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Aim: The aim of this study was to identify and interpret former criminal delinquents experiences 

of what internal, social and structual factors are contingent on the process of change in 

offending. Method: A qualitative method was used with a hermeneutic approach. A qualitative 

inquiry was conducted through three semi-structured life story interviews with former criminal 

delinquents working on an organization that specifically strives to help delinquents to desist from 

crime.  The mode of analysis utilized in this study was the concept of turning points and a life 

course perspective which are useful tools in understanding the crucial parts of the processes and 

factors in the desistance process. Results: The results identified twelve sub-interpretations which 

were distilled into three over-arching interpretations which lead to the following singular 

conceptual interpretation: Creating preconditions to promote reintegration and readaptation to 

society is viewed as important to successfully desist from crime, which, in turn, depends on three 

sets of factors: cognitive transformation, individual’s social environment and structural/external 

factors which are interdependent on each other. Future research areas are suggested. 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning    

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att förebygga ungdomskriminalitet och en 

avgörande uppgift är att kunna identifiera riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). Att studera faktorer 

som har bidragit till upphörandet med den kriminella livsstilen är av vikt då denna forskning ger 

kunskap och vägledning för hur återfallsförebyggande åtgärder och insatser kan utformas (Laub 

& Sampson, 2001). Genom att identifiera vilka faktorer som är betydelsefulla för upphörandet 

kan det bidra till kunskap om hur myndigheter, utifrån dessa faktorer, kan stötta kriminella samt 

vad som gynnar en återintegrering i samhället (Brå, 2012; Laub & Sampson, 2001). Forskning har 

även kunnat visa att när de närmaste orsakerna till den kriminella livsstilen påverkas kan individen 

nå framgång i upphörandeprocessen (a.a.).  

Uppsatsen kommer att fokusera på att undersöka faktorer, händelser och processer som bidragit 

till upphörandet med den kriminella livsstilen. För att förstå vad det är som gör att individer 

lämnar en kriminell livsstil går det inte att begränsa sig till att studera riskfaktorer och dess 

effekter senare i livet. Detta betyder inte att tidiga levnadsförhållanden inte har någon betydelse, 

utan också att det som händer senare i livet har en betydelse (Carlsson, 2014). Grundtanken är 

här att när individer upphör med brott beror det ofta på förändring i andra sfärer av livet (arbete, 

äktenskap, utbildning) (a.a.).  

1.2 Problemformulering 

Studier om upphörandeprocessen i svensk kontext lyser fortfarande med sin frånvaro, Sverige 

skiljer sig från USA vad avser bland annat socialpolitiskt, kulturellt och vilka normativa krav som 

finns gällande exempelvis äktenskap och arbete (Carlsson, 2014). Det kan tänkas att i Sverige 

skulle andra vändpunkter vara betydelsefulla för upphörandet med den kriminella livsstilen, när 

hänsyn tas till de kontextuella skillnaderna mellan länder.  

 

Merparten av studierna som genomförts på forskningsområdet har varit tvärsnittsstudier, sådana 

undersökningar lämpar sig bara för att beskriva ett tillstånd vid en tidpunkt och vilka faktorer 

som samvarierar vid den givna tidpunkten. Som ett resultat av detta vet man fortfarande lite om 

den kriminella livsstilens upphörandeprocess (Jacobsen, 2012; Laub & Sampson, 2001). Även om 

kvantitativa studier metodologiskt kan undersöka sambandet mellan olika fenomen utgör denna 

metod en svaghet i avseendet att inte kunna undersöka processer som när individer upphör med 

den kriminella livsstilen (Loeber et al., 1991; Carlsson, 2012). Således behövs fler kvalitativa 

studier som kan undersöka faktorer, händelser och processer som är betydelsefulla för att 

upphöra med den kriminella livsstilen. 
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Jag vill undersöka den kriminella livsstilens upphörandeprocess, för att erhålla mer kunskap om 

och få en djupare förståelse för fenomenet har jag valt att genomföra kvalitativa 

livshistorieintervjuer.     

1.3 Syfte och frågeställningar 

      Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om hur den kriminella livsstilens 

upphörandeprocess kan se ut. Som en del i detta vill jag undersöka och tolka vilka individuella, 

sociala och strukturella faktorer som före detta kriminella anser vara betydelsefulla för att kunna 

upphöra med den kriminella livsstilen. För att förstå varför individer upphör med kriminalitet är 

det av vikt att få en förståelse för de olika faktorernas betydelse för upphörandeprocessen. 

 

 Vilka individuella faktorer är bidragande till att före detta kriminella upphör med den 

kriminella livsstilen, enligt deras berättelser? 

 Vilka sociala faktorer lyfter de som betydelsefulla för att upphöra med den kriminella 

livsstilen? 

 Vilka strukturella faktorer lyfter de som betydelsefulla för att upphöra med den kriminella 

livsstilen?·     

  

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen som gjorts är att inte fokusera på någon specifik brottstyp, detta då forskning 

visar att fokus på specifik brottstyp är oväsentligt då upphörandeprocessen ser likadan ut för de 

flesta oavsett vilken brottstyp det rör sig om (Laub & Sampson, 2003). Avgränsningen är också 

att respondenterna ingår i en organisation i Stockholm och består av män över 35 år. 

1.5 Begreppsförklaringar  

Med kriminell livsstil menas här att det handlar om en person som ägnar sig åt kriminella handlingar i 

sådan utsträckning och i en sådan omfattning att det går att betrakta som en del av personens sätt att leva och 

försörja sig. 

  

Desistance (upphöra med brott) är en process som utvecklas över tid och ska inte förstås som en 

abrupt händelse (Laub & Sampson, 2003). Det är däremot svårt att veta när desistance tar sin 

start. Forskningen menar att det är när sista brottet har begåtts. Paradoxalt nog inrymmer denna 

definition svårigheter då det finns en del brott som inte registrerats, i bemärkelsen inte kommit 

till rättsväsendets kännedom (a.a.). 

 

Med kriminalitet menar jag handlingar som strider/bryter mot samhällets regler på vad som är ett 

accepterat beteende och som enligt lag är straffbelagt. 

 

Tidigare forskning gör ingen åtskillnad mellan sociala och strukturella faktorer. När jag dock 

diskuterar sociala faktorer menar jag informella relationer, hit hör bland annat en sambo och andra 
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som ingår i det sociala nätverket. Med strukturella faktorer menar jag samhällsinstitutioner i form av 

arbete, utbildning, behandling och formella relationer i form av en terapeut. Med individuella 

faktorer menar jag individens vilja, motivation, val och värderingar. I forskning benämns dessa 

faktorer subjektiva faktorer.   

1.6 Sökprocess 

Jag inledde arbetet med en litteratursökning i Stockholms universitets databas, där jag fick tillgång 

till samtliga artiklar via HeinOnline och Harvard Library. Sökningen genomfördes i mars 2019. 

Följande söktermer användes för att fånga studier som berör upphörandet med den kriminella 

livsstilen: Desistance*, Criminal*, Life-Course*, Offending*, Crime*, Criminology*. Sökningarna 

gjordes även på varje kombination av söktermerna: Crime and desistance*, Criminal desistance*, 

Desistance and offending*, Life Course criminology*. Sökningarna genererade en lång lista över 

studier som behandlar utträdet ur den kriminella livsstilen, jag läste samtliga abstracts översiktligt 

så länge det inte var självklart att träffen inte hade med fältet att göra. Av de som berörde fältet 

handlade åtskilliga studier om hur kriminella som grupp tar sig ur den kriminella livsstilen.  

Merparten av studierna som fanns har genomförts i de anglosaxiska länderna. Samtliga artiklar 

använder sig av kvantitativa metoder, därför gjordes ett snöbollsurval utifrån de inkluderade 

studiernas referenser, samt mer riktade sökningar då ett flertal studier inte täcktes av den mer 

systematiska litteratursökningen. Det medförde att jag fick tillgång till Laub och Sampsons (2003) 

bok, som genomsyrar min uppsats. Genom sökprocessen kom jag även i kontakt med begreppet 

och teorin Age graded informal social control, jag använde den fritexten i syfte att få tillgång till fler 

studier som testat teorin kopplat till förändringsfaktorerna. 

Av de artiklar som behandlar utträdet ur den kriminella livsstilen har jag valt att utgå ifrån de som 

direkt behandlar frågan utifrån primärdata, det vill säga insamlade empiriska material som helt 

eller delvis har till syfte att undersöka individers utträde ur den kriminella livsstilen (Jacobsen, 

2012). Undantaget är Devers (2011) och Laub, Rowan & Sampson (2019) som använder sig av 

genomgångar och sammanställningar av empiriska studier, jag använde mig av dessa studier i den 

mån dessa kan tillföra en helhetsbild av utträdet ur den kriminella livsstilen. Trots att sökandet 

efter studier, med tanke på tidsramarna, har varit ganska omfattande kan det inte uteslutas att det 

existerar empiriska studier av utträde ur den kriminella livsstilen som inte fångades upp under 

litteratursökningen och därmed inte ingår här. Begränsningar och svårigheter som jag stötte på 

var att det var svårt att hitta studier som genomförts i Sverige, där det kontextuellt ser annorlunda 

ut jämfört med de länderna där det genomförts studier. Detta täcktes dock med att jag fann 

artiklar genomförda i Norge och Finland, där det kontextuellt är mer likt Sverige. Jag fann dock 

enstaka studier av en svensk forskare, Christoffer Carlsson, studierna har dock genomförts på 

engelska men i svensk kontext. Samtliga artiklar är skrivna på engelska och är Peer-reviewed.  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Förändringsfaktorer – en introduktion  

När forskning beskriver utträdesprocessens förändringsfaktorer finns två dimensioner som är 

betydelsefulla för upphörandet med kriminalitet; subjektiva och sociala/strukturella faktorer. 

I beskrivningar av de subjektiva dimensionerna används ofta begrepp som ”kognition”, 

”självbild” och ”identitet” för att fånga förändringar i hur individer upplever, förstår och tolkar 

sin omvärld (LeBel, Burnett, Maruna & Bushway, 2008). De subjektiva förändringarna är också 

förknippade med agens; individens val, vilja och motivation (LeBel et al., 2008; Sampson & Laub, 

2005a). 

 

När det gäller de sociala/strukturella dimensionerna används ofta begrepp som ”social 

institution” eller ”strukturell”, och syftar till förändringar med förankring i individens relation till 

omvärlden. Med sociala/strukturella avses således det omgivande samhällets sociala institutioner 

(exempelvis äktenskap, utbildning, familjebildning eller arbete) (LeBel et al., 2008; Laub et al., 

2019). Denna uppdelning innebär dock inte att dessa dimensioner skulle vara tydligt separerbara 

från eller oberoende av varandra, i en individs livslopp är de sammanlänkade och rent 

metodologiskt kan de vara svåra att särskilja (a.a.).  

 2.2 Subjektiva faktorer 

På forskningsområdet finns en konsensus om att på individnivå upphör de flesta unga 

lagöverträdares kriminella livsstil i enlighet med vad som kan beskrivas som en helt naturlig 

mognadsprocess. De upphör med kriminalitet i samband med övergången till nya roller och 

relationer som präglar livet som vuxen (Laub & Sampson, 2003; Devers, 2011). Laub & Sampson 

(2003) anför att även individer med allvarlig brottsbelastning upphör i takt med stigande ålder. 

Den mognad som följer med ålder och som har betydelse för upphörande med brott kallas 

maturational reform, efter Matza (1964) (Laub & Sampson, 2001). 

 

Det har föreslagits att individer ”växer ur” den kriminella livsstilen eller ”tröttnar på den” (a.a.). 

Decker, Pyrooz & Moule (2014) finner i sin studie om gängmedlemmar att majoriteten av de som 

lämnat ett kriminellt gäng uppgav att de växte ur den kriminella livsstilen som avgörande faktor. 

Laub & Sampson (2003) anför att mognadsprocessen genererar en förändrad upplevelse av 

vardagen och omvärlden, där individer inte längre känner samma behov av spänning och söker 

sig till ett ”lugnare liv” samtidigt som individer börjar se de mer långsiktiga konsekvenserna av 

den kriminella livsstilen, där nackdelarna blir mer framträdande än fördelarna. 
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2.3 Strukturella och sociala faktorer  

På strukturell nivå nämns, på flera håll i forskningen inom området, betydelsen av banden till det 

konventionella samhället i bemärkelsen anknytning till arbetsmarknaden bland annat men även 

betydelsen av utbildning (Laub et al., 2019). En uppsättning sociala faktorer har i forskning lyfts 

fram som viktiga för att individer framgångsrikt ska upphöra med kriminalitet. Det är framförallt 

äktenskap/partners och familjebildning (Laub & Sampson, 2003; Laub et al., 2019). Studier på 

forskningsfältet, som använt både kvantitativa och kvalitativa metoder, har funnit stöd för dessa 

sociala/strukturella faktorers betydelse i upphörandeprocessen. Dessa sociala 

samhällsinstitutioner har i livsförloppsforskning benämnts vändpunkter (förändringsfaktorer) 

(Laub et al., 2019). Såväl studier i både USA och Europa, där samhällsinstitutionernas betydelse 

kan tänkas vara annorlunda, har funnit stöd för sambandet mellan bland annat äktenskap, arbete, 

och att upphöra med kriminalitet (a.a.). Däremot har forskning inte fastställt att dessa 

samhällsinstitutioner orsakar upphörandet. Metodologiskt har det inte varit möjligt att undersöka 

detta eftersom det i sådana fall skulle krävas en experimentell studiedesign, vilket verkar tämligen 

svårt att genomföra i synnerhet vad avser just äktenskapet (a.a.). 

 

Studier har visat att det är inte enbart själva äktenskapet eller en partner som minskar brottslighet 

det gäller i de fallen då det rör sig om anknytning till en konventionell partner (Devers, 2011; 

Laub & Sampson, 2003). I en finsk studie av Savolainen (2009) fann forskaren mer stöd för att 

samboförhållande hade ett samband med upphörandet med kriminalitet, och inte äktenskap. 

Forskaren menar att detta kan bero på att det i Finland är vanligt att individer har ett 

samboförhållande innan det blir fråga om äktenskap. Vidare fann forskaren ett samband mellan 

att bli förälder – vara samboende och minskad brottslig aktivitet. Utöver det fann forskaren att en 

anställning ledde till minskad brottslighet. Ett fynd i Savolainens (2009) studie är att resultaten 

visade att ha en anställning kunde delvis förklara sambandet mellan minskad brottslighet och 

familjevariablerna. Andra sociala faktorer i omgivningen som nämns vara betydelsefulla är att 

individen bryter upp från sitt tidigare umgänge och ingår i konventionella sociala nätverk där man 

till exempel har gemensamma aktiviteter med andra som inte är kriminellt belastade (Warr 1998; 

Laub et al., 2019). 

 

Forskning vad gäller arbete som vändpunkt uppvisar motstridiga resultat. Studier har påvisat att 

de som har en anställning har större sannolikhet att upphöra med kriminalitet. Andra studier har 

visat att en anställning inte har effekt på upphörandet. Studier som inte kunnat ge stöd för 

anställning som en betydelsefull faktor för upphörandet kan vara en följd av metodologiska 

begränsningar, där måtten varit dikotomier - som endast mäter om en individ har anställning eller 

inte (Devers, 2011). Det är snarare den starka hängivenheten och anknytningen till arbete som är 

avgörande för upphörandet med kriminalitet (a.a.).  

 

 

2.4 Vilken faktor initierar förändringsprocessen?  

Vissa studier anför att vissa övergångar, som till exempel äktenskap och en anställning, utgör 

vändpunkter kan lika gärna ha att göra med förändringar inom individen (exempelvis individens 
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motivation och vilja) som kan ha en indirekt effekt på de sociala/strukturella förändringar som 

sker efteråt (LeBel et al., 2008). LeBel et al., (2008) betonar att subjektiva faktorer föregår de 

sociala/strukturella. Forskarna menar att individens vilja att lämna den kriminella livsstilen kan 

ofta vara en nödvändig, inledande faktor men att den aldrig ensam är fullt tillräcklig. Viljan 

behöver mötas av sociala/strukturella förutsättningar för att en varaktig förändring ska ske. Att 

kognitiva förändringar föregår sociala/strukturella faktorer har även anförts av Skardhamar & 

Savolainen (2014), forskarna fann att även om anställning har en betydelse för upphörandet med 

kriminalitet sker det förändringar i den kriminella livsstilen långt innan individer får ett arbete. 

Vidare visade resultaten att för endast ett fåtal i urvalet, 2 procent, inträffade förändringar i 

brottsligt beteende efter det att individerna hade fått ett arbete. 

 

Även Giordano, Cernkovich & Rudolph (2002) anför att subjektiva faktorer (kognitiv förändring) 

föregår strukturella faktorer. Forskarna menar att första steget mot en förändring är viljan och 

öppenhet för förändring, vilket markerar den kognitiva förändringen hos en individ som börjar 

öppna upp sig för en förändring. Giordano et al., (2002) menar att individen kan exponeras för 

sociala/strukturella förutsättningar (vändpunkter) men om individen inte har någon avsikt eller 

vilja att lämna den kriminella livsstilen kommer individen sannolikt inte att ”agera på” dem, det 

vill säga vara mottaglig för dessa ”vändpunkter”. Laub & Sampson (2003) anför att genom 

sociala/strukturella faktorer är en individuell förändring möjlig, deras ståndpunkt inrymmer 

således att förändringsprocessen initieras på strukturell nivå, det vill säga sociala/strukturella 

faktorer föregår subjektiva faktorer.   

2.5 Samspelet mellan de olika faktorerna 

I andra studier har det framhållits att omgivningen kan påverka den enskildes motivation, i 

bemärkelsen hur omgivningen förhåller sig till individens ansträngningar att upphöra med brott, 

det gäller i synnerhet de personer som den kriminelle på något sätt är beroende av, till exempelvis 

en terapeut eller en handledare (Maruna, LeBel, Mitchell & Naples, 2004). Även om Laub & 

Sampson (2003) betonar vikten av sociala/strukturella faktorer menar de dock att en 

förutsättning för att en förändring ska ske är genom ett samspel mellan sociala/strukturella 

faktorer och subjektiva faktorer (individens vilja). När Laub & Sampson (2003) diskuterar 

individens vilja är det dock i bemärkelsen att individen behöver vara mottaglig för de strukturella 

förutsättningarna, exempelvis vilja ta till sig den möjlighet som ett jobberbjudande innebär. Att 

subjektiva faktorer är av vikt för att upphöra understryker Laub & Sampson (2003) och menar att 

det som möjliggör ett upphörande är att individen uppnått en mognad samt förändrat sina 

värderingar angående brott, däremot inrymmer deras ståndpunkt att de sociala/strukturella 

faktorerna är bidragande till de kognitiva förändringarna.  

 

Giordano et al., (2002) lägger vikt vid “kognitiv transformation”, med det avses den kognitiva 

omstruktureringen av den kriminelles bild av sig själv och den kriminella livsstilen. Det vill säga 

att den kriminelle förändrar sina värderingar angående brott. Giordano et al., (2002) framhåller att 

en sådan kognitiv förändring kan behövas för att individer ska kunna upphöra med den 

kriminella livsstilen. Giordano, Schroeder och Cernkovich (2007) kritiserar Laub & Sampson 

(2003) för att de tillskriver sociala/strukturella faktorer, såsom arbete och äktenskap, alltför stor 



7 

 

vikt. Giordano et al., (2002) framhåller att om individen vill lämna den kriminella livsstilen börjar 

individen att handla på ett sådant sätt att hon är mer sannolik att exponeras för dem än tidigare; 

genom att exempelvis aktivt besöka vissa platser eller undvika att umgås med det gamla umgänget 

och istället sträva efter att knyta nya band till andra, utanför miljön. Giordano et al., (2002) 

benämner vändpunkter som ”hooks for change”, möjliga ”krokar för förändring”, vändpunkter 

ska således förstås som möjliga krokar att ta tag i och träda ut.  

 

Sammanfattningsvis finns en konsensus på forskningsfältet om att en förutsättning för att 

individen ska kunna ta sig ur en kriminell livsstil är att personen förändrar sina värderingar 

angående brott, att det finns ett stöttande nätverk, får en tidig anknytning till samhällets sociala 

institutioner, exempelvis arbetsmarknaden och konventionella relationer. Därutöver finns en 

konsensus på forskningsområdet att det krävs en kombination av subjektiva och 

sociala/strukturella faktorer för att individer ska kunna upphöra med den kriminella livsstilen 

(Giordano et al., 2002; Laub et al., 2019). 

2.6 Kritik mot tidigare forskning 

Laub & Sampsons (2003) longitudinella undersökning, som kombinerat både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, har funnit stöd för att äktenskap, arbete och familjebildning är betydelsefulla 

förändringsfaktorer (vändpunkter). Deras undersökning inrymmer en del metodologiska fördelar 

men det finns en avigsida och det är att forskarna specifikt frågar om vad som utgjorde 

intervjupersonernas vändpunkt, precis som Carlsson (2012, s. 2) anför; “in interviews you get 

what you ask for”.  

 

Inom forskningsområdet har den gängse metoden varit kvantitativ. En begränsning med 

kvantitativa metoder är att det är svårt att fånga upphörandeprocessens komplexitet, där bilden 

som framträder när man undersöker med kvantitativa metoder är att upphörandet med 

kriminalitet sker av en enskild eller abrupt händelse (Carlsson, 2012). Detta återspeglas även i den 

observation som gjorts av Gadd & Farrall (2004) att de “vändpunkter” som identifierats i 

(kvantitativ) forskning i själva verket kan vara “methodological effects that only appear so salient 

because of absences in the information gathered” (Gadd & Farrall, 2004, s. 148). Kvalitativa 

metoder tillåter en undersökning på djupet och kan fånga olika händelser och processer 

(Jacobsen, 2012), som varit betydelsefulla för upphörandet. Av den anledningen har jag valt att 

genomföra livshistorieintervjuer, metoden är lämpad för att identifiera händelser från en relativ 

lång tidsperiod (Ahrne & Svensson, 2015), på så vis kan jag identifiera möjliga händelser och 

processer som bidragit till upphörandet med den kriminella livsstilen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter   

3.1 Livsloppsperspektiv och centrala begrepp   

 

Livsloppsperspektivet är det centrala och övergripande analysverktyget i uppsatsen, detta 

eftersom uppsatsen spänner över en relativ lång tidsperiod i intervjupersonernas liv och berör 

händelser från tonåren fram till nutid. Livsloppsperspektivet ger möjlighet att undersöka 

människors erfarenheter under olika perioder i deras liv och få en bild av hur individer tolkar 

olika situationer de möter, av vilka skäl de gör sina val och vilka svårigheter de har haft när de har 

gjort dessa val (Laub & Sampson, 2003). I det stora hela handlar livsloppsperspektivet om 

relationen mellan individers utveckling och förändring under livet i samspel med det omgivande 

samhället (a.a.). 

 

Laub & Sampson (2003) slår hål på myten om att kriminellt beteende uppvisar kontinuitet och 

menar att det under livsloppet finns vändpunkter, händelser och processer, som får livet att ta en 

annan riktning. Centrala begrepp inom kriminologisk livsförloppsforskning är livsbana 

(”trajectory”) och övergång (”transition”). Den förstnämnda är en bana eller en riktning i 

utvecklingen som sker över tid och kan vara en karriär i arbetslivet, förlopp av en relation eller ett 

kriminellt liv. Med bana menar man alltså långsiktiga beteendemönster. Livsbanan består av en 

rad av övergångar eller förändringar (”transitions”). Övergångar utmärks av livshändelser som 

utgör förändringar av ett tillstånd eller en roll som är mer eller mindre abrupta; till exempel första 

anställningen i en arbetskarriär, påbörja en utbildning, bli förälder (Sampson & Laub, 1992). 

      Livsövergångar (“transitions”) kan innebära att nya möjligheter öppnar sig, att livsmålen förändras 

och tillika att individen bryter sig loss från en kriminell livsstil. De bildar då en vändpunkt 

(“turning point”) (Sampson & Laub, 1992; Laub & Sampson 2003; Carlsson, 2014). 

3.2 Turning points och human agency 

Begreppet turning points (vändpunkter) refererar till väsentliga händelser eller processer som har en 

avgörande betydelse, som omdirigerar livsbanan i någon riktning och möjliggör att individen 

påbörjar en ny livsbana (Laub & Sampson, 1993; Sampson & Laub, 1992). Laub & Sampson 

(2003) betonar vikten av att individen spenderar tillräcklig lång tid på den nya livsbanan för att få 

en förändrande effekt på individens liv. Vändpunkten är således en gradvis process och inte en 

isolerad händelse vars förändrande effekt är omedelbar (Laub & Sampson, 2003; Carlsson, 2014). 

Jag ansluter mig till uppfattningen att upphörandet med kriminalitet knappast består i en enskild, 

abrupt händelse (en ”punkt”) utan snarare en gradvis process. 

 

Vändpunkter förknippas ofta med samhällets sociala institutioner; äktenskap/annan 

välfungerande relation, få ett arbete eller påbörja en utbildning (Sampson & Laub, 1992; Laub & 

Sampson, 2003). Dessa sociala/strukturella faktorer är vändpunkter om de leder till att individen 

upphör med kriminalitet – annars är de inte det (Carlsson, 2014). Vissa händelser i livsbanan är 

betydelsefulla men då mindre som definitiva vändpunkter och mer som insikter eller ”knuffar” i 
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anti-kriminell riktning. Den händelsen som vid första anblick kan se ut som en vändpunkt, kan 

röra sig mer om en omständighet i ett slags framväxande riktning snarare än en vändning mot en 

annan riktning (Carlsson, 2012).  Mer konkret har vändpunkten flera funktioner, som i sin tur kan 

bidra till att individen upphör med att begå brott, vändpunkten möjliggör (att): 

 

(1) Individens förflutna kan brytas från nu- och framtid. 

Denna dimension handlar om vändpunktens kapacitet att få individen att lämna något bakom sig. 

Här benämns bland annat att individen ges möjlighet till att bryta med det gamla umgänget och 

den tidigare livsstilen (Laub & Sampson, 2003; Maruna & Roy, 2007). 

  

(2). Individen kan investera i nya sociala relationer som erbjuder socialt stöd och uppmuntrar till utveckling. 

Denna dimension belyser det som sker i den nya situationen: nya konventionella relationer såsom 

en partner, kollegor och så vidare inlemmar nu in individen i en social vardag som bidrar till att 

(om)forma individen (Laub & Sampson, 2003). 

  

(3) Individen kan hamna under direkt eller indirekt social kontroll. 

Laub & Sampson (1993) tillskriver den sociala kontrollen avgörande betydelse, och betonar att 

den är brottsavhållande. Social kontroll kan vara direkt, det vill säga rättsapparatens kontroll 

gentemot allmänheten (a.a.). Den kan också vara indirekt, och det är den här formen av social 

kontroll som Laub & Sampson (1993) lägger störst vikt vid i anslutning till 

vändpunktsresonemanget: om individen har ett arbete riskerar denne att förlora arbetet och 

därmed en legal inkomstkälla, om det kommer fram att individen begår brott (Laub & Sampson, 

1993, 2003). I korthet innebär social kontroll att individen håller sig från vissa beteende eftersom 

de inte anses önskvärda och individen håller sig till de värderingar som dennes omgivning 

upprätthåller och reproducerar, eftersom individen har något att förlora på att göra annorlunda 

(a.a.). 

  

(4). Individen kan nu i större utsträckning hålla sig till rutinaktiviteter som är mer centrerade kring ett 

konventionellt liv. 

Vändpunkten strukturerar individens rutinaktiviteter kring ett mer ”konventionellt” liv. 

Vändpunkten tenderar att ta upp individens tid och gör att större delen av tiden ägnas åt 

meningsfulla aktiviteter, samtidigt som den minskar tidsfönstret för illegala sådana (Laub & 

Sampson, 2003). 

 

(5) Individen kan genomgå en identitetsförändring. 

Laub & Sampson (2003) menar att individens sociala omvärld kan påverka dennes kognition och 

självbild. Genom att leva ett annorlunda liv börjar också individen se sig själv på ett nytt sätt, i 

roller som främjar ett annat beteende; om individen blir förälder kommer denne att se sig mer 

som ”familjefar/förälder” och om individen påbörjar ett arbete kommer denne att se sig som 

”arbetare”. Den nya sociala rollen som ”familjefar” eller ”arbetare” går stick i stäv med den 

sociala rollen som deltagare i brott (a.a.). 

  

Det är dessa fem konsekvenser som utgör vändpunkten och det är dessa element av förändringen 

som leder till att individen upphör med kriminalitet (Carlsson, 2014). En process eller händelser 

som genererar samtliga av dessa konsekvenser är att betrakta som en vändpunkt (a.a.).   



10 

 

 

För att en förändring i livsbanan ska kunna ske bör en till förutsättning vara närvarande, human 

agency (agens), det vill säga individens handlingar, val, vilja och motivation att ta till sig den 

förändring som en vändpunkt innebär. Individen måste vilja förändra sitt liv men även göra 

aktiva val och agera för att göra förändringen möjlig (Laub & Sampson, 2003; Sampson & Laub, 

2005b). Begreppet human agency har fokus på mänskligt handlande, individer skapar sina liv genom 

de val de gör. Individens vilja och val, human agency, måste dock förstås i relation till den sociala 

kontexten. Viljan och valen är förankrade i kontexten och kan påverkas av en rad olika faktorer 

som exempelvis de hinder och/eller möjligheter som finns i det kontextuella sammanhanget, om 

individen exponeras för “möjligheter” att begå brottsliga handlingar kommer sannerligen 

individens vilja att vara otillräcklig (a.a.). Avsikten med denna princip är att påminna om att 

mänskliga liv inte bara skapas eller bestäms av sociala (eller biologiska) omständigheter utan 

baserar sig på en bild av individen som aktivt handlande (a.a.). 

  

3.3 Kritik mot vändpunkt begreppet 

En kritik mot vändpunkt begreppet är att den riktar sig mot föreställningen att före detta 

kriminella vänder sig helt från sin tidigare livsstil – ingenting av det gamla antas längre betyda 

något. Men forskning visar att det förhåller sig snarare tvärtom (Carlsson, 2012). Carlsson (2013) 

har bland annat anfört att den yttersta behållningen inte består i att lämna allting bakom sig utan 

att hjälpa andra genomföra samma resa, till exempel genom att bli mentor och en förebild. 

 4. Metodavsnitt 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt   

Med vetenskapligt angreppssätt menas sättet forskaren närmar sig den empiriska verkligheten. 

Det talas om två angreppssätt deduktion och induktion. Medan den förstnämnda är 

hypotestestande, går från teori till empiri, handlar det senare angreppsättet om att forskningen går 

från empiri till teori. Eftersom varken deduktion eller induktion helt och hållet överensstämmer 

med mitt angreppssätt har jag valt en medelväg mellan dessa två som kallas abduktion. Abduktion 

är således en växelverkan mellan det deduktiva och induktiva angreppssättet. Abduktion innebär 

att forskaren går från teorin via empirin till teorin igen, forskaren har som regel med sig någon 

form av teoretiskt perspektiv som styr datainsamlingen. Detta görs genom en pendling mellan en 

teoretisk förståelse och konkreta iakttagelser. Detta överensstämmer med mitt angreppssätt 

eftersom jag börjat med att studera litteratur för att därefter göra en empirisk undersökning och 

slutligen knyta an det empiriska materialet till teorin (Thomassen, 2007; Danemark, 2013). 

Styrkan i detta angreppssätt ligger i att det möjliggör att få en fördjupad insikt i de olika enskilda 

processer och händelser som observeras genom att söka förstå händelser i livet och dess 

innebörd i relation till ett större sammanhang (Danemark, 2013). 
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4.2 Hermeneutik  

I hermeneutiska studier eftersöks en helhetsförståelse, en insikt. Hermeneutiken har ett subjektivt 

synsätt, inom hermeneutik används den egna förståelsen och de egna upplevelserna för att tolka 

respondenternas upplevelser. Här menas att genom tolkningen kan vi få en förståelse för 

fenomenet. Tolkningarna forskaren gör presenteras inte som sanningar utan snarare som nya och 

givande sätt att förstå tankemönster och andra mänskliga aktiviteter. Denna uppsats har en 

hermeneutisk ansats eftersom resultaten jag kommit fram till är en tolkning av verkligheten 

(Thomassen, 2007; Andersson, 2014). När det gäller den hermeneutiska skolbildningen är 

förförståelse en tillgång och inte ett hinder. Forskaren låter sig därmed inte att begränsas av sin 

förförståelse, den används som utgångspunkt och vidgas i samband med att ny kunskap 

tillkommer. Förförståelsen är således grunden för den vetenskapliga kunskapen (a.a.). 

 

En hermeneutisk ansats utgår ifrån att det är genom delarna som vi förstår helheten, och genom 

helheten kan vi förstå delarna (a.a.). Tillämpningen av ansatsen tar sig uttryck i att jag använder 

mina tolkningar för att förstå och identifiera ”vändpunkten” och inte det som explicit sägs, 

eftersom det som vid första anblick kan se ut som en vändpunkt kanske är uttryck för en insikt 

eller ”knuff” i anti-kriminell riktning (Carlsson, 2012). Genom ett ständigt pendlande mellan 

helhet och del samt med min tolkning av respondenternas berättelser kan jag nå en ökad 

förståelse för vad som kan ha utgjort betydelsefulla förändringsfaktorer.  

 

Analysmetoden är hermeneutisk med fokus på meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Meningstolkning som analytisk metod innebär att närläsa berättelserna som intervjun genererar, 

detta i syfte att identifiera strukturer och relationer som inte framträder vid en mer övergripande 

läsning. Meningstolkning är i det avseendet ”djupare” än många andra analytiska metoder (a.a.). 

Kopplat till min uppsats kommer denna analysmetod möjliggöra att se ”vändpunkter” som något 

betydligt mer komplext än enstaka händelser. Genom att närläsa deras livsberättelser kan 

relationen mellan olika livshändelser och processer framträda, dessa måste tillsammans ingå i 

förståelsen av hur respondenternas kriminella livsstil förändrades mot upphörande. Om hänsyn 

tas till detaljerna i livsberättelserna kan jag identifiera om händelserna kan betraktas som en 

vändpunkt eller om det rör sig om en omständighet som i ett slags framväxande riktning 

(Carlsson, 2012).  

 

Svårigheter med en hermeneutisk analysmetod är att det inte finns några generella steg att följa, 

utan det är snarare en process av olika generella principer (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

hermeneutiska cirkeln, benämns även hermeneutisk spiral då tolkningsprocessen fördjupas hela 

tiden och är i princip ändlös, det vill säga tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan 

förförståelsen och det insamlade materialet (Thomassen, 2007). Eftersom det inte finns några 

specifika steg att följa är det svårt att veta när man har nått en ”tolkningsmättnad” (Ödman, 

2017). Tolkningsprocessen upphör dock när forskaren kommit fram till en rimlig mening, en 

giltig och enhetlig mening, som är fri från motsägelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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4.3 Förförståelse 

Min förförståelse utgörs främst av att jag är socionomstudent och de kurser jag läst om 

ungdomar med sociala problem. Min teoretiska referensram har till stor del påverkat min 

förförståelse genom att jag har en viss kunskap om hur upphörandeprocessen ser ut, men det 

betyder inte att jag sett den som styrande utan snarare varit öppen för ny kunskap under både 

intervjuprocessen och analysprocessen i syfte att vidga min förståelse för fenomenet (Thomassen, 

2007). Under intervjuprocessen var fördelen med att ha kunskaper om ämnet att det blev lättare 

att följa upp respondenternas svar och ställa relevanta frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Min 

kunskap om upphörandet som en process medförde att jag under intervjun inte specifikt frågade 

”vad blev din vändpunkt”, utan snarare låtit respondenterna tala fritt i syfte att fånga upp 

betydelsefulla processer och händelser som kan ha utgjort vändpunkter. Min förförståelse, i form 

av den kunskap jag tillgodogjort mig genom den forskning jag tagit del av, har varit användbar för 

tolkningen. Kunskapen har hjälpt mig att identifiera utträdet ur den kriminella livsstilen i termer 

av processer. Mer konkret kunde jag under tolkningsprocessen identifiera vad som enbart var 

uttryck för en ”insikt” snarare än en vändpunkt (Carlsson, 2012). 

4.4 Empiriskt angreppssätt  

Intervjuerna har varit av karaktären livshistorieintervjuer, metoden lämpar sig för att få en 

förståelse för individers upplevelser och beskrivningar av sina liv samt hur de relaterar olika 

händelser till handlingar och tidigare livsval. Livshistorieintervjuer utgör även en lämplig metod 

för att undersöka bland annat ”vändpunkter” i livet, i sammanhanget är detta en metod som i 

större utsträckning än andra kan ge begreppet process en innebörd (Ahrne & Svensson, 2015; 

Bryman, 2011). Livshistorieintervjuerna har varit semistrukturerade, som varit uppbyggda efter en 

intervjuguide med olika teman som berördes under intervjun, men där följdfrågor kan ställas 

utifrån det respondenterna berättar (Bryman, 2011). Anledningen till att jag valde en 

semistrukturerad intervjuform var för att ge respondenterna stor frihet att berätta fritt om sina 

erfarenheter och för att få dem att med egna ord berätta så mycket som möjligt (a.a.). Att ha på 

förhand bestämda teman är även av vikt för att säkerställa att man kommer in på de viktiga 

temana för att kunna besvara sina frågeställningar (Jacobsen, 2012). Intervjuerna har varit 

retrospektiva, detta för att identifiera händelser och processer som kan ha utgjort ”vändpunkter” 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet, vilket leder till djupare 

förståelse för fenomenet som studeras. Styrkan med kvalitativa metoder är att de kan fånga upp 

individers upplevelser och perspektiv, och möjliggör således en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang (Jacobsen, 2012; Ahrne & Svensson, 2015). 

 

4.5 Tillvägagångssätt   

För att komma i kontakt med respondenter med tidigare kriminella erfarenheter vände jag mig till 

en ideell organisation vars syfte är att hjälpa ungdomar att upphöra med den kriminella livsstilen. 
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Innan jag bokade intervjuerna skickades ett mejl till organisationen, där syftet med intervjun 

förklarades och de tilltänkta respondenterna fick en möjlighet att välja om de ville delta eller inte 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

Till att börja med utformades teman som intervjun skulle täcka, eftersom det då skulle bli lättare 

att konstruera frågor (Bryman, 2011). För att kunna besvara mina frågeställningar, i bemärkelsen 

fånga upp vilka subjektiva, sociala och strukturella faktorer som före detta kriminella lyfter som 

betydelsefulla för att upphöra med kriminalitet kom jag fram till följande teman som skulle 

beröras under intervjun; utbildning, sociala relationer, arbete och självreflektion. Utifrån dessa 

teman konstruerades ett antal frågor med låg strukturering. Vid en lägre grad av strukturering har 

intervjuaren större frihet att anpassa frågandet efter ”flytet” i konversationen, om till exempel 

respondenten föregriper frågan, kan frågan överhoppas (a.a.). Frågorna sågs mer som hjälp 

snarare än att vara strikt styrande för intervjun, det viktiga var att intervjun skulle hålla sig till de 

specifika temana för att kunna besvara frågeställningarna (a.a.). 

Själva utförandet av intervjun inleddes med att jag snabbt presenterade mig själv och syftet med 

min intervju, respondenterna tillfrågades även om jag fick spela in intervjun. Anledningen till att 

jag valde att spela in intervjun är att det är svårt att prata, lyssna och föra anteckningar samtidigt. 

Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt då jag kan gå tillbaka till materialet och kontrollera 

respondenternas svar. Att spela in medförde att jag inte behövde anteckna respondenternas svar 

och kunde då fokusera på det som sades under intervjun, vilket underlättade för mig att ställa 

förtydligande följdfrågor. Jag bedömde att det fanns alltför stor risk för att missa viktiga detaljer 

och processer om den inte spelades in (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Omständigheterna kring intervjuerna varierade, två intervjuer genomfördes på organisationens 

huvudkontor i enskilda rum, detta för att respondenterna känner sig trygga i sin naturliga miljö 

vilket även medför att respondenterna svarar på frågorna på ett mer naturligt sätt (Jacobsen, 

2012). Den tredje intervjun genomfördes på Stockholms universitet. Intervjuerna varade mellan 

40 minuter och 60 minuter, detta för att hinna fördjupa oss i de specifika temana. 

En förutsättning för att kunna analysera datamaterialet är att det inspelade datamaterialet 

transkriberas, transkribera innebär att ändra från en form till en annan, från ett muntligt språk till 

ett skrivet språk (Kvale & Brinkmann, 2014). Beroende på vilken analysteknik man använder 

ställs olika krav på transkriberingen, det vill säga om det muntliga språket ska översättas 

ordagrant (a.a.). Först skrev jag ut intervjun ordagrant med talspråk sedan arbetades den 

transkriberade texten om till ett mer skriftligt och förståeligt språk. Att tydliggöra texten gjordes i 

syfte att undvika att respondenterna utsätts för att bli uppfattade på fel sätt utifrån den som läser 

citaten, då talspråk och skrift är två skilda saker (a.a.). Det transkriberade materialet analyserades 

därefter med hjälp av en hermeneutisk analysmetod med fokus på meningstolkning.  
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4.6 Urval   

För att inhämta livsberättelser från personer med kriminella erfarenheter krävs ett målstyrt urval, 

urvalsformen innebär att välja respondenter utifrån de som är relevanta för undersökningssyftet 

och som förväntas kunna ge riklig data (Bryman, 2011). 

Urvalet består av tre män med kriminella erfarenheter, alla tre arbetar på en ideell organisation. 

Enligt Bryman (2011) ska urvalet av respondenter i kvalitativa intervjuer inte göras slumpmässigt 

utan detta ska göras systematiskt utifrån medvetna formulerade kriterier. Följande urvalskriterier 

användes: de skulle vara över 35 år, ha dömts för brott och kunna återge personliga minnen 

förknippade med den kriminella livsstilen, de skulle ha upphört med den kriminella livsstilen och 

varit brottsfria i minst tre år. Anledningen till de ålderskriterier som gjorts är att 

intervjupersonerna kan antas hunnit samla på sig en del erfarenheter, och kan därmed återge en 

livsberättelse som sträcker sig över en längre period (Ahrne & Svensson, 2015), samt att de 

upphört med kriminalitet. Tidigare forskning anför att det är runt den åldern som de flesta 

upphör med kriminalitet (Devers, 2011). Det är dock viktigt att poängtera att jag inte gör anspråk 

på att detta ska gälla för alla. Det rör sig snarare om att de flesta upphör med kriminalitet i 

övergången till vuxenlivet (a.a.). 

4.7 Att tolka hermeneutiskt  

Första steget av analysförfarandet var att läsa igenom det transkriberade materialet och jämföra 

detta med min förförståelse, detta för att erhålla en primär bild av innebörden i datamaterialet. 

Andra steget inbegrep att materialet delades in i teman och underteman som jämfördes med den 

primära bilden av innebörden. Därefter jämfördes varje undertema med varandra, de underteman 

som hade beröringspunkter bildade underlag för deltolkningar. För att validera deltolkningarna 

kontrollerades de mot data. Jag prövade olika tolkningsmöjligheter och gick hela tiden tillbaka till 

data för att se vilken tolkning som var mest rimlig och meningsfull i förhållande till studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2014). På så sätt växte 12 deltolkningar på den lägre nivån fram. 

Deltolkningarna jämfördes med varandra och de deltolkningar som hade beröringspunkter fördes 

ihop till större enheter. Detta ledde till tre huvudspår (a.a.). Slutligen gjordes en huvudtolkning 

som lyfte fram underliggande mönster i hela materialet. Huvudtolkningen validerades sedan 

genom att den kan sägas förklara deltolkningarna. 

 

Svårigheten under analysförfarandet är att det inte finns generella steg att följa (a.a.). Därutöver 

var det svårt att veta när jag nådde en ”tolkningsmättnad”. 

Tolkningsprocessen upphörde när jag kom fram till en rimlig mening, en giltig och enhetlig 

mening, som var fri från motsägelser (a.a.).      

4.8 Validitet  

Validitet innebär sanning och giltighet, mitt epistemologiska synsätt handlar inte om att söka 

sanningen. Hermeneutiska studier handlar om att tolka för att förstå och syftet här är inte att 

komma fram till en slutgiltig tolkning som är den sanna tolkningen – att hävda att en tolkning är 

sann skulle vara en paradox. I hermeneutiska studier görs det inte anspråk på att påståenden är 



15 

 

sanna, snarare att de påståenden och tolkningar som görs är relevanta, meningsfulla och adekvata. 

Mer konkret är en validitetstanke, i hermeneutiska studier, att det ska vara en accepterad tolkning 

där delar och helhet hänger samman (Kvale & Brinkmann, 2014; Andersson, 2014). 

Eftersom jag använt mina tolkningar är det således svårt att fastställa om beskrivningarna 

verkligen speglar den verklighet som respondenterna upplever, vilket leder till minskad validitet. 

Medveten om denna brist har jag försökt täcka för detta genom att visa exempel på citat från 

intervjun som låg till grund för mina tolkningar och för hur jag hittade teman. Därutöver har jag 

genomgående under intervjuerna frågat om jag uppfattat intervjupersonerna rätt, vilket stärker 

validiteten (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012; Ahrne & Svensson, 2015). 

En annan komponent av validitet är om studien hållit sig till sitt syfte (Bryman, 2011), även om 

respondenterna varit inne på andra teman har jag i det färdiga resultatet hållit mig till mitt syfte. 

Ett annat sätt att skapa validitet är val av rätt urval för att kunna besvara forskningsfrågorna (a.a.), 

forskningsfrågorna kunde besvaras då jag haft ett urval som har tidigare erfarenheter av den 

kriminella livsstilen samt har upphört med den kriminella livsstilen. Rätt urval är en förutsättning 

för att kunna undersöka det man avser att undersöka vilket skapar validitet (a.a.).   

4.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär pålitlighet och trovärdighet med det avses att empirin ska vara pålitlig och 

trovärdig och tillika att undersökningen måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt (Ahrne & 

Svensson, 2015). För att stärka reliabiliteten har vi, (min dåvarande uppsatspartner), delat upp 

arbetet med att transkribera intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Anledningen till att detta 

gjordes är för att när man transkriberar och skriver ut en intervju är det inte helt ovanligt att olika 

forskare tolkar det som sagts på olika sätt. Det respondenterna har sagt kan få olika betydelser 

beroende på vart man väljer att lägga betoningarna, kommatecken eller rentav om man hört fel 

(a.a.).  

 

Nackdelen med att genomföra kvalitativa intervjuer är att risken för påverkan från forskaren är 

stor därför är det av vikt att tänka på hur forskaren ställer sina frågor, eftersom detta kan påverka 

studiens reliabilitet. Ledande frågor kan ibland medföra att svaren ”beställs” av respondenten, det 

vill säga forskaren får de svaren hon specifikt frågar efter (Jacobsen, 2012; Kvale & Brinkmann, 

2014).  För att täcka för denna brist har jag under intervjun inte specifikt frågat; ”vad blev din 

vändpunkt?” den öppna intervjuformen innebar att respondenterna fått tala fritt, när det 

behövdes ombads respondenterna att utveckla det sagda. Snarare än att systematiskt styra 

intervjun sammanfattades deras svar och matades tillbaka till dem för att uppmuntra dem att 

utveckla det sagda eller justera det om de ville, tekniken innebar att jag sällan kunde ”tvinga” 

berättelsen framåt utan den var till stor del styrd av respondenterna (a.a.). För att ytterligare stärka 

reliabiliteten prövades konsistensen i svaren, detta gjordes genom att ställa liknande men 

omformulerade frågor, detta i syfte att säkerställa att formuleringen av frågorna inte påverkat 

svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). När jag lyssnat och läst igenom intervjuerna var svaren de 

samma oavsett hur frågan formulerades, detta kan sägas stärka reliabiliteten (a.a.).  
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4.8.2 Generaliserbarhet   

När det gäller intervjustudier sker vinsten i djup och fyllighet på bekostnad av bredd, vilket 

medför att empiriska slutsatser på basis av enbart intervjuer blir svåra att dra (Jacobsen, 2012). 

Därutöver har urvalsförfarandet vissa begränsningar, då det är ett icke-slumpmässigt urval 

försvårar detta möjligheten att generalisera resultaten (Bryman, 2011). Andra begränsningar med 

urvalet är att det utgörs av endast få enheter, tre personer, och som även ingår i en organisation. 

Risken med att välja ett urval som ingår i en organisation är att det kan röra sig om fall som 

förknippar förändringsprocessen med organisationen, att det rör sig om specifika personer som 

kanske inte är så representativa för alla (före detta) kriminella, metodologiskt menar jag att 

generaliserbarheten blir lidande (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012). Anledningen till att jag valde få 

respondenter är för att ett mindre antal intervjuer underlättar för mig att identifiera viktiga 

detaljer i livsberättelser, med ett större antal finns det en risk att missa viktiga detaljer (Jacobsen, 

2012). 

 

Fokus för och tillika syftet med uppsatsen är inte att generalisera resultaten (empirisk 

generalisering), utan snarare bidra med en ökad och djupare förståelse genom personliga 

berättelser och därför är den naturalistiska generaliserbarheten lämpad för uppsatsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den naturalistiska generaliserbarheten bygger på den personliga erfarenheten 

hos intervjupersonerna vilket jag får ta del av genom att ställa öppna frågor om deras liv. Den 

naturalistiska generaliserbarheten bygger inte på formella förutsägelser utan på den tysta 

kunskapen som skapas utifrån personliga berättelser och som kan utvecklas till en explicit 

påståendekunskap (a.a.). 

4.8.3 Etiska överväganden 

I vetenskapsrådet (2017) framgår hur forskare ska beakta sin etik under forskningsprocessen. 

Vetenskapsrådet beskriver fyra forskningsetiska principer som särskilt ska beaktas. Principerna 

består i huvudsak av fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

Respondenterna fick ta del av ett informationsbrev via e-post och innan genomförandet av 

intervjun. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

samt att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång, se vidare i 

bifogad bilaga. Informationen förmedlades därmed med beaktan av informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckeskravet inbegriper att respondenterna behöver ge sitt 

medgivande med grund i att forskning genomsyras av frivillighet (a.a.). Häri ingår även att ge så 

mycket information som möjligt för att respondenterna ska kunna ge sitt fulla samtycke, 

forskaren får således inte utelämna information som skulle kunna påverka respondenternas vilja 

att medverka (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gjordes bland annat genom att respondenterna 

informerades om studiens syfte och fick även ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället i 

syfte att tydligt informeras om vad intervjun skulle handla om. Innan intervjun erhölls ett 

samtycke från respondenterna genom att respondenterna undertecknade informationsbrevet. 

Vetenskapsrådet (2017) betonar att personuppgifter ska behandlas med sekretess och att 

information som kan härledas till respondenterna ska avidentifieras, detta för att inte riskera att 

obehöriga kan identifiera dem. Respondenternas namn har även ersatts med olika benämningar 
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såsom IP1, IP2 samt IP3, därutöver har deras ålder avrundats. Med beaktan av 

konfidentialitetskravet har respondenterna således försäkrats konfidentialitet så långt som möjligt. 

Även om uppgifter behandlas med konfidentialitet finns en risk att respondenterna kan 

identifieras om empirin är utförligt beskriven, därför bör en avvägning göras av forskaren om 

vilken nytta informationen kan tillföra vis- a - vis den olägenhet som kan innebära för 

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Under intervjutillfället 

nämndes, av respondenterna, namn på personer som skulle kunna härledas till dem. För att inte 

riskera att röja respondenternas identitet ersattes namnen med att enbart ange ordet namn under 

resultat- och analysavsnittet.  Nyttjandekravet innebär att forskaren ska se till att de uppgifter som 

erhållits från respondenterna får bara användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 

Med grund i nyttjandekravet kommer empirin endast att användas för föreliggande studie och all 

material kommer att raderas när studien är godkänd.        

5.0 Resultat och analys       

Nedan presenteras resultaten och analys av resultaten. Under varje avsnitt följer en deltolkning 

som är grunden för helhetstolkningen som presenteras under diskussionsavsnittet.   

5.1 Det måste komma inifrån – annars är det hopplöst 

Samtliga respondenter uttrycker att individuella faktorer som varit betydelsefulla är bland annat 

den egna viljan, göra aktiv val och agera för att möjliggöra en förändring. Samtliga respondenter 

lyfter även fram mognadsprocessen och att bli äldre som avgörande. 

  

”Det är viktigt att viljan finns där, det räcker inte med att någon säger ”du har problem, vill du ha hjälp?” 

hjälpen når ändå inte fram om viljan inte finns”. (IP1) 

   

Det har föreslagits av tidigare forskning att strukturella faktorer inte är tillräckligt för att en 

förändring ska ske, individen måste vilja upphöra med den kriminella livsstilen och vara mottaglig 

för de strukturella förutsättningarna för att en förändring ska kunna komma till stånd (Laub & 

Sampson, 2003). Giordano et al., (2002) har anfört att det är osannolikt att individer kommer att 

upphöra med den kriminella livsstilen trots att de exponeras för strukturella förutsättningar, om 

individen inte har en avsikt eller vilja att lämna den kriminella livsstilen kommer individen inte att 

vara mottaglig för strukturella förutsättningar. 

 

”Man kan komma över det så länge du tänker att det finns hopp för mig att lyckas utan att vara kriminell, 

då har du kommit hur långt som helst men när du är hopplös och inte tror på det inte fan sätter du dig 

och börjar plugga”. (IP3) 

  

IP1s livsberättelse kan tolkas som uttryck för detta genom att respondenten berättar att den 

kriminella livsstilen inte nödvändigtvis upphör för att man exponeras för strukturella 

förutsättningar (”det räcker inte med att någon säger … vill du ha hjälp?”), om individen inte har 
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avsikt eller vilja att lämna den kriminella livsstilen kommer denne inte att vara mottaglig för 

strukturella förutsättningar (hjälpen når inte fram om viljan inte finns”). IP3s livsberättelse visar 

på liknande resonemang, det kan tolkas som att respondenten menar att om individer inte har en 

avsikt eller vilja att lämna den kriminella livsstilen (”men när du är hopplös och inte tror på det 

… ”) kommer denne inte att vara mottaglig för de strukturella förutsättningarna (”… inte fan 

sätter du dig och börjar plugga”). 

 

”Det är sällan någon eller något utifrån som kan förändra ditt liv, utan det måste först komma inifrån man 

måste själv vilja. Samtidigt kan ju hjälpen utifrån vara av vikt för att helt lyckas bryta med livsstilen”. (IP2) 

  

Även IP2s livsberättelse har beröringspunkter med resonemanget som förts av Giordano et al., 

(2002). I sin studie har Giordano et al., (2002) anfört att subjektiva faktorer (kognitiv förändring) 

föregår strukturella faktorer. Forskarna menar att vändpunkter ska förstås som möjliga ”krokar 

för förändring”, det vill säga möjliga krokar som individen kan ta tag i och träda ut. IP2s 

livsberättelse kan tolkas som ett uttryck för detta resonemang då det går att skönja någonting som 

kan tolkas som att individuella faktorer föregår strukturella (”det måste först komma inifrån, man 

måste själv vilja”) och att strukturella faktorer ska ses som möjliga krokar som man kan ta tag i 

och träda ut (”samtidigt kan hjälpen utifrån vara av vikt för att helt lyckas bryta med livsstilen”). 

Utifrån sina studier har Laub & Sampson (2003) dragit slutsatsen att förändringsprocessen 

initieras på social/strukturell nivå, det vill säga sociala/strukturella faktorer föregår subjektiva 

faktorer. IP2s uttalande, (”det är sällan något eller någon utifrån som kan förändra ditt liv, det 

måste först komma inifrån”), motsäger dock Laub & Sampsons (2003) iakttagelser. 

  

Följande citat visar någonting som kan tolkas som att betydelsefulla individuella faktorer för 

upphörandet med den kriminella livsstilen är att bli äldre och mognadsprocessen. Notera dock att 

både IP1 (i ett senare avsnitt) och IP2 pratar om ”svennebanan livet”; (”svennebanan livet” 

definieras av respondenterna som ”de som har vanliga jobb och jobbar mellan 08:00-17:00”). 

  

” … nu var jag vuxen och förstod att den här livsstilen inte kunde fortgå längre, innan tänkte jag att 

svennebanan livet var så fruktansvärt tråkigt men började sakta inse att det var rätt så bra och att det lugna 

och trygga faktiskt kan vara skönt. Man började tröttna på livsstilen och insåg att den bara skapade 

problem […] det blir lättare med åldern man börjar se allt ur ett annat perspektiv […] någonstans under 

den här kriminella karriären tror du att du kommer att lyckas, sen börjar det gå över till att du vet att det 

här kommer att skita sig, även om man tjänade pengar började man sakta inse att varje sedel hade en 

baksida och kostnaden var alltid högre än vad sedeln var värd”. (IP2) 

 

” … många av mina kriminella vänner hade dött och började tänka att detta kan bli mitt öde […] började 

komma upp till en ålder och kände att det var dags att göra slut på detta, samtidigt började jag tänka att jag 

inte vill sitta här när jag är 40, 50 eller 60. Innan såg jag inte kostnaderna, man lever i illusionen av att man 

är ganska lyckad ändå. Jag började se sanningen av mig själv, mina kostnader, mina konsekvenser, förluster 

och allt det där […] jag kände bara att jag hade tröttnat på den livsstilen, det var inte värt längre”. (IP3) 

 

På forskningsområdet finns en konsensus om att de flesta unga lagöverträdares kriminella livsstil 

upphör i enlighet med vad som kan beskrivas som en helt naturlig mognadsprocess (Laub & 

Sampson, 2003). Den mognad som följer med åldern och som har betydelse för upphörandet 

med den kriminella livsstilen brukar betecknas maturational reform (Laub & Sampson, 2001). IP2 
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livsberättelse kan tolkas som att det rör sig om ”maturational reform”, det vill säga 

mognadsprocessen som följer med åldern och som har betydelse för hans upphörandeprocess 

(”det blir lättare med åldern, man börjar se allt ur ett annat perspektiv”) och liknande resonemang 

förs av IP3 och kan tolkas som att åldern och mognad haft en betydelse för 

upphörandeprocessen (”började komma upp till en ålder och kände att det var dags att göra slut 

på detta”).  

 

I forskning har det framhållits att de kriminella ”växer ur” den kriminella livsstilen och att 

mognadsprocessen genererar en förändrad upplevelse av vardagen och omvärlden, där individer 

inte känner samma behov av spänning och söker sig till ett ”lugnare liv”, samtidigt som individer 

börjar se de mer långsiktiga konsekvenserna av den kriminella livsstilen, där nackdelarna blir mer 

framträdande än fördelarna (Laub & Sampson, 2001, 2003). IP2 livsberättelse kan tolkas som att 

han ”växer ur” den kriminella livsstilen, (”nu var jag vuxen och förstod att det inte kunde fortgå”) 

och mognadsprocessen genererar en förändrad upplevelse av vardagen och omvärlden (”innan 

tänkte jag att svennebanan livet var så fruktansvärt tråkigt … ”) men han tillägger att han ”… 

började sakta inse att det var rätt så bra” och han känner inte samma behov av spänning och 

söker sig till ett lugnare liv (”insåg att det lugna och trygga faktiskt kan vara skönt”) samtidigt som 

han börjar se de mer långsiktiga konsekvenserna av den kriminella livsstilen (”sen går det över till 

att du vet att det kommer att skita sig”) och (”tröttnade på livsstilen, den skapade bara problem”) 

och nackdelarna blir mer framträdande än fördelarna (”även om man tjänade pengar började man 

sakta inse att varje sedel hade en baksida …”) och (”… kostnaden var alltid högre än vad sedeln 

var värd”). IP3s livsberättelse kan även tolkas som att han ”växer ur” den kriminella livsstilen 

(”började komma upp till en ålder och kände att det var dags att göra slut på detta”) och 

mognadsprocessen genererar en förändrad upplevelse av vardagen och omvärlden (”innan såg jag 

inte kostnaderna, man lever i en illusion att man är ganska lyckad ändå”) samtidigt börjar han se 

de mer långsiktiga konsekvenserna av den kriminella livsstilen (”många av mina kriminella vänner 

hade dött”) och nackdelarna blir mer framträdande än fördelarna (”jag började se mina 

kostnader, konsekvenser, förluster allt det där … det var inte värt längre”).  

 

Ytterligare en individuell förutsättning gör sig framträdande i IP2 och IP3s livsberättelser; Att 

”tröttna” på den kriminella livsstilen. Att ”tröttna” på livsstilen nämns även av IP1. I tidigare 

forskning har det föreslagits att en avgörande individuell faktor är att de kriminella ”tröttnar på 

livsstilen” (Laub & Sampson, 2001; Decker et al., 2014). Jag följer upp dessa svar och frågar om 

det räcker med att tröttna på den kriminella livsstilen för att kunna ta sig ur, på följande sätt 

resonerar en respondent om detta: 

 

”Det är en bra start när man har tröttnat, sen ligger det mycket hos sig själv … man måste sänka alla sina 

murar och visa att du vill ha hjälp, hjälpen finns där men man måste öppna sina ögon. Det finns hjälp bara 

du är villig att gå med motprestationerna, till exempel att bli drogfri det räcker liksom inte att säga att du 

vill bli det du måste göra det. Man får hjälpen men det gäller att visa genom att handla, att du vill förändra 

ditt liv […] det är viktigt att tröttna på den livsstilen men allt löser sig inte för att du har tröttnat. Det 

kommer inga lägenheter, det kommer inga pengar bara för att du tröttnar”. (IP1)  

 

Här blir flera faktorer intressanta, respondenten pratar i termer av att göra ett aktivt val och att 

agera för att göra förändringen möjlig. Att agera handlar i detta fall om en motprestation, att 
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exempelvis bli drogfri. Det verkar även handla om och kan tolkas som att agera genom att aktivt 

söka hjälp då han berättar att ”hjälpen finns där” men att man måste ”öppna sina ögon”, eller så 

kan det vara uttryck för att han menar att man måste vara öppen för förändring. Respondenten 

talar även i termer av ytterligare en inre förutsättning, viljan måste finnas där, han berättar att 

”bara du är villig att gå med motprestationerna” men även någonting som verkar vara uttryck för 

att viljan inte är tillräcklig och att man måste agera för att göra förändringen möjlig (”det räcker 

inte att säga att du vill bli drogfri, du måste göra det”). I respondentens livsberättelse verkar 

handlingen vara en viktig utgångspunkt och individens aktiva val, handlingen nämns här också i 

termer av att visa att man är villig att förändra sitt liv (”det gäller att visa genom att handla … att 

du vill förändra ditt liv”). Ytterligare en process som gör sig framträdande i respondentens 

livsberättelse är att den individuella förutsättningen, ”att tröttna på livsstilen”, verkar inte vara 

tillräcklig för att en förändring ska ske (”det kommer inga lägenheter, det kommer inga pengar 

bara för att du tröttnar”). Detta har beröringspunkter med Giordano et al., (2002) resonemang, 

forskarna har anfört att första steget mot en förändring är viljan och öppenhet för förändring, 

vilket markerar den kognitiva förändringen hos en individ som börjar öppna upp sig för en 

förändring och börjar handla på ett sådant sätt att denne är mer sannolik att exponeras för 

potentiella vändpunkter, till exempel genom att besöka vissa platser. 

 

Respondentens livsberättelse liknar de resonemang som förts av Giordano et al., (2002), 

någonting som kan tolkas som att det rör sig om att viljan är viktig och att vara öppen för 

förändring, (”sänka alla sina murar och visa att du vill ha hjälp”) och (”du är villig att gå med 

motprestationerna”) och ytterligare någonting som kan tolkas som öppenhet för förändring (”att 

bli drogfri”). Någonting som kan tolkas som att börja handla på ett sådant sätt att han är mer 

sannolik att exponeras för potentiella vändpunkter till exempel genom att besöka vissa platser, att 

aktivt besöka vissa platser verkar i IP1s livsberättelse vara någonting som kan tolkas som att ta 

kontakt med myndigheter för att få hjälp (”hjälpen finns där, du måste bara öppna dina ögon”). 

  

Även principen om human agency blir central för att förstå respondentens uttalanden, principen 

utgår från att mänskliga liv inte bara skapas eller bestäms av sociala omständigheter utan baserar 

sig på en bild av individen som en aktiv aktör. Mer konkret inbegriper principen, human agency, 

att för att en förändring i livsbanan ska kunna ske måste individen vilja förändra sitt liv men även 

göra aktiva val och agera för att göra förändringen möjlig (Laub & Sampson, 2003). I 

respondentens livsberättelse går det att skönja närvaron av human agency och som utgör en viktig 

utgångspunkt för att göra förändringen möjlig. Respondenten berättar någonting som kan tolkas 

som att viljan är viktig, att göra aktiva val och agera för att realisera förändringen (”villig att gå 

med på motprestationerna, till exempel bli drogfri”) och ytterligare ett uttalande som kan tolkas 

som att viljan inte är tillräcklig, individen behöver göra ett aktivt val och agera för att göra 

förändringen möjlig (”det räcker inte med att säga att du vill bli drogfri, du måste göra det”). Att 

respondenten även berättar att ”... sedan ligger det mycket hos sig själv” påvisar hur förändringar 

inte bara skapas av sociala omständigheter och att individen är en aktiv aktör i sin 

förändringsprocess. 

 

I forskning har det framhållits att subjektiva faktorer är av vikt för att upphöra med den 

kriminella livsstilen, det som möjliggör ett upphörande är att individen uppnått en mognad samt 

förändrat sina värderingar angående brott (Laub & Sampson, 2003; Giordano et al., 2002). I 
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respondenternas livsberättelse är det tydligt hur mognadsprocessen och att ha förändrat sina 

värderingar angående brott utgör viktiga individuella faktorer i upphörandeprocessen. 

 

Som framkom i intervjuundersökningen är viktiga individuella faktorer den egna viljan, 

motivation, förändrade värderingar angående brott, ålder och mognad. 

Min hermeneutiska tolkning är därmed att kognitiv förändring är viktigt för att kunna upphöra 

med den kriminella livsstilen.  

5.2 Vem eller vilka du har omkring dig är viktigt 

 

”En sund relation var en viktig del i mitt tillfriskande, vi träffades nästan direkt efter mitt sista 

fängelsestraff […] så småningom flyttade vi ihop […] hon har haft en jättestor betydelse för mig och 

varför jag sitter här idag […] hon stod kvar oavsett och erbjöd även att hjälpa mig och det blev så starkt 

när hon sa att hon ville hjälpa mig att ordna upp mitt liv […]hon nådde igenom mig och fick mig verkligen 

att vilja förändra mitt liv”. (IP3) 

En uppsättning sociala faktorer har i forskning lyfts fram som viktiga för att individer 

framgångsrikt ska upphöra med kriminalitet, hit hör bland annat en partner (Laub et al., 2019). 

Detta samstämmer med respondentens livsberättelse, då han berättar att ”en sund relation var en 

viktig del i mitt tillfriskande”. I en studie av Savolainen (2009) fann forskaren stöd för att 

samboförhållanden hade ett samband med upphörandet av den kriminella livsstilen. 

Respondentens livsberättelse är i linje med Savolainens (2009) fynd, då det rör sig om ett 

samboförhållande som verkar haft en betydelse för respondentens upphörandeprocess (”hon har 

haft en jättestor betydelse för mig och varför jag sitter här idag”).  

”Jag fortsatte ett tag med kriminella aktiviteter […] men successivt la jag av, jag ville inte svika henne [---] 

tur att hon fanns där för det blir oftast en extrem tomhet när du landar, du behöver lämna det som har 

varit och bryta helt med allt och alla och då är du ensam. Men när du har någon vid din sida blir det lättare 

att undvika den gamla omgivningen… och så hade vi ju hennes vänner som var städade och när man 

umgicks med dem blev det lättare att lämna den livsstilen dels för att de var så långt ifrån den men också 

att det inte blev så ensamt”. (IP3)  

Utifrån livsloppsperspektivet består livsbanan av en rad övergångar, övergångar utmärks av 

livshändelser som är mer eller mindre abrupta, till exempel träffa en partner. Om 

livsövergångarna innebär att nya möjligheter öppnar sig, att livsmålen förändras och tillika att 

individen bryter sig loss från en kriminell livsstil utgör denna livshändelse en vändpunkt 

(Sampson & Laub, 1992; Carlsson, 2014). I respondentens livsbana sker en livshändelse, han 

träffar sin partner ”nästan direkt efter mitt sista fängelsestraff” nya möjligheter öppnar sig (”hon 

erbjöd att hjälpa mig”) och (”hon stod kvar oavsett”) och livsmålen förändras (”hon fick mig 

verkligen att vilja förändra mitt liv”) men han bryter sig inte loss från den kriminella livsstilen 

(”jag fortsatte ett tag med kriminella aktiviteter”). Kan det fortfarande tänkas ha rört sig om en 

social faktor som utgjort en vändpunkt? Sociala faktorer är vändpunkter om de leder till att 

individen upphör med den kriminella livsstilen – annars är de inte det (Carlsson, 2014). Däremot 

är vändpunkter en gradvis process vars förändrande effekt är inte omedelbar, och här betonas 

vikten av att individen spenderar tillräckligt lång tid på den nya livsbanan för att få en 
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förändrande effekt på individens liv (Laub & Sampson, 2003). Detta stämde med respondentens 

berättelse, det kan tolkas som att det var en gradvis process och att förändringen var inte 

omedelbar. Men efter en tid på den nya livsbanan, relationen, upphörde han (”fortsatte ett tag), 

(”hon stod kvar oavsett”), (”ville inte svika henne”) och (”successivt la jag av”).  

Andra sociala faktorer som i forskning nämnts vara betydelsefulla är att individen bryter upp från 

sitt tidigare umgänge och ingår i konventionella sociala nätverk där man till exempel har 

gemensamma aktiviteter med andra som inte är kriminellt belastade (Warr, 1998; Laub et al., 

2019). Vidare finns en konsensus på forskningsfältet om att en viktig social förutsättning för att 

individen ska kunna ta sig ur en kriminell livsstil är att det finns ett stöttande nätverk (Laub et al., 

2019). I respondentens livsberättelse går det att skönja någonting som kan tolkas som att en 

betydelsefull social faktor är att bryta upp från sitt tidigare umgänge då han berättar att ”det blir 

en extrem tomhet när du landar” och tillägger att detta beror på att man ”behöver bryta helt med 

alla” och kan tolkas som att en viktig social faktor är att ingå i konventionellt socialt nätverk (”så 

hade vi hennes vänner som var städade”). Att de var ”städade” tolkar jag som att det rör sig om 

ett konventionellt umgänge. I respondentens livsberättelse framträder någonting som kan tolkas 

som vikten av att det finns ett stöttande nätverk för att kunna upphöra med den kriminella 

livsstilen, (”hon erbjöd att hjälpa mig”) och (”hon stod kvar oavsett”). I tidigare studier 

understryker Laub & Sampson (2003) att det är genom sociala faktorer som en individuell 

förändring blir möjlig, deras ståndpunkt förnekar dock inte betydelsen av subjektiva faktorer, att 

individen måste vilja ta till den förändring som en vändpunkt innebär. Respondentens 

livsberättelse kan tolkas som att det rör sig om att en social faktor möjliggjorde en individuell 

förändring (”hon fick mig att vilja förändra mitt liv”). Betydelsen av att bryta från sitt tidigare 

umgänge nämns även av en annan respondent:  

 

”[---] jag tog massa beslut när jag satt inne, att jag skulle lägga av och jag menade verkligen det. Men när 

du kommer ut till de andra är det svårt att hålla fast vid det, jag behövde nog bryta helt med mina 

kriminella vänner för att kunna hitta tillbaka till livet […] någonstans fanns ju också den där rädslan att jag 

skulle vara totalt ensam om jag kom tillbaka till livet”. (IP2) 

 

Här blir principen om human agency central, med det avses att individens vilja måste förstås i 

relation till den sociala kontexten och att viljan kan påverkas av en rad olika faktorer som 

exempelvis de hinder och möjligheter som finns i det kontextuella sammanhanget. Individens val 

och vilja är förankrad i kontexten, det vill säga om individen exponeras för ”möjligheter” att begå 

brottsliga handlingar kommer sannerligen individens vilja vara otillräcklig (Laub & Sampson, 

2003; Sampson & Laub, 2005b). Respondenten uttalanden kan förstås som ett uttryck för detta; 

det kan tolkas som att han gör ett aktivt val att upphöra med den kriminella livsstilen, och vill 

förändra sitt liv (”jag tog massa beslut att lägga av”) och (”jag menade verkligen det”). Men 

respondenten berättar någonting som kan tolkas som att viljan och ett aktivt val inte är 

tillräckligt. Viljan kan påverkas av de hinder och möjligheter som finns i det kontextuella 

sammanhanget, (”när du kommer ut till de andra är det svårt att hålla fast vid det”), kan tolkas 

som att det rör sig om dessa förhållanden. ”De andra” tolkar jag som att respondenten menar sitt 

kriminella umgänge då han även berättar att ”jag behövde nog bryta helt med mina kriminella 

vänner”. Respondentens livsberättelse visar även på betydelsen av att av ingå i nytt 

(konventionellt) socialt nätverk för att upphöra med den kriminella livsstilen uttalanden som, 
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(”någonstans fanns ju rädslan att jag skulle vara ensam om jag kom tillbaka till livet”), kan tolkas 

som ett uttryck för detta. 

  

Som framkom i intervjuundersökningen är viktiga sociala faktorer anknytning till en 

konventionell partner, ett stöttande nätverk, bryta från det tidigare umgänget och ingå i 

konventionella sociala nätverk. Min hermeneutiska tolkning är därmed att det sociala nätverket är 

en viktig förändringfaktor. 

 

 5.3 Det räcker inte med att vilja sluta eller nya relationer – du 

måste mötas med en lösning 

Resultatet visar att ett antal händelser, på strukturell nivå, kan ha utgjort vändpunkter. Följande 

nämns av respondenterna som vändningar från kriminalitet: 

- Att möta en terapeut som verkligen tror på eller ”ser” en 

- Att hitta ett meningsfullt arbete 

- Att utbilda sig till någonting man brinner för 

 

”Jag har tidigare aldrig fullföljt mina beslut att sluta och mycket beror väl dels på att jag aldrig fått 

verktygen för att kunna göra det heller”. (IP2)  

 

Här blir flera aspekter intressanta därför följer jag upp svaret och frågar vad han menar med 

verktyg och vilka verktyg han har saknat: 

”Det är de verktygen som hjälper dig att titta på dig själv och på ditt liv för att se hur det har varit, alltså 

någon professionell som man kan bolla med som kan hjälpa en att spräcka hål på dessa illusioner och få 

fram sanningen att man skadar sig själv, andra och så alla förluster med den livsstilen […] någon 

professionell som kan hjälpa mig att se konsekvenserna i längden, utan hjälpen är man förljugen och 

rättfärdigar saker […] det var det min terapeut gjorde för mig”. (IP2) 

 

IP2s ställningstagande kan appliceras på det som i tidigare forskning benämns ”kognitiv 

transformation”, som fokuserar på den kognitiva omstruktureringen av den kriminelles bild av sig 

själv och en förändring av värderingarna angående brott, och som utgör en viktig utgångspunkt 

för en förändring (Giordano et al., 2002). Laub & Sampson (2003) menar att en ”kognitiv 

transformation” sker med hjälp av införseln av strukturella faktorer, det vill säga strukturella 

faktorer möjliggör en kognitiv förändring. IP2s uttalande kan tolkas som att han menar att en 

kognitiv förändring är viktigt. Han berättar att hans tidigare beslut att upphöra har inte fullföljts 

eftersom han saknat ”verktygen som hjälper dig att titta på dig själv” och någonting som kan 

tolkas som att förändrade tankemönster blir svårt utan strukturella förutsättningar (”någon 

professionell som kan hjälpa en att spräcka hål på dessa illusioner och få fram sanningen”) och 

att strukturella förutsättningar möjliggör en kognitiv förändring (”någon professionell som kan 

hjälpa mig se konsekvenserna i längden”). Utan dessa verktyg för kognitiv förändring från 

professionella kan en förändring bli svårt för att; ”man är förljugen och rättfärdigar saker” 



24 

 

  

”När jag kom till behandlingshemmet vaknade jag upp på ett antal nivåer [---] jag insåg nu att den här 

livsstilen inte fungerar längre. När jag var på behandlingshemmet började jag inse att jag inte ville ha det 

på det här viset, jag hade tröttnat på den livsstilen och ville ta mig ur den […] så där och då lovade jag mig 

själv att jag skulle kämpa för att ta mig ur detta och när jag kom ut så var det bara att börja ta tag i saker, 

efter det så körde jag bara på och ordnade upp mitt liv”. (IP1) 

 

Ur ett livsloppsperspektiv är livsbanan en riktning i utvecklingen som består av övergångar. 

Övergångar utmärks av att utgöra livshändelser. Om dessa övergångar innebär att nya möjligheter 

öppnar sig, att livsmålen förändras och att individen bryter sig loss från en kriminell livsstil utgör 

dessa livshändelser en vändpunkt. Vändpunkten i sin tur utmärks för att omdirigera banan eller 

utvecklingen i någon riktning (Sampson & Laub, 1992; Carlsson, 2014). I respondentens livsbana 

sker en händelse, det vill säga övergången till behandlingshemmet, och respondenten börjar få en 

insikt att den kriminella livsstilen inte är hållbar (”det fungerar inte längre”), livsmålen verkar här 

ändras och respondenten börjar ändra sina värderingar angående den kriminella livsstilen (”hade 

tröttnat på den livsstilen och ville ta mig ur den ”), vid en första anblick kan det se ut som att det 

rör sig om en livshändelse som kan ha utgjort en vändpunkt (”så där och då lovade jag mig själv 

att jag skulle kämpa för att ta mig ur detta”).  

Vändpunkten är en gradvis process och inte en isolerad händelse vars förändrade effekt är 

omedelbar (Laub & Sampson, 2003; Carlsson, 2014). I IP1s livsbana kan det tänkas att 

behandlingshemmet utgjort en vändpunkt eftersom detta påbörjade en gradvis process av 

kognitiv förändring (”insåg att livsstilen inte fungerar längre”), (”tröttnat på den livsstilen”) och 

(”ville ta mig ur den livsstilen) och (”så var det bara att börja ta tag i saker efter det”). För att 

kunna identifiera om det rör sig om en vändpunkt bör händelsen inbegripa konsekvenser såsom 

att individens förflutna kan brytas från nu- och framtid, ger möjlighet till att investera i nya 

konventionella relationer, förändringar i rutinaktiviteter och att individen kan genomgå en 

identitetsförändring (Laub & Sampson, 2003; Carlsson, 2014). För att en händelse ska fungera 

som en vändpunkt bör den innefattas av samtliga av dessa funktioner (Carlsson, 2014). 

Behandlingshemmet i sig innefattade inte dessa konsekvenser. Vissa händelser i livsbanan är 

betydelsefulla men då mindre som definitiva vändpunkter och mer som insikter eller ”knuffar” i 

anti-kriminell riktning. Den händelsen som vid första anblick kan se ut som en vändpunkt, kan 

röra sig mer om en omständighet i ett slags framväxande riktning snarare än en vändning mot en 

annan riktning (Carlsson, 2012). Behandlingshemmet i sig kan tänkas ha rört sig om en ”knuff” 

mot en anti-kriminell riktning. 

 Vändpunkter är händelser och processer som har en avgörande betydelse, som omdirigerar 

livsbanan i någon riktning och möjliggör att individen påbörjar en ny livsbana (Laub & Sampson, 

1993; Sampson & Laub, 1992). Det kan tolkas som att händelsen i respondentens livsbana hade 

en avgörande betydelse (”lovade mig själv att ta mig ur detta”) och att händelsen omdirigerat 

livsbanan i någon riktning (”när jag kom ut så var det bara att ta tag i saker”). En livshändelse 

utgör en vändpunkt om den innebär att individen bryter sig loss från en kriminell livsstil 

(Carlsson, 2014). I respondentens livsberättelse kan det antas att han bryter sig loss från den 

kriminella livsstilen, (”efter det körde jag på och ordnade upp mitt liv”). 
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Utifrån citatet kan det nästan se ut som livshändelsen, att hamna på behandlingshem, utgjort en 

vändpunkt men när hänsyn tas till flera detaljer i livsberättelsen framträder fler livshändelser som 

kan ha en avgörande betydelse för hans livsbana. Så här fortsätter samtalet efter det förra citatet: 

  

”Sista gången jag var på behandlingshem hade jag lovat mig själv att ta tag i mitt liv och kämpa för att ta 

mig ur detta men det räckte inte för att bryta helt. För mig var det i alla fall en kombination med att jag 

fick en lösning och var redo att ta emot lösningen”. (IP1)  

 

Här blir även Laub & Sampsons (2003) iakttagelser från deras studier relevanta. Individen 

behöver vara mottaglig för de strukturella förutsättningarna, exempelvis vilja ta till sig den 

strukturella förutsättningen som erbjuds, för att en förändring ska kunna komma till stånd. 

Respondentens livsberättelse kan tolkas som uttryck för detta ställningstagande (”för mig var det 

i alla fall en kombination med att jag fick en lösning och var redo att ta emot lösningen”). Vid 

första anblick är det lätt att tro att behandlingshemmet utgjorde ”lösningen” som respondenten 

berättar om, men när jag frågar honom om vad som hände därefter var det inte 

behandlingshemmet i sig som gjorde att han upphörde med den kriminella livsstilen: 

  

”[…] Min terapeut sa att om jag ska kunna fortsätta vara nykter och drogfri måste jag hjälpa andra i 

liknande situation och uppmuntrade även mig att börja plugga till socialpedagog när han föreslog det 

började jag nästan direkt. Terapeuten trodde på mig och var inspirerande för att han kunde berätta att 

andra sidan var bra, att svennebanan livet var bra […] han hade varit nykter i många år och lyckades bygga 

upp så mycket, han fick mig att tänka till och vilja förändra mitt liv för att han förstod vad det hela 

handlade om”. (IP1) 

 

Även i IP1s livsberättelse framträder betydelsen av en terapeut för upphörandeprocessen. Det 

kan tänkas att terapin kan ha utgjort en vändpunkt, men det är inte alls säkert att respondenten 

skulle upphöra med den kriminella livsstilen efter enbart den händelsen. Strukturella faktorer är 

vändpunkter om de leder till att individen upphör med den kriminella livsstilen – annars är de 

inte det (Carlsson, 2014). För att söka reda på om terapin kan ha utgjort en vändpunkt tar jag 

hjälp av vändpunktens fem dimensioner, om terapin möjliggjorde samtliga av dessa förändringar 

är det att betrakta som att terapin utgjort en vändpunkt (a.a.):  

  

Vändpunktbegreppets första dimension handlar om att vändpunkten möjliggör en brytning från 

den tidigare livsstilen och att kunna lämna den bakom sig (Laub & Sampson, 2003; Maruna & 

Roy, 2007). Att respondenten påtalar att terapeuten ”fick mig att vilja förändra mitt liv”, kan 

tolkas som ett uttryck för detta. Andra dimensionen handlar om att vändpunkten tenderar att 

möjliggöra en investering i nya sociala relationer som erbjuder socialt stöd och uppmuntrar till 

utveckling (Laub & Sampson, 2003.). I respondentens livsberättelse kan det tolkas som att 

terapeuten uppmuntrar till utveckling (”föreslog att jag skulle hjälpa andra i liknande situation”) 

och (”uppmuntrade mig att påbörja en utbildning”) och (”han fick mig att vilja förändra mitt liv”) 

samt erbjuder socialt stöd, respondenten berättar att ”han trodde på mig”. Vändpunktens tredje 

dimension handlar om att den tenderar att möjliggöra att individen kan hamna under indirekt 

social kontroll (Laub & Sampson, 1993; 2003). Strukturella relationer kan fungera som indirekt 

social kontroll genom att individen håller sig från vissa beteende eftersom de inte anses 

önskvärda i den nya omgivningen (a.a.). I respondentens livsberättelse kan det tolkas som att 
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terapeuten fungerade som informell social kontroll, respondenten berättar att terapeuten anfört 

att ”för att kunna fortsätta vara nykter och drogfri måste du hjälpa andra i liknande situation”. 

Respondenten berättar att när terapeuten föreslog detta ”började jag nästan direkt”. Den fjärde 

dimensionen inbegriper att vändpunkten bidrar till förändringar i rutinaktiviteter som är mer 

centrerade kring ett konventionellt liv. Den femte dimensionen är att individen kan genomgå en 

identitetsförändring (Laub & Sampson, 2003). Dessa två verkar dock inte relevanta vad avser 

terapin, det verkar snarare vara de livshändelser som efterföljer denna livshändelse och som i sin 

tur innefattar dessa funktioner. I nästa avsnitt, ”att ha en meningsfull sysselsättning”, presenteras 

det fortsatta samtalet: 

5.3.1 Att ha en meningsfull sysselsättning 

 

” … successivt får jag ett erbjudande att jobba på en ideell förening och då började jag jobba med 

ungdomar som hamnat i kriminalitet […] kände att jag hade hittat min nish. I samband med det började 

jag att plugga […] utbildningen var nästan som en revansch det var häftigt liksom … det var verkligen ett 

jätteintresse hos mig man suger i sig all kunskap, läser böcker efter böcker. Men det var jätteupptagna 

dagar då för dels pluggade jag, samtidigt som jag jobbade med ungdomar och hjälpte de förändra sitt liv 

[…] ser det inte ens som ett arbete, det är ett engagemang för jag brinner verkligen för detta […] och så 

träffar jag (namn) på jobbet och vi är båda entreprenörer, vetgiriga och tycker om och är bra på att lösa 

problem. Vi båda brinner för att hjälpa andra att förändra sitt liv och så startar vi upp ett projekt ihop och 

därifrån var det bara att köra på […] Mitt arbete har stärkt mig mycket jag lever efter det, jobbar som 

coach och förebild varje dag … det är jättehäftigt att kunna vara den som hjälper andra som befinner sig 

där jag var en gång i tiden … vardagen är fylld med nya spännande utmaningar […]”. (IP1) 

 

 Vändpunkter refererar till väsentliga händelser och processer som har en avgörande betydelse, 

som omdirigerar livsbanan i någon riktning och möjliggör att individen påbörjar en ny livsbana 

(Laub & Sampson, 1993; Sampson & Laub, 1992). I respondentens livsberättelse går det att 

urskilja en process av olika livshändelser som kan ha haft en avgörande betydelse; hans terapeut 

som motiverar honom att börja hjälpa andra, han följer terapeutens råd och börjar arbeta med 

ungdomar och i samband med det påbörjar han en utbildning. Dessa händelser och processer 

verkar omdirigera livsbanan då han i samband med dessa händelser fann sitt intresse (”jag hade 

hittat min nish”). Han berättar även om träffen med (namn) och hur även denna livshändelse 

verkar haft en avgörande betydelse och kan tolkas som att han påbörjar en ny livsbana (”vi startar 

ett projekt ihop”). 

 

På strukturell nivå har forskning framhållit betydelsen av banden till det konventionella samhället 

i bemärkelsen anknytning till bland annat ett arbete eller en utbildning. Dessa 

samhällsinstitutioner har lyfts fram som viktiga för att individer framgångsrikt ska upphöra med 

den kriminella livsstilen. Forskning har däremot visat att det inte är arbetet eller utbildningen i sig 

som har betydelse för upphörandet med den kriminella livsstilen utan det är snarare den starka 

anknytningen och hängivenheten till ett arbete eller utbildning som är avgörande (Laub et al., 

2019; Devers, 2011). Betydelsen av banden till dessa samhällsinstitutioner gör sig framträdande i 

respondentens berättelse när han berättar vad arbetet och utbildningen betytt för honom (”hittat 

min nish”) och (”utbildningen var nästan som revansch”) samt ett uttalande som kan tolkas som 
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att det rör sig om en stark hängivenhet till arbetet (”jag ser det inte som arbete, det är ett 

engagemang”) och utbildningen (”ett jätteintresse hos mig, man suger i sig all kunskap”). 

Både arbetet och utbildningen blir här potentiella vändpunkter, båda dessa förde med sig;  

 

En möjlighet att bryta från den tidigare livsstilen och att kunna lämna den bakom sig (Laub & 

Sampson, 2003; Maruna & Roy, 2007). Denna dimension, och vändpunktsbegreppet i sin helhet, 

komplicerar dock saken ytterligare eftersom den riktar sig mot föreställningen att före detta 

kriminella vänder sig helt från sin tidigare livsstil – ingenting av det gamla antas längre betyda 

något. Men forskning visar att det förhåller sig snarare tvärtom (Carlsson, 2012). Carlsson (2013) 

har bland annat anfört att den yttersta behållningen inte består i att lämna allting bakom sig utan 

att hjälpa andra genomföra samma resa, till exempel genom att bli mentor och en förebild. 

Respondentens livsberättelse kan tjäna som ett gott exempel för Carlssons (2012, 2013) 

resonemang. Att upphöra med den kriminella livsstilen handlade inte i respondentens fall om att 

lämna allt det gamla bakom sig utan snarare att hjälpa andra i liknande situation att genomföra 

samma resa (”började hjälpa andra som befinner sig där jag var en gång i tiden”).  

 

Andra dimensionen handlar om att vändpunkten (arbetet) möjliggör att individen kan investera i 

nya sociala relationer som erbjuder socialt stöd och uppmuntrar till utveckling, bland annat nya 

konventionella relationer såsom bland annat en kollega (Laub & Sampson, 2003). Detta 

överensstämmer med respondentens livsberättelse han berättar om mötet med (namn) och att de 

finner saker gemensamt (”vi är båda entreprenörer, vetgiriga och tycker om att lösa problem”) 

och (”vi båda brinner för att hjälpa andra”) detta leder i sin tur till att den nya relationen 

uppmuntrar till utveckling (”vi startar ett projekt ihop”). 

 

Den tredje dimensionen handlar om att arbetet möjliggör att individen kan hamna under indirekt 

social kontroll; denna dimension belyser att arbetet kan fungera brottsavhållande, individen låter 

bli vissa saker och håller sig från vissa beteenden eftersom individen nu har någonting att förlora 

på att göra dem (Laub & Sampson, 1993, 2003), i sammanhanget är det att riskera att förlora 

arbetet. Respondentens arbete kan tänkas fungera som en indirekt social kontroll uttalanden som, 

(”mitt arbete har stärkt mig, jag lever efter det”) och (”jag jobbar som förebild varje dag”), kan 

tolkas som uttryck för detta. 

 

Den fjärde dimensionen handlar om att vändpunkten strukturerar individens rutinaktiviteter 

kring ett mer ”konventionellt” liv. Vändpunkten tenderar att ta upp individens tid och gör att 

större delen av tiden ägnas åt meningsfulla aktiviteter, samtidigt som den minskar tidsfönstret för 

illegala sådana (Laub & Sampson, 2003). I respondentens livsberättelse går det att urskilja hur 

arbetet och utbildningen möjliggjorde förändringar i rutinaktiviteter som var centrerade kring ett 

konventionellt liv (”jobbade med ungdomar och hjälpte de förändra sitt liv”) och större delen av 

tiden ägnas åt meningsfulla aktiviteter (”jag brinner verkligen för det”) och (”vardagen är fylld 

med nya spännande utmaningar”) och på utbildningen då respondenten berättar, ”man suger i sig 

all kunskap … läser böcker efter böcker”. Arbetet och utbildningen strukturerar hans 

rutinaktiviteter och tar upp en del av hans tid (”det var jätteupptagna dagar”) och (”dels pluggade 

jag, samtidigt som jag jobbade med ungdomar”).   
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Den femte och sista dimensionen handlar om att arbetet möjliggör att individen kan genomgå en 

identitetsförändring; denna dimension handlar om att individens sociala omvärld kan påverka 

dennes självbild. Mer konkret möjliggör vändpunkten att individen kan se sig själv på ett nytt sätt, 

i roller som främjar ett annat beteende eftersom den nya (sociala) rollen går stick i stäv med den 

sociala rollen som deltagare i brott (Laub & Sampson, 2003). I respondentens livsberättelse går 

det att urskilja någonting som kan tolkas som att vändpunkten påverkade respondentens självbild. 

Han talar i termer av att han ”är en entreprenör, vetgirig och är bra på att lösa problem”. Arbetet 

i sin tur för med sig en ny identitet (”en coach och en förebild”). Den nya sociala rollen, som 

coach och förebild, främjar ett nytt beteende (”hjälper ungdomar som är kriminella att förändra 

sitt liv”) och någonting som kan tolkas som att han övergett den gamla identiteten som kriminell 

(”… hjälper andra som befinner sig där jag var en gång i tiden”) och den nya (sociala) rollen, som 

coach för unga kriminella som försöker förändra sitt liv, går stick i stäv med rollen som deltagare 

i brott. 

 

Att även terapeuten kan ha haft en avgörande roll bör understrykas. Vissa händelser i livsbanan 

förblir onekligen viktiga men då mindre som definitiva vändpunkter och mer som insikter eller 

”knuffar” i anti-kriminell riktning (Carlsson, 2012). Händelsen i livsbanan, att respondenten 

träffade en terapeut som inspirerade honom, kan tänkas ha utgjort en viktig händelse men ingen 

definitiv vändpunkt utan snarare en insikt eller en ”knuff” i en anti-kriminell riktning, (”han fick 

mig att tänka till och vilja förändra mitt liv”) kan tolkas som ett uttryck för att den händelsen 

fungerade mer som en insikt eller en ”knuff” i anti-kriminell riktning 

  

Som framkom i intervjuundersökningen är anknytning till ett arbete och en utbildning, en 

terapeut som förstår och ”ser” en viktiga förändringsfaktorer. Hermeneutiskt kan detta förstås 

och tolkas som att strukturella förutsättningar utgör viktiga förändringsfaktorer.                  

6.0 Slutsats och diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka och tolka vilka individuella, sociala och 

strukturella faktorer som före detta kriminella lyfter fram som betydelsefulla för att upphöra 

med den kriminella livsstilen. Studien resulterade i 12 deltolkningar, tre deltolkningar på en 

högre nivå och slutligen en huvudtolkning. Sambanden kring tolkningarna kommer att 

redogöras i detta avsnitt och diskuteras i relation till tidigare forskning. De tolv 

deltolkningarna innefattade: egen vilja, motivation, förändrade värderingar angående brott, ålder och 

mognad (kognitiva förändringar), en konventionell partner, ett stöttande nätverk, bryta från det tidigare 

umgänget och ingå i nya (konventionella) sociala nätverk (socialt nätverk) och slutligen anknytning till 

ett arbete och en utbildning samt en terapeut (strukturella förutsättningar).                  

6.1 Kognitiva förändringar       

Tolkningen rörande kognitiva förändringar stämmer överens med tolkningen att förändra sina 

värderingar angående brott och en vilja till förändring, som resultatet visar framträder dessa genom en 
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uppsättning av olika processer bland annat ålder och mognad. Resultaten visar att respondenterna 

upplevde att viljan framträdde i övergången till vuxenlivet då flera sammankopplade förändringar 

sker bland annat mognad och förändrade tankemönster, i form av förändrade värderingar angående 

brott. Resultaten visade att i takt med stigande ålder tröttnade de flesta på den kriminella livsstilen 

och ”växte ur den”. Av resultaten framkommer bland annat hur den kriminella livsstilens 

innebörd förändras från att ha varit en resurs och statusgenererande till att i övergången till 

vuxenlivet inte längre betraktas som fördelaktig och där nackdelarna med livsstilen blir mer 

framträdande över tid, samtidigt blir det konventionella livets fördelar alltmer framträdande. 

Åtskilliga studier på forskningsområdet bekräftar detta; de flesta unga lagöverträdares kriminella 

livsstil upphör i enlighet med vad som kan beskrivas som en helt naturlig mognadsprocess, den 

mognad som följer med åldern och som har betydelse för upphörandet med den kriminella 

livsstilen kallas inom forskning för maturational reform (Laub & Sampson, 2001, 2003). 

Forskning har även visat att individer ”växer ur” den kriminella livsstilen eller ”tröttnar på den” 

(a.a.). 

I en studie av Decker et al., (2014) visade resultaten att majoriteten av de före detta 

gängmedlemmar som ingick i urvalet uppgav att de växte ur den kriminella livsstilen som en 

avgörande subjektiv faktor. 

 

Det bör särskilt betonas att en minskad brottslighet med ökad ålder kan tas som en indikator på 

att individer genomgår någon form av förändring i miljön, som verkar samvariera med ålder.  

Av resultaten framkom att under vuxenlivet blir andra sfärer av livet mer påtagliga, framförallt 

samhällets sociala institutioner som kanske mer än något annat definierar vuxenlivet: 

utbildning/arbete och samboförhållande. Mer konkret visade resultaten att anknytning till ett arbete 

och en utbildning, eller en konventionell partner som stöttar till en förändring, är nära sammanlänkade 

till individens vilja att lämna den kriminella livsstilen. Resultaten visade att en konventionell partner 

hade betydelse för en av respondenternas vilja och motivation till att lämna den kriminella livsstilen.  

Flertalet studier har funnit stöd för att en partner kan fungera som en vändpunkt, det vill säga 

faktorer som gör att individer upphör med den kriminella livsstilen (Laub et al., 2019; Savolainen, 

2009), vilket är i linje med mina resultat. Resultatet talar även för att en del av anledningen till att 

de upphör med den kriminella livsstilen beror på exponeringen för strukturella förutsättningar. I 

studien påpekades att kognitiva förändringar, bland annat viljan till förändring, inte är tillräckligt 

för att upphöra med den kriminella livsstilen utan det krävs även praktisk förberedelse för att 

kunna upphöra med den kriminella livsstilen i form av bland annat anknytning till ett arbete och en 

utbildning.  

 

I enlighet med mina resultat visar tidigare forskning att individens vilja att lämna den kriminella 

livsstilen kan ofta vara en nödvändig, inledande faktor men att den aldrig ensam är fullt tillräcklig, 

viljan behöver mötas av bland annat strukturella förutsättningar för att en varaktig förändring ska 

ske (LeBel et al., 2008).                              

6.2 Det sociala nätverket   

Det sociala nätverkets betydelse för att upphöra med den kriminella livsstilen speglas delvis i 

tolkningen rörande kognitiva förändringar. Studiens resultat indikerar på att det sociala nätverket i 

form av ett stöttande nätverk och ingå i ett konventionellt socialt nätverk är av vikt genom att bidra till 
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viljan till förändring och kan påverka individens motivation. En respondent angav betydelsen av ett 

stöttande nätverk i form av en partner som stöttar och uppmuntrar till en utveckling och som bidrog 

till en vilja att förändras, samtidigt som ett nytt (konventionellt) socialt nätverk underlättade 

upphörandeprocessen genom att bland annat möjliggöra en brytning från det kriminella umgänget. 

Resultaten antyder också hur anknytning till en konventionell partner och ett konventionellt socialt 

nätverk möjliggjorde förändrade värderingar angående brott eftersom det konventionella sociala nätverket 

upprätthöll andra värderingar. 

 

Det sociala nätverkets inverkan på den egna viljan beskrivs av en annan respondent; resultaten 

visade att tidigare försök till förändring och därmed en vilja att lämna inte kunnat realiseras på 

grund av omständigheter i omgivningen. Vidare framkom att en vilja att förändras var ensam inte 

tillräcklig om man förblir i samma umgängeskrets, här visade resultaten att det kunde handla om 

att behöva bryta från det kriminella umgänget för att möjliggöra en förändring. Snarlika resonemang 

har förts av tidigare forskning; Warr (1998) har anfört att betydelsefulla faktorer i omgivningen 

för att kunna upphöra med den kriminella livsstilen är bland annat att individen bryter upp från 

sitt tidigare umgänge och ingår i konventionella sociala nätverk, vilket ligger i linje med mina 

resultat.       

 

6.3 Strukturella förutsättningar     

Studiens resultat visar även hur tolkningen om kognitiva förändringar speglas i de strukturella 

förutsättningarna. Resultaten visar att stöd från en terapeut kan påverka individens motivation och 

vilja till förändring genom att bland annat förmedla hopp. En terapeut kan även fungera som stöd 

för att hitta alternativa vägar som kan förbättra deras situation. Av resultaten framgår att en 

terapeut varit bidragande till viljan att förändras genom att bland annat föreslå en lösning för att 

främja återintegrering – att börja hjälpa andra som befinner sig i liknande situation – som i sin tur 

bidrar till en anknytning till ett arbete. Vidare antyder resultaten att en terapeut bidrog till en 

motivation att påbörja en utbildning. Resultaten indikerar även att en terapeut kan fungera som ett 

stöttande nätverk, genom att bland annat förmedla hopp och uppmuntra till utveckling. I enlighet 

med mina resultat har tidigare forskning visat att individens motivation att upphöra med den 

kriminella livsstilen kan påverkas av hur omgivningen förhåller sig till individens ansträngningar. 

Det gäller främst de människor som den kriminelle på något sätt är beroende av, exempelvis en 

terapeut (Maruna et al., 2004). 

 

Mina resultat indikerar även att kognitiva förändringar kan behövas för att kunna upphöra med den 

kriminella livsstilen. I forskning har detta benämnts ”kognitiv transformation”, som handlar om 

den kognitiva omstruktureringen av den kriminelles bild av sig själv och den tidigare livsstilen, det 

vill säga att den kriminelle förändrar sina värderingar angående brott. Det har framhållits att en 

sådan kognitiv förändring kan behövas för att individer ska kunna upphöra med den kriminella 

livsstilen (Giordano et al., 2002). Mina resultat visar hur en respondent uttrycker att kognitiva 

processer, som omfattar bland annat rationaliseringar, attityder och föreställningar om den 

kriminella livsstilen, utgör ett hinder för att kunna upphöra med den kriminella livsstilen. 

Resultaten indikerar vikten av någonting som jag tolkade som ett uttryck för ”kognitiv 

transformation”, men att professionella behöver finnas till hands för att möjliggöra förändrat 
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tankemönster. I linje med Giordano et al., (2002) studie tyder mina resultat på att en kognitiv 

förändring utgör en viktig utgångspunkt för att kunna bryta med den kriminella livsstilen.  

 

Flertalet studier både i de anglosaxiska länderna och de nordiska länderna har studerat 

sociala/strukturella faktorer och betonat att dessa kan fungera som vändpunkter. Dessa är 

framförallt utbildning, arbete, äktenskap/partners och familjebildning (Laub et al., 2019; 

Savolainen, 2009; Skardhamar & Savolainen, 2014). Det är just dessa faktorer som i någon mån 

blivit empiriskt undersökta. Mina resultat visade dock att det är långt ifrån de enda tänkbara 

faktorerna som kan leda till att individer upphör med den kriminella livsstilen. Fler studier borde 

belysa vikten av professionella som också kan tänkas ha en avgörande betydelse för att en 

förändring ska kunna komma till stånd, istället för att lägga kraft på att studera faktorer som 

praktiker har liten möjlighet att påverka som exempelvis äktenskap och familjebildning.         

6.4 Huvudtolkning – skapa förutsättningar för att främja en 
återintegrering och återanpassning till samhället     

Det som krävs för att före detta kriminella ska kunna upphöra med den kriminella livsstilen är att 

det skapas förutsättningar för återintegrering och återanpassning i samhället. Verktygen som krävs för att 

detta ska ske finns i de kognitiva förändringar och på social- och strukturellnivå, det vill säga det 

sociala nätverket och strukturella förutsättningar. Det kan handla om att individen behöver 

utveckla en vilja till förändring och att individen förändrar sina värderingar angående brott. Den 

egna viljan till förändring är central men denna vilja kräver samtidigt sociala och strukturella 

förutsättningar för att kunna realisera en förändring. Det är viktigt att tänka på vilken typ av 

socialt stöd individen behöver, om inget nätverk finns bör praktiker kunna erbjuda något annat 

alternativ där individen kan få stöd i form av någon slags mentorskap och andra sociala nätverk. 

Det måste således finnas en länk mellan det omgivande samhället och individen. Snarare än att 

enbart försöka förändra människans tankesätt och fokusera på individens inneboende förmåga till 

att upphöra, sker en varaktig förändring genom att individen får en anknytning till samhällets 

sociala institutioner. Strukturella förutsättningar i form av ett arbete eller en utbildning, ett socialt 

nätverk, i kombination med stöd och verktyg för kognitiva förändringar ligger till grund för 

upphörandet med den kriminella livsstilen. 

 

Resultaten pekar mot vissa implikationer för praktiker varav två tycks vara av särskilt betydelse; 

först, det är svårare att upphöra med den kriminella livsstilen om individen inte får en anknytning 

till samhällsinstitutioner bland annat ett arbete och en utbildning. För det andra, för att kunna 

upphöra med den kriminella livsstilen är det av vikt att fokusera på kognitiva processer – det vill 

säga rationaliseringar, attityder och värderingar om sig själv och brott. Citat såsom ”behövde 

någon professionell som kunde spräcka hål på dessa illusioner” och ”min terapeut föreslog att jag 

skulle hjälpa andra i liknande situation” uttrycker behovet av samhälleliga åtgärder som fokuserar 

på just individens tankemönster och att praktiker ger stöd och verktyg för att gynna en 

återintegrering till samhället. En ”kognitiv transformation” kan behövas för att en förändring ska 

ske (Giordano et al., 2002), detta stödjer användningen av interventioner såsom kognitiv 

beteendeterapi och motiverande samtal.                                            
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7.0 Metodreflektion                                                                      

Det kan tänkas föreligga ett selektionsproblem som behöver tas i beaktan; trots att begreppet är 

taget ur den kvantitativa begreppslådan är det användbart för att förstå problemet ifråga. De som 

ingår i min studie är ett urval av individer som riskerar att systematiskt skilja sig från andra i något 

viktigt avseende (exempelvis att urvalet utgörs av skandinaviska män i medelåldern). Urvalet 

utgörs även av individer som ingår och arbetar i en organisation. Det kan alltså inte antas att de 

individer som kommit till tals i denna studie speglar den grupp som individerna representerar – 

detta i sig kan tänkas påverka studiens resultat (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012).  

 

Viktigt att ta i beaktan är även min förförståelse som kan tänkas påverkat studiens resultat. Enligt 

den hermeneutiska traditionen är det inte möjligt att förbise sin förförståelse utan all kunskap 

man erfar tolkas genom den (Thomassen, 2007). Jag har däremot varit medveten om 

förförståelsens påverkan genom att ha redovisat för den och inte låtit förförståelsen bli ett hinder 

för ny kunskap. Mina resultat skiljer sig från vad jag inledningsvis trodde att jag skulle komma 

fram till. Detta i sig visar att jag har varit öppen för nya intryck och ny kunskap, trots att jag har 

använt min förförståelse som utgångspunkt. Valet av hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats 

ser jag snarare som värdefull, förförståelsen som associeras till hermeneutik har varit till nytta i 

arbetet med analysen och tolkningen.                    

8.0 Förslag till vidare forskning                      

Att ålder hade en betydelse för upphörandeprocessen kan tänkas bero på att det är mer sannolikt 

att vändpunkter framträder just i övergången till vuxenlivet; det är exempelvis i den fasen man 

börjar arbeta, ingår i ett samboförhållande och genomgår liknande förändringar i andra domäner 

av livet. Med detta menar jag inte att ”vändpunkter” inte kan uppstå före övergången till 

vuxenlivet, men det kan tänkas delvis förklara varför åldern har en betydelse för 

upphörandeprocessen. Sedan kan det inte understrykas tillräckligt att det är svårt att veta om det 

är ålder och mognaden som kan ha haft en betydelse, männen som ingick i urvalet betonade alla 

att de fick en insikt om den kriminella livsstilens konsekvenser i övergången till vuxenlivet. 

Huruvida strukturella förutsättningar skulle kunna tänkas ha en inverkan på den kriminella 

livsstilen även under tidig tonår kan jag inte uttala mig om, metodologiskt har detta inte kunnat 

fastställas. Förslag på framtida forskning är att genomföra undersökningar med före detta 

kriminella i olika åldrar för att se vilka förändringsfaktorer som kan ha betydelse under olika 

åldrar. Att även undersöka den kriminella livsstilens upphörandeprocess ur ett intersektionellt 

perspektiv skulle vara av intresse för att se hur olika maktordningar ålder, kön, etnicitet kan 

påverka upphörandeprocessen. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  
 
Den här intervjun kommer att handla om dig och ditt liv. Den kommer att vara mycket öppen och fri i 
formen. Vi kommer att fråga dig lite om din utbildning, om yrke/arbete. Sedan kommer vi att prata om 
dina relationer i stort, och så kommer vi att prata om självreflektion. 
  
 
 
Utbildning 
Vad har du för utbildning? 
När utbildade du dig? 
Vad tyckte du om utbildningen? 
 
 
Yrke/arbete 
Vad har du arbetat som?  
Kan du beskriva din arbetssituation genom åren?  
Kan du berätta om ditt första jobb? 
  
Sociala relationer  
Har du haft kontakt med människor som har varit bra för dig?  
Kan du berätta om relationer som du har stärkt och på vilket sätt?  
Finns det några relationer som du har tagit avstånd ifrån/brutit med? Varför och hur bar du dig åt?  
Kan du berätta om relationer som har betytt mycket för dig? Vad har det varit för relation? 
Vad anser du är viktigt i en betydelsefull och gynnande relation? 
Har du barn? hur har de påverkat dig? 
Är du gift eller har varit gift och hur påverkade ett äktenskap dig? 
Utomstående relationers betydelse: erfarenheter av ”icke självvalda personer” som påverkat ditt liv. 
Myndighetspersoner, personal på institutioner. Exempel?   
 
Självreflektion 
Hur skulle du beskriva dig själv idag?  
Hur skulle du beskriva dig själv under tiden som kriminell? 
Hur tror du andra ser på dig/ skulle beskriva dig? 
Hur skulle du beskriva ditt tankemönster då, och hur beskriver du det idag? 
 
Avslutande frågor 
Är det något du vill tillägga? 
Något annat som varit viktigt för dig i ditt liv, som vi inte frågat om? 
Vad tyckte du om intervjun? 
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Bilaga 2  

 

Information om deltagande i examensarbete  
 
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
med min uppsats är att undersöka vilka faktorer och händelser som bidrar till att före detta 
kriminella upphör med den kriminella livsstilen. I examensarbetet genomförs intervjuer med före 
detta kriminella om deras upplevelser om upphörandet med den kriminella livsstilen. Intervjuerna 
spelas in och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det 
självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Avstår du från att delta kommer detta inte att påverka dig på något sätt. Dina 
personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 
dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 
ljudinspelningar som genomförs under intervjuerna. Examensarbetet redovisas i form av en 
uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett examenstillfälle på Stockholms universitet. 
Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras tillgänglig för allmänheten genom att 
publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har examinerats och godkänts och 
publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras 
eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som samlas in kommer att 
hanteras med konfidentialitet. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen 
genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt 
för mig. I rapporteringen av resultatet i form av examensuppsats på Stockholms universitet 
kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 
individer; namn på personer, platser, orter och så vidare kommer att ersättas med pseudonymer. 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig. 
Kontaktuppgifter: 
 
Simone Kuyumcuoglu, student. 
E-post: xxxxxx_xxxxxxx@hotmail.com 
Telefonnummer: XXX-XXXXXXX 
 
Thomas Öhlund, handledare. 
E-post: xxxxxx.xxxxxx@socarb.su.se 
Telefonnummer: XXX-XXXXXXX 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
 
 
Samtycke till deltagande i examensarbete   
  
Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i socialt 
arbete vid Stockholms universitet som genomförs av, Simone Kuyumcuoglu 
  
  
  
_______________________________              ________________________________    
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