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Sammanfattning  
 
Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap 

om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå 

hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. Hur ser 

förändringsprocessen ut för individer som tidigare befunnit sig i utanförskap till att tillhöra en socialt 

accepterad gemenskap? Studien genomfördes med en fenomenologisk ansats och resultatet baseras på 

den empiri vi erhöll genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på 

teman för att tillhandahålla samtalsstruktur och i ett led att besvara syftet. Urvalet är målstyrt och 

samtliga respondenter, utom en, är medlemmar i en ideell förening som arbetar stödjande för människor 

med en förflutet inom kriminalitet och missbruk. Resultatet visar att både in- och utträde ur en kriminell 

gemenskap är en komplex process och att omgivningen genomgående har en stor påverkan i processen 

och i möjliggörandet för en ny identitet. Sammanställningen av den insamlade empirin består av tre 

olika delar, vägen in i kriminalitet, livet som kriminell samt vägen ut ur kriminalitet och skapandet av 

en prosocial identitet. Resultatet analyseras genom meningskoncentrering och tematisk analys.  
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“All I wanted was to belong to 
something” 
 
A qualitative study of the process in and out of criminality, sense of 
belonging and social exclusion 
 
Ida Palm och Elin Svinghammar 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is to explore criminality and identity-creation. Why does some people end up 

in criminality and how one desist from crime. This paper focuses on how social factors can influence 

the process in and out of criminality with focus on identity-creation. This study also seeks to understand 

the change-process; how does an individual with a criminal past move from being socially excluded  to 

becoming a member of a socially accepted group? The study takes a phenomenological approach and 

the result is based on the data we received from seven semi-structured qualitative interviews. The 

interviews were based on different themes to structure the dialogue with a view towards answering the 

purpose. The sample we used are based on purposeful technique and all informants, except for one, are 

members of associations that work to support people with a history of crime and addiction. The results 

show that entering and leaving a criminal community are complex processes and also that social context 

has a major influence on the process and the possibility to create a new identity. The compiled data 

consists of three different parts: 1) the gateway to crime 2) life as a criminal and 3) desistance from 

crime and creating a prosocial identity. The result is analyzed by initial sentence-concentration and 

thematic analysis.  
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Förord 
Inledningsvis vill vi ägna ett stort tack till föreningen KRIS och dess medlemmar som så öppenhjärtigt 

delat med sig av sina erfarenheter. Ett stort tack till er för att ni gjorde det här möjligt! Vi vill även tacka 

vår handledare Gunilla Carstensen för betydelsefull handledning, instruktiva och insiktsfulla råd. Tack 

till dig! Avslutningsvis vill vi även tacka våra klasskamrater för feedback. Tack! 
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1. Inledning 
 
Det är en ständigt pågående debatt i media att det, trots Sveriges utbyggda välfärdssamhälle, 

förekommer att individer blir utan samhällets stöd trots ett påtagligt behov. När myndigheter saknar 

resurser och ibland även kunskap kan det resultera i att den utsatte individen inte erhåller den hjälp och 

stöttning den behöver och det finns en risk att denne faller mellan stolarna. Den aktuella 

samhällsdebatten menar därför att det sociala skyddsnät samhället ska erbjuda, inte alltid upprätthåller 

sin funktion (Almenberg & Tideman, 2018). Konsekvensen av bristande stödsystem kan medföra en 

ökad risk för att individer finner sig själva utanför samhället, ett utanförskap som kan resultera i att 

individer hamnar i kriminalitet eller missbruk. Ett sådant utanförskap utgör både ett problem för 

individen och på en samhällelig nivå. Vad sker egentligen med dessa människor som finner sig själva i 

ett sådant utanförskap? Det är viktigt att belysa hur processen ser ut vad gäller hur utanförskap uppstår 

men också identifiera vad det är som gör att människor lyckas bryta sig ur en kriminell tillvaro. 

Kriminalitet och missbruk är strukturella problem som behöver uppmärksammas och åtgärderna kräver 

förbättring. Kan en anledning till den bristande hjälpen vara avsaknad av kunskap gällande de mentala 

aspekterna kring varför en individ hamnar i kriminalitet och vilka faktorer som är fördelaktiga i 

processen att ta sig ur kriminaliteten? Vilka sociala faktorer ligger till grund för att individer hamnar i 

kriminellt utanförskap? Hur ser förändringsprocessen ut för individer som tidigare levt i ett stigmatiserat 

utanförskap med en vardag kantad av kriminalitet till att identifiera sig i en gemenskap innanför 

samhällets accepterade ramar? Hur uppfattar tidigare kriminellt aktiva personer sina egna upplevelser 

kring den förändringsprocess de genomgått?1 Vad kan ligga till grund för att en individ ska lyckas 

distansera sig från kriminalitet och vad kan fungera direkt motverkande i processen mot en 

livsförändring? 

 
Vi har för avsikt att belysa de ovan nämnda problemen genom att närmare studera individers upplevelser 

kring vägen in och ut ur kriminalitet och vi ämnar få en djupare insikt i hur individers identitetsskapande 

möjliggörs. Vårt huvudsakliga syfte är att se hur identitetsskapande processer upplevs i in- och 

utgångsprocessen från kriminalitet. Intresset utgörs av individers upplevelser av utanförskap och vägen 

tillbaka till en samhällelig gemenskap och hur omgivningen kan agera meningsgivare och hur sociala 

faktorer kan ligga till grund för exkludering. Kan det vara så att omgivningen och stöttning från andra 

som upplevt liknande erfarenheter är direkt avgörande för att genomföra en förändringsprocess och 

samtidigt lyckas upprätthålla den förändring denne önskar? Kanske behövs det stöd från människor som 

varit i samma situation och som kan berätta av egna erfarenheter att det faktiskt går att bryta ett mönster 

                                                
1 Med uttrycket kriminellt aktiv person avses en person som vanemässigt begår brott. Även en handling som är straffbelagd 
kan benämnas kriminell (Nationalencyklopedin, u.å). 
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och att det är möjligt att göra en förändring. Idag finns det flera ideella föreningar i Sverige som genom 

stödjande arbete vägleder individer att återanpassas i samhället genom gemenskap och förståelse. KRIS 

och X-Cons är exempel på sådana föreningar och KRIS är den förening som den här studien har sitt 

fokus i. Att dessa föreningar får ta en kompletterande roll till statliga myndigheter och finansieras med 

statligt stöd skulle kunna bidra med en väsentlig kompetens i åtgärdsarbetet.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 
KRIS, kriminellas revansch i samhället är en ideell kamratförening som grundades år 1997. Christer 

Karlsson, en av föreningens grundare, har spenderat cirka 30 år av sitt liv med att åka in och ut på 

anstalter. När han frigavs för sista gången föddes idén om att starta en förening utifrån sina egna 

erfarenheter. Christer var fast beslutsam om att förändra sitt liv men kände inget större förtroende för 

myndigheter. Av den anledningen tog han kontakt med några vänner i en 12-stegsgemenskap där de alla 

kämpade mot samma mål, ett nyktert och drogfritt liv fritt från kriminalitet. Den 23 oktober 1997 skrevs 

stadgarna ner för föreningen och KRIS föddes av de elva före detta kriminella vännerna (KRIS, u.å). 
 
Grundidén med KRIS är att hjälpa före detta kriminella och missbrukare att integreras i samhället och 

vara en stöttepelare i förändringsprocessen mot att leva ett liv utan kriminalitet eller droger. 

Föreningsarbetet har sin grund i att föreläsa på skolor och anstalter om att det finns alternativ för 

människor som önskar att bryta ett missbruk eller en kriminell karriär. KRIS tillhandahåller möjligheten 

att bli upphämtad vid frisläppandet från anstalt och bjuder in personen till en gemenskap där de erbjuder 

vägledning och råd gällande boende, utbildning och fritid. Av egen erfarenhet vet KRIS-medlemmarna 

att individerna många gånger släpps ut efter avtjänat straff med ytterst få personliga tillhörigheter och 

ägodelar. Det sociala nätverk de har att vänta sig på utsidan är många gånger kriminellt aktiva personer 

eller vänner med missbruksproblematik. Av den anledningen är de så kallade “muckhämtningarna” som 

finns att tillgå, av betydande vikt då individerna vid det tillfället kan befinna sig i en svår situation att 

tillhandahålla de förutsättningar att på egen hand klara av att finna en väg tillbaka till ett liv inom 

samhällets lagar och normer. ”Muckhämtningarna” innebär att medlemmar från föreningen hämtar den 

nya medlemmen på anstalten direkt vid frigivning (KRIS, u.å). 
 
KRIS arbetar utefter fyra honnörsord som genomsyrar hela verksamheten. Hederlighet, drogfrihet, 

kamratskap och solidaritet. Som medlem ska du leva ett hederligt och drogfritt liv och uttrycka en vilja 

att komma bort från kriminalitet och missbruk. Det ska eftersträvas att vara ett gott föredöme för andra 

i liknande situationer. Medlemmarna ska bry sig om och respektera sig själva och sina medmänniskor 

samt på ett solidariskt sätt visa engagemang och välvilja gentemot organisationen. KRIS erbjuder 

föreningslokaler där medlemmarna kan träffas för att utbyta erfarenheter, känna gemenskap med 

likasinnade och för att tillsammans vägleda och stötta varandra i den pågående processen. Det finns 
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även en “madder” och “fadder”-funktion i föreningen vilket innebär att en gammal medlem i föreningen 

åtar sig en kontaktmannaskapsroll, som en stöttande och vägledande mentor för en ny medlem så att 

denne ska känna att det finns någon hen kan vända sig till dygnets alla timmar om behovet uppstår. Idag 

finns KRIS på 26 svenska orter från Umeå i norr till Malmö i söder och medlemsantalet har vuxit till ca 

5000. KRIS finns även i våra grannländer Danmark och Finland och även i Vitryssland och Ryssland 

(KRIS, 2005). 

 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Mot den här bakgrunden är syftet att bidra med kunskap om varför en individ hamnar i kriminalitet och 

hur vägen ut ur en kriminell tillvaro kan se ut. Intresset koncentreras till vilka sociala faktorer som kan 

påverka in- och utträdet, med fokus på identitetsskapande. För att besvara syftet utgår uppsatsen från 

följande frågeställningar: 
 

• Hur kan förändringsprocessen in och ut ur kriminalitet se ut för individer med ett kriminellt 

förflutet?  

• Hur sker identitetsskapande i processen och vilken roll har omgivningen?  
• Vilka framgångsfaktorer kan ligga till grund för distansering från kriminalitet?

 

 

1.3 Disposition 
 
Den här uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet består av inledning, bakgrund, syfte och 

disposition. Kapitlet ger en introduktion till ämnet, ett övergripande bakgrundsavsnitt om föreningen 

KRIS som sedan mynnar ut i vårt huvudsakliga syfte och frågeställningar. Därefter följer det andra 

kapitlet där tidigare relevant forskning inom ämnet belyses. I kapitel tre redogörs för den teoretiska 

referensramen, symbolisk interaktionism, med fokus på identitetsskapande processer. I kombination 

med stigma och stämplingsteorin utgör detta våra teoretiska utgångspunkter. I teorikapitlet beskrivs 

även en exitmodell som ligger till grund för analysen. Metoden utgör kapitel fyra där kunskapsteori, 

tillvägagångssätt, urval, kvalitetskriterier, etiska förhållningssätt och metodologiska dilemman redogörs 

för. Vidare följer kapitel fem där resultatet av empirin redovisas tillsammans med analysen. 

Diskussionen som färdigställer uppsatsen utgör kapitel sex.  
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2. Tidigare forskning 
 
Avsikten med den här uppsatsen är delvis att undersöka och skapa förståelse för hur individer upplever 

att lämna stigmatisering, utanförskap och kriminalitet bakom sig, det vill säga hur exitprocessen ser ut 

med fokus på identitetsskapande. Här följer en beskrivning av forskningsfronten utifrån några av de 

centrala artiklar som förefaller relevanta och samtliga artiklar finns att tillgå på Stockholms 

universitetsbiblioteks databas. Sökorden som beskrivs nedan är de sökord som användes för att söka 

vetenskapliga artiklar av relevans inför studien. Inledningsvis presenteras en artikel från Pernilla 

Liedgren Dobronravoff (2009) där hon beskriver hur en utgångsprocess från en grupptillhörighet kan se 

ut och hur den förändringsprocessen kan förstås (Liedgren Dobronravoff, 2009). Efterföljande artiklar 

från Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010), Stephen Farrall (2005) och MacMahon och Jump 

(2017) belyser vikten av skapandet av en så kallad prosocial identitet som en väsentlig del i avhållsamhet 

från kriminalitet (Aresti, Eatough & Brooks-Gordon, 2010; Farrall, 2005; MacMahon & Jump, 2017).  

 
Sökord: Desistance from crime, group identity, labeling, utgångsprocess  
 
 
 

2.1 Att lämna en grupptillhörighet 
 
Att ta sig ur en grupptillhörighet för att skapa en ny tillhörighet i en annan grupp kan se olika ut för alla 

individer oavsett vilken slags exitprocess det rör sig om och oavsett vilken grupptillhörighet som denne 

ämnar lämna. En som har studerat just avhoppare och deras exitprocesser är Pernilla Liedgren 

Dobronravoff (2009). Hennes studie, Att lämna en värld - om utgångsprocessen från Jehovas vittnen, 

belyser utgångsprocessen från Jehovas vittnen och vilka eventuella dilemman, svårigheter och problem 

som en sådan process kan bära med sig. Liedgren Dobronravoff ställer sig frågan hur individer hanterar 

en sådan situation och hur en går vidare i livet efter utträdet. Resultatet av studien som Liedgren 

Dobronravoff utfört belyser det faktum att det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i en 

förändringsprocess av den typ som det innebär för en medlem att lämna Jehovas vittnen. Liedgren 

Dobronravoff beskriver i sina slutsatser att hon genom sin empiri identifierat olika faser som avhopparna 

genomgår. Hon sluter sig till Fuchs Ebaughs processmodell där utgången ur en roll delas in i fyra faser. 

Faserna involverar tvivel gällande den aktuella rollen, aktivt sökande av möjliga alternativ, distansering 

från den tidigare rollen och tillskrivandet av en före detta roll. Dessa faser kommer att redogöras för mer 

ingående under teorikapitlet, där exitprocessen också kommer att beskrivas detaljerat. Förståelse bör 

finnas för att det möjligtvis finns vissa skillnader i att lämna en organisation som Jehovas vittnen från 

att lämna en grupptillhörighet i kriminalitet. Exempelvis att en föds in till vittne och blir uppfostrad som 

ett vittne vilket inte nödvändigtvis är direkt generaliserbart till vår studie. Modellen som Liedgren 

Dobronravoff använder sig av är trots detta relevant på så sätt att den belyser den ofta bekymmersamma, 
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svåra och definitiva process som det innebär att lämna en grupptillhörighet och Liedgren Dobronravoff 

poängterar i sin studie att den fasmodell som hon applicerar på avhoppade vittnen också står sig att 

tillämpa och applicera i andra utgångssammanhang än religiösa sekter (Liedgren Dobronravoff, 2009). 

 
 

2.2 Skapandet av en prosocial identitet 
 
Flera av artiklarna som erhåller relevans för vår studie betonar vikten av en så kallad prosocial identitet 

i avhållsamhet från kriminalitet. Prosocialt förklaras som ett beteende som är fördelaktigt för acceptans 

och inkludering utifrån samhällets normer. Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010) belyser i Doing 

time after time; an interpretative Phenomenological Analysis of reformed ex-prisoners´experience of 

self-change, identity and career opportunities, nödvändigheten att skapa en prosocial identitet som en 

del av identitetsförändring. Vidare menar de att personlig utveckling bör ses som en viktig del i den 

förändringsprocess som individerna genomgår. Medvetenheten att en personlighetsutveckling är 

essentiell och att återhållsamheten från kriminalitet är, till stor del, ett resultat av skapandet av en 

prosocial identitet. Syftet med Aresti et als. studie är att undersöka vilka faktorer som kan fungera som 

en drivkraft i processen att ta sig ur en kriminell tillvaro och upprätthålla avhållsamhet från kriminalitet. 

Resultatet visar att ett motiv i skapandet av en prosocial identitet är den betydande känslan av tillhörighet 

och acceptans, både av samhället och av andra individer. Aresti et al. menar att samhörighetskänsla, 

positiva förhållanden och varaktiga relationer med andra spelar en fundamental roll i processen. En 

anställning kan bland annat fungera som en betydelsefull motivation och bidra till detta. Samtliga 

informanter i studien av Aresti et al. menar att känslan av att identifiera sig som en socialt accepterad 

och förbättrad version av sig själv bidrog till att livet kändes mer meningsfullt och att målsättningar i 

livet, både professionellt och på ett personligt plan känns betydelsefulla. Författarna menar slutligen att 

en förändringsprocess likt den studien belyser är högst komplex och att en personlighetsutveckling mot 

en prosocial identitet bör ses som en påfrestande och krävande process (Aresti, Eatough & Brooks-

Gordon, 2010).  
 
I likhet med Aresti et al. menar Stephen Farrall (2005) att positiv interaktion med människor i sin 

omgivning och de känslor som uppstår i interaktionen framställs som centrala för förståelse av individers 

önskan om att lämna en identitet bakom sig för att ge sig själva möjligheten att skapa en ny prosocial 

identitet. Farrall har i On the Existential Aspects of Desistance from Crime försökt närma sig en 

existentialistisk vinkel, det vill säga den mentala aspekten av den förändringsprocess det innebär att 

upphöra med kriminalitet. Med hänsyn till den sociala omgivningen ämnar han fånga den inre processen 

i skapandet av en ny identitet. I enighet med Aresti et al. menar Farrall att det kan vara en svår och 

många gånger krokig process för individen att försöka hitta en ny meningsfull identitet. Processen kan 

vara ångestfylld enligt Farrall vilket kan resultera i att individen upplever ett pendlande mellan sin nya 

och gamla identitet. Processen kan med fördel genomföras med stöd av positiva relationer. Farrall 
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betonar precis som Aresti et al. betydelsen av en anställning i formandet och upprätthållandet av en 

prosocial identitet men han menar också att individen kan skapa detta tillsammans med andra prosociala 

grupper, så som till exempel ideella föreningar eller organisationer (Farrall, 2005).  
 
Ytterligare en artikel som visar vikten av ett prosocialt beteende i upprätthållandet av en avhållsamhet 

från kriminalitet är McMahon och Jumps (2017) studie Starting to Stop - Young Offenders’ Desistance 

from Crime. De undersöker komplexiteten i samspelet mellan strukturella, till exempel familj, och 

agentiska, exempelvis motivation, förändringar hos kriminella ungdomar i deras process för att upphöra 

med kriminalitet. Hos de informanter i McMahon och Jumps studie som lyckats med sin avhållsamhet 

sågs ett ökat prosocialt engagemang, både i relation till familj och ett socialt umgänge med andra icke-

kriminella men även till institutioner, exempelvis anställningar eller utbildning. De som hade anställning 

eller genomgick en utbildning och hade skapat en bra relation med människor i sin omgivning visade 

sig mer benägna att distansera sig från sin kriminella tillvaro. De ungdomar som saknade den prosociala 

faktorn upplevdes mindre benägna att lämna sitt kriminella förflutna bakom sig (McMahon & Jump, 

2017). 

 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Alla ovan nämnda vetenskapliga artiklar och dess innehållande studier visar till stor del resultat som 

vittnar om en samstämmighet i vilka verktyg och faktorer som ligger till grund för att genomföra en 

fördelaktig förändringsprocess med ett önskvärt resultat. Den övergripande överensstämmelse i 

studieresultat bör ses som att relevans och belägg föreligger för vad som skall ses som bäst lämpade 

tillvägagångssätt. Forskningens resultat visar att varaktiga sociala relationer, en betydelsefull kontext, 

delaktighet och acceptans av samhället i kombination med personlig utveckling bör ses som 

betydelsefulla aspekter i skapandet av en prosocial identitet som forskningen menar är fundamental i 

avhållsamheten från kriminalitet. Forskningen innehåller dock vissa begränsningar då studierna är 

genomförda i Storbritannien och USA vilket innebär att de inte direkt går att applicera på det svenska 

samhället. Samhällsstrukturer och rättssystem är uppbyggda på olika sätt vilket medför svårigheter av 

en direkt jämförelse. Mot den här bakgrunden är det relevant att belysa förändringsprocesser i en svensk 

kontext.  
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3. Teori 
 
Vårt huvudsakliga syfte med studien är, med fokus på identitetsskapande, att undersöka hur individer 

upplever förändringsprocessen från att tillhöra ett stigmatiserat utanförskap i form av kriminalitet till att 

tillhöra en grupp som accepteras av samhällets normer. Fokus ligger på den process som ligger till grund 

för hur en ny identitet skapas med stöd av andra med liknande upplevelser och erfarenheter. Intresset är 

att förstå hur en social gemenskap och samspel med andra kan ligga till grund för identitetsskapande, 

vilket är en central grundsten i symbolisk interaktionism. Av den anledningen har vi valt att fördjupa 

oss i symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt. Den socialpsykologiska teorin kan hänföras 

till den amerikanske socialpsykologen George H Mead (1863–1931) som var verksam vid universitetet 

i Chicago. Herbert Blumer (1900–1987) Meads elev och följare vidareutvecklade och namngav teorin 

symbolisk interaktionism år 1937 (Bron & Schemmann, 2002). Avsikten är att applicera uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt på det empiriska materialet med ambitionen att besvara syfte och uppsatsens 

frågeställningar. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kommer vi att fördjupa oss i 

begreppen identitet och stämplingsteori och genomgående utgå från en modell som behandlar 

exitprocesser. 

 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 
 
Symbolisk interaktionism är en socialpsykologisk teori som har sin utgångspunkt i att människor är 

handlande och aktiva varelser som skapar mening och förståelse genom interaktion med andra i 

pågående sociala processer (Stier, 2003). Blumer (1986) menar att symbolisk interaktionism kan 

sammanfattas i tre grundläggande principer där den första principen innefattar hur människor handlar i 

enighet mot föremål på grund av innebörden som dessa föremål har för dem. Dessa föremål kan i princip 

vara allt som människan noterar i sin sociala värld. Allt ifrån objekt, andra människor, förväntningar 

från andra och personlighetsdrag. Innebörden som föremålen har för individen härstammar från 

människans sociala interaktion med andra aktörer i den sociala kontext denne befinner sig i, vilket 

representerar Blumers andra princip. Till sist förändras och manipuleras den innebörden i en ständig 

tolkningsprocess som således utgör den tredje principen (Blumer, 1986). 

 
Identitet är centralt inom teorin symbolisk interaktionism och ska inte ses som ett statiskt tillstånd utan 

ska förstås som ett skapande i ständig utveckling. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses 

identitetsskapande som ett fenomen som skapas och förstås i samspel med den sociala verkligheten och 

i interaktion med omgivningen (Mead, 1976). Gustavsson (2008) beskriver identitetsskapande som en 

balansgång mellan hur vi uppfattar oss själva, hur andra uppfattar oss och hur vi vill bli uppfattade. 

Identiteten, eller jaget, är inte ett beständigt tillstånd utan förändras konstant och förstås utifrån 
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omgivningens agerande. Betydelsen av att hitta mening och innebörd i de kategorier omgivningen 

tillskriver oss är av yttersta vikt i identitetskapande processen (Stier, 2003; Molin, Gustavsson & 

Hermansson, 2008). En viktig beståndsdel i den identitetskapande processen är meningsskapande. 

Skapandet av mening är en kontinuerlig process där individernas erfarenheter från den yttre sociala 

kontexten placeras in i dennes referensram och som ett resultat ges dessa erfarenheter mening (Weick 

refererad i Hellgren & Löwstedt, 1997). Mead (1976) menar att jaget är uppdelat i två delar, ”I” och 

”me” där den förstnämnda är den spontana och impulsiva sidan av jaget medan ”me” är den 

reflekterande sidan där det socialiserade jaget finns. Jagmedvetandet har två stadier, lek och spel, som 

ligger till grund för utvecklandet av ”me”. Utvecklingen av jaget bygger på rollövertagande, vilket 

individen lär sig genom lek och spel. Jaget är således ett socialt objekt som skapas genom observation 

och interaktion med andra. Att människan kan vara självreflekterande är ett resultat av att individer kan 

se sig själva som ett objekt på samma sätt som andra ser denne som ett objekt vilket i sin tur genererar 

en möjlighet för individen att agera mot sig själv. Mead menar vidare att jaget är en social konstruktion 

som uppkommer genom människors interaktion med varandra och kan således inte skapas på något 

annat sätt än i samspel med andra. Identitet bör betraktas som en process av interaktion där identitet 

skapas i samspelet mellan ”I” och ”me” där det spontana möter det socialiserande jaget. Att betrakta 

identitet ur detta perspektivet kan öka förståelsen för hur individen kan byta eller ändra sin identitet 

samtidigt som en kan tillskrivas flera identiteter men fortfarande känna sig som sig själv. ”I” och ”me” 

sätts i relation till vad Mead kallar för ”den generaliserande andre” med vilket han avser den sociala 

kontext och/eller grupp som individen upplever sig höra samman i. I dessa sociala kontexter utgörs 

förväntningar av aktörerna på hur en individ bör handla och vara. Förväntningarna skapar en mental 

struktur som formar individens identitet (Mead, 1976; Bron & Wilhelmson, 2005).  
 
Vi måste vara andra för att kunna vara oss själva. – George Herbert Mead (1981c:292) – 
(Lindblom & Stier, 2011, s. 47) 

 
 
 

3.2 Stigma och stämplingsteori 
 
Identitetsskapande sker i samspel med andra och andras syn och kategorisering av individens egenskaper 

ligger till grund för hur individen skapar sin egen identitet (Stier, 2003). För att få en djupare förståelse 

för hur tillskrivna roller och människors föreställningar om ett avvikande beteende kan ligga till grund 

för identitetsskapande kommer begreppet stigma och stämplingsteorin djupare redogöras för.   

 
Vi kommer till världen som individer, förvärvar en karaktär och blir personer. – (Goffman, 

2014a, s. 27) 
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Erving Goffman (1922–1982) var en amerikansk sociolog som har gjort stora avtryck i den mer moderna 

symboliska interaktionismen (Nationalencyklopedin, u.å). Han utvecklade Meads idéer och framställde 

ett dramaturgiskt perspektiv där han jämförde och analyserade människors sociala samspel och 

identitetsskapande med ett teatralt betraktelsesätt. Goffman (2014a) beskriver olika roller som 

människors iakttagbara framställningar av sig själva i förhållande till kulturell kontext och social 

omgivning. Sociala situationer kan, enligt ett dramaturgiskt perspektiv, ses som en liknelse till ett 

skådespeleri där olika företeelser och situationer innebär varierande förväntningar på hur vi förmodas 

bete oss. Utifrån dessa förväntningar antas diverse roller i ett försök att leva upp till dessa (Goffman, 

2014a). I fall där en fallerar att leva upp till de sociala konstruktioner som dessa förväntningar innebär 

kan denne framstå som avvikande, som bärande av det som Goffman (2014b) kallar för stigma. Ett 

stigma är en egenskap som i samhällets sociala samspel anses vara misskrediterande. Dessa stigman är 

sociala konstruktioner som är varierande beroende av kontext och kultur. Ett stigma kan vara fysiskt 

betingat så som en funktionsvariation. Psykisk ohälsa eller sexuell läggning kan vara psykiskt formade 

stigman. Om en individ varit frihetsberövad eller av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden 

kan stigmatiserade egenskaper tilldelas dessa på grund av deras förflutna. Stigman kan också 

förekomma genom nedärvda egenskaper såsom etnicitet och religion. Enligt Goffman hör det även till 

vanligheten att människor tenderar att tillskriva dem med ett stigma fler oönskvärda eller ofullständiga 

attribut. Goffman menar att människor av naturen bedömer och kategoriserar nya personer som vi möter 

utifrån en normativ synvinkel. Personer blir genast tillskrivna egenskaper som denne anses besitta. Att 

inneha ett stigma kan innebära att en anses vara avvikande, sett ur de ”normalas” perspektiv, det vill 

säga de som inte betraktas besitta ett stigma. Den avvikande egenskapen kan mer eller mindre vara vad 

som helst som i den befintliga kontexten anses vara olika de övriga (Goffman, 2014b).   
 
För att beskriva stämplingsteorin använder Becker (2006) den sociologiska termen avvikande beteende 

för att förstå den oförmåga en individ uppvisar att följa tillskrivna gruppregler. Ett avvikande beteende 

står i direkt samband till dess omgivning och för att en individ ska tillskrivas ett avvikande beteende 

behövs en kontext. Beteendet skapas således alltid i förhållande till andra människor och det kulturella 

sammanhang en individ befinner sig i ligger till grund för tillskrivna kategoriseringar. I alla sociala 

sammanhang finns det alltid oskrivna och skrivna regler som aktörerna behöver förhålla sig till och 

efterfölja. De skrivna reglerna kan ges uttryck i lagar och förordningar och de oskrivna reglerna kan 

innefatta rent sociala normer som majoriteten av gruppen har instiftat och förhåller sig till. En avvikare 

kan pekas ut av resterande gruppmedlemmar om denne inte efterföljer de tillskriva regler som instiftats 

(Becker, 2006). Om en person blir tillskriven innebörden av att vara en ”bråkstake” på grund av att 

denne inte upprätthåller det önskvärda mönstret i klassrummet så ökar risken att denne sedermera blir 

behandlad som en ”bråkstake” av sin omgivning. Detta kan i sin tur leda till att individen tids nog 

identifierar sig med den tillskrivna stämplingen och ser sig själv som en ”bråkstake” och agerar utifrån 

stämplingen (Stier, 2003).    
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3.3 Exitprocess 
 
I kapitlet där relevant tidigare forskning presenterades, beskrevs i korthet den modell som Pernilla 

Liedgren Dobronravoff (2009) använt sig av för att förstå hur en utgångsprocess kan se ut. För att 

beskriva utgångsprocessen använder sig Liedgren Dobronravoff av begreppet exitprocess som även vi 

kommer att tillämpa i löpande text. Hon använder en modell innehållande flera faser för att förstå 

processen hur resan mot ett utträde ur en grupptillhörighet kan se ut. Det finns en relevant koppling 

mellan Liedgren Dobronravoffs studie och vår, därför kommer vi framledes att använda oss av hennes 

modell för att analysera vår empiri.  
 
Liedgren Dobronravoff (2009) studerar avhoppare och deras exitprocess från den religiösa 

organisationen Jehovas Vittnen. I sin studie använder och vidareutvecklar Liedgren Dobronravoff Fuch 

Ebaughs exitmodell innehållandes fyra faser. Modellen är, menar Liedgren Dobronravoff, även 

tillämpningsbar vid andra typer av exitprocesser och behöver inte avgränsas till att enkom gälla utträde 

ur religiösa sekter. Med exitprocess menas den aktiva förändringsprocess det innebär att lämna en grupp 

som individen förknippar med stark tillhörighet. Modellens första fas kännetecknas av ett tvivel hos 

individen över sina åtagna roller. Att detta tvivel uppkommer kan ha sin grund i olika orsaker men 

vanligtvis beror det på någon slags förändring eller en känsla av trötthet eller utbrändhet. Under den 

första fasen kan ett motsägelsefullt beteende omedvetet uppstå, som ett sätt att visa sitt missnöje över 

den rådande situationen. Det omedvetna beteendet tenderar sedan att utvecklas till ett mer medvetet 

sådant då individen under den andra fasen börjar utforska möjliga alternativ. Förberedelser inför utträdet 

kan ta sig uttryck i att andra roller fabuleras under denna fas i processen. Omgivningens reaktioner har 

ett starkt inflytande under denna fas och kan verka direkt avgörande då negativa reaktioner kan resultera 

i att processen avbryts. Vändpunkten blir synlig under modellens tredje fas då rollinnehavaren beslutar 

att den nuvarande rollen inte längre är önskvärd och processen avslutas i den fjärde fasen när skapandet 

av en före detta roll sker och individen tillskrivs en ex-roll.  

 

I tillägg till modellens originalfaser kan Liedgren Dobronravoff urskilja ytterligare steg i processen som 

tillkännagavs som att beslut kontinuerligt fattas under processens gång och att dessa kan vara mer eller 

mindre medvetna och i varierande storlek. Hon uppfattade att en del av processen är när avhopparna 

befinner sig i ett typ av mellanläge. Fysiskt sett har de lämnat organisationen men upplever ändå vissa 

tvivel och den mentala processen att skapa sig nya roller pågår. Det är vanligt att ifrågasättanden och 

reflektioner uppstår i tillståndet som kallas floating (Liedgren Dobronravoff, 2009). Bron & Wilhelmson 

(2005) beskriver begreppet floating som ett tillstånd bestående av fyra faser. Hur länge en person 

befinner sig i tillståndet kan bero på flera anledningar, däribland hur länge exitprocessen pågått, hur 

länge personen varit medlem i gemenskapen eller hur dennes sociala situation i övrigt ser ut. Den första 

fasen kännetecknas av oro, där beslutsångest inför tänkbara lösningar är vanligt förekommande då ingen 
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av de potentiella lösningarna känns acceptabla. Osäkerheten i den andra fasen kännetecknas av en känsla 

av ensamhet och att allt verkar främmande. Den efterföljande fasen kan utmärkas av en personlig kris 

som individen upplever och kräver kännedom om den faktiska situationen denne befinner sig i för att 

sedan kunna förhålla sig till det. Den avslutande fasen i floating-tillståndet är att individen agerar och 

genom ett aktivt val väljer att ta tag i situationen och välja väg (Bron & Wilhelmson, 2005). 
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4. Metod 
 
Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt på vår studie för att det är förenligt med syftet. Intresset är att, ur 

informanternas perspektiv, försöka få en förståelse för deras subjektiva upplevelser av sina erfarenheter. 

En kvalitativ ansats tillsammans med en fenomenologisk utgångspunkt kan tillhandahålla djupgående, 

detaljrik och bred empiri som eftersträvas (Bryman, 2011). 

 
 

4.1 Kunskapsteori och ontologi 
 
Genom den fenomenologiska kunskapsteorin har vi försökt att på ett så förutsättningslöst sätt som 

möjligt, skapa utrymme för att tolka informanternas berättelser och upplevelser och på så sätt möjliggöra 

för en förståelse för deras erfarenheter, sett ur deras perspektiv. Den huvudsakliga uppfattningen inom 

fenomenologi är att individen skapar mening i sociala processer och kontexter och för att erhålla en 

förståelse och sedermera en kunskap för det upplevda fenomenet krävs att individens perspektiv är i 

fokus (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom fenomenologin är det viktigt att den som utför studien sätter 

sin förförståelse till ämnesområdet och fenomenet en ämnar undersöka inom parentes. Av den 

anledningen har vi initialt i processen av den här studien försökt att medvetandegöra oss om våra 

förutfattade meningar med en strävan att bortse från dem eller åtminstone kunna identifiera dem när de 

framträder. Ur en ontologisk ståndpunkt antas ett konstruktionistiskt ställningstagande som utgår från 

att meningsskapande processer ständigt sker mellan sociala aktörer i interaktion med varandra och i 

sociala kontexter. Det vill säga att den sociala verkligheten konstrueras genom individers sociala 

samspel (Bryman, 2011). Den kunskapsteoretiska och ontologiska ståndpunkten används för att på ett 

relevant sätt uppnå den kunskap som önskas tillhandahållas.  

 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna se alla aspekter av den verklighet som ämnas förstås är det viktigt att, ur en 

fenomenologisk utgångspunkt, sträva efter en datainsamling som är så innehållsrik och bred som möjligt 

(Thomassen, 2007). Av den anledningen har vi valt att genomföra semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Initialt var avsikten att komplettera intervjuerna med en deltagande observation men vid 

närmare eftertanke ansåg vi inte att en observation skulle bidra med ytterligare relevant empiri.  

 

Initialt upprättades en intervjuguide med öppna och halvstrukturerade frågor med intentionen att ge 

intervjupersonerna en möjlighet att delvis styra samtalets innehåll och på sätt uppmuntra informanterna 

att känna en öppenhet att delge detaljrika och nyanserade berättelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Utifrån syftet innehöll intervjuguiden relevanta teman och förslag till frågor som användes som ram vid 
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intervjutillfällena för att upprätthålla en viss struktur på intervjun. Den semistrukturerade intervjun 

kännetecknas av flexibilitet, det vill säga att den erbjuder en öppenhet för informanterna att dela med 

sig av erfarenheter som denne känner sig bekväm med att anförtro sig av. Samtidigt ges också 

intervjuaren en möjlighet att hålla samtalet koncentrerat till sin agenda, det vill säga att samtalet håller 

sig inom ramarna för att på så sätt erhålla relevans för uppsatsens syfte. Identitetsskapande förstår vi 

som en ständigt pågående process och därav fanns det relevans i att utforma teman som inkluderade hela 

informanternas liv, från uppväxten och vad som kännetecknade den, till informanternas rådande 

livssituation (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna inleddes med att informanterna blev tillfrågade 

hur deras liv ser ut idag och därefter bads de berätta om sin uppväxt. Samtalen fortlöpte sedan naturligt 

och endast ett fåtal följdfrågor behövde ställas. Ett missivbrev upprättades som samtliga informanter 

fick ta del av och där informerades de om uppsatsens syfte, tillvägagångssätt och vilka etiska 

förhållningssätt vi tillämpar. Missivbrevet signerades i två originalexemplar av deltagarna och båda 

parter mottog ett exemplar av medgivandet.  

 
Genom en pilotstudie prövades intervjuguiden. Informanten tillfrågades på grund av sin tillgänglighet 

och relevans på så sätt att dennes erfarenheter uppfyller väsentliga kriterier. Informanten har levt ett 

kriminellt aktivt liv som denne idag har tagit sig ur. Syftet med pilotstudien var att få en uppfattning om 

svaren på intervjufrågorna gav oss relevant empiri inför kommande analys. Genom pilotstudien 

prövades också strukturen på intervjun, om de utformade temana möjliggjorde för ett naturligt flöde i 

samtalet. Vidare undersöktes också om frågorna var utformade på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Efter 

genomförandet av intervjun tillfrågades informanten om feedback och resultatet visade att frågorna var 

enkla att förstå, att informanten kände sig bekväm och att strukturen på intervjuguiden fungerade på ett 

tillfredsställande sätt, med undantag för vissa mindre justeringar. Pilotintervjun transkriberades 

verbatim och erhöll adekvat empiri, till den grad att vi ansåg det givande att använda även denna intervju 

i kommande analys.  

 
Vi genomförde ytterligare sex enskilda intervjuer, 45-60 minuter långa och samtliga intervjuer 

genomfördes i KRIS föreningslokal. Detta med förhoppningen om att på så sätt öka informanternas 

bekvämlighet och trygghet genom att befinna sig i en miljö som de känner sig hemma och säkra i, som 

ett försök att jämna ut maktrelationen (Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjusituation kan i sin natur 

kännas som en osymmetrisk maktrelation mellan informant och intervjuare eftersom intervjuaren har en 

agenda med samtalet och informanten kan känna press att ge intervjuaren ”bra” svar på dennes frågor, 

med en önskan att intervjun ska bli så bra som möjligt med en känsla av att vara tvungen att ”prestera” 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att jämna ut maktbalansen hade vi en initial intention om att bara vara 

en intervjuare närvarande vid intervjuerna med föreställningen om att göra situationen tryggare och mer 

bekväm för informanten. Vid närmare eftertanke upplevdes dock en risk att glömma vissa 

frågeställningar i den, för oss ovana situationen att leda en intervju, därför kom vi fram till beslutet att 
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fråga informanterna om de kände sig bekväma med att båda var närvarande under intervjun. Att vi båda 

närvarade vid intervjuerna kan också ses som ett led i att stärka studiens trovärdighet, som beskrivs mer 

ingående i kapitel 4.4. I ett försök att ändå balansera maktaspekten intog en av oss en mer framträdande 

roll under intervjun. Det vill säga att en ledde intervjun och den andra intog en mer avvaktande och 

observerande roll.  
 
För att analysera empirin har vi använt oss av en tematisk analysmetod. Braun och Clarke (2006) menar 

att ett sådant tillvägagångssätt erbjuder en flexibilitet att tolka det empiriska materialet. Ett sådant 

tillvägagångssätt tillhandahåller utrymme att försöka förstå informanternas erfarenheter och deras 

upplevelser snarare än att söka efter riktiga, definitiva svar. Intresset ligger i att försöka erhålla en så 

djupgående insikt i informanternas berättelser som möjligt och komplexiteten i det empiriska materialet 

kräver ett sådant tillvägagångssätt. Detta för att uppmärksamma gemensamma nämnare, återkommande 

mönster men också urskilja skillnader i materialet. Den tematiska analysen möjliggör för detta då den 

erbjuder en bred och detaljerad beskrivning. Utifrån Braun och Clarkes analysmodell transkriberades 

intervjuerna verbatim och i det transkriberade materialet avidentifierades namn, orter och annan känslig 

information och fiktiva namn användes för att skydda informanternas identitet (Braun & Clarke, 2006). 

Vi bekantade oss med empirin genom att läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger och 

kodade sedan datan initialt och utifrån kodningen skapades relevanta och centrala teman med understöd 

i den teoretiska referensramen och huvudsakliga syfte. Centrala teman namngavs, vilket innefattade 

identitet/självbild, familjeförhållanden/uppväxt, gruppgemenskap/tillhörighet, exit/förändringsprocess 

och drivkrafter/framtidsvisioner. För att sortera stoffet, tilldelades de teman som utkristalliserades olika 

färger som sedan användes i analysen av det utskrivna intervjumaterialet. Vi använde oss av 

meningskoncentrering, vilket innebär att långa utlägg reducerades till koncisa segment för att på ett 

relevant sätt sammanställa det tematiserade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Materialet 

tolkades och analyserades utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

 

 

4.3 Urval 
 
Initialt fanns ett intresse i att få en djupare förståelse för identitetsskapande processer. Det huvudsakliga 

intresset låg i hur identitetsskapande sker i interaktion med omgivningen med fokus på tillhörighet och 

utanförskap. Utifrån intresseområdet valde vi att rikta in oss på individer som tidigare tillhört ett 

stigmatiserat utanförskap i kriminalitet, men som brutit sig loss från den gemenskapen och inte längre 

lever ett kriminellt aktivt liv. Det vill säga att fokuset var att försöka förstå hur förändringsprocessen har 

sett ut för dessa individer, där vi koncentrerar oss på identitetsskapande. Med utgångspunkt i 

intresseområdet ställde vi oss frågan vilken grupp som på ett adekvat och relevant sätt kunde 

representera uppsatsens syfte. Kombinationen av viljan att undersöka individer som genomgått en sådan 



  15 

förändringsprocess och intresset att studera omgivningens roll i identitetsskapande ledde oss till 

föreningen KRIS. 
Enligt Bryman (2011) ligger intresset i kvalitativa studier att erhålla så bred, djup och detaljerad 

information som möjligt. Urvalet bör vara strategiskt och på så sätt även medvetet för att möjliggöra 

tillhandahållandet av hög informationskvalitet. Av den anledningen använde vi oss av en målstyrd 

samplingsteknik för att urvalet skulle bli relevant utifrån vårt syfte (Bryman, 2011). Genom KRIS 

gruppsida på sociala medier fick vi tillgång till kontaktuppgifter till en talesperson inom föreningen som 

kontaktades. Genom talespersonen upprättades kontakt med sex föreningsmedlemmar som önskade 

medverka i studien.  
 
Urvalet består av sex medlemmar i KRIS och även den informant som ingår i pilotstudien då vi ansåg 

att det materialet skulle tillföra relevans i analysen, även om denne inte är en medlem i föreningen. 

Samplingen består av sex män och en kvinna i åldrarna 28-67 år. De kriterier vi utgick från när vi sökte 

informanter var att dessa skulle ha levt i kriminalitet och att de idag inte längre lever ett kriminellt aktivt 

liv. Vilken typ av kriminell verksamhet de varit aktiva inom var inte av relevans och därför fanns inte 

heller några kriterier gällande informanternas kriminella omfattning. Vi har en förståelse för att urvalet 

inte kommer att vara representativt för en större population. Vidare kommer resultatet inte heller att vara 

generaliserbart till andra enheter eller miljöer utanför studien då urvalet inte är tillräckligt omfattande 

(Bryman, 2011). Dessa restriktioner utgör dock inte några begränsningar eftersom vår intention är att 

koppla resultatet till teoretiska utgångspunkter snarare än population. 

 
 

4.4 Kvalitetskriterier 
 
Enligt Bryman (2011) är det vanligt att utgå från begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

för att bedöma tillförlitligheten i kvalitativa samhällsvetenskapliga studier. Dessa begrepp fungerar 

direkt jämförande till den kvantiativa forskningens kvalitetsbegrepp som brukar benämnas validitet och 

reliabilitet (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) beskriver att trovärdigheten bygger på att den sociala verkligheten som ämnas 

undersökas presenteras av forskaren på ett sätt som känns acceptabelt och korrekt utifrån informanternas 

beskrivning. För att stärka trovärdigheten har vi under intervjuerna genomgående ställt frågor som ska 

kunna ge bekräftelse att informanterna förståtts korrekt. För att ytterligare stärka trovärdigheten 

närvarade vi båda vid intervjutillfällerna för att säkerställa samstämmighet i tolkningen av 

informanternas berättelser. Med hänsyn till studiens begränsade omfattning och att den endast utgår från 

informanternas subjektiva upplevelser blir resultaten svåra att överföra och generalisera. I ett försök att, 

trots detta, höja studiens överförbarhet har vi genomgående försökt att redogöra för detaljrika och fylliga 

beskrivingar av empirin. För att erhålla så tät och djupgående empiri som möjligt har intervjuerna 
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transkriberats verbatim och en tematisk analys genomförts. För att försöka erhålla en studie med hög 

pålitlighet har vi genomgående försökt att, så detaljerat som möjligt, beskriva och reflektera kring vårt 

tillvägagångssätt. Med hänsyn till studiens känsliga aspekt har det även tagits i beaktande ytterligare 

kvalitetskriterier utformade av Yardley som är beskrivna i Samhällsvetenskapliga metoder och är 

specifikt konstruerade för just samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 2011). Anledningen att dessa 

tagits i åtanke är på grund av dess hänsynstagande till de delikata situationer som kvalitativa 

samhällsstudier kan innebära. Vi har varit ödmjuka inför sensitiviteten i de berättelser som skulle 

komma att höras och även den känsliga situation som informanterna skulle ställas inför. Av dessa 

anledningar beaktandes följande kriterier; sensitivitet när det gäller kontexten, som försökts bemötas 

genom hänsynstagande till etiska dilemman. Genom att spela in intervjuerna och transkribera dessa 

verbatim har kriteriet stärkts för det som Bryman benämner som som engagemang och strikthet. 

Tydlighet och sammanhang har beaktats på samma sätt som pålitligheten, genom transparens och 

tydlighet i beskrivning av utförandet (Bryman, 2011). En statistisk generalisering till en större 

population inte är möjligt med en kvalitativ undersökning av detta omfång, därför har vi istället försökt 

hitta vissa gemensamma drag i informanternas berättelser för att möjliggöra en viss analytisk 

generalisering till teorin (Yin, 2007).  

 
 

4.5 Etik 
 
Det centrala syftet och målet med att genomföra en studie bör vara att publicera kunskap med så hög 

vetenskaplig kvalitet som möjligt. Som ett led i strävan att erhålla hög vetenskaplig kunskap finns det 

en rad etiska principer och moraliska dilemman som, under studiens upprättande, behöver bejakas och 

efterföljas av forskaren. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet som fyra individskyddskrav som studien 

behöver vila på. För att försöka uppnå den korrekthet, kunskap och noggrannhet som en studie bör ha 

efterföljdes de etiska förhållningssätten genom att samtliga tilltänkta informanter fick ett missivbrev 

mejlat till sig, där information gällande studien och studiens syfte presenterades tillsammans med de 

etiska förhållningssätt som ska genomsyra studien. Informationkravet blev i och med detta uppfyllt. Vid 

intervjutillfället gick vi tillsammans igenom missivbrevet igen och förklarade intervjuns 

tillvägagångssätt för informanten. Samtliga informanter informerades tydligt att intresset ligger i att få 

en förståelse för deras erfarenheter och upplevelser. Ett resultat av det blir således att det inte finns några 

rätta eller felaktiga svar på intervjufrågorna och vår önskan var att informanterna själva fick utrymme 

att berätta det de kände sig trygga och bekväma att dela med sig av. Det var också viktigt att poängtera 

ytterligare en gång, även fast det framgick i missivbrevet att alla namn och annan känslig information 

skulle avidentifieras i studiens fulla form för att på så sätt uppfylla konfidentialitetskravet. 

Genomgående har fiktiva namn använts i empirin samt att namn på all övrigt känslig information, så 
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som ortnamn, skolor, vänners namn och namn på behandlingshem har utelämnats. Anledningen att vi 

ville informera om det en gång till, innan intervjun började, var att det fanns en förståelse för att det 

under intervjun möjligen skulle framkomma berättelser och erfarenheter som är känsliga samt för att 

skydda informanternas identitet. Eftersom vi var ödmjuka inför det faktum att informanterna möjligen 

skulle dela med sig av erfarenheter och minnen som kan vara jobbiga att återuppleva, försäkrades de om 

att materialet inte kommer att handhas av obehöriga. Vidare informerades de om att studien och 

materialet endast kommer att användas för att slutföra vår utbildning, vilket är viktigt att poängtera för 

att uppfylla nyttjandekravet. Informanterna fick även information att de när som helst hade möjlighet 

att avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor utan att på något sätt bli ifrågasatta. Det fanns en 

önskan om att spela in intervjuerna istället för att föra anteckningar för att på så sätt ge informanterna 

utrymme att prata i sin takt och för att vi som intervjuare skulle känna oss mer närvarande och 

avslappnade i samtalet och samtalsflödet. Informanterna blev tillfrågade om intervjun fick spelas in och 

medgivande till inspelningen gavs av samtliga informanter, vilket behövs för att uppfylla 

samtyckeskravet. Vi var också medvetna om att informanterna kan känna en förtrolighet och öppenhet 

att under intervjun dela med sig av erfarenheter som denne vid ett senare tillfälle önskar att ta tillbaka 

eller dementera. Av den anledningen informerades samtliga informanter att de får återkomma till oss 

om de önskar och påminde de om att våra kontaktuppgifter stod på det missivbrev de initialt mottog och 

vid intervjutillfället även signerade (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
 

4.6 Metodologiska dilemman 
 
Att gå in helt förutsättningslöst i en annan individs verklighet och sätta sin egen förförståelse inom 

parentes är en svår uppgift, vilket vi var införstådda med (Thomassen, 2007). Vidare fanns en realism 

över det faktum att vi förmodligen kommer stöta på dilemman med uppgiften. En svårighet som 

upplevdes under intervjuerna var att undvika ledande frågor. Önskan över att få informanterna att känna 

förtroende och trygghet inför att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser medförde att vi som 

intervjuare vid vissa tillfällen ställde styrande följdfrågor. Anledningen till detta var ett försök att visa 

förståelse och bekräfta informanterna och deras berättelser. Beroende på hur aktiva informanterna var 

under samtalet behövde vi som intervjuare var mer eller mindre aktiva. I fall där vi behövde vara mer 

aktiva upplevdes svårigheter att få samtalet att flyta och därför tenderade frågorna att bli mer ledande 

och styrande för att få intervjun att fortlöpa. I flertalet av intervjuerna kunde vi dock hålla oss till de 

öppna och semistrukturerade intervjufrågorna som avsikten var att använda. Ett resultat av detta är att 

empirin kan bli väldigt omfattande och spretig, vilket den till viss del blev. Detta till trots, menar vi ändå 

att detta är det bäst lämpade tillvägagångssättet och ser det som en nödvändighet att låta informanten 

till största möjliga mån leda samtalet i den riktning denne önskar för att erhålla en möjlighet att få en 

sådan djupgående förståelse för deras upplevelser som möjligt. 
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5. Resultat och analys 
 
I kommande kapitel redogörs vad informanterna ger uttryck för i de utförda intervjuerna och empirin 

analyseras utifrån symbolisk interaktionism och exitprocessen som är studiens teoretiska 

utgångspunkter. Resultatet presenteras kronologiskt, först beskrivs hur vägen in i kriminalitet har 

upplevts för informanterna som följs av en analytisk sammanfattning av vägen in i kriminalitet. Sedan 

beskrivs resultatet av informanternas upplevelser av sin period som kriminellt aktiva. Därefter redogörs 

för hur vägen ut ur kriminalitet har sett ut utifrån Liedgren Dobronravoffs (2009) exitmodell. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet genom en teoretisk analys där vi utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter tolkar informanternas berättelser. Resultatet presenteras kronologiskt för att 

tillhandahålla en sammanhängande överblick då analysen har visat att samtliga livsfaser bör beaktas för 

att få en förståelse över identitetsskapande processer som är ständigt pågående. I det insamlade 

materialet uppmärksammas perioder i informanternas liv som utmärker sig och framstår särskilt 

betydande i deras berättelser. Analysen kommer vara uppdelad i tre delar, vägen in i kriminalitet, livet 

som kriminell och vägen ut ur kriminalitet. Vägen in i kriminalitet har utkristalliserats i två särskilt 

framträdande faktorer som belyses. Det första temat är uppväxt och det andra är skolgång tillsammans 

med socialt nätverk. I analysen av informanternas väg ut ur kriminalitet har vi utgått från Liedgren 

Dobronravoffs exitmodell (Liedgren Dobronravoff, 2009).  
 
Informanterna i våra intervjuer består av sex män och en kvinna där majoriteten befinner sig i 30-

årsåldern, med undantag för en informant som är i övre medelåldern. I löpande text kommer fiktiva 

namn användas för att på så sätt skydda informanternas identitet. Informanterna benämns som Robban, 

Yasin, Jimmy, Sandra, Gabriel, Daniel och Lennart. Samtliga informanter har tidigare varit kriminellt 

aktiva men står idag utanför kriminalitet och samtliga informanter förutom Daniel är på något sätt 

engagerade och aktiva inom föreningen KRIS. Flera av informanterna har ett långvarigt 

narkotikamissbruk bakom sig men är idag drogfria. Alla informanter, förutom Lennart berättar om 

liknande uppväxtförhållanden. En gemensam nämnare är att de alla vuxit upp under otrygga 

hemförhållanden som på olika sätt kantats av våld. Informanterna berättar om både fysiskt och psykiskt 

våld som präglat deras uppväxt i kombination med frånvarande föräldrar. En annan liknelse som 

uppmärksammats är informanternas problematiska skolgång, de hade av olika anledningar svårigheter 

att uppfylla skolans sociala normer och kunskapskrav. Flera av informanterna blev omplacerade i olika 

skolor och behandlingshem. Idag har samtliga informanter ett arbete eller praktikplats och en informant 

studerar på kvällstid utöver sitt arbete.  

 

5.1 Vägen in i kriminalitet 
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Informanternas berättelser om sina liv visar att vägen in i kriminalitet är en komplex process som 

innehåller många olika faktorer och omständigheter. Det är möjligt att se en koppling mellan 

informanternas uppväxt och skolgång med vägen in i kriminalitet. Ett mönster som kan urskiljas i 

berättelserna är att informanternas familjeförhållanden och deras tillvaro i skolan har varit starka 

påverkansfaktorer för deras väg in i kriminella gemenskaper. Av den anledningen kommer resultatet av 

informanternas berättelser gällande deras uppväxt och skoltid redovisas, för att sedan relatera empirin 

till den teoretiska referensramen i en analytisk sammanfattning. 
 
I analysen av informanternas berättelser är det särskilt vissa teman som framträder som speciellt 

betydelsefulla, dessa är hur familjen var sammansatt, hur vardagslivet såg ut och hur de upplevde 

situationen i hemmet. Hur såg relationen ut mellan familjemedlemmarna och vad speglades 

familjesituationen av för känslor för informanterna? Intresset när det gäller informanternas skolgång 

och deras tillvaro i skolan har varit att få en djupare inblick i hur deras sociala gemenskap har sett ut, 

både i skolsammanhang och utanför. Huruvida skolkraven och de sociala normerna uppfylldes av 

informanterna har även varit i fokus då de har gett uttryck för en känsla av otillräcklighet i dessa 

sammanhang.  

 
5.1.1 Uppväxten 
 
För att erhålla en så djupgående förståelse som möjligt kring informanternas uppväxt och vilka känslor 

och upplevelser som präglade den perioden gavs de en möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter. 

Återkommande likheter i informanternas berättelser av uppväxten urskiljs vilket kommer att belysas. 

Det som är gemensamt i berättelserna är följande teman som teoretiskt kan beskrivas med hjälp av 

följande begrepp; relationer till signifikanta andra, våld och missbruk.  
 
 
Relationer till signifikanta andra - “Min mamma orkade liksom inte handskas med mig.” 

 
Flera informanter beskriver en uppväxt som kännetecknas av otrygghet och instabilitet. Berättelserna 

uttrycker avsaknad av närvarande och trygga vuxna. Informanterna upplever att de inte erhöll den 

stöttning och omsorg de menar att de var i behov av. Vi kan se en återkommande känsla av svek, som 

flera av informanterna ger uttryck för. Ett exempel är Robbans upplevelser av att känna sig sviken av 

sin mamma. Robbans mamma kände till att hans besökshelger hos pappa skulle kantats av misshandel 

och utsatthet. Att helgen hos pappa innebar fysiskt lidande och otrygghet var ett faktum som Robbans 

mamma var medveten om. Robban berättar att han därför kände sig sviken av sin mamma, att hon lät 

honom åka till pappan även fast hon förstod vad det skulle innebära för honom. Robban beskriver att 

han kände sig som en börda för mamman och att han var svår att handskas med, därför åkte han utan 

motstånd till pappan, för att underlätta för sin mamma. Han satte sina egna behov åt sidan och lydde sin 

mammas vilja. En liknande känsla av svek upplever Sandra, som känner sig sviken både av sin mamma 



  20 

och sociala myndigheter. Sandras mamma var i ett förhållande med en man som utsatte dem båda för 

fysiskt och psykiskt våld. En situation som Sandra minns är ett tillfälle när våldet eskalerade och 

styvpappan utsatte hennes mamma för grovt våld. I ett försök att frigöra dem båda från den våldsutsatta 

familjesituationen påkallade Sandra polisens hjälp. När polisen kom till platsen nekade dock Sandras 

mamma till den påstådda misshandeln vilket resulterade i att ingen anmälan upprättades. På grund av 

mammans agerande i situationen beskriver Sandra en känsla av svek.  

 
Min styvpappa misshandlade min mamma och jag sprang in till grannen och sa ´ni måste ringa 

polisen, han dödar min mamma´. 

 
Sandra kände att hennes levnadssituation var ohållbar och sökte därför hjälp hos sociala myndigheter. 

Gehöret från myndigheterna uteblev vilket var en bidragande faktor till att Sandra kände sig sviken av 

vuxna i sin omgivning. Ett annat exempel är Gabriel som växte upp i mellanöstern och blev som 13-

åring lämnad av sina föräldrar för att ensam ta hand om sig själv och sin sexåriga lillasyster. Gabriel 

berättar att hans mamma lämnade landet och hans pappa gifte om sig och skaffade en ny familj. Att bli 

lämnad som 13-åring uttrycker Gabriel ingav en känsla av att vara övergiven och sviken av sina 

föräldrar.  
 

Jag behövde närhet, att de skulle vara nära oss och ta hand om oss på riktigt. 

 
 
Våld - “Men där jag kommer ifrån, det är verkligen helvetet på jorden” 
 
Flertalet av informanterna upplevde någon form av våld i hemmet under sin uppväxt. Våldet såg olika 

ut, det innefattade både psykisk och fysisk misshandel. Våldet kunde utspela sig mellan de vuxna i 

familjen eller vara ett direkt övergrepp mot informanterna. Robban, Jimmy och Yasin blev alla fysiskt 

våldsutsatta. Robban blev utsatt för fysisk misshandel redan från väldigt tidiga år av sin pappa, en 

utsatthet som fortlöpte under hela hans barndom. Under Yasins uppväxt var bråk och våld en del av 

vardagen. Föräldrarna bråkade ofta och mycket med varandra, vilket han och hans bror bevittnade. 

Syskonen blev både fysiskt och psykiskt misshandlade i hemmet. Yasin berättar om närmast 

tortyrliknande misshandel där pappan kunde binda fast honom vid ett hett element, slå honom med ett 

skärp eller utsätta Yasin för slag med duschslangen samtidigt som badkaret var fyllt av hett vatten. Yasin 

tror att den misshandel han utsattes för i hemmet låg till grund för den våldsbenägenhet han senare 

uppvisade i skolan. Erfarenheterna från det våldsfyllda hemmet, menar Yasin var en anledning till att 

han ansåg att det var acceptabelt att bruka våld. Bröderna blev, redan i femårsåldern, vid upprepade 

tillfällen lämnade ensamma hemma på nattetid då föräldrarna arbetade. Vidare visade sig den psykiska 

misshandeln som de utsattes för i form av inlåsningar på obestämd tid i ett mörkt rum som en 

bestraffningsmetod.  
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Jag kan ju minnas när mamma och pappa gick till jobbet, när jag och min lillebror var ensamma 

på natten. De låste in oss, vi var såhär fem, sex år gamla. 

 

Jimmy berättar om instabila första levnadsår där våld var vanligt förekommande. Han berättar om en 

situation där han, som litet barn, blev uthängd från balkongen på sjunde våningen av sin pappa i hot om 

att släppa taget om han inte fick ensam vårdnad om Jimmy. Även Sandras vardag präglades av våld, 

mestadels av en psykisk misshandel som hon utsattes för i hemmet. Styvpappan var våldsam och 

uppvisade, enligt Sandra, ett psykopatiskt beteende. Sandra berättar att hon, dagligen, bevittnade hur 

han misshandlade hennes mamma och hotade Sandra med våld. Den våldsamma tillvaron resulterade i 

att Sandra kände en otrygghet i hemmet och drev ofta runt på stan tills de somnat och hon kunde 

återvända hem utan rädsla att behöva möta den kaotiska familjesituationen.  
 

Han var psykopat skulle jag säga. Han kunde slå sönder min mamma, han slog sönder vårt hem. 

 
 
Missbruk - “Så enda maten jag fick var skolmaten, alla pengarna hemma gick till alkohol.” 

 
Sandra och Gabriel har båda vuxit upp med alkoholiserade vuxna. Gabriel berättade att han hade en bra 

uppväxt tills hans pappa köpte en restaurang och började missbruka alkohol när Gabriel var sju år 

gammal. Sandras mamma och styvpappa hade ett svårt alkoholmissbruk, vilket Sandra berättar, gav 

upphov till en otrygg känsla i hemmet. Hushållets pengar gick oavkortat till alkohol vilket medförde att 

pengarna inte räckte till mat så Sandra fick ofta gå hungrig. I liknelse till Sandra, vittnar Daniels 

upplevelser om ett ekonomiskt utsatt hushåll. Trots att hemmet var tryggt och kärleksfullt hade familjen 

stora ekonomiska svårigheter och de hade svårt att få till en fungerande vardag, vilket resulterade i att 

många måltider uteblev. 
 

Man kan svälta i Sverige också och det gjorde vi. 

 

5.1.1.1 Sammanfattning av uppväxten 
 
Alla informanter förutom Lennart upplever att de har växt upp i ett otryggt och instabilt hem. Övriga 

informanters uppväxt präglades av en kaotisk och ofunktionell tillvaro där de uttrycker en känsla av att 

inte känna uppskattning och bekräftelse. Det framträder ett återkommande mönster av utanförskap i 

familjen och en känsla av att de inte var önskvärda. Faktumet att inte få tillgång till mat, som Sandra 

berättar, att hennes mamma prioriterade att spendera hushållets pengar på alkohol och därför låta Sandra 

gå hungrig, skulle kunna förstås som en anledning till hennes känsla av att vara oviktig och obetydande. 

Ett annat exempel ses i Robbans berättelse, där han fick åka till sin pappa varannan helg trots att hans 

mamma var medveten om att han skulle få utstå våld och otrygghet. Att Robbans mamma valde att se 

till sina egna behov före Robbans, att hon inte hade ork att handskas med honom och lät honom därför 
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åka till pappan kan vi tro ingivit en känsla hos Robban att han förtjänade det fysiska våldet som han 

blev utsatt för. De informanter som vittnar om en uppväxt i en orolig familjesituation och en känsla av 

att inte känna närhet till sina föräldrar, berättar även om en känsla av att vara ovärdefulla och obetydliga. 

Redan i tidig ålder fick de genom sina föräldrar känna en otillräcklighet, att de redan som små barn 

tillskrevs egenskaper som ansågs icke önskvärda.  

 
5.1.2 Skolgång och socialt nätverk 
 
Informanternas berättelser vittnar om att deras skolgång kännetecknades av en återkommande känsla av 

utanförskap och ett konstant sökande efter tillhörighet och bekräftelse. 

 
 
Utanförskap - “Jag började på sexårsverksamhet och det började bli struligt redan där. De 

började se beteenden, överaktivitet. Jag var inte som de andra.” 

 
När informanterna fick frågan hur de upplevde sin skolgång, uttrycktes samstämmiga erfarenheter av 

en problematisk skoltillvaro. Samtliga informanter, förutom Lennart, uppger att de hade 

koncentrationssvårigheter och upplevde det problematiskt att aktivt deltaga i den dagliga verksamheten. 

Flera av informanterna började uppvisa ett utåtagerande beteende i skolan och de hamnade ofta i bråk 

och slagsmål. Även i de berättelser som inte vittnar om en våldsam skoltillvaro kan vi skönja liknelser 

i informanternas berättelser av en känsla av utanförskap. Informanternas känsla av utanförskap kan vi 

koppla till en uppfattning att inte vara tillräcklig och att inte uppfylla skolkraven och de sociala normer 

som skolan upprätthålls av. 

 
Jag var inte duktig, var inte på lektionerna. Jag hade koncentrationssvårigheter så jag hade behövt 

lite extra hjälp. 

 
Den turbulenta tillvaron i skolan resulterade i att flera informanter tvingades byta skola vid upprepade 

tillfällen i försök att åtgärda den aktuella problematiken. Daniel berättar att han blev ihopparad med vad 

han menar, likasinnade barn, som tillsammans bildade en specialgrupp i skolan. Han beskriver vidare 

att gruppen namngav sig själva som “cp-gruppen”. Jimmy berättar att han tidigt blev placerad i, vad han 

benämner som, särskola. Han berättar att han spenderat tre år av sin uppväxt på behandlingshem från 

12-15 års ålder och endast fick åka hem till sin familj på helgerna om han hade uppvisat gott uppförande 

på behandlingshemmet. Tiden på behandlingshemmet resulterade i att när Jimmy återvände till sin 

hemkommun kände han sig ensam och att han inte hade några vänner kvar på grund av sin långa 

frånvaro. Yasin, har i likhet med Jimmy, också spenderat tid på behandlingshem. Sandra blev relegerad 

från sin gymnasieskola då hon inte uppnådde betygskriterierna. Istället blev hon placerad på en skola 

för tjejer där de erbjöd hjälp och stöd för ungdomar med problematik. 
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En tjejskola för tjejer med problem, som behöver extra hjälp. Så där hamnade jag och det var där 

alla värstingar hamnade. 

 
 
Tillhörighet - “Jag har alltid strävat efter att vara någon. Tyvärr så var det ju lättare att bli 

någon i fel miljö.” 

 
Det utanförskap som flera av informanterna kände i skolan, det vill säga att de inte upprätthöll ett 

önskvärt beteende sett utifrån skolkrav och socialt normativt beteende, resulterade i att flera av 

informanterna aktivt sökte sig till en annan gemenskap. Den alternativa gemenskapen gav, vad 

informanterna ger uttryck för i sina berättelser, en känsla av bekräftelse och tillhörighet. Något som de 

tidigare känt avsaknad av. Under skoltiden började Robban omge sig med personer som han menar hade 

dåligt inflytande över honom, vilket resulterade i att Robban uteblev från undervisningen och valde 

istället att spendera dagarna med sina vänner. Alkohol och droger kom in i bilden och tillsammans med 

dessa vänner utförde Robban sitt första inbrott. I gemenskapen kände Robban att han hade en sorts roll, 

att han fick en tillhörighet, vilket Robban uttrycker var väldigt viktigt för honom. Han tror att det faktum 

att han kände att han inte var någon i hemmet fick honom att, i gruppen, söka en bekräftelse och en 

känsla av samhörighet för att fylla det tomrummet.  

 
Alltså jag har ju fått en, vad ska man säga, alltså jag hade ju en sorts roll på något sätt. Även om 

jag visste innerst inne att det var fel, så blev det rätt på något konstigt vis för mig själv. Som att 

jag vart sedd och tillhörde någonting. 

 
När Yasin, efter vistelsen på behandlingshemmet, kom tillbaka till hemkommunen upplevde han att han 

upprättat en status som gav honom tillträde till de äldre, kriminella gängen. Statusen som Yasin 

etablerade medförde en känsla av, enligt Yasin, tuffhet och respekt.  

 
Jag kände mig trygg i det livet. Jag tänkte, ingen kan göra något mot mig, jag har pengar, ingen 

kan skada mig, jag kan köpa vad jag vill. 

 
När Jimmy återvände från behandlingshemmet upprättade han nya vänskapsrelationer och i sitt nya 

umgänge började han konsumera alkohol och stjäla mopeder. Till följd av sitt intresse för motorfordon 

fick Jimmy en praktikplats på en bilverkstad där han kom i kontakt med grovt kriminella personer. 

Jimmy berättar att han tidigt strävade efter att uppnå en högt uppsatt position i sitt kriminella nätverk 

och när vi frågade Jimmy om varför han kände ett behov av att etablera den statusen svarade han:  

 
Någonstans hade jag redan fått det där kriminella tänket. Jag ville ju bli kriminell. 

 

Gabriels skolgång började bli lidande redan i sjuårsåldern när Gabriels pappas alkoholmissbruk gjorde 

att han fick sömnsvårigheter, något som i sin tur ledde till att skolan blev lidande. Intresset för skolan 



  24 

dalade, vilket resulterade i att Gabriel hoppade av skolan och sökte sig istället till andra gemenskaper 

utanför skolsammanhang. Dessa gemenskaper präglades av missbruk och kriminalitet och Gabriel 

menar att den nya kontexten fyllde ett tomrum efter hans föräldrar. När vi frågade Gabriel vad 

tillhörighet betyder för honom svarade han: 

 
Jag blev bekräftad av alla andra och det var den känslan som jag alltid ville ha, jag blev aldrig 

mätt på den känslan. 

 
5.1.2.1 Sammanfattning av skolgång och socialt nätverk 
 
Det verkar som att tonåren kan för många vara en period av osäkerhet där trygghet av vuxna förebilder 

är av yttersta vikt. Alla informanter, bortsett från Lennart, uttryckte en känsla av att de under sin uppväxt 

och skolgång blivit svikna av vuxna. De kände ett behov av stöttning och vägledning, vilket ingen 

upplevde att de fick, varken från föräldrar eller lärare. Den problematiska skolgången och 

informanternas känsla av att inte upprätthålla ett önskvärt beteende i skolan beskrivs vara en bidragande 

faktor till att de sökte sig till andra likasinnade för att uppnå en känsla av gemenskap. Svårigheterna i 

skolan tror Robban till stor del beror på att han gick och bar på känslor kring den misshandeln han 

utsattes för. Han tror att det faktum att han kände att han inte var någon i hemmet fick honom att, i 

gruppen, söka en bekräftelse och en känsla av samhörighet för att fylla det tomrummet. Berättelserna 

genomsyras av en, för informanterna, känsla av utanförskap. Svårigheterna som de upplevde i skolan, i 

kombination med att de inte uppfyllde skolkraven och samtidigt uppvisade ett avvikande beteende 

menar de, kan ha varit en bidragande faktor till deras känsla av att inte passa in. Känslan av utanförskap 

till andra skolkamrater som uppvisade ett mer accepterat beteende och som klarade av skolkraven kan 

uppfattas som en påverkan till att de aktivt sökte sig till en annan gemenskap. De sökte sig till ett 

sammanhang med andra som uppvisade ett liknande beteende och som på samma sätt som de själva stod 

utanför den normativa gemenskapen. Berättelserna vittnar om att ett flertal av informanterna, i den nya 

kontexten, kände uppskattning, tillhörighet och bekräftelse. De fick en plats och en roll, något som de 

tidigare inte upplevt att de haft. Jimmy ger uttryck för sin reflektion angående sitt behov av bekräftelse: 

 
Ja men någonstans har det betytt mycket med gemenskap. Jag har vuxit mycket när jag har varit 

med vänner som har varit någonting, bekräftelse. Någonting jag vet idag att jag inte fick på det 

sättet när jag var yngre, det där tomrummet av bekräftelse, uppmärksamhet. Allt det fick jag, jag 

fick allt. 

 
5.1.3 Analytisk sammanfattning av vägen in i kriminalitet 
 
Resultatet av den insamlade empirin gällande informanternas uppväxt och skolgång kan tolkas, sett 

utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, som en fundamental period i informanternas liv. 

Blumer (1986) menar att utifrån det perspektivet sker identitetsskapande ständigt och påbörjas redan de 
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första levnadsåren och påverkas av omgivningens agerande (Blumer, 1986). Föräldrarnas agerande 

ingav en känsla av att informanternas person inte var av betydelse, något som kan förmodas ha legat till 

grund för informanternas utåtagerande beteende och ständigt sökande efter bekräftelse och tillhörighet. 

Att dessa informanter växte upp under så otrygga förhållanden kan därför antas ha påverkat deras 

självbild och identitetsskapande process även senare i livet. Ett grundantagande inom symbolisk 

interaktionism är att människor skapar mening och identitet i samspel med andra. När en individ inte 

tilldelas en plats i den sociala samvaron denne befinner sig i kan detta resultera i ett aktivt sökande efter 

en annan gemenskap utanför den aktuella kontexten där denne tillåts delaktighet (Stier, 2003). Sett ur 

det perspektivet kan det tolkas som att informanterna, i ett försök att skapa en meningsfull tillvaro, sökt 

sig till en grupp där de känner acceptans.  

 
Majoriteten av informanternas skolgång innebar problematik och instabilitet och flera av dem beskrev 

sig själva som utåtagerande och stökiga. Med utgångspunkt i Goffmans (2014b) teori om stigmatisering, 

kan tillskrivandet av egenskaper som bråkig och stökig förmodas komma från omgivningen. Det vill 

säga att informanterna har blivit stämplade som avvikande då de inte uppfyllde de sociala normerna som 

fanns i skolan. Den nya gemenskapen blev en tillhörighet i ett stigmatiserat utanförskap. Gemenskapen 

bestod av andra individer med stigmatiserade egenskaper, alla erhöll någon form av attribut som avvek 

från det socialt normativa (Goffman, 2014b). Flera av informanternas berättelser vittnar om en avsaknad 

av uppmärksamhet under uppväxten, vilket vi tolkar, att de själva tror kan vara en anledning till att de 

sökte sig till den stigmatiserade gemenskapen. Vidare beskrev de känslan av att för första gången i sitt 

liv bli sedd och vara någon vilket uppfyllde deras längtan efter bekräftelse. Jimmy och Sandras 

berättelser om att de blev placerade på specialskolor, kan ha bekräftat en känsla av att inte vara tillräcklig 

och att inte leva upp till den normativa sociala kontextens förväntningar. Det kan indirekt inneburit en 

tillskrivning som avvikande. Om de redan i ung ålder blivit tilldelade ett stigma kan detta vara en 

bidragande orsak till att de därför sökt sig till andra grupperingar som också stod utanför samhällets 

normer och där dessa egenskaper inte klassades som stigmatiserade eller avvikande. Dessa grupper kan 

ha bidragit till en, för informanterna, positiv gemenskap för identitetsskapande. Stier (2003) menar att 

individer som blivit tilldelade ett stigma eller avvikande egenskaper av omgivningen, möjligtvis som en 

reaktion av stämplingen, aktivt söker sig till stigmatiserade gemenskaper. Han menar att detta sker i en 

form av protest mot den tillskrivna avvikande identiteten (Stier, 2003). Vi skulle kunna se ett samband 

mellan Stiers resonemang och informanternas sökande efter tillhörighet i gemenskaper som står utanför 

samhället och som grupp anses vara farliga eller stigmatiserade. När Daniel fick frågan vad gemenskap 

och tillhörighet betydde för honom berättar han: 

 
Att man skulle vara en identitet, det var det absolut. Och att man skulle vara cool liksom, i och 

med att man inte var något annat. 
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Lennart som kom från mer stabila hemförhållanden hade, vad han berättar, en väl fungerande skolgång, 

levde efter de sociala normerna och uppvisade inte något avvikande beteende. Lennart upplevde inget 

utanförskap och kände därför inget behov av att söka sig till den stigmatiserade gruppen. Lennart 

uttryckte inte samma behov som övriga informanter att söka bekräftelse, uppmärksamhet och 

tillhörighet därför kan vi anta att Lennarts sociala nätverk och tillvaro uppfyllde hans behov av 

samhörighet. 

 

5.2 Livet som kriminell 
 
Nedan följer resultatet av informanternas upplevelser av livet som kriminellt aktiva. Under intervjuerna 

ställdes inte frågor explicit om denna period i informanternas liv. Samtalet leddes naturligt in på att 

informanterna beskrev hur deras kriminella tillvaro såg ut och detta kan förstås som en viktig del i 

informanternas berättelser om hur de kom ut på andra sidan. Av den anledningen belyses resondenternas 

period som kriminellt aktiva eftersom identitetsskapande sker i alla perioder av ens liv. Något som 

uppmärksammades som utmärkande var deras sökande efter och behov av tillhörighet och bekräftelse, 

något som vi kan se präglar hela den kriminellt aktiva perioden. Av den anledningen ligger fokus på hur 

informanterna beskriver sina känslor och hur de tillmäter längtan efter gemenskapens betydelse.  

 
 
Bekräftelse - “Alltså för mig är det ju tillhörighet, är det. Alltså jag tyckte att jag var någon i det 

kriminella.” 

 
För flertalet av våra informanter påbörjades deras kriminella bana redan under tonåren och pågick under 

många år. Den kriminella tillvaron kännetecknades av allt från ekonomisk brottslighet, 

narkotikaförsäljning till gängkriminalitet med dödligt våld. Diverse drivkrafter till att utföra kriminella 

handlingar kan urskiljas i informanternas berättelser. Återkommande drivkrafter var pengar, materiella 

ting, adrenalinkickar, makt och status. Den drivkraften som var tydligast framträdande var dock strävan 

efter bekräftelse och tillhörighet. Genomgående för informanterna var att dragningen till den kriminella 

gemenskapen grundades i känslan de erhöll i kontexten, att de fick känna samhörighet och uppskattning. 

Flera informanter uttryckte en känsla av att rollinnehavet gav dem en upplevelse av status, makt och 

kontroll. Detta ger Robban uttryck för när han berättar att han, i det kriminella, kände en tillhörighet och 

att han fick en betydelse. Han fick känslan av att ha en roll, han kände att han hade kontroll och att han 

hade makt över människorna runt omkring sig. Yasin gav uttryck för liknande känslor som Robban 

angående innehavandet av en roll. Det gav Yasin en känsla av makt, att andra såg upp till honom med 

en känsla av rädsla. Vetskapen av att kunna köpa vad som helst, berättar Yasin, gav honom en känsla 

av status och en adrenalinkick som fick honom att fortsätta med de kriminella handlingarna. Gänget 

blev en del av Yasins familj, de fungerade som stöttepelare och skydd för varandra. Yasin berättar att 

de hade en stark gemenskap och att de alltid fanns där för varandra: 
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Det var mina bröder. Alltså, vi var för varandra. En för alla, alla för en. 

 
Liknande känslor framträder i Jimmy och Gabriels berättelser angående grupptillhörighet. Jimmy 

upplevde att han ”växte väldigt mycket” när han fick omge sig och synas tillsammans med välkända 

kriminella personer. I umgänget kände de sig, likt Yasin, häftiga och upplevde att de blev bekräftade, 

något de berättar att de aldrig tidigare känt. Gabriel uttrycker att han kände sig betydande i de kretsar 

han umgicks i och att intresset låg i, vad Gabriel själv berättar, att känna bekräftelse av de individer som 

följde honom.  

 
Det är en drog i sig, att tillhöra något. 

 
Adrenalinkickar, eller en känsla av eufori, var känslotillstånd vi fick berättat för oss av majoriteten av 

informanterna. De gav uttryck för att när de utförde kriminella handlingar upplevde de en kick som 

initialt var en betydande drivkraft för dem att fortsätta begå kriminella akter. Robban, Jimmy, Yasin och 

Daniel hävdar alla att adrenalinkickarna de erhöll var en känsla de konstant eftersträvade.  

 
Lennarts kriminella tillvaro skiljer sig från övriga informanter. Han påbörjade sin kriminellt aktiva 

period först i övre medelåldern och Lennarts drivkraft, som han ger uttryck för, till att begå kriminella 

handlingar, var enkom pengar. Övriga informanters berättelser vittnar om en kombination av flertalet 

drivkrafter, vilket vi inte uppfattar i Lennarts berättelse. Lennarts kriminella bakgrund är förhållandevis 

kort jämförelsevis med de övriga informanternas. Hans tillvaro präglades inte av ett aktivt sökande efter 

en gemenskapskänsla. Han utförde inte några kriminella handlingar förrän senare i livet till skillnad från 

resterande informanter som blev introducerade till kriminalitet redan i unga år. Övriga berättelser vittnar 

om att den tillhörighetskänsla de fick i sitt kriminella nätverk var en bidragande faktor till att de fortsatte 

sin kriminella bana. Den starka känslan av tillhörighet och gemenskap i gruppen kan förmodas ha 

möjliggjort för en stark och inom gruppen, trygg identitet.  

 
 

5.3 Vägen ut ur kriminalitet och skapandet av en 
prosocial identitet 
 
I följande avsnitt redogörs och diskuteras informanternas förändringsprocess utifrån Liedgren 

Dobronravoffs (2009) exitmodell. Exitmodellen belyser den process som en individ som utför ett 

avhopp från en grupptillhörighet genomgår. Modellen består av fyra faser och ett tillstånd som benämns 

som floating. Tillståndet av floating kan genomsyra hela processen och har ingen bestämd position i 

modellen, nedan kommer floating att presenteras innan fas fyra då enligt exitmodellen avslutar 

processen. Faserna kan gå in i varandra och utgörs inte nödvändigtvis av en regelrätt förutbestämd 

ordning utan tillåter ett pendlande mellan faserna. Processen som belyses nedan är den 

förändringsprocess som informanterna genomgått när de distanserade sig från kriminalitet. Resultatet 
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kommer redovisas utifrån de faser Liedgren Dobronravoff menar ingår i en exitprocess. Processen 

behöver inte nödvändigtvis vara så strukturerad som nedanstående beskrivning ger sken av (Liedgren 

Dobronravoff, 2009). 
 
 
Fas ett – en känsla av trötthet och utmattning 
 
Första fasen i exitprocessen kännetecknas ofta av en känsla av tvivel i den antagna rollen, exempelvis i 

rollen som kriminell, missbrukare eller gängmedlem. Flera av informanterna uttrycker ett initialt 

ifrågasättande av sin egen livssituation. De ger uttryck för en reflektion gällande sina livsval som lett 

dem in i kriminalitet. Yasin berättar att han ställde sig frågan om livet ska se ut så här och om det inte 

har mer att erbjuda än att åka in och ut på anstalter. Vidare är, även ett känslotillstånd präglat av trötthet 

och utmattning, vanligt förekommande för individer som befinner sig i den första fasen. Känslan av just 

trötthet och utmattning uttrycker majoriteten av informanterna att de känt vid flertalet tillfällen. Detta 

kan tolkas som att de befinner sig i första fasen vid upprepade tidpunkter. Flera av informanternas 

berättelser vittnar om att de kommit vidare i processen först när de upplevt en känsla av att de nått 

botten, att det inte kunde bli värre. Robban berättar att han efter flera anstaltsvistelser kände att han 

slutligen var fysiskt och psykiskt utmattad av det liv han levde. Han berättar om upplevelser av att 

upprepade gånger falla tillbaka i gamla mönster trots en upplevd önskan om att förändra sitt liv.  

 
Så fort jag kom in i cellen så bestämde jag mig bara att nu är jag trött på det här, jag orkar inte 

mer. Jag har ju blivit väldigt trött helt enkelt. Psykiskt trött, och fysiskt också. Det är nästan som 

jag levt dubbelliv. 

 
Jimmy har, likt Robban, otaliga gånger känt en trötthet och utmattning över sin tillvaro och situation. 

Han berättar att han har försökt bryta sitt kriminella levnadssätt och komma ur sitt drogmissbruk 

upprepade gånger. Han beskriver hur han misslyckades varje gång då hans sociala nätverk fortfarande 

bestod av individer som levde i kriminalitet och missbruk. Under Jimmys sista anstaltsvistelse berättar 

han om känslan av att ha nått botten. Hans familj hade var tvungna att flytta till skyddat boende på grund 

av hans våldsamma beteende och han kände en ständig rädsla över att hans kriminella tillvaro en dag 

skulle komma att kosta honom livet. 

 
Nej, jag kan inte leva med den här stressen att kanske bli mördad. 

 
Gabriel uttrycker också en upprepad känsla av trötthet och han hade precis som Jimmy, försökt sluta 

med droger på egen hand vid flertal tillfällen utan att lyckas. Gabriel menar att känslan av att ha nått 

botten som han kände i och med sin sista anstaltsvistelse blev vändpunkten för honom att få ordning på 

sitt liv.  
...hade jag fortsatt, med allt som jag höll på med, hade jag kanske dött. 
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Känslan att vilja förändra sitt liv och komma bort från kriminalitet, är något Yasin berättar att han 

upplevt vid flertalet tillfällen. Trots Yasins vilja att lämna kriminalitet har han inte lyckats bryta det 

kriminella mönstret förrän nu, vilket han själv tror grundat sig i en avsaknad av motivation. Yasin menar 

att den motivation han nu känner för att lyckas genomföra förändringen är, till viss del baserat på det 

upptrappade gängvåldet. Han berättar om en rädsla att antingen bli mördad eller begå brottslighet som 

genererar livstidsstraff om han återfaller i kriminalitet. Känslan av tvivel och ifrågasättande uppkommer 

ofta, enligt modellen, som en konsekvens av någon form av förändring. Berättelser om livsomvälvande 

förändringar såsom att bli förälder, ett eskalerat gängvåld eller en upplevd känsla av att gå över gränser 

som aldrig tidigare varit tänkbara, vittnar om flertalet större förändringar som kan ha legat till grund för 

deras känsla av att en förändring över den åtagna rollen måste ske. En annan möjlig faktor som kan ha 

bidragit till förändringsprocessen är att den känsla av gemenskap som informanterna initialt kände till 

sitt umgänge succesivt avtog. Känslan av bekräftelse och uppmärksamhet som de i början kände att de 

växte av och som stärkte dem bleknade. Denna känsla är någonting som majoriteten av informanterna 

ger uttryck för i sina berättelser om varför de tog första steget till avkriminalisering. Daniel uttrycker en 

känsla av att den samhörighet han tidigare kände i sitt kriminella nätverk inte infann sig på samma sätt 

som den gjorde initialt. Sprickor inom gruppen hade börjat skada gemenskapskänslan och Daniel menar 

att det var en anledning till att han distanserade sig. Han berättar vidare att hans prioriteringar skiftade, 

att han istället strävade efter en tillvaro där han menar att han gjorde rätt för sig.  

 
Det är ju ett jagat liv. Att ha polisen efter sig, att dom är ute efter en. Torskar jag så är det ju 

fängelse (anstalt). 

 
 
Fas två – sökandet efter alternativa roller 
 
Enligt Liedgren Dobronravoff (2009) kännetecknas den andra fasen av att ett ambivalent beteende 

uppstår, något som kan ha sin grund i omgivningens reaktion. Det är förekommande att avhopparen 

börjar leta efter möjliga alternativa roller och börjar undersöka andra vägar för att förbereda sig inför ett 

eventuellt avhopp (Liedgren Dobronravoff, 2009). Vid sökandet av en alternativ roll kan ett 

motsägelsefullt beteende uppstå, något som i sin tur kan skapa starka och negativa reaktioner från 

omgivningen. Detta kan resultera i att individen som befinner sig i processen drar sig tillbaka till gamla 

beteendemönster. En annan möjlig faktor till att processen tar ett steg tillbaka och inte fortskrider kan 

vara individens brist på ett prosocialt liv. Flera berättelser vittnar om att de, när de försökt förändra sitt 

liv på egen hand men fortfarande omgett sig av sitt kriminella nätverk, inte har lyckats genomföra 

förändringen. Så här berättar Jimmy om sina upplevelser att försöka bryta sig loss från ett kriminellt och 

drogfyllt liv men att fortfarande ha kvar samma vänner: 
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Det har varit jobbigare när jag har försökt på egen hand att börja om ‘nej, men jag fixar det här 

själv’ och haft alla mina kriminella vänner och droger och fortfarande varit där men ändå inte 

drogat. Sen är man ju tillbaka. 

 
Utifrån intervjuerna framkommer ett mönster där den första fasens utmattning och trötthet skapar en 

motivation och drivkraft att göra en förändring. Detta resulterade i att informanterna aktivt började 

undersöka möjliga vägar för att genomföra den livsförändring som de önskade. Flera av informanterna 

kontaktade KRIS för att få information om vad de kunde erbjuda i form av hjälp och stöttning i processen 

att återanpassas i samhället. När den initiala kontakten med föreningen upprättades avtjänade flera 

fortfarande sina straff. Jimmy berättar att han vid flera tillfällen under sina anstaltsvistelser kommit i 

kontakt med KRIS och han uttrycker att mötena med föreningen hade sått ett frö hos honom, att han 

visste att de fanns. Därför tog han kontakt med KRIS inför sin frigivelse och bestämde att de skulle 

komma och möta upp honom efter avtjänat straff då han kände en osäkerhet att på egen hand återinföras 

in i samhället. Detta kan ses som ett steg i processen att erhålla information som skulle kunna erbjuda 

dem en föreställningsbild, det vill säga ett alternativt sätt att leva utan kriminalitet och droger. Detta för 

att vara mottaglig, förbereda sig och bli redo att genomföra avhoppet.  

 
Jag har träffat dem (KRIS) på olika anstalter tidigare. Någonstans har det sått ett frö, att dom finns. 

Därför kontaktade jag dom när jag kände ‘nu räcker det’. 

 
 
Fas tre – vändpunkten 
 
Exitprocessens tredje fas kännetecknas av en känsla att den roll som individen innehar inte längre är 

önskvärd och att denne önskar ett utträde ur den aktuella rollen. Ett inledande steg i vändpunktsfasen 

kan vara den relation som, efter den initiala kontakten, upprättades mellan informanterna och KRIS. Vi 

skulle kunna tolka det som att den tidigare åtagna rollen som informanterna har innehaft inte längre var 

önskvärd och att de har beslutat sig för att distansera sig från den. Yasin uttrycker sin känsla kring sin 

vändpunkt: 

 
...och jag kände bara att fan, nu räcker det. Det här får bli sista gången. 

 
De tre första faserna kännetecknas av en känsla av oro och osäkerhet inför framtiden. I de inledande 

faserna i processen är det vanligt att individen befinner sig i ett tillstånd där denne kan känna sig ensam 

något som både Robban och Gabriel ger uttryck för. Robban berättar att den initiala känslan av social 

gemenskap som inledningsvis hade varit en stor drivkraft för honom i hans kriminella tillvaro, hade 

ersatts med en känsla av isolering som ett resultat av en upplösning av gruppen. I slutskedet av sitt 

kriminella levnadssätt, menar Gabriel, att han reflekterade över sina vänskapsrelationer. Han berättar att 

han hade ett stort socialt nätverk som omgav honom men att han började ifrågasätta vilka som var hans 
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riktiga vänner. Flera informanter uttryckte ett dilemma över önskan att förändra sig men samtidigt känna 

en svårighet att genomföra det på grund av: 

 
Jag hade kunnat brutit med dem, men då hade jag suttit själv hemma. 

 
 
Floating – en känsla av pendlande 
 
Under exitprocessen, innan tillskrivandet av en före detta roll sker, är det vanligt förekommande att 

individen befinner sig i ett tillstånd som kännetecknas av mentalt pendlande. Enligt Bron och 

Wilhelmson (2005) reagerar och agerar individen med ett svävande förhållningssätt gentemot 

förändringen, det vill säga att uppträdandet ter sig ambivalent (Bron & Wilhelmson, 2005). Samtidigt 

som individen uppvisar en motivation till förändring uppvisar denne samtidigt en oförmåga att agera. I 

vissa av informanternas berättelser kan vi se ett underliggande, möjligt omedvetet motstånd till 

förändringen. Yasin berättar att han vill flytta från sitt område då det försvårar förändringsprocessen i 

och med närheten till hans kriminella kontext. Samtidigt uttrycker han en ovilja att göra detta då det är 

där han har sina rötter. Vi kan tolka det som att Yasin tampas med att föreställa sig en annan roll i en ny 

kontext. Att han fortfarande har kontakt med sina kriminella vänner kan vittna om att han har svårt att 

se sig själv i ett annat sammanhang. I det befintliga umgänget har han en roll, han känner en trygghet i 

vem han är och som en konsekvens av en eventuell distansering skulle han möjligen känna att han 

förlorat en del av sig själv. Han uppvisar samtidigt svårigheter att bryta sina gamla tankemönster, hans 

berättelse ger intryck av att han inte känner sig helt övertygad om att han inte kommer återfalla i 

kriminalitet.  

 
Jag tror att folk är ganska glada över att jag sköter mig och är på rätt bana, ‘för tillfället’. Eller nej, 

jag fortsätter med det jag håller på med. 

 

När en individ befinner sig i ett tillstånd av floating är det vanligt att personen vacklar mellan sin före 

detta roll och sin nya identitet. Om en person genomgående under sitt liv blivit stämplad som kriminell 

och känt en stark tillhörighet till den stigmatiserade gruppen kan detta medföra svårigheter att mentalt 

lämna den bilden av sig själv. Känslan av att fortfarande tillskrivas en stigmatiserad egenskap som 

kriminell av omgivningen kan utgöra ett hinder för informanterna att tillskriva sig en före detta roll och 

möjliggöra för en ny identitet. Daniel beskriver i sin berättelse, känslan av hur andra ser på honom idag: 

 
Jag är ju egentligen fortfarande kriminell. I alla andras ögon, inte i mina egna. Jag skulle inte 

göra något kriminellt idag. 

 
Ett mönster framträder hos samtliga informanter, förutom Lennart, som skulle kunna vittna om att de 

befinner sig i floating. En känsla som genomgående genomsyrar berättelserna är att de informanter som 
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befinner sig i ett tillstånd av floating fortfarande, till viss del, identifierar sig som kriminella eller som 

missbrukare. Flera benämner sig fortfarande som kriminella eller missbrukare trots att de varit drogfria 

och icke kriminellt aktiva under en längre period.  

 
Jag satt där tandlös som en gammal missbrukare, som jag är. 

 

 

Fas fyra – skapandet av en före detta roll  
 
I den fjärde fasen tillskrivs en före detta roll, det vill säga att de som tidigare identifierat sig som 

exempelvis kriminella istället erhåller en roll som före detta kriminell. Flera av informanterna uttrycker 

en medvetenhet kring vikten av att arbeta med sin inre problematik och sin egen självbild för att kunna 

slutföra exitprocessen. Utifrån den analys vi gör av hur de talar om att förändra sig själva krävs ett, för 

att skapa en ny prosocial identiet och anta en före detta roll, aktivt arbete med den mentala aspekten i 

genomförandet av förändringsprocessen. En prosocial identitet, det vill säga skapandet av en identitet 

som är socialt accepterad utifrån samhällets normer är en väsentlig del i avhållsamhet från kriminalitet 

(Farrall, 2005).  

 
Då insåg jag att problemet var hos mig. Det tog väldigt lång tid att inse det. 

 
Idag upprätthåller samtliga informanter positiva sociala kontakter som är en väsentlig del i skapandet 

av en prosocial identitet. Merparten av informanterna har brutit kontakten med sina kriminella eller 

missbrukande vänner och de berättar att de idag omger sig med personer som har liknande erfarenheter 

eller andra icke kriminella.  

 
Hittar väl på lite aktiviteter med likasinnade vänner idag som har samma mål liksom. Drogfria 

och fria från kriminalitet. 

 
Som en del i sin rehabilitering medverkade Robban i ett 12-stegsprogram, vilket han upplever som en 

positiv erfarenhet där han jobbade med sina rädslor och erhöll verktyg för att kunna möta de rädslor han 

tidigare upplevt. Han berättar att en rädsla han arbetat med är att träffa nya människor. Tidigare har 

möten med nya och okända människor varit förenat med ångest. Robban har brutit kontakten med sitt 

tidigare kriminella nätverk och omger sig idag med nyktra, icke kriminella personer med liknande 

livserfarenheter. Han försöker upprätta en fungerande relation med sina föräldrar och stärka relationen 

med sina barn.  

 
Jag tror det kommer att ge mig väldigt mycket, på ett personligt plan. Jag kommer utvecklas, det 

är därför jag har sökt mig hit (KRIS). För att jag vill jobba med folk som har liknande problem. 
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Alla informanter, förutom Daniel, har ett engagemang till föreningen KRIS. Flera uttrycker en 

tacksamhet till gemenskapen på föreningen och berättar hur viktigt det är för dem att ha en fysisk plats 

att gå till på dagarna, en samlingspunkt och mötesplats. Yasin upplever att KRIS är en positiv plats för 

honom att spendera sina dagar och han känner att han erbjuds möjlighet att arbeta på sin problematik 

genom samspel med andra likasinnade. Hans framtidsvision är att öppna ett behandlingshem för att 

hjälpa människor som befinner sig i samma situation som han en gång gjorde. Yasins döttrar är en stor 

drivkraft för honom att upprätthålla ett liv utanför kriminalitet. Han beskriver en önskan att sina döttrar 

ska se honom som en närvarande och bra förebild. Idag arbetar Jimmy med att föreläsa och med 

förebyggande arbete för unga personer som behöver stöttning och vägledning, något han har en vision 

om att fortsätta med i framtiden. Han berättar att han genomgår 12-stegsprogrammet som en 

nykterhetsåtgärd och han uttrycker att programmet har hjälpt honom att komma i kontakt med sina 

känslor och jobba med sig själv. Han berättar han har upprättat en bra och fungerande relation till sina 

barns mamma och att han idag känner sig närmare sina barn. Jimmy har även brutit all kontakt med sina 

tidigare vänner och omger sig idag endast med drogfria, icke kriminella personer. Gabriel berättar att 

han spenderade sin första permission på föreningen och han kände en gemenskap och stöttning som han 

aldrig tidigare känt. Tryggheten han beskriver att han upplevde tillsammans med föreningens 

medlemmar resulterade i att han bad om att få bli upphämtad av KRIS i samband med sin frigivning. 

Gabriel beskriver det som ett avgörande ögonblick för honom att inte återfalla i missbruk eller 

kriminalitet, vilket han uttrycker en rädsla för att han skulle ha gjort om de inte hade hämtat honom efter 

avtjänat straff. Han har brutit kontakten med sitt tidigare kriminella nätverk och har ett mål att i 

framtiden arbeta som frisör.   

 
Så kom vi hit till KRIS och käkade tårta och firade mig. Det var stort för mig att det fanns någon 

som brydde sig om mig. 

 

Sandra berättar att hon på föreningen givits möjligheten att tillsammans med övriga medlemmar, aktivt 

jobba med sig själv och problematiken kring sitt tidigare missbruk. Även Sandra genomgår 12-

stegsprogrammet som hon beskriver som väldigt lärorikt, där hon lär sig att komma i kontakt med sitt 

inre. Hon beskriver KRIS som en port där Sandra lär sig att återanpassas in i samhället och hennes 

framtidsdrömmar är att arbeta med barn. Som ett led i nykterheten har Sandra idag ingen kontakt med 

tidigare missbrukande eller kriminella vänner.  

 
Jag brukar förklara KRIS att det är som en port, en port från det mörka till det ljusa liksom. Just 

nu befinner jag mig mitt i porten, jag måste styra upp mitt liv, det är väldigt mycket man ska fixa 

med. 

 
Alla informanter har upprättat en positiv relation till sin familj och flera arbetar med att bygga upp en 

bra relation till sina barn. Vi kan se att det är återkommande att de, i den slutgiltiga fasen, återupptar 
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kontakten med sina föräldrar. Även de informanter som kommer från en våldsam bakgrund där de blivit 

utsatta för fysiskt våld i hemmet, har upprättat en fungerande kontakt med sina fäder och menar att de 

förlåtit dem. Lennart uttrycker vikten av att omge sig med positiva prosociala relationer:  

 
Sen har jag bra support av en syster som bor med sin man. De har ju stöttat och hjälpt mig otroligt 

mycket. Det är helt otroligt, vad de har ställt upp. Och jag är tacksam över det. 

 
 

5.4 Teoretisk analys 
 
Blumer (1986) menar att, ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv skapar vi mening i samspel med 

andra. Omgivningen blir livsviktig för oss på grund av att vi speglar oss i andra för att förstå oss själva, 

det vill säga hur andra uppfattar oss ligger till grund för hur vi ser oss själva (Blumer, 1986). Utifrån 

analysen av intervjuerna ses en tydlig koppling mellan den symboliska interaktionismen och hur vi 

förstår informanternas agerande för att skapa mening, förståelse och gemenskap. Vi tolkar 

informanternas berättelser som att de redan som barn upplevde en otillräcklighet i den sociala kontext 

de befann sig i. Flera informanter uttryckte en känsla av svek, att de blivit svikna av vuxna i sin närhet. 

Både deras föräldrar och lärares agerande gentemot dem tycks ha varit en bidragande faktor till att de 

kände sig osedda och oviktiga. Deras känsla av att känna sig utanför sammanhanget, både i hemmet och 

skolan, kan ses som en möjlig anledning till att de aktivt sökte sig till en annan kontext för att känna 

gemenskap och hitta en tillhörighet där de kände sig uppskattade och sedda. Gemenskapen de hittade, 

var i kriminellt sammansatta grupper, där de fick en roll och där de kände sig betydelsefulla och viktiga. 

Något som de alltså saknade under uppväxten. Den nya kontexten för informanterna, även om den 

innefattade en roll i ett stigmatiserat utanförskap, möjliggjorde ett sammanhang för dem att skaffa en 

positiv identitet, det vill säga att gruppen fick dem att känna en positivitet över sin egen person. En 

central utgångspunkt inom symbolisk interaktionism är att identitetsskapande ses som en ständigt 

pågående process och för att en individ ska identifiera sig med en viss roll, eller ett visst stigma grundar 

det sig i omgivningens stämplingar och reaktioner. För att en individ ska tillskrivas med en viss identitet 

krävs det att omgivningen har tillskrivit oss det. Det vill säga att stämplingprocessen sker mellan individ 

och omgivning, i samspelet däremellan skapas identitet och det är också där som den kan förändras 

(Mead, 1976). Ett återkommande mönster hos informanterna är att de beskriver sig med stigmatiserande 

kategoriseringar, exempelvis “narkoman”, “missbrukare” och “kriminell”. Stämplingar som en kan 

tolka att de bär med sig sedan deras tillhörighet i kriminalitet och missbruk, det till trots att de varit 

drogfria och fria från kriminalitet under en längre tid. Detta kan förstås som djupt rotade tillskrivningar 

som informanterna fortsätter att benämna sig med. Det kan också ses som ett tecken på acceptans över 

sitt tidigare leverne, att de har accepterat sina tidigare livsval och är ärliga med vilka de en gång har 

varit för att på så sätt kunna gå vidare.  
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Utifrån de genomförda intervjuerna förstår vi det som att den gemenskap informanterna inledningsvis 

kände sig betydelsefulla och uppskattade i, successivt förändrades till att vara en negativt laddad 

kontext. Den känslan av bekräftelse som initialt utgjorde anledningen till att de slöt sig till gruppen hade 

bleknat och samhörighetskänslan hade dalat. I och med förändringen som skett inom gruppen kan vi se 

det som att informanterna börjat reflektera och ifrågasätta sin egen livssituation. Den reflektion som 

ligger till grund för att informanterna börjar undersöka möjliga alternativ kan tolkas som successiv 

övergång i mentala strukturer, från en mer framträdande, spontan del av jaget form av “I”, till att ersättas 

med en mer betydande del av “me”, det vill säga den socialiserande, reflekterande delen av jaget. Blumer 

(1986) menar att den delen av jaget som reflekterar är “me” och vi kan se en skiftning i informanternas 

tankesätt och deras förmåga att medvetandegöra sin egen situation (Blumer, 1986). Flera uttryckte en 

känsla av ett ifrågasättande över sina egna handlingar, vilket kan tolkas som att “me” har tagit en mer 

framträdande roll hos informanterna. Ett självreflekterande tankesätt som kan förstås som en initial 

tankeförändringsprocess. Skiftningen i tankemönstret kan förstås som en bidragande faktor till deras 

aktivt sökande efter en ny grupptillhörighet. Vi menar att KRIS verkar ha varit den, för många 

informanter, källan till en ny prosocial samhörighetskänsla. I det nya sammanhanget erbjuds 

informanterna en möjlighet att vidareutveckla sin nya identitet och genomföra den nödvändiga 

personliga utvecklingen som Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010) menar är nödvändig i 

skapandet av en ny prosocial identitet (Aresti et al., 2010). Skapandet möjliggörs genom att de erbjuds 

tillfälle att interagera med icke kriminella och upprätta prosociala relationer i en fördelaktig kontext. I 

sammanhanget tillhandahålls möjligheter att skapa drivkrafter i form av målsättningar, arbete och 

utbildning.  

 
Enligt Blumer (1986) utgår symbolisk interaktionism från att människor handlar mot symboler eller 

föremål i enighet mot vad de symbolerna eller föremålen har för betydelse för dem. Dessa symboler kan 

vara allt från kroppsspråk och fysiska objekt till handlingar. Innebörden av symbolerna skapas i samspel 

med omgivningen (Blumer, 1986). I informanternas berättelser tolkas symbolen, som vi kan se som 

deras kriminalitet, som ett verktyg för att genomgå förändringsprocessen mot en prosocial identitet. De 

använder sig av den symbolen som en drivkraft för att upprätta en ny identitet och även för att hjälpa 

andra som är i liknande situation som de själva. De försöker ändra innebörden som symbolen har för 

dem till någonting positivt. I den nya kontexten lägger deras tidigare stigmatiserade kategoriseringar 

grunden för skapandet av en prosocial identitet, på så vis att samtliga informanter uttrycker att de inte 

ångrar något i sitt liv och att alla erfarenheter har format dem till de individer de är idag. Istället för att 

känna ånger över tidigare tagna beslut använder sig informanterna istället av sina erfarenheter på ett 

positivt sätt för att hjälpa andra. På så sätt kan det förstås som att de har ändrat innebörden av en negativt 

laddad symbol i form av kriminalitet till att förknippas med något positivt. Utifrån deras berättelser 

tolkar vi det som, att informanterna menar, att de inte hade kunnat hjälpa andra i liknande situation om 

de själva inte hade haft de erfarenheter de besitter.  
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Vi kan se att KRIS på flera betydande sätt har spelat en viktig roll i informanternas skapande av en 

prosocial identitet. De har genom föreningen kunnat erhålla hjälp och stöttning i att upprätthålla positiva 

relationer och de har genererat en arbetsmarknadsåtgärd i form av en praktikplats eller anställning, vilket 

är av betydande vikt i upprättandet av en prosocial identitet men också som en motivation att bibehålla 

den nyskapta identiteten. Av den anledningen kan en förening som exempelvis KRIS möjliggöra för 

informanterna att se sig själva som en del i något socialt normativt accepterat, istället för att bli klassade 

som avvikande. Den inkluderingen i en grupp som av omgivningen uppfattas som accepterad kan antas 

möjliggöra för deras föreställning om att se sig själva i en annan roll än den de tillskrivits hela uppväxten 

och livet, den som avvikande och stigmatiserad. Resultaten av tidigare forskning visar att en prosocial 

institutionell samhörighet kan fungera som en motivation och premiss för att bibehålla en avhållsamhet 

från kriminalitet. Det är en faktor som kan erbjuda målsättningar och framtidsvisioner samt möjliggöra 

för individer att föreställa sig en framtida roll utanför kriminaliteten (McMahon & Jump, 2017). För 

våra informanter kan vi se att KRIS representerar denna institutionella gemenskap som ger dem en 

alternativ väg. 
 
Med utgångspunkt i den tidigare forskningen i ämnet kan ett samband ses mellan den existerande 

forskningen och det vårt resultat vittnar om. En exitprocess ur en tillhörighet är en mycket påfrestande 

och komplex process som bör ses som en omvälvande livsförändring. Denna förändringsprocess kräver 

stort engagemang, motivation och vilja av individen. Aresti et al. (2010) samt Farrall (2005) beskriver 

vidare en känsla av oro och otrygghet kring processen som även vi kan se ett mönster av i informanternas 

berättelser. I enighet med den tidigare forskningen finns en betydelse av att upprätta en prosocial tillvaro 

i distanseringen från kriminalitet. Flera av informanterna uttrycker att det var först när de lämnat sitt 

tidigare kriminella nätverk och skapat nya relationer som de kunnat genomföra distanseringen. 

Forskningensfronten visar även att för att möjliggöra en identitetsförändring, likt den informanterna i 

vår studie genomgår, krävs det en känsla av acceptans av omgivande människor samt av samhället. 

Utifrån resultatet av intervjuerna vi utfört kan det tolkas som att KRIS har blivit den plats där 

informanterna blir accepterade och får känna den tillhörighet som de beskriver att de ständigt sökt 

(Aresti et al., 2010; Farrall, 2005).  
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6. Diskussion 
 
Majoriteten av informanternas upplevelser och berättelser vittnar om att det finns vissa försvårande 

omständigheter under uppväxten som kan ligga till grund för att en hamnar i kriminalitet. Vi har 

uppmärksammat att de informanter som barn växte upp i en kaotisk hemmamiljö, där vuxnas stöd och 

omhändertagande inte fanns att tillgå under barndomen och skolåren, aktivt sökte den tryggheten och 

uppmärksamheten på annat håll. Utifrån analysen, med utgångpunkt i det insamlade empiriska 

materialet, noteras att vägen in i kriminalitet för informanterna till stor del har härstammat från den 

sociala kontext de vuxit upp i. Under uppväxten kan vi se, för majoriteten av våra informanter, att de 

inte kände sig betydelsefulla och att detta resulterade i ett konstant sökande efter bekräftelse och 

tillhörighet. En koppling blir tydlig mellan otrygga uppväxtförhållanden med känslan av att inte tilldelas 

en roll i den sociala samvaro en befinner sig och ett aktivt sökande efter en annan gemenskap. En 

informant uttryckte ”allt jag ville var att tillhöra något” och vi kan dra slutsatsen att just det behovet av 

samhörighet både kan fungera som en drivkraft till att en finner sig i en kriminell gemenskap men det 

kan också vara det som gör att en bryter med ett kriminellt leverne, med hjälp av förmågan att reflektera 

över och få perspektiv på sin livssituation.  

 

Till följd av ett icke önskvärt beteende och enligt stämplingsteorins tillskrivna avvikande egenskaper 

och stigman, tilldelades informanterna inte en roll eller tillhörighet i den sociala kontext de befann sig i 

(Becker, 2006). En konsekvens av det är det aktiva sökandet efter en gemenskap där informanterna 

erbjöds en plats och roll. Detta blir tydligt när en av våra informanter berättar att han alltid eftersträvat 

att vara någon och att det var lättare att bli någon i fel miljö. Detta går även i samstämmighet med Stiers 

(2003) teori om att individer som blir tillskrivna stigman och avvikande egenskaper, aktivt kan söka sig 

till en ”farlig” eller stigmatiserad grupp som en form av protest mot omgivningens icke-acceptans (Stier, 

2003). För majoriteten av informanterna utgjorde den kriminella gemenskapen deras trygghet och en 

social samvaro där de erbjöds en roll och där deras identitetsskapande kunde få en funktion som inte var 

sedd som stigmatiserad. Enligt symbolisk interaktionism, menar Blumer (1986) att identitet skapas i 

samspel med omgivningen och andras tillskrivningar sätter grunden för ens eget skapande (Blumer, 

1986). Detta kan vi genomgående se ett mönster av i informanternas berättelser, att det var avsaknaden 

av en roll och tillhörighet som gjorde att de till slut hamnade i det stigmatiserade utanförskapet som i 

dessa fall representerades av kriminalitet och missbruk. 

  
Utträdet ur den kriminella gemenskapen kan ses, i likhet med Liedgren Dobronravoff (2009), innefattas 

av olika faser som alla präglas av diverse känslor. Initialt uppstår en känsla av trötthet, som härstammar 

från någon sorts förändring i informanternas tillvaro. Efterföljande är ett ifrågasättande av den antagna 

rollen, i det här fallet rollen som kriminell eller missbrukare och alternativa levnadssätt undersöktes. 

Vändpunkten karaktäriseras av nya relationsskapanden som möjliggjorde tillskrivandet av en före detta 
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roll. Liedgren Dobronravoff diskuterar även ett tillstånd av floating som hen menar beskriver ett 

pendlande mellan de olika faserna (Liedgren Dobronravoff, 2009). Utifrån vår empiri kan vi dock 

urskilja en ständigt pågående känsla av floating, ett konstant svävande mellan deras tidigare roll och den 

nyskapta rollen. Det vill säga att en kan befinna sig i en fas och samtidigt befinna sig i ett tillstånd av 

floating. Vi kan tolka det som att detta tillstånd är konstant pågående och även koppla det till vad som 

inom symbolisk interaktionism benämns som ”I” och ”me” (Mead, 1976). Att floating de facto handlar 

om ett pendlande mellan den spontana delen av jaget och det andra, reflekterande avseendet av vårt jag. 

När “me” stärks, möjliggörs ett sökande efter andra roller och en distansering till rollen som kriminell. 

Vad vi kan se i berättelserna, stärks den reflekterande andre först senare i livet när de upplever att de 

inte har något annat val än att lämna den kriminella tillvaron. Finns det en direkt koppling mellan deras 

kriminella tillvaro och bristen på trygghet och tillhörighet som barn? En kan fundera på om avsaknaden 

av vägledning som ung på något sätt försvårade deras utveckling av den mer reflekterande och 

konsekvenstänkande delen av jaget. Kan det vara så att de inte blev uppfångade av någon vuxen och 

drog sig därför till en gemenskap där de erbjöds en plats? Vad hade hänt om de blivit uppfångade tidigt 

när problematiken började visa sig? Hade detta kunnat förhindras? 

 
Informanternas berättelser visar dock att en problematisk uppväxt och svårigheter i skolan inte på något 

sätt är kriterier för att hamna i kriminalitet. Lennart växte upp i en välfungerande familj med bra relation 

till sina föräldrar, en skoltillvaro där han trivdes och uppfyllde skolkraven samt upprätthöll bra sociala 

relationer. Lennarts barndom och även arbetslivet präglades av en ekonomisk stabilitet och han var 

driven och framgångsrik i yrkeslivet. Trots en till synes, trygg uppväxt och en stabilitet i skolan och 

arbetsliv hamnade Lennart i kriminalitet. Dock utmärks en tydlig skillnad när vi ser på informanternas 

berättelser ur ett metaperspektiv. Alla informanter, förutom Lennart, ger uttryck av att känna ett starkt 

behov av bekräftelse och tillhörighet. För dem verkar den kriminella tillvaron mer representera just det 

snarare än någonting annat. 

 
I likhet med resultaten av den tidigare forskningen, ser vi att skapandet av en ny icke kriminell identitet 

möjliggörs först när ett prosocialt beteende anammas (Aresti et al., 2010; Farrall, 2005). Berättelserna 

visar att först när informanterna fullständigt bröt kontakten med sitt tidigare kriminella nätverk för att 

omge sig av prosociala individer som inte lever i kriminalitet eller missbruk kunde skapandet göras 

genomförbart. Att ha en fysisk plats att gå till på dagarna, exempelvis KRIS, bidrar med den prosociala 

institutionella gemenskapen som även bör ses som en förutsättning för distansering från kriminalitet. 

Där erbjuds även möjligheten för skapandet av målbilder och framtidsvisioner samt chansen att 

föreställa sig en ny framtidsroll. Empirin vittnar dock om yttre faktorer som kan verka direkt 

motverkande i en förändringsprocess. Exempelvis, att fortsättningsvis bo i samma område som utgjorde 

den kriminella tillvaron och där det kriminella nätverket fortfarande verkar kan ses som direkt 

försvårande i genomförandet av en önskvärd förändringsprocess.  
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Tidigare forskning i ämnet bidrar med relevans i olika hänseenden, den belyser bland annat den 

existentiella aspekten av avhållsamhet och distansering från kriminalitet. Forskningen berör hur 

personlig utveckling, med fokus på meningsskapande och identitetsskapande kan se ut i exitprocesser. 

Det finns en avsaknad av forskning som undersöker svenska förhållanden, den forskning vi har tagit del 

av har huvudsakligen varit brittisk eller amerikansk. Detta medför begränsningar i tillämpandet av 

resultaten i Sverige ur den aspekten att länderna har olikt fungerande samhällsstrukturer och rättssystem. 

Ett upphov till kommande, framförallt svensk forskning, kan vara att fokusera på de mentala aspekterna 

av in- och utträde ur en kriminellt kantad tillvaro. Vi ser ett behov av att öka förståelsen och sedermera 

öka kunskapen för hur individers självbild och självförståelse spelar en väsentlig roll i kriminell 

avhållsamhet och behöver förstås som en möjlig anledning till att de hamnade i kriminalitet. 

Forskningen bör fokusera på att studera sambandet mellan en prosocial tillvaro och möjligheten att 

genomföra ett utträde ur en kriminell gemenskap. Det finns ett behov av att identifiera, synliggöra och 

förstå de existentiella aspekterna av varför en individ hamnar i kriminalitet och hur denne kan 

möjliggöra ett utträde. Med ökad kunskap om vilka faktorer som kan ligga till grund för att individer 

hamnar i kriminalitet, möjliggör detta för ett förbättrat och ett eventuellt mer effektivt förebyggande 

arbete.  
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Se bilaga 1 för intervjuguide och bilaga 2 för missivbrev. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide – tematisk semistrukturerad intervju 
 

Livet idag  

Hur ser ditt sociala liv ut idag?  

Hur identifierar du dig idag? 

Har du upplevt några svårigheter i avidentifieringen som kriminell? Om ja, i så fall vilka.  

 

Bakgrund/uppväxt 

Hur gammal är du? 

Vad identifierar du dig med för kön?  

Hur skulle du vilja beskriva din uppväxt?  

Hur hade du det i skolan?  

Hur såg ditt sociala liv ut utanför skolan? (Med eventuell gemenskapskänsla med likasinnade, vad 

hade den för betydelse?) 

 

Vägen in i kriminalitet 

Kommer du ihåg hur kom du i kontakt med kriminalitet?  

Hur kände du i den situationen? 

Vilken typ av kriminella handlingar efterföljde den situationen? 

Vad tror du var anledningen till att du fortsatte begå brott? (Vid eventuell gemenskapskänsla, vad tror 

du att gemenskapen hade för betydelse?) 

 

Livet som kriminell 

Vad innebär det att vara kriminell för dig? 

Hur identifierade du dig på den tiden? 

Hur såg sitt sociala liv ut som kriminell? (Vid en eventuell samhörighetskänsla med andra kriminellt 

aktiva, vad hade då grupptillhörigheten för betydelse för dig?) 

Vilken roll hade du i gruppen?  

 

Exit-processen  

Vad var det som fick dig att upphöra med kriminella handlingar? 

Kan du beskriva processen från att leva i kriminalitet till att inte göra det? 

Den här grupptillhörigheten vi pratade om tidigare under ditt kriminella liv, hur påverkades den av den 

här exit-processen? 
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KRIS 

Vad betyder KRIS för dig? 

Vad fick dig att ansluta dig till KRIS? 

Vilken roll har du i organisationen? 

Vad betyder grupptillhörigheten i organisationen för dig? 

Vilken betydelse har övriga medlemmar i organisationen haft för dig i din utveckling mot ett nytt liv? 
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Bilaga 2 
 
En studie om att lämna ett liv i kriminalitet  
 
Hej,  
Vi heter Elin Svinghammar och Ida Palm och vi studerar pedagogik vid Stockholms universitet. Vi 
ska nu skriva vår kandidatuppsats där vi är intresserade av att få en förståelse för hur en 
förändringsprocess kan se ut för en person som tidigare levt i kriminalitet men som idag har lämnat det 
kriminella livet bakom sig.   
 
Av den anledningen söker vi nu personer som tidigare levt ett kriminellt aktivt liv och därför kontaktar 
vi dig på grund av din tillhörighet i organisationen KRIS. Inom ramen för vårat examensarbete 
kommer en intervju genomföras med varje deltagare. Vår förhoppning är även att få möjligheten att 
göra en så kallad deltagande observation för att få en mer djupgående förståelse för gruppdynamiken. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas.  
 
Om du väljer att delta i studien har du när som helst möjlighet att avsluta ditt deltagande eller att 
avböja att svara på frågor under intervjutillfället. Inga följdfrågor om varför du väljer att avsluta ditt 
deltagande kommer att ställas. Namn, bostadsort eller annan känslig information kommer att 
avidentifieras i studien. Studiens resultat kommer endast att användas inom ramen för examenarbetet.  
Vid intervjutillfället kommer du få ta del av två exemplar av detta informationsbrev där ditt 
medgivande till deltagande undertecknas, där du behåller ena exemplaret.  
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Gunilla Carstensen på 
gunilla.carstensen@edu.su.se eller 08 16 37 02.  
 
Vänligen 
Elin Svinghammar, elinsvinghammar@gmail.com 076 294 57 95 
Ida Palm, idapalm2@gmail.com 070 531 10 00 
 
Jag har tagit del av informationen om undersökningen som beskrivits på föregående sida och medger 
deltagande i studien enligt den beskrivning som görs här.  
 
 
 
…………………………..   ……………… 
Ort   Datum 
 
 
……………………………………………………......... 
Signatur 
 
 
…………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
 



  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


