. Teorin kan tillämpas på flera olika forskningsområden till exempel 

Faskunger och Nylund (2014) samt Denison och Åsenlöf (2012) som studerat 

livsstilsförändringar mot mer motion. Dessa källor tydliggör att teorin är användbar inom 

olika forskningsområden där livsstilsförändringar står i fokus. Bandura (1977) menar att 

självförmågan kan påverkas positivt om man inledningsvis har en låg eller hög självkänsla, 

och individer med låg självkänsla kan uppfatta vissa förändringar som omöjliga. Därmed blir 

det nödvändigt att ha en hög självkänsla under hela processen som vidare förstärks av positiva 

resultat under processen (Faskunger & Nylund, 2014). Teorin tyder på att det krävs tre 

insikter för att en förändringsprocess i livsstilen ska vara möjlig. Den första hävdar att 

individen ska vara medveten om riskerna i den nuvarande situationen. Den andra insikten 

förklarar att den förväntade positiva effekten ska minska riskerna i nuvarande situation. 

Slutligen ska individen vara kapabel till en förändring av livsstilen, känna en tro på att 

förändring är möjlig (Faskunger & Nylund, 2014). Självförmåga ansågs vara lämplig som 

teoretisk utgångspunkt eftersom studiens forskningsfrågor handlade om förändringsprocesser 

från en stigmatiserad livsstil och då kan tilltron till den egna förmågan ha betydelse för hur 

väl respondenterna lyckas, i.e. hur väl processen förlöper. 

Habitus 
Pierre Bourdieu har skrivit om det teoretiska begreppet habitus. Enligt Bourdieu (Broady, 

1991) refererar habitus till den smak eller bildning individen har, vilka visar sig i de vanor 

individen bär på. Beroende på uppväxt och erfarenheter i livet skaffar sig individer sätt att 

agera, tänka och orientera sig i den sociala världen. Vidare kan habitus komma till uttryck i ett 

kroppsligt kapital genom de gester, kroppsspråk och blickar individen har (Bourdieu, 2000). 

Dessa kan förändras beroende på vilket fält individen befinner sig i och de vanor som 

                                                 
1 Svensk översättning av self-efficacy enligt Psykologiguiden: 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=sj%C3%A4lvf%C3%B6rm%C3%A5ga 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=sj%C3%A4lvf%C3%B6rm%C3%A5ga
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individen har burit på kan komma att förändras över tid i samband med nya erfarenheter. 

Individer som byter livsstil ändrar oftast sina vanor och skaffar sig nya erfarenheter, vilket till 

stor del beror på att habitus påverkas av individers sociala betingade erfarenheter och 

förväntningar om nya handlingsmönster. Individens grundhabitus finns däremot alltid kvar då 

habitus lägger stor vikt vid tidigare vanor (Broady, 1991). Dessa kan vara erfarenheter som en 

individ har haft med sig ifrån barndomen alternativt från tidigare livsstil. Habitus förändras 

inte hastigt utan en förändring sker långsamt i samband med att individen lägger sig till med 

nya erfarenheter. Habitus kan fungera som en tillgång, ett kapital, i olika situationer eller 

tvärtom vara hindrande. För en före detta kriminell kan vanor och beteendemönster som inom 

den kriminella gruppen ansågs vara eftersträvansvärda nu ses som ett problem och försvåra 

processen mot en ny livsstil. Valet av ta med habitus i denna studie motiverades av de 

resonemang som förs av Bourdieu kring nya vanor och erfarenheter kopplade till gruppbyte, 

och hur dessa hjälper individer i förändringsprocesser. Eftersom det då finns en förväntan att 

personen skall följa de nya vanorna i den nya miljön ändras även individens habitus. Ännu en 

viktig aspekt som påverkade valet att ta med begreppet är att det grundhabitus som individer 

bär med sig kan ”avslöja” tidigare livsstil och därför ansågs vara relevant för hur väl personer 

smälter in i sin nya roll. Sättet man talar, smaken och stilen skulle därmed kunna påverka 

processen mot den nya livsstilen genom att göra den mer besvärlig. 

Avvikande beteende (stämpling, stigmatisering)  

Att betraktas som en ”avvikare” från de normer som gäller i samhället har diskuterats från 

olika vinklar inom sociologin. Howard Becker är ett av de stora namnen inom traditionen och 

hans bok Outsiders (Avvikare, 1963) lade grunden till stämplings-teorin (the labeling-theory). 

Goffman har i sin bok Stigma (1972) diskuterat hur människor kan drabbas av stigma när de 

avviker från de regler och normer samhället byggt upp. En person räknas som avvikare först 

då omgivningen definierat personen som sådan, oavsett om personen begått den aktuella 

handlingen eller inte. Därmed är det ett konstant samspel mellan avvikaren och omvärldens 

reaktioner. Detta kan resultera i att individen som begår avvikande handlingar fortsätter på sin 

inledda avvikarkarriär för att det ”förväntas”. Många kriminella har också en 

missbruksproblematik och är därmed bärare av ett dubbelt stigma. När omvärlden redan 

betraktar personen som avvikare, kan det göra det svårare för individen själv att anpassa sitt 

beteende tillbaka till något som inte är normbrytande. Eftersom kriminella ofta anses ”avvika” 

från den sociala normen och detta kan resultera i ett stigma kan det hänga kvar även efter att 
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man lämnat det kriminella livet. Detta kan därmed påverka hela processen, från det att man 

själv eller av andra definieras som kriminell till och bortom det att man inte gör det. 

Vägen ut ur kriminalitet 

Personer som har kriminella beteenden kan ha en önskan att lämna dessa beteenden bakom 

sig. Det händer dock att en del återfaller tillbaka till kriminaliteten under 

förändringsprocessen på grund av olika orsaker (Carlsson, 2014), samtidigt som det går 

väldigt bra för många andra. I boken ”Vad hjälper?” skriven av Alain Topor (2004) beskrivs 

en undersökning av individer med psykiska problem. Författaren ger en översikt över hur det 

går för dessa när de bl.a. når en personlig botten. En personlig botten definieras som fall ned i 

hopplöshet och ett tillstånd där individen är i en mycket svår period. Under denna period kan 

individer förlora allt hopp om livet och nå en gräns där de ställer frågor om död och liv. 

Många individer i Topors studie (2004) kom dock också till självinsikt att en förändring är 

möjlig och nödvändig i samband med att de nådde sin personliga botten. Även om en 

kriminell person är bestämd när det gäller att avhålla sig från det kriminella livet kan hen 

behöva hjälp. Meeuwisse & Swärd (2013) poängterar att olika myndigheter i samhället 

förväntas ha fungerande hjälpande funktioner för individer med avvikande vanor. Därmed bör 

samhället erbjuda olika typer av hjälp till kriminella personer för att de skall kunna lämna den 

kriminella banan. Kriminalvården och Frivården har kontakt med brottslingar redan i 

fängelset där vårdaren och klienten samarbetar. Särskilt vårdarens mål är färre återfall i brott 

för klienterna. Kriminalvården har utöver att verkställa utdömda påföljder, också till uppgift 

att göra personutredningar (Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 2016). Frivårdens uppgift 

är att stödja individer i anpassningen till samhället bl.a. genom tillsyn (övervakning) under en 

given period då klienten också har som ansvar att sköta kontakten med frivården. Frivårdens 

skall under denna tid också erbjuda samtal och andra insatser med målet att få klienten att nå 

insikten att bättre alternativ finns än brott (Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 2016).  

När före detta kriminella personer har genomgått en behandling eller fått stöd av samhället på 

annat sätt minskar stödet från samhällets håll och individer som inte begår kriminella 

handlingar längre betecknas som ”före detta kriminella”. När samhällets stöd minskar kan 

dessa personer ta egna initiativ och söka sig till olika hjälpande element för att fortsätta att 

avhålla sig från kriminalitet. Den kriminella kan då välja att själv ta kontakt med 

organisationer som kan stötta dem i processen. KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) är 
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en organisation bestående av före detta kriminella, missbrukare och alkoholister som har som 

huvudsyfte att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet. 

Det finns flera lokala föreningar runt om i landet som samtliga erbjuder behandlingsalternativ, 

till exempel tolv-stegsprogram. Bergström (2012) beskriver dessa som att de fyller en 

informell social kontroll. Före detta kriminella personer, alkoholister och missbrukare som 

länge haft en längtan att tillhöra en grupp och vara accepterade av personerna i gruppen får 

denna chans genom grupprogrammet. Genom att dessa personer träffas och blir till ett socialt 

stöd för varandra, så hjälper de varandra att ändra sin självbild och världsbild (Bergström, 

2012). KRIS har ett ansvar att hjälpa ”före detta kriminella”, men därigenom har de också 

förväntningar på sina medlemmar att dessa skall hålla sig till föreningens regler om 

hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Hederlighet syftar till att medlemmarna 

inte ska begå brott och att man om man återfaller skall vara ärlig och stå för det inför 

medlemmarna i KRIS. Alla medlemmar ska sträva efter ett liv utan droger (drogfrihet). 

Kamratskap står för att alla på KRIS skall vara omtänksamma och bry sig om andra 

medlemmars väl och ve, att alla skall respektera sina medmänniskor. Sista regeln om 

solidaritet syftar på att alla ska vara hjälpsamma i alla situationer och alltid vara tillgängliga 

för varandra (www.kris.a.se). 

Förändringsprocesser 
Faskunger och Nylund (2014) diskuterar förändringsprocessen i samband med begreppet 

beteendeförändring, vilket syftar på en förändring av vanor och beteendemönster över tid. Ett 

grundantagande är att individen måste inse att en förändring är ett naturligt tillstånd, och 

därmed blir en förändring av livsstilen en naturlig del av livet. Författarna menar att det finns 

en bristande kunskap i samhället om begreppet beteendeförändring, där många antar att 

individer kan förändra sina vanor snabbt och när som helst. Faskunger och Nylund (2014) 

argumenterar istället att det är en process där slutmålet kan vara en hälsosammare livsstil. 

I sin avhandling undrar Christoffer Carlsson (2014) varför människor som tidigare begått 

kriminella handlingar upphör med kriminaliteten. För syftet med Carlssons studie 

genomfördes intervjuer för att samla in livsberättelser. Materialet delades upp på tre teman 

med syfte att belysa åldersspecifika händelser i individens livstidsförlopp, vilka beteenden 

och motivationer tillsammans med de sociala faktorerna som har varit med att forma 

individens beteende, och hur individen uppfattats under den kriminella karriären. Under ett av 

http://www.kris.a.se/
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Carlssons teman diskuterades vändpunkter i kriminella karriären och resultaten visade att 

personer ofta upphört med brott i samband med en övergång till vuxenlivet, i denna fas av 

livet framträder brottslighetens negativa effekter och vilka konsekvenserna av brott kan vara. 

När kriminella personer träder in i vuxenlivet kan också andra behov som att vilja bilda familj 

leda till att tidigare val ifrågasätts. Carlsson (2014) menar dock att viljan inte är den styrande 

faktorn vid en förändring, utan det krävs att kriminella möts av strukturella möjligheter, t.ex. 

genom att olika former av hjälp erbjuds. Han rekommenderar också att man bör studera 

klienter i högre åldrar då deras liv i mindre utsträckning tenderar att präglas av mindre 

strukturerade rutinaktiviteter (t.ex. skola och fritidsaktiviteter). Under dessa förutsättningar 

tenderar också den sociala kontrollen att minska, vilket istället ökar risken för återfall i 

kriminalitet. 

Helena Ebaugh (1988) studie om ”becoming an ex” kompletterar Carlsons tankar då hon, 

liksom han, har studerat om den förändring som människan genomgår sker genom egen vilja 

eller med hjälp av andras och där de båda nått slutsatsen att förändringen präglats av en social 

process. Det som skiljer studierna åt är att Ebaugh (1988) fokuserar mer på den rollförändring 

människan genomgår under den så kallade ”exit-processen”, och att individen därefter 

genomgår en identitetförändring då individen presenterar sin nya identitet och börjar bete sig 

enligt sin nya roll. För att förklara ”exit-processen” har Ebaugh (1988) beskrivit fyra steg om 

hur en individ börjar tveka över livsstilen hen befinner sig i och avslutningsvis hur individen 

lämnar den gamla rollen och tar till sig en ny identitet. Under den första tvekande fasen 

uppstår känslor om att man inte trivs i den tillvaron man befinner sig i eftersom behoven inte 

uppfyller de förväntningar på framtiden man har. Under denna fas kan självförtroendet 

försämras och individen kan få svårt att lita på andra. En andra fas kan andra människor 

hjälpa individen se alternativa lösningar som kan vara motiverade för rollbyte. Motsatsen, då 

individen ser en förändring som omöjlig, kan inträffa om individen får negativa kommentarer. 

Personen kan då välja att söka sig till andra som kan bekräfta att en förändring är möjlig. I 

den tredje fasen (vändpunkten) försöker individen komma över sin tidigare livsstil och skapa 

en ny, vilket också kan innebära en viss saknad efter den gamla livsstilen. Här skiljer sig 

Ebaughs (1988) syn i förhållande till Carlssons (2014) då hon anser att en förändring kan ske 

väldigt hastigt. En plötslig förändring skulle enligt henne antyda att individen menar allvar 

och är motiverad. I den fjärde fasen presenteras en identitetsförändring, och här kan 

svårigheter uppkomma när individen vill börja tala, klä sig och bete sig enligt den nya rollen. 
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Hur andras bemötande ser ut under denna fas kan vara avgörande för hur väl individen 

upplever att en livsstilsförändring har skett. 

Sampson och Laub (1993) studerade också utvecklingsprocesser i relation till kriminalitet och 

utvecklade ett perspektiv med utgångspunkt från paret Gluecks studie ”Unraveling Juvenile 

Delinquency” (1951). I sitt verk Crime in the making visade Sampson och Laub (1993), med 

utgångspunkt från longitudinella data, i likhet med Carlsson (2014) hur brottslighet avtar med 

åldrandet och att individers kriminella handlingar förändras i relation till vuxenlivet och dess 

plikter. Detta diskuterade de utifrån åldersgraderad informell social kontroll och hur 

den kriminella personen blir påverkad av detta. De fann att kriminella handlingar oftast 

uppstår i samband med att individen har svaga band till samhället men att det blir lättare att 

avstå från kriminalitet om individen har starka band till sina relationer och plikter, exempelvis 

sitt arbete (Sampson & Laub 1993). Vidare fann de att giftermål eller att bli förälder påverkar 

det brottsliga beteendet så att det minskar i omfattning. I studien tenderade första giftermålet 

och det första arbetet att sammanfalla och dessa händelser blir möjligheter till förändring i det 

brottsliga beteendet. Denna positiva effekt förstärktes om man fick egna barn. Dessa 

övergångar ser Sampson och Laub (1993) som nödvändiga för en vändpunkt i livsbanan. 

Liksom Carlsson (2014) ser de förändringar i personers kriminalitet som en längre process. 

En annan longitudinell studie av Nilsson och Estrada (2009) studerade både kvinnors och 

mäns brottsbelastning i en kohort av deltagare födda år 1953 fram till dess att de fyllde 48 år. 

Resultatet visade att det hade betydelse när individerna upphörde med brott för hur deras 

livssituation sett ut vid tillfället. Ett stabilt arbete, boende och bildning av familj framstod som 

centrala för att kunna sluta med brott. 

 

Dessa studier visar också på vikten av att studera hela processen då livsstilsförändringar kan 

pågå under en längre tid och olika faktorer kan påverka förändringsprocessen i olika 

riktningar. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden för studien. Semistrukturerade intervjuer har utförts med 

sex före detta kriminella män om deras upplevelser av processen från kriminell till en tillvaro 

utan kriminalitet. Analysen har utförts i relation till litteraturen presenterad i föregående 

kapitel. Den induktiva proceduren var relevant eftersom studiens fokus var att dra generella 

slutsatser utifrån materialet (Fejes & Thornberg, 2015). 

Val av metod 

En kvalitativ metod valdes för denna studie, mer specifikt semistrukturerade intervjuer. Valet 

föll på denna metod eftersom den förväntades bidra till det mest tillfredställande sättet att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Genom att använda kvalitativa 

forskningsintervjuer kan forskaren få en mer djupgående kunskap om intervjupersonernas 

egna tankar och uppfattningar. Utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter kan forskaren 

uttolka underliggande mening (Kvale & Brinkmann, 2009). Att intervjua före detta kriminella 

män med semi-strukturerade intervjuer snarare än strukturerade förväntades ge bästa 

förutsättningarna för att nå en så ärlig och djup kunskap som möjligt om deras upplevelser 

och intryck av förändringsprocessen. Tillvägagångssättet förväntades också minimera 

forskarens påverkan. Detta ansågs vidare också kunna föra vetenskapen framåt på området, 

inte minst vad gällde de faktorer som kan sätta igång en förändringsprocess samt sådant som 

underlättar och motverkar att de nya vanorna upprätthålls. 

Kvale och Brinkmann (2009) har radat upp en lista över de klassiska invändningarna mot att 

använda en kvalitativ metod, men redogör också för hur den kvalitativa forskningsintervjun 

kan belysa nya specifika dimensioner av det studerade ämnet genom att låta 

intervjupersonernas berättelse ta ett större utrymme. I listan över den standarkritik som Kvale 

och Brinkmann (2009) tar upp framkommer det att kvalitativa forskningsintervjuer inte alltid 

anses vetenskapliga utan endast speglar vardagskunskap och är alltför personberoende. En 

annan invändning mot kvalitativa intervjuer är att resultaten inte är generaliserbara till någon 

större grupp och att få intervjusvar ges alltför stora möjligheter att snedvrida resultatet. 

Avsikten med denna studie var inte att generalisera till en population utan snarare att uppnå 

ny kunskap kring ämnet där de längre, ärliga intervjusvaren skulle kunna bidra till nya 



 

 11 

dimensioner (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna nya kunskap från intervjupersonerna kan 

däremot i ett senare skede användas när större kvantitativa studier utformas. 

Forskningsansats & förförståelse 

För att på bästa sätt fånga intervjupersonernas egna tolkningar och upplevelser har forskaren i 

denna studie gjort bedömningen att använda sig av den hermeneutiska ansatsen. 

Hermeneutiken handlar om att förstå och skapa mening utifrån tolkningen av människors 

egen upplevelse, och detta ansågs relevant i förhållande till studiens syfte. Metoden har 

ursprungligen använts vid tolkning av texter men har med tiden övergått till att även användas 

till att förstå upplevelser beskrivna i empiriskt kvalitativt material (Kvale & Brinkmann, 

2009). Thuren (2007) beskriver hermeneutiken som att man förstår saker och ting utöver sina 

fem sinnen då igenkännandet är en viktig kunskapskälla. En kritik som förts fram är dock att 

den hermeneutiska metoden ger för mycket utrymme åt forskarens egna känslor och 

upplevelser och forskarens privata förförståelse därmed styr för mycket vilket kan innebära en 

negativ påverkan på undersökningens resultat (Thuren, 2007). Samtidigt kan forskare nå en 

djupare förståelse av sina tolkningar genom att reflektera över den egna förförståelse och 

kunskap i relation till tolkningen av det man studerar (Kvale & Brinkman, 2009). Av den 

anledningen kommer författarens egen förförståelse att redogöras för nedan. Thuren (2007) 

samt Fejes och Thornberg (2015) har också påtalat vikten av att förstå det man studerar då det 

minskar risker för hinder mellan forskaren och tolkningen. En viss förförståelse kan bidra till 

bättre tolkningar, samtidigt som närheten till fältet kan göra att vissa aspekter missats. För att 

hantera detta på bästa sätt har tolkningen och analysen av resultaten reflekterats över och 

ifrågasatts i förhållande till den egna förförståelsen. Om det hade funnits resurser hade 

ytterligare en forskare kunnat läsa igenom intervjuerna för att få en andra tolkning av 

intervjuerna, och se om dessa överensstämde. 

Urval och avgränsningar 
Att endast intervjua sex personer ansågs vara tillräckligt inom den givna tidsramen. Bryman 

(2011) förklarar att ju smalare omfattning en kvalitativ undersökning har och ju mindre 

jämförelser mellan olika grupper i urvalet som behövs, desto färre intervjuer behöver man 

utföra. Studien har begränsat sig till att omfatta en homogen urvalsgrupp där 

intervjupersonerna som deltog i studien var män mellan 30-50 år. Enligt Bergström (2012) 
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begås majoriteten av brotten av män, den övervägande delen av kriminalvårdens klienter är 

män och i fängelserna i Sverige är 93 procent av klienterna män (Ekbom, Björkgren, Nygren 

& Reseberg, 2016). Valet att utesluta kvinnor gick i linje med målet att minska spretigheten i 

resultaten samt med att kriminalitet är vanligast förekommande bland män och den valda 

gruppen därför bättre överensstämmer med ”typiska brottslingar”. Att utesluta ungdomar från 

studien motiverades med att väldigt många begår mindre brott som unga. Återfallsrisken för 

brott är större för människor under tjugofyra år (Meeuwisse & Swärd, 2013) men beteendet 

klingar sedan av ju äldre de blir (Carlsson, 2014). Att fokusera på vuxna män överensstämmer 

därför bättre med en yrkeskriminell grupp. Dessa har större skäl att medvetet lämna ett 

kriminellt liv och reflektera över sin utvecklingsprocess kopplat till detta än unga som växer 

från beteendet. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att alla intervjupersonerna var 

medlemmar av organisationen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). En intressant 

observation var att majoriteten av alla medlemmar på organisationen var män, vilket således 

stödjer litteraturen kring könsfördelning (Bergström, 2012) och valen som gjordes inom 

ramen för denna studie. 

Genomförande  

Rekryteringen av informanterna gjordes med hjälp av en manlig bekant som är 

verksamhetsansvarig på KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) vid en ort i 

Stockholmsområdet. En sådan urvalsprocess kan definieras som ”snöbollsurval” (Bryman, 

2011) och sker genom att forskaren får tag på en eller flera människor som är relevanta till 

forskningstemat eller kan fungera som gatekeepers (målvakter) och vidare använder dessa för 

att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner till undersökningen. I denna studie gav 

den första kontakten tillträde till en verksamhetsansvarig på en annan ort i 

Stockholmsområdet, som också hade en ”målvaktsfunktion”, till vilken ett e-mail skickades. I 

detta angavs studiens syfte och skäl till varför just intervjupersoner från KRIS efterfrågades. I 

samband med detta e-mail tillfrågades den verksamhetsansvarige om han skulle kunna hjälpa 

till med att fråga medlemmar i KRIS om några skulle vilja delta i en intervjustudie.  

Återkopplingen skedde några dagar senare till forskaren att det fanns sex manliga medlemmar 

som var villiga att delta i studien. Det kan uppstå problem med detta förfarande om målvakten 

bara selekterar en viss typ av respondenter som inte överensstämmer med gruppen. I detta fall 

fanns dock ingen anledning att misstänka att så var fallet. Genom att deltagandet hängde på 

frivillighet kan det däremot mycket väl vara så att just dessa respondenter mer än andra 
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upplevde ämnet som viktigt. På så sätt gav den första etablerade kontakten tillträde till ett fält 

som annars hade varit stängt. Därefter bokades datum för intervjuer och den första intervjun 

ägde rum den 13 december 2017 i KRIS:s lokaler. Studiens författare blev bjuden på luciafika 

innan det var dags att intervjua och upplevde att det var en väldigt bra stämning på 

föreningen. Alla var glada och sociala och intrycket var att detta bidrog till en bra 

intervjusituation. Platsen för intervjuerna var redan förutbestämd då informanterna ville bli 

intervjuade på KRIS. Detta respekterades av författaren, då det är viktigt att tänka på att 

deltagarna ska känna sig bekväma under samtalen (Bryman, 2011). Alla intervjuer ägde rum i 

ett grupprum hos föreningen där det var lugnt och avskilt från buller och andra störande 

moment.  

Intervjugenomförande 
 Studiens intervjuer har följt en semi-strukturerad frågeguide. Att använda sig av en guide 

med öppna teman snarare än exakta frågor hjälper forskaren att uppnå en mer detaljerad 

information från intervjupersonerna. En semi-strukturerad intervju sker genom att forskaren 

utgår från en intervjuguide (se bilaga 1) över olika teman med tilläggsfrågor som ställs efter 

behov vartefter intervjupersonen kommer in på ämnet. Frågorna behöver inte ställas i ordning 

som i en strukturerad intervjuguide och lämnar större utrymme för improvisation. 

Intervjupersonerna har den friheten att de kan utforma svaren på sitt eget sätt. Forskarens roll 

är att inte ställa ledande och suggestiva frågor som kan styra samtalen. Istället kan 

uppföljningsfrågor ställas genom att man ber intervjupersonerna utveckla sina svar. Forskaren 

kan vidare ge informanterna större möjlighet att fundera på frågor som ställs och komplettera 

sina svar (Bryman, 2011), samtidigt som forskaren har ansvaret att berätta när det är dags att 

gå vidare till nästa tema i intervjuguiden. Detta lämpade sig särskilt väl med tanke på ämnets 

känslighet. 

 

Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor samt inledande frågor kring det kriminella livet. 

Därefter presenterades intervjuguidens frågeområden; initiering av vändpunkten, hur 

utvecklingen förlöpte och det nya livet utan kriminalitet. Dessa teman utformades för att 

besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Studiens intervjufrågor testades genom en pilotintervju (Bryman, 2011) innan det var dags att 

intervjua informanterna på KRIS. Frågorna testades på en bekant till studiens författare med 
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liknande bakgrund och som uppfyllde kriterierna för att ingå i urvalet. Testintervjun 

transkriberades dock inte, utan transkribering skedde endast av de ”riktiga” intervjuerna på 

KRIS. Varför en sådan testintervju ändå utfördes var på grund av att studiens författare ville 

kontrollera att frågorna i intervjuguiden var formulerade på ett sådant sätt att de inte skulle 

vara problematiska för respondenterna eftersom ämnet kan upplevas som jobbigt samt för att 

få en uppfattning om hur många minuter intervjuerna skulle ta. Det upptäcktes också mindre 

brister och en del frågor omformulerades och ytterligare frågor inkluderas i intervjuguiden. 

Testintervjun innebar även att vissa brister i rollen som intervjuare kunde identifieras och 

korrigeras inför de riktiga intervjuerna. Genom denna insåg forskaren bl.a. att ytterligare 

följdfrågor kunde ställas, onödiga kommentarer till informanterna kunde undvikas, och 

samtalsmetodiken kunde förbättras. 

Tematisk analys 
Fem av sex intervjuer spelades in på diktafon och därefter transkriberades, tematiserades och 

analyserades materialet (Braun & Clarke, 2006). Valet att spela in intervjuerna på diktafon 

skedde med anledning att det skulle underlätta intervjutillfällena genom att intervjuerna skulle 

vara mer likt ett naturligt och behagligt samtal, samt att undvika att lägga för mycket tid på att 

fältanteckna. Repstad (2007) stödjer detta tillvägagångssätt och menar att bandspelare under 

intervjuer är en fördel. I denna studie var det sex informanter som intervjuades, varav fem 

samtyckte till att bli inspelade på diktafon. 

Transkriberingarna av det inspelade materialet påbörjades när samtliga intervjuer hade 

genomförts. Ett annat tillvägagångssätt då intervjuer transkriberats efter varje samtal hade 

förmodligen varit mer effektivt. Detta bekräftar även Bryman (2011) som menar att materialet 

ska skrivas ut så fort forskaren har möjlighet till det. Ljudfilerna lyssnades av och intervjuerna 

skrevs ner i separat dokument med största möjliga noggrannhet då syftet var att återge dessa 

så att de låg så nära intervjupersonernas berättelser som möjligt. Att transkribera är en 

tidsödande process och ofta fick en del av ljudfilen spolas tillbaka för omlyssning vid 

oklarheter. Intervjuerna i denna studie var cirka fyrtiofem-sextio minuter långa respektive. 

Transkriberingen av varje intervju har dock tagit fem till sex timmar att transkribera, och tog 

sammanlagt tre veckor att färdigtranskribera. Denna studie intresserade sig för vad 

intervjupersonerna berättade kring deras väg ut ur kriminaliteten. Onödiga kommentarer 

utanför studiens frågeställningar har därför exkluderats, t.ex. har skrattljud och andra läten 
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inte transkriberats eftersom det inte upplevdes som relevant för studiens ämne (Bryman, 

2011).  

Analysen i denna studie har följt en tematisk analys beskriven av Braun och Clarke (2006), 

vilket ansågs vara en bra metod för att identifiera och presentera de teman som har växt fram. 

Analysens första steg påbörjades genom att materialet lästes och tolkades och genom att 

forskaren bekantade sig med empirin. Det som var intressant och relevant i materialet i 

förhållandet till studiens forskningsfrågor markerades (Braun & Clarke, 2006). Därefter 

bildades initialkoder på ett separat dokument. Dokumentens marginal delades upp i olika 

avsnitt. På ena fältet skrevs initialkoder, gemensamma ord som informanterna nämnde och 

författarens egna tankar. På så vis skapades större grupper på en högre abstraktionsnivå som 

representerar det gemensamma vid en sammanslagning av koder. Intervjusvar som endast 

förekom hos en eller två av informanterna sorterades bort då det inte skulle vara möjligt att 

bilda större teman som skulle representera samtliga. På andra sidan av dokumentet bildades 

färre men större teman genom att sätta samman gemensamma initialkoder som förekom hos 

samtliga. Slutligen har de teman som skapats i analysen varit relevanta för studiens 

forskningsfrågor. Svårigheter under analysprocessen var att namnge de teman som hade 

framkommit ur materialet och som skulle sammanfatta samtliga initialkoder. 

 

Några initialkodningar som däremot var gemensamma hos samtliga informanter var personlig 

botten, självinsikt, inre tillit, stöd, motivation, ålder och relationer. Genom att sammanfatta 

dessa begrepp bildades temat Vändpunkten. Samtliga informanter upplevde att vändpunkten 

var en process och inget som skedde omedelbart. Upplevelser av informanterna var att en 

förändring i livsstilen blev nödvändig. Därmed anses de sex före detta kriminella män men ha 

genomgått en förändringsprocess. Alla informanter kände sig glada och tacksamma över att 

de hade lyckats genomgå en förändring då de brutit med den kriminella livsstilen. 

 

Informanterna upplevde en stor skillnad mellan tidigare livsstil och den nuvarande. När de 

beskrev förloppet från den tidigare livsstilen till den nuvarande redogjorde de för händelser 

som kunde sammanfattas med koderna process, nya erfarenheter, tidigare utanförskap och ny 

identitet. Det gemensamma temat benämndes Utvecklingsförlopp. 

 

Samtliga informanter diskuterade hur de upplevde sin nya livsstil utan kriminella handlingar. 

I samband med berättelser om det nya livet framkom ytterligare gemensamma koder hos 
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samtliga informanter: KRIS, anställning, nya relationer och en ny identitet. Det övergripande 

temat för dessa koder benämndes som Det nya livet. 

Kritiskt förhållningssätt  

Att använda intervjuer som redskap inom forskning är inte alla gånger enkelt och därför bör 

problem i relation till intervjukvalitet alltid uppmärksammas. Kvale och Brinkmann (2009) 

har diskuterat hur forskare som använder sig av intervjuer för att samla in empiriskt material 

kan hamna i etiska dilemman. Informanterna bör behandlas på ett sådant sätt att inga frågor i 

samtalen kan innebära skada för informanterna. Det problematiska är att intervjuaren alltid 

vill åstadkomma en bred empiri, där man syftar på att en mättnad uppnås då tillräckligt 

mycket information som besvarar undersökningens forskningsfrågor uppnås. Kvale och 

Brinkmann (ibid) kallar detta för etiska dilemman som kan uppstå vid en så kallad kvalitativ 

intervjustudie. Det som krävs är att forskaren ska ha etisk erfarenhet med sig och kunskap om 

vilka svårigheter som kan uppstå under en intervju. I anknytning till denna studie kan studiens 

pilot-intervju nämnas eftersom denna utfördes bl.a. med syfte att undvika känsliga frågor. 

Flera brister korrigerades efter denna, vilket i viss mån underlättade de riktiga intervjuerna. 

Det kvarstod ändå mindre brister i intervjuerna, vilka diskuteras nedan. En lång erfarenhet har 

en påverkan på hur pass bra intervjuer som kan utföras men om man forskar om utsatta 

människor i samhället bör man ha i åtanke att intervjufrågorna också kan upplevas olika av 

olika intervjupersoner. För en del informanter kan frågor tolkas som obehagliga och väcka 

otäckta minnen, men för andra intervjupersoner kan samma frågor upplevas som harmoniska 

och till och med läkande att berätta om sina egna erfarenheter. Det uppstod en del svåra 

situationer under en del intervjuer då en del frågor i förhållande till några av 

intervjupersonerna av forskaren upplevdes som för personliga. Det uppstod därför känsliga 

stunder då en del av informanterna tog längre pauser och var tvungna att titta bort med 

blicken. Forskaren försökte vara lyhörd för om det var lämpligt att avbryta eller fortsätta. 

Samtliga informanter ville dock genomföra hela intervjun och besvara alla frågor. Studiens 

författare var noga med att påpeka att intervjuerna var frivilliga och att de intervjuade när som 

helst hade rätt att avbryta, vilket också hade informerats om i ett tidigare skede då 

informationsbladet delades ut. En fördel med intervjuerna var att frågorna följde en semi-

strukturerad guide eftersom intervjuaren vid känsliga frågor lättare då kunde hoppa vidare till 

nästa fråga i temat vilket underlättade stämningen. Avvägningen gjordes att detta ändå inte 

påverkade kvaliteten på materialet i någon större utsträckning. 
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Ännu ett problem som denna metod medförde var att författaren hade bestämt sig för att spela 

in alla intervjuer på diktafon. Detta gick bra i de flesta fall men en av intervjupersonerna ville 

inte bli inspelad på diktafon och detta hade intervjuaren respekt för. Denna intervju 

antecknades istället för hand. Övriga intervjuer pågick under cirka 40-60 minuter men i det 

fall då intervjun nedtecknades för hand tog intervjun nästan en och en halv timma. Delvis 

berodde det på datainsamlingsförfarandet men också på grund av all viktig information som 

skulle antecknas ner då intervjupersonen hade mycket att säga. Detta bidrog till att 

intervjupersonen blev trött och det påverkade även författaren som blev stressad och tappade 

koncentration något. Delvis påverkade det också dynamiken för intervjun. I efterhand kan 

man reflektera över om man borde ha avbrutit intervjun men samtidigt fanns den rätten hela 

tiden för intervjupersonen och just den intervjun innehöll väldigt mycket information då 

intervjupersonen talade mycket för egen maskin och gav väldigt bra och djupgående 

information. Intervjupersonen själv påpekade också att han kände sig rätt nöjd med sitt 

deltagande i studien vilket ändå talar för att det var rätt beslut att fortsätta intervjun enligt hela 

guiden ut. 

 

Generellt sett gick det bra att intervjua före detta kriminella personer då mycket information 

framkom och samtliga informanter var glada över sitt deltagande i studien. De uttryckte också 

att de tycker ämnet är viktigt och aktuellt och att liknande undersökningar stärker samhällets 

kunskap om före detta kriminella personer. 

 

De moment som författaren reflekterat över eventuellt behöver förbättras inför framtida 

intervjuer är att redan några dagar innan intervjutillfället tillfråga intervjupersoner om de kan 

tänkas vara villiga att bli inspelade vid intervjutillfället för att ha större förberedelse för en 

sådan situation. 

Studiens kvalitet 
Den metod som valdes i denna studie var kvalitativa intervjuer. Ämnet hade kunnat studeras 

med andra typer av metoder, genom att till exempel använda en annan form av intervjuteknik 

exempelvis helt ostrukturerade intervjuer då informanterna skulle associera fritt och intervjun 

ännu mer likna ett vanligt samtal (Bryman, 2011). Detta skulle ha förtjänsten att risken för att 

forskaren skadar informanterna undviks ytterligare. Ett sådant förfarande skulle dock vara 

svårare att genomföra och sannolikt resultera i mycket längre (och eventuellt också sämre) 
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intervjuer som hamnar för långt från ämnet. Materialet skulle också vara mycket svårare (och 

ta längre tid) att analysera och ämnen skulle lättare riskera att hamna utanför studiens syfte 

och leda till svaga data. 

 

Validitet och reliabilitet är viktigt att reflektera över inom vetenskapliga studier. Inom 

kvalitativ forskning används ofta andra begrepp för att förklara kvaliteten, exempelvis 

trovärdighet och pålitlighet. Dessa begrepp anses av många mer relevanta för kvalitativa 

studier. Dock menar Kvale & Brinkmann (2009) att dessa begrepp har en mer moralisk 

mening och att validitet och reliabilitet kan diskuteras även inom kvalitativ forskning. 

Reliabilitet refererar till frågan om resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av 

andra forskare. Reliabilitet i denna studie beror på huruvida intervjupersonerna skulle ge 

samma svar vid ett annat mättillfälle eller till en annan intervjuare samt hur denna forskare 

skulle tolka deras svar (ibid). Validitet refererar till om en metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka (Bryman, 2011). Vad gäller denna studie har det att göra med hur väl 

intervjupersonernas berättelser beskriver hur kriminella personer beslutar sig för att ändra sina 

livsval samt hur de aspekter de tagit upp verkligen har inflytande på hur bra det går för dem 

att upprätthålla sin livsstilsförändring. 

Forskningsetiska aspekter  

I intervjustudier bör man tänka på en del etiska aspekter för att undvika att vara påträngande i 

informanternas privata liv. Studien har förhållit sig till aspekter i Vetenskapsrådets riktlinjer 

om etik (Vetenskapsrådet, 2002 &, 2017). En viktig aspekt som de nämner och som studien 

har tagit hänsyn till är individskyddskravet. Beskrivningen av individskyddet nämner att 

deltagare som samtycker att delta i undersökningen inte ska stöta på kräkning och andra 

skador. Studiens författare har försökt att undvika att skada informanterna eller skapa känsliga 

stunder som informanterna har svårt att hantera. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra 

forskningsetiska principer som har som syfte att vara ett redskap för forskaren i relationen till 

de man studerar. Denna studie tog därför i största utsträckning hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2002) fyra etiska aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att personer som har deltagit i undersökningen ska vara 

medveten om studiens syfte och hur proceduren kommer att gå till. Det är viktigt att 
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informanterna får besked om att deras medverkan i studien är frivillig. Denna instruktion 

följdes under intervjuerna. Informationsbladet (se bilaga 2) som delades ut till 

intervjupersonerna med syfte att få informanterna att känna trygghet under samtalen 

säkerställde att intervjupersonerna fick all relevant information. Genom informationsbladet 

framkom det även att alla deltagare i studien hade rätt att avbryta samtalen av vilket skäl som 

helst eller att dra sig undan. I samtalen med sex före detta kriminella män har det varit tydligt 

att transkriberingen skall förvaras så att ingen kommer åt den. Innan intervjupersonerna 

beslutar sig för att delta i en undersökning är det viktig att de samtycker till sitt deltagande, 

vilket alla deltagare i denna studie gjorde (samtyckeskravet). Konfidentialitetkravet förklarar 

att uppgifter som tillhör intervjupersonerna ska förvaras på ett betryggande sätt. Samtliga 

informanter fick en tydlig instruktion om all viktig information angående detta. Deltagarna i 

studien fick information att de är anonyma i studien så att ingen får kännedom om deras 

identitet. Studiens författare har valt att inte skriva ut nummer på intervjuer för att olika svar 

inte skall kunna läggas samman och att intervjupersonerna därför ytterligare skall skyddas. 

Nyttjandekravets mål är att uppgifter som samlas in om intervjupersonerna endast får 

användas för forskningsändamålet. Därmed har det klart och tydligt förklarats för 

informanterna hur studiens material kommer att behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat & analys 

I detta kapitel redovisas de empiriska resultaten och analysen av dessa. Intervjuerna 

genomfördes med sex före detta kriminella män. Under detta avsnitt presenteras utdrag från 

dessa intervjuer som bidrar till att besvara studiens syfte. De empiriska resultaten från 

intervjuerna har analyserats och kopplats till studiens teorier och tidigare forskning. Efter att 

transkriberingarna analyserats och koder skapats växte det fram tre teman: vändpunkten, 

utvecklingsförlopp och det nya livet. 

Vändpunkten 
Samtliga informanter hade en uppfattning att en förändring till slut varit nödvändig. De sex 

före detta kriminella männen som deltog i studien hade varit aktiva i kriminella kretsar sedan 

ungdomen men vändpunkten då beslut togs att lämna det kriminella livet skedde i vuxen 
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ålder. Orsaker till vändpunkt som nämndes i denna studie var personlig botten, självinsikt, 

inre tillit, stöd, motivation, ålder och relationer.  

 

En gemensam upplevelse var att informanterna nått en, vad de själva upplevde som, personlig 

botten. Tolkningen av detta innebär att informanterna uppfattat sig själva i ett tillstånd av 

hopplöshet och att livet kändes meningslöst. Informanterna upplevde att de inte orkade leva 

kvar i kriminella banor eller att inneha en kriminell roll. Topor (2004) har hävdat att individer 

som når en personlig botten kan klä av sig alla sina tidigare inlärda roller. I takt med att den 

personliga botten nåddes så kom männen tillslut till självinsikt och insåg att en förändring var 

möjlig. Således fanns det två vägar att gå: antingen att återfalla i kriminaliteten eller att 

påbörja en förändringsprocess och kämpa för ett nytt liv. Samtliga informanter hade en positiv 

inställning till en beteendeförändring mot det senare alternativet. 

”Tillslut nådde jag mitt slut och jag orkade inte mer, jag behövde hjälp för att lämna 

kriminaliteten och jag ville verkligen bli en ny person. Någonstans så såg jag ett ljus. Jag 

trodde på att jag kunde bli bättre och lämna kriminaliteten” 

En livsstilsförändring kan diskuteras i samband med begreppet beteendeförändring 

(Faskunger & Nylund, 2014). En beteendeförändring betyder att individen måste inse att en 

förändring är ett naturligt tillstånd, därmed blir förändringar i livsstilen en naturlig del av 

livet. När informanterna nådde sin personliga botten kom de till självinsikt och insåg att de 

ville kämpa för att förändra sin livssituation. Den personliga botten går att koppla till Topors 

(2004) undersökning som har visat att individer som når denna gräns i större utsträckning kan 

inse livets värde och genom detta fortsätta kämpa. Resultatet i denna studie har visat att 

informanterna valde att förändra sina liv hellre än att återfalla i kriminaliteten. Samtidigt är 

det viktigt att sätta detta i relation till att urvalet gjordes från en organisation som har detta 

som syfte. 

 

”Många av oss kriminella kommer till en personlig botten. När man kommer till den här 

punkten i livet så får man två val, gå tillbaka till kriminaliteten eller ta en annan väg. Jag är 

glad att jag lyckades ta mig ur mitt gamla liv” 

 

Detta resonemang kan återigen kopplas till Topors (2004) undersökning av individer som 

befinner sig i en situation som de upplever som hopplös och når en personlig botten. Många 
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kan t.ex. då börja tvivla på om det är värt att leva och funderingar om självmord är vanliga. 

Tre av informanterna delade med sig av att det funnits stunder i deras förflutna som de 

funderat på att begå självmord men att de egentligen samtidigt hade haft en önskan att 

fortsätta leva. 

”Om jag inte hade förändrat mitt liv då hade jag inte varit där jag är idag” 

”Jag kom till en punkt i livet där jag var i botten, jag hade ingenting men jag ville börja om 

på nytt” 

Resultatet har visat att informanternas egen tillit till processen och vilja att ändra väg var en 

viktig källa till vändpunkten. Fynden kan kopplas till Banduras (1997) teori att individens 

starka vilja och tillit till sig själv är centrala faktorer under förändringsprocessen. Carlssons 

(2014) empiri går däremot emot Banduras (1997) teoretiska antaganden och han menar istället 

att individens egen vilja inte är den centrala faktorn för en förändring. Resultaten i denna 

studie bekräftar främst Banduras (1997) förklaring då samtliga respondenter beskrev hur de 

hade haft en tillit till sig själva. Samtidigt nämnde intervjupersonerna att olika händelser var 

betydelsefulla för vändpunkten, och dessa kan påverkas av såväl interaktioner med andra 

människor som strukturella faktorer eller insatser i samhället, exempelvis via Rättsväsendet. 

”Jag trodde på mig själv hela vägen, jag ville inte ge upp och jag gjorde inte det. Det är 

viktigt att man lyssnar på sig själv och litar på sig själv” 

”Jag blev erbjuden att få hjälp, han som hade samtal med mig och hjälpte mig hade haft 

samma bakgrund som mig. Han gav mig hopp och jag ville börja förändra mitt liv” 

Detta resonemang kan kopplas till Carlssons (2014) resultat att olika händelser kan vara 

avgörande för vidare vändpunkter under processens gång som kan hjälpa individer att hålla 

sig borta från kriminalitet. Händelser som kan varit avgörande är personliga botten som 

samtliga nådde. Detta eftersom att individer får en chans att fundera över värdet med livet och 

studiens intervjupersoner valde att fortsätta kämpa (Topor, 2004), därmed kan det tyda på att 

ett sådant skede har varit betydelsefullt för vändpunkten. Olika händelser under 

förändringsprocessen har varit effektiva för samtliga intervjuade, det har bland annat fått 

informanterna att vara positivt inställa till det stöd som har erbjudits. 
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Carlsson (2014) menar också att det krävs att före detta kriminella personer möts av 

strukturella möjligheter. Fynden visade på stöd från samhället under förändringsprocessen. Ett 

svar som förekom hos alla var att de fått stöd i form av behandling och att detta hade varit ett 

hjälpande element. 

”I början var jag rädd för förändring men tack vare behandlingar och olika program blev jag 

inspirerad. Det gäller att vara öppen för förslag när andra vill hjälpa till”   

Samtliga informanter hade den gemensamma uppfattningen att det är viktigt att tacka ja till 

hjälp som erbjuds av olika enheter i samhället. Detta överensstämmer med Meeuwisse och 

Swärds resultat (2013), vilka tyder på att myndigheter i samhället ses som institutioner som 

förväntas ha fungerande funktioner för att hjälpa individer med avvikande vanor. Tre av 

informanterna diskuterade att Kriminalvården och Frivården har varit stöttande och att de 

kände sig väl bemötta. Detta var också i linje med resultat från tidigare empirisk forskning av 

Meuwisse och Swärd (2013) som påpekat att varje klient bör bemötas med respekt och 

förståelse. En annan form av stöd som var givande för samtliga var tolv-stegsgruppen. 

Samtliga var överens om behandlingens givande effekt för förändringsprocessen. Denna 

reflektion överensstämmer med den gjord av Bergström (2012) som förklarat att när före detta 

kriminella personer träffas blir de ett socialt stöd för varandra genom att medlemmarna 

hjälper varandra att ändra sina självbilder. 

”Alla hjälpte varandra i gruppen och vi kämpade tillsammans” 

”Jag lärde mig att försonas med mig själv och jag fick redskap av programmet som lärde mig 

hur jag skulle tänka och agera”  

Resultatet har även visat att stödet i sin tur haft positiv effekt på intervjupersonernas 

motivation. Enligt Ebaugh (1988) blir påverkan i närmiljön en viktig faktor eftersom det 

hjälper individer att bli motiverade till rollbyte. Vidare menar Ebaugh (1988) att individer 

söker sig till andra i närmiljön som kan bekräfta att en förändring är möjlig. 

”Jag fick stödet som jag behövde och det har gått bra för mig” 

Ebaugh (1998) hävdar att om individer får den rätta hjälpen av andra i omgivningen kommer 

det att underlätta individens känslor och därmed vara möjligt att se andra alternativa 
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lösningar. Detta överensstämmer även med Bergströms (2012) beskrivning av hur individer i 

tolv-stegsgruppen blir ett moraliskt stöd för varandra och ser nya lösningar som möjliga. 

”Behandlingen och programmen lärde mig att älska mig själv och visa på att en förändring 

är möjlig. Våra samtalsledare var före detta narkomaner och kriminella, det tyckte jag var 

bra, jag blev ännu mer motiverad och inspirerad” 

Faskunger och Nylund (2014) menar att motivation är nödvändigt för att en 

beteendeförändring ska vara möjlig, vidare menar författarna att motivationens kraft bevarar 

förändringen på lång sikt. Resultatet har visat ett samband mellan informanternas motivation 

och en ökad självkänsla. Faskunger och Nylund (2014) hävdar att motivation och 

självförmåga är två centrala faktorer som stödjer benägenheten till förändring. Bandura 

(1997) har definierat individers självförmåga utifrån begreppet ”self-efficacy”. Individer med 

högre självförmåga kan enligt honom oftare uppfatta förändringar som möjliga jämfört med 

de som har lägre självkänsla. Detta torde således tyda på att det är genom stöd som 

informanterna har ökat sin motivation, men att det är informanternas höga självkänsla som har 

varit en drivkraft till fortsatt positiv utveckling under processen. 

 

”Tolv-stegsgruppen gav mig ro och stöd. Jag kände mig frälsad efter varje träff och med 

tiden ökade mitt självförtroende.” 

Individer med högre självförmåga kan uppfatta förändringar som möjliga jämfört med de som 

har lägre självkänsla. Detta torde således tyda på att genom stödet som har ökat 

informanternas motivation och informanternas höga självkänsla har varit en drivkraft till 

fortsatt utveckling i processen.  

Resultatet under detta tema har också visat att relationer utanför den kriminella livsstilen varit 

nödvändig för informanterna för ett kunna upprätthålla ett fortsatt liv utan kriminalitet. 

Relationer kunde inte identifieras som en orsak till vändpunkt då majoriteten träffade sina 

partners efter att de hade genomgått en förändringsprocess. Studien har ändå valt att inkludera 

relationer under detta tema eftersom att partnerskap, äktenskap och föräldraskap blev en 

motiverande kraft och en möjlighet till att undvika kriminalitet. 

 

”Jag blev framförallt äldre och kom till insikt, jag ville ha en familj och barn” 
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Resultaten visar på att kriminaliteten setts som mindre attraktivt med ökande ålder då flera av 

informanterna angav att de kom till självinsikt i samband med att de blev äldre och önskan att 

bilda familj växte. Detta överensstämmer med Sampson och Laubs (1993) och Carlssons 

(2014) uppfattningar att brottslighet avtar med åldern eftersom individerna som uppnått vuxen 

ålder i denna studie berättade hur de börjat tänka på en framtid med bildning av familj. 

Sampson och Laub (1993) diskuterade särskilt hur partnerskap kan bli en möjlighet att hålla 

sig borta från brott. När individer har starka band till sina relationer och plikter blir det lättare 

att avstå från kriminalitet. 

”Det är X och min dotter som har fått mig att kämpa och bli den jag är idag, lycklig och långt 

borta från kriminaliteten och knarket” 

”Jag har två små flickor hemma som får mig att älska livet mer, jag vill vara en bra förebild 

för barnen” 

Sampson och Laub (1993) bekräftar att faderskap är ytterligare ett skäl att undvika kriminella 

handlingar. Föräldraansvaret och andra förändringar kan vara nödvändiga för en vändpunkt i 

livsbanan enligt författarna. Även Nilsson och Estrada (2009) menar att ett stabilt liv såsom 

bildning av familj verkar vara centralt för att upphöra med brott. Detta finner man belägg för 

även i detta material. 

Utvecklingsförlopp 

Andra temat som växte fram var utvecklingsförlopp där samtliga informanter upplevde 

övergången mellan en kriminell till en icke-kriminell livsstil som en process och inget som 

förändrades omedelbart. Enligt Ebaugh (1988) sker förändringar ibland väldigt hastigt när en 

individ är trött på sin nuvarande situation. Resultatet i denna studie har inte påvisat några 

hastiga förändringar. Studiens resultat stämmer snarare bättre överens med Carlsson (2014) i 

det att förändringsprocesser sker under en längre period. Sampson och Laub (1993) samt 

Faskunger (2001) stödjer även de det att förändringar inte sker plötsligt utan snarare sker 

under en process som pågår över en längre tid. Under intervjuerna resonerade informanterna 

kring hur de upplevde skillnaden mellan tidigare livsstil och nuvarande. 

”Det var en lång väg, men jag lyckades”  
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”Det var inte lätt att utesluta mina gamla vanor och börja om på nytt, jag visste att det skulle 

ta sin tid. Men jag ville verkligen förändra på allt” 

 

Dessa resonemang var förekommande bland majoriteten av informanterna som menade att det 

fanns svårigheter under processen, exempelvis vid saknad av gamla vänner eller vid 

svårigheter med att förändra vanor. Enligt Ebaugh (1988) kan en saknad kännas stark i början 

av förändringsprocessen, men att individen ändå fortsätter processen om denne är säker på att 

en förändring bör ske. Resultaten från intervjuerna visade hur nya vanor och levnadssätt blev 

aktuella. Detta går att koppla till habitus (Broady, 1991) där de system av dispositioner som 

tillåter individer att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen på ett särskilt sätt. 

 

Informanterna visade sig ha förändrat i princip alla sina tidigare vanor. Detta går alltså i linje 

med Bourdieus (Broady, 1991) tankar kring att habitus skiftar från miljö till miljö eller grupp 

till grupp. Om individen byter grupp mer permanent finns det en förväntning om att även 

habitus förändras med tiden. 

 

”Jag kommer aldrig neka mitt förflutna, men jag ändrade på mig själv för att jag ville bli 

bättre och fortsätta leva. Jag ville tänka på en normal framtid med familj och barn, kanske ett 

bra jobb också”  

 

Bourdieu (Broady, 1991) förklarar däremot att individer som byter miljö alltid har med sig 

tidigare erfarenheter, vilket han kallar för grundhabitus. Detta är väldigt intressant i 

förhållande till denna studie eftersom det finns en tydlig koppling mellan tidigare erfarenheter 

och senare beteenden och vanor i informanternas berättelser. De sex före detta kriminella 

männen förmedlade exempelvis att deras klädstil och smak av musik alltid kommer att vara 

densamma som tidigare. 

 

”Folk som ser mig kan veta att jag har varit eller är kriminell, det ser man på mitt utseende 

och hur jag pratar. Pratet går inte bort, jag klär mig fortfarande så som jag gjorde när jag 

var kriminell. Jag kommer alltid att ha mina tatueringar kvar” 

 

En hel del personlig utveckling har skett under förändringsprocessen där resultatet har visat 

att utanförskap och bemötande har upplevts annorlunda under tidigare livsstil och efter 

förändringsprocessen. 
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”Samhället välkomnade inte oss kriminella men nu sköter jag mina samhällsuppgifter och jag 

är duktig. Nu är jag den här ex kriminella som folk vill intervjua om min väg ut” 

 

En gemensam uppfattning var att männen upplevde stämplingen från samhället när de var 

aktiva i kriminella handlingar. Detta uttrycktes väldigt tydligt i alla intervjuer då männen 

förklarade att kriminella är en utsatt grupp i samhället. Fynden i studien har visat att negativa 

reaktioner från samhället har minskat efter det att samtliga har lämnat sina kriminella banor. 

 

”Man blir dömd av samhället och får en stämpel. Denna stämpel kommer kanske alltid att 

finnas kvar. Men nu när jag inte håller på med kriminalitet känner jag mig mer välkomnad”  

 

Resultatet i studien visar att när informanterna inte följde samhällets regler och normer under 

tiden de var aktiva som kriminella välkomnades de inte i samma utsträckning utan kände sig 

som ”avvikande”. Becker (1963) och Goldberg (2010) poängterar att det inte är individens 

egenskaper som avgör att man blir avvikande, snarare är det samhällets regler och normer 

som definierar vilka handlingar som är avvikande. Resultatet visar att informanterna efter 

livsstilsförändringen inte längre känner samma utanförskap som tidigare. Bergström (2012) är 

inne på samma spår och menar att så länge individen inte utför avvikande handlingar kommer 

inte omgivningen tolka dessa personer som avvikande. Det motsägs dock till viss del av 

resultaten då intervjupersonerna, trots att de också känner sig mer välkomna, verkar uppleva 

att ett visst stigma ändå finns kvar. 

Det nya livet 
Alla informanter som deltog i studien var medlemmar i organisationen KRIS (www.kris.a.se). 

 Resultatet har visat att organisationen har varit en gynnsam plats för informanterna då 

organisationen har hjälpt dessa män att hålla sig borta från kriminalitet. Informanterna har där 

skapat nya relationer och fått en anställning genom KRIS. Informanterna har resonerat att 

genom att medlemmarna delar gemensamma erfarenheter och följer organisationens regler 

blir medlemmarna ett gott stöd för varandra. Bourdieu (Broady, 1991) var inne på att varje 

grupp har sin egen stil och att individerna som tillhör gruppen blir formade av grupptrycket. I 

detta fall kan det alltså fylla en positiv funktion. 

 

http://www.kris.a.se/
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”Genom KRIS har jag fått lära känna äkta vänner, jag har fått en anställning på KRIS, jag 

åker runt och föreläser om min ”life story”. Jag är lycklig och lever ett gott liv” 

 

Sampson och Laub (1993) har poängterat att anställning ger positiva effekter på före detta 

kriminella personer. En anställning kan tyda på att individer får ett starkare band till samhället 

och dess plikter och därmed skapar en möjlighet för individer att avhålla sig från brott. 

 

Resultatet har visat att alla informanter som deltog i denna studie var väldigt glada och nöjda 

över att de hade genomgått en förändringsprocess. Samtliga informanter upplevde att de fick 

en ny chans i livet och kunde börja om på nytt med ett nytt arbete, nya vänner och bildning av 

familj. Det nya livet var fyllt av hopp och nya möjligheter. Kriminella handlingar betraktades 

som något i det förflutna och inget som informanterna funderade över i den nya livsstilen. 

 

Informanterna kände att de fått en ny identitet och kriminalitet var inget de ville ägna sin tid 

åt längre. Fynden i denna studie visade på att informanterna hade lämnat sin tidigare identitet 

och skapat en ny. 

 

”Det nya livet är perfekt, jag har ett jobb som jag kan gå till varje morgon. När jag kommer 

hem så är min tjej hemma. Jag gör roliga saker på helgerna. Jag lever bra idag och känner 

mig som en ny människa, och jag är tacksam för beslutet”  

 
Detta är i linje med Ebaughs (1988) modell kring att individen lämnar sin tidigare roll och en 

ny identitet därefter tilltar. I fasen av en identitetsförändring skapas en ex-roll och under 

denna vill man snarare ta avstånd från den gamla livsstilen och få bekräftelse av omvärlden 

genom att bli bemött utifrån sin nya identitet. Det har varit tydligt att de sex manliga 

informanterna har stabiliserats sig i sin nuvarande livsstil och förhåller sig positiva till sina 

nya roller. Resultaten i denna studie har visat att informanterna har genomgått stora 

rollförändringar men att grundhabitus (Broady, 1991) fortfarande finns närvarande, 

exempelvis genom sättet som informanterna talar. 

 

”Jag tänker aldrig på att falla tillbaka, jag lever ett liv som jag har drömt om och jag kommer 

aldrig sluta kämpa. Alla känner mig idag som en helt annan person. Jag har kontroll över 

mitt liv och agerar på ett annat sätt” 
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Diskussion 

Syftet med studien var att ta del av före detta kriminella mäns egna upplevelser och berättelser 

om en förändring från ett liv som kriminell till en tillvaro utan kriminella handlingar. Därför 

formulerades tre frågeställningar för att belysa olika aspekter av de förändringsprocesser som 

studiens sex före detta kriminella män genomgått:  

 

Vad var det som initierade processen att välja ett liv utan kriminalitet bland de före detta 

kriminella männen? Hur upplevde männen förloppet mellan ett kriminellt liv och ett liv utan 

kriminalitet? Fanns det händelser som hjälpte eller stjälpte? Hur resonerar dessa män kring sin 

nya livsstil utan kriminella handlingar? Eftersom samtliga var vuxna män har undersökningen 

endast belyst denna grupps upplevelse om ämnet. Studien har koncentrerat sig på 

informanternas egna berättelser kring denna process. Resultatet har analyserats med 

utgångspunkt från de valda teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning, och därefter 

har slutsatser dragits. 

 

De olika faktorer som intervjupersonerna nämnde initierade processen att välja ett liv utan 

kriminalitet har resulterat i en vändpunkt hos informanterna. Eftersom alla informanter var 

vuxna män som tagit beslutet att sluta med kriminalitet förhållandevis sent i livet delade de 

många gemensamma erfarenheter. Till exempel var de alla aktiva inom KRIS. Detta kan ha 

bidragit till att de hade även andra likartade reflekteringar kring sina vändpunkter. De hade 

samtliga varit aktiva i kriminella banor sedan ungdomen och gemensamt var att samtliga vid 

någon tidpunkt upplevt att de nått sin personliga botten. Detta upplevdes ha varit viktigt för 

förändringsprocessen eftersom männen kom fram till beslutet att de ville förändra sina liv. 

Detta möjliggjordes av att de hade en tillit till sig själva (Bandura, 1977). De trodde att de 

kunde påverka sina liv i en annan riktning och resultatet visade vidare att samtliga hade en 

stark egen vilja att också genomgå en förändring och börja om på nytt utan kriminella 

handlingar. Ebaugh (1988) diskuterade tilltro i relation till rollbyten, och det tycks alltså vara 

så att någon slags inre styrka och övertygelse verkar ha existerat även bland 

intervjupersonerna i denna studie. Studien har däremot visat på flera vägar fram till 

vändpunkten. Intervjupersonerna nämnde att stöd, motivation och relationer hade varit väldigt 

viktiga orsaker för dem när de gjort valet att lämna sitt kriminella liv. Tidigare forskning 
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(Ebaugh, 1988) har också tagit upp att individer som genomgår en förändringsprocess söker 

sig till andra som ger positiva kommentarer. Fynden visar att behandling eller stöd från andra 

eller organisationer har varit viktigt för respondenternas uppfattningar att se en förändring 

som möjlig. Dessa interaktioner med andra har ökat informanternas självkänsla och 

motivation. Enligt Faskungen och Nylund (2014) brukar dessa samband vara starka. Denna 

studie syftade inte till att mäta effekten av dessa samband men givet att detta inslag även 

framkom i detta material visar att det verkar vara relevant.  

 
Studien har visat att personlig botten, inre tillit och motivation är tre viktiga orsaker till 

vändpunkt i materialet. Relationer har däremot inte kunnat påvisas som en orsak till 

vändpunkt i den meningen att de triggat igång processen eftersom samtliga ingick äktenskap, 

partnerskap och föräldraskap efter att förändringsprocessenen skett. Detta är annars något som 

ibland nämns som en motivator till förändring, Sampson och Laub (1993) har till och med 

tolkat det som att äktenskap och föräldraskap skulle vara de vanligaste orsakerna till 

vändpunkter. Snarare kan detta i denna studie ha fyllt en motiverande roll i ett längre 

perspektiv, då flera respondenter nämnde att de haft detta som ett framtida mål. Resultaten 

visar också att relationer med personer utanför den kriminella kretsen kan fungera som hjälp 

för informanterna att även fortsättningsvis avhålla sig från kriminella handlingar, något som 

också stöds av (Sampson & Laub, 1993).  

 

Intervjupersonerna beskriver hur förloppet mellan ett kriminellt liv till ett liv utan kriminalitet 

är en process och inget som skedde omedelbart. Beslutet byggdes upp efter flera händelser 

och förändringarna skedde stegvis. På många sätt förstår man att det för flera av 

intervjupersonerna är en process som fortgår och upprätthålls av dagliga beslut. Detta 

överensstämde inte med Ebaughs (1988) förklaring som har hävdat att en förändring sker 

hastigt för att markera att en förändring är nödvändig. Däremot stöds resultatet i denna studie 

av Carlsson (2014), Sampson och Laub (1993) samt Faskunger (2001) som menar på att 

förändringsprocesser sker över en längre tid. 

 

Studien visade att intervjupersonerna hade fått negativa reaktioner från signifikanta andra och 

samhället innan förändringsprocessen. Dessa negativa reaktioner var inte lika centrala i den 

nya livsstilen eftersom skam, stämpling och stigma minskade och ”peppningarna” och 

hyllningar ökade från omgivningen. Samhällets positiva reaktioner på den nya livsstilen ökat 

intervjupersonernas motivation och lett till att nya mål satts upp. Detta kan även kopplas till 
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Banduras teori (1977) om självförmågans andra insikt, att förväntade positiva effekter har 

minskat riskerna i den nuvarande situationen och tron på en förändring därmed har blivit 

möjlig. Studiens mål har varit att endast utgå från intervjupersonernas egna upplevelser av 

denna ”process”. Studiens författare har med hjälp av teorier och tidigare forskning analyserat 

denna förändringsprocess som de sex manliga intervjupersonerna har genomgått, från ett 

kriminellt liv till icke-kriminell. Tidigare studier inom samma ämnesområde tangerar delvis 

liknande resultat, exempel Sampson & Laubs (1993) forskning. Vad denna studie kan bidra 

med är kunskap i forskningsfältet om individer i samhället som tidigare har upplevt 

stigmatisering men därefter genomgått en förändringsprocess och därigenom tillägnat sig en 

ny identitet (Ebaugh, 1988) och blivit hyllat för förändringsprocessen och den man har blivit. 

Kritisk reflektion 

Utöver de kritiska resonemang som redan förts i uppsatsen, avslutas även diskussionsdelen 

med några kritiska reflektioner. De teorier och metoder som väljs har stor inverkan 

på resultaten. Särskilt kan man tänka sig att urvalet som gjordes haft inverkan på resultaten. 

Hade yngre individer eller kvinnor intervjuats är det rätt troligt att man hade fått andra 

resultat. Denna studie har haft en relativt öppen utgångspunkt. Man skulle kunna tänka sig att 

ett tydligare fokus på någon aspekt, till exempelvis sociala relationer hade gett mer 

detaljerade svar. Dock på bekostnad av andra aspekter. Fokus har också främst legat på 

intervjupersonernas egna upplevelser och därmed inte riktat in sig på aspekter på makronivå 

som ändå kan ha inverkan på personers förändringsprocesser. 

Vidare forskning 
Studien begränsades till sex intervjuer med före detta kriminella män. Urvalet och 

studiedesignen har givetvis påverkat resultaten på olika sätt. Att studera andra 

populationsgrupper skulle kunna nyansera bilden. Att inkludera kvinnor eller endast fokusera 

på kvinnor skulle kunna förändra resultatet med spännande slutsatser. Man skulle kunna tänka 

sig att bygga ut den kvalitativa analysen genom använda sig av fokusgrupper för att få fram 

centrala likheter. Dessa skulle kunna fokusera på nya frågeställningar som bygger vidare på 

resultaten i denna studie. Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att utöka antalet studerade 

aspekter och expandera urvalet i en kompletterande kvantitativ undersökning, vilket också 

skulle öka resultatens generaliserbarhet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledning: Intervjun inleds med att intervjuaren presenterar sig och studiens syfte. Därefter 

presenteras grundregler för intervjusituationen utformade i enlighet med etiska riktlinjer 

genom att visa informationsbladet (bilaga 2).  

Bakgrundsfrågor  

Hur gammal är du? 

Hur ser din familjesituation ut idag? (Är du i en relation? Gift/sambo? Barn? Små/vuxna?)  

Har du någon sysselsättning? Vad jobbar du med? Eller studerar du?  

Vad gör du på fritiden?  

Inledande frågor  

När i ditt liv började du känna att du lever som en kriminell?  

Hur många år räknar du att du var kriminell?  

Hur såg utvecklingen ut då en längre tid hade gått? 

Vad ledde fram till vändpunkten? 

När du var som mest aktiv inom kriminaliteten, hur kändes livet då?  

Hur såg situationen ut för dig i livet när du bestämde dig för att lämna en kriminell livsstil?  

Vad var det som motiverade dig att fortsätta kämpa för en förändring? 

Första tiden som icke-kriminell 

Kan du berätta lite om första tiden som icke-kriminell? 

Vad var det som var viktigt för dig med beslutet att komma bort ifrån kriminaliteten?  

Hur såg den första tiden ut efter beslutet? Vilka hjälpande element och hinder fanns i 
processen?  
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På vilket sätt har denna förändring från en kriminell till icke-kriminell påverkat ditt liv?  

Under förändringens gång, vilka svårigheter stötte du på?  

Hur såg bemötandet ut av samhället eller anhöriga den första tiden utan kriminella beteenden?  

Det nya livet 

Hur har det nya livet gått? 

Hur ser livet ut för dig idag? Livsstil, arbete, socialt liv/vänner/familj?  

Hur upplever du att det känns idag att leva ett liv utan kriminalitet?  

Har det funnits tidpunkter då du glidit tillbaka i gamla mönstret? (Vad hände innan, under och 
efter de händelserna)?  

Hur tror du ditt liv hade sett ut om du hade fortsatt på den kriminella banan?  

Hur upplever du andras bemötande i samhället när du talar om att du är en före detta 
kriminell?  

Hur ser dina relationer ut med din familj & vänner idag?  

Avslutande frågor  

Hur tycker du att samhället ska hjälpa kriminella personer som vill genomgå en förändring?  

Vill du tilläga något?  

Hur tycker du att intervjun gick? 

Ytterligare uppföljningsfrågor  

Hur då?   

Berätta mer!   

Ge exempel!   

Vad hände då?   

Hur menar du? 
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Mitt namn är Agnes Araz och jag skriver mitt examensarbete på Sociologiska institutionen 

vid Stockholms Universitet. Jag gör en intervjustudie med syfte att få en uppfattning av 

deltagarnas upplevelser av processen från ett kriminellt liv till en tillvaro utan kriminalitet.  

Alla intervjuer kommer äga rum på KRIS lokaler. Intervjuerna beräknas att ta upp till 45-60 

minuter. All information från deltagarna förvaras på ett säkert sätt hos mig. Detta innebär att 

inget material kommer att spridas och allt som sägs under intervjuerna endast kommer att 

användas för denna uppsats. Du kommer att vara anonym i uppsatsen, vilket innebär att ingen 

utomstående kommer kunna identifiera dig. Du har rätt att avbryta samtalen utan anledning 

och motivering. Det är frivilligt att delta i undersökningen och därmed har alla deltagare rätt 

att hoppa av undersökningen när som helst. Om du efter intervjun känner dig osäker att dela 

med dig din information så har alla rätt att be mig att inte använda materialet. Alla val av 

deltagarna kommer att respekteras! För att underlätta intervjuerna kommer bandspelare att 

användas. Ljudfilen kommer endast jag att ha tillgång till och när uppsatsen är färdigskriven 

kommer alla ljudfiler att raderas.  

Vid frågor och funderingar har alla deltagare möjlighet att kontakta mig på min: e-post. Alla 

frågor kommer att besvaras. Jag skulle även uppskatta om deltagare delade med sig tankar 

kring mitt examensarbete. Alla har rätt till att läsa uppsatsen efter examinering. 

Stort tack! 

Med vänliga hälsningar, 

Agnes Araz  

E-post: xxx 
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