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Abstract 

 

This thesis, titled “Change, choice and conditions”, is written by Lina Skantze and Bianca Zandén. The 

study explores the process in which individuals’ attempt to end their criminal career, focusing on the 

interplay between path of life, choices, and conditions. The method is qualitative, and the empirical 

material consists of interviews with four young adults that all have experience of criminality.  The 

empirical material is analyzed within a theoretical framework based on social construction, 

Antonovskys “Sense of coherence, SOC” and Giddens “Structuration theory” as well as existential 

philosophy. The authors suggest a theoretically and empirically based model illustrating the change 

process. 

The model, developed through abduction, suggests that the process in changing ones life radically 

includes a number of steps such as; distance to everyday life and its habits, existential choices, new 

conditions, reflection around former situations and experiences, formulating a life story, new habits 

and routines, new and/or re-established social relationships, orientation towards new goals and a 

sense of meaning in life, as well as hopes and ideas about the future. 

The authors conclude that there are no absolute turning points in the lives of the interviewees. 

Instead change happens in a complex process best described as incremental, consisting of small – 

and sometimes incoherent – steps. However, certain situations during the process are crucial and 

offer opportunity for fundamental existential choices. 

 

Search words: change, choice, condition, young adults, criminality, Unga KRIS, turning points. 
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TACK 

 

Ett stort tack till några personer som har hjälpt oss i vårt arbete.  

 

Våra intervjupersoner – tack för att ni har delat med er av era kunskaper och erfarenheter. Helt 

ovärderligt för oss.  

Kristian Jeppsen på Unga KRIS som förutom att bli intervjuad, tog emot oss och öppnade dörrar för 

oss.  

Ann Skantze som genom många diskussioner och stor kunskap om bland annat Giddens givit oss nya 

infallsvinklar och inte minst titeln till vår uppsats.  

Pelle Zandén som har fungerat som bollplank och korrekturläst vårt arbete.  

Tore Svendsen, vår handledare, som har kommit med kloka synpunkter och förslag.  

 

Utan er alla hade vår uppsats inte blivit vad den är idag.  
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Inledning 

Under senare tid har ungdomars kriminalitet diskuterats ivrigt i media. Artiklar om fenomen 

som huliganism, extremism och gängslagsmål har fått stort utrymme i dagstidningarna. 

Debatten tog fart i samband med att en 16-årig pojke misshandlades till döds på 

Kungsholmen i Stockholm. Frågor om hur man förebygger kriminalitet, om straff för brott, 

och om hur man framgångsrikt kan behandla unga kriminella har därigenom aktualiserats. 

Likaså har stort utrymme getts åt frågan om vad som orsakar kriminella handlingar – vem 

som är bär ansvaret och vari felen ligger. 

Vi som skrivit denna uppsats har saknat unga människors egen röst i debatten, individer som 

själva har erfarenhet av att begå kriminella handlingar. För oss har det varit angeläget att 

lyfta fram deras egna berättelser och att undersöka vad de själva uppfattat har varit till hjälp 

i en förändringsprocess bort från kriminalitet. Kriminalitet är ett ständigt aktuellt ämne och 

kan behandlas på ett flertal olika nivåer. Vår uppsats fokuserar på individen och dennes 

process i förhållande till sig själv och sin omgivning.  

Titeln på vårt arbete ”Väg, val och villkor” har vuxit fram under arbetets gång. Den anknyter 

till Giddens teorier om att individen är intentionell, gör sina egna val, men att dessa val 

begränsas av villkor som uppstår i samspelet med omvärlden, bland annat av 

förgivettaganden. ”Väg” är i detta sammanhang en metafor för individens levnadsbana, den 

form livet tar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsats övergripande fråga rör samspelet mellan väg, val och villkor, som det uppfattas hos 

ett antal individer med kriminella erfarenheter. Eftersom vi ser individens handlingar som 

beroende av dennes verklighetsuppfattning vill vi söka tränga in i några unga vuxnas egen 

syn på, och uppfattning om, vad som varit betydelsefullt för att en förändring skulle ske från 

kriminalitet till att leva ett icke-kriminellt liv. Genom att ta del av deras syn på villkoren de 

ställs inför, valen de gjort och vägen de gått hoppas vi kunna identifiera vad respondenterna 

uppfattar som avgörande i förändringsprocesser som leder bort från kriminalitet.  

Underfrågeställningarna kan formuleras som: 
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 Det kriminella livet; Hur beskriver respondenterna sina erfarenheter?  

 Att byta bana; Vad bidrog till att komma ifrån kriminaliteten och att gå 

vidare? 

 Ett liv utan kriminalitet; Hur tänker respondenterna idag, vad är viktigt nu? 

Hur ser framtiden ut? 

 Lärdomar; Vilka lärdomar kan dras av våra resultat med hänsyn till framtida 

socialt arbete? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Unga vuxna – killar och tjejer upp till ca. 35 års ålder.   

Vändpunkter – händelser, förlopp eller relationer som av den kriminelle eller omgivningen 

uppfattas som avgörande för en förändring som leder bort från kriminalitet. 

Förändring – när någon gör något, eller ser något, på ett nytt och annorlunda sätt. 

Reflexivitet – individens möjligheter till att ständigt omvärdera sin identitet i relation till 

samhället. (Giddens, 1997) 

Diskursiv medvetenhet – förmågan att sätta ord på sitt sätt att vara och kunna reflektera 

kritiskt över det. (Giddens, 1984) 

 

1.3 Bakgrund och anknytning till socialt arbete 

Vi anser att uppsatsens ämne är tydligt anknutet till socialt arbete. För den som utför socialt 

arbete inom områden som kriminalitet eller missbruk är det viktigt att förstå vilka faktorer 

som individer med kriminella erfarenheter själva ser som viktiga i processen bort från 

kriminalitet. Kunskapen kan vara en betydelsefull byggsten i behandling såväl som för 

bemötande. 

För att få kontakt med möjliga intervjupersoner vände vi oss till KRIS – Kriminellas Revansch I 

Samhället. KRIS är en ideell förening med syfte och mål att främja före detta kriminellas väg 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideell_f%C3%B6rening
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till ett liv utan brottslig verksamhet och utan missbruk. De aktiva i föreningen har nästan 

uteslutande egna erfarenhet av kriminella handlingar. Vi har valt att fokusera på den del av 

verksamheten som kallas Unga KRIS och som riktas till ungdomar. De som är verksamma där 

är själva unga vuxna med erfarenhet av kriminalitet.  

 

1.4 Avgränsning 

För att avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på individers förändringsprocesser. Detta 

innebär inte att vi bortsett från strukturella perspektiv då vi riktar uppmärksamhet mot 

samspelet mellan individ och omvärld. Orsaker till kriminalitet och straffrättsliga faktorer har 

vi valt att inte behandla. Vi har valt att inte ha ett genusperspektiv i vår forskning utan 

istället intervjuat individer efter deras val att medverka i studien.  Vi begränsar oss till att 

intervjua individer aktiva i unga KRIS då vi dels funnit det lättare att få tag på respondenter i  

denna grupp, dels då vi uppfattar att de hunnit med att reflektera mer över sin situation. 

Ungdomar som behandlas inom KRIS kan vara inne i en mer otrygg fas och eftersom vi gör 

dessa intervjuer för vår egen skull snarare än för respondenternas nytta vill vi inte tränga oss 

på individer i en känslig situation. Begreppet identitet är värt en egen uppsats – vi har valt 

att inte gå in i en djupare problematisering av begreppet.  

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Effekter av rehabilitering 

Som bakgrund till vårt arbete har vi sökt kunskap i tidigare forskning avseende vändpunkter 

och skyddsfaktorer som avses kunna ha betydelse för unga kriminellas återgång till ett liv 

utan kriminalitet. I en forskningsöversikt som Statens institutionsstyrelse utgav 1996 

behandlas bland annat frågan: ”Är det möjligt att rehabilitera kriminella ungdomar?” 

(Daleflod, 1996). Författaren för en diskussion om de allmänna uppfattningar som 

internationellt sett har rått i frågan under många år, framför allt den uppfattningen som har 

sitt ursprung i flera rapporter från 1970-talet som visade på att behandling av kriminella 

ungdomar inte bara var ineffektiv utan även kunde ha negativa konsekvenser. Denna 
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internationella forskning formade uppfattningen att rehabiliterande åtgärder inte fungerar 

för unga kriminella. Inställningen har diskuterats mycket fram och tillbaka genom åren och 

reviderades efter ett antal år från ”nothing works” till ”what works”. I Sverige har det sedan 

länge funnits en tydlig behandlingsambition. Behandlingsforskning och uppföljningsstatistik i 

Sverige har skett under mycket begränsade former, vilket innebär att det varit svårt att veta 

vad som fungerar och inte. Ett par utvärderingar har gjorts som visar på att återfallssiffrorna 

är mycket höga för unga kriminella som får vård och behandling. (Daleflod, 1996). 

 

2.2 Situationella val 

Sampson och Loeb (2003) har genomfört den mest långtgående studien i världen av 

kriminella personer och hur deras liv utvecklats över tid. Undersökningen bygger på 

omfattande datamaterial med över 400 personer som är födda på 1920- eller tidigt 1930-tal. 

Personerna har fått berätta om vad som utifrån deras perspektiv utgjort ”vändpunkter” i 

livet. Sampsons och Loebs forskning visar att människor under ett liv ställs inför många 

vändpunkter och förändringar. Livshändelser som äktenskap, militärtjänstgöring och arbeten 

kan ha en stabiliserande effekt och medföra att en person slutar att begå brott. Fortfarande 

vet samhällsvetenskapen och kriminologin för lite om dessa ”situationella val” som kan 

innebära vändpunkter, enligt Robert Sampson, som lite ironiskt säger att vad hans 

omfattande forskning visar är att förändring sker – ”shift happens in life”. (Alvant, 2007). 

 

2.3 Missbruk 

I artikeln ”Vad behöver tonåringar för att hitta rätt?” i DN den 7e december 2005 intervjuas 

forskarna Niklas Långström och Håkan Stattin av journalisten Gert Svensson (Långström & 

Stattin, 2005). Där sägs, att man inom barn- och ungdomspsykiatrin är överens om att de 

starkaste krafterna, både positiva och negativa, finns i barnens inre och i deras familjer. Vissa 

krafter drar dem neråt, andra drar dem uppåt. ”Mötet med en god människa kan förstås 

vara oerhört viktigt”, säger den svenska barnpsykiatrikern Niklas Långström. Det viktigaste är 

att få unga vuxna att sluta med droger. Den som lyckas bryta bandet med drogerna har en 
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chans att klara sig och reda upp livet. Men för de övriga är det väldigt svårt, säger Stattin. 

(Alvant, 2007). 

 

2.4 Mognad 

Även Chylicki (1992) ser droger som en grundläggande orsak till kriminalitet och utanförskap. 

Hans slutsats är att förekomsten av en nära relation till någon utanför den kriminella världen 

är av avgörande betydelse för upphörande av kriminella handlingar. En annan slutsats 

Chylicki drar är att social och psykisk mognad hos individen är en orsak till upphörande. 

Tidigare forskning, till exempel Glueck & Glueck  (1937), har visat att åldern är central och att 

förändringar i den riktning samhället önskar främst sker i 24-25 års åldern. Deras forskning 

ligger till grund för en teori de kallade ”maturing-out”, som innebär att åldern är den enda 

helt avgörande faktorn för upphörande. (s. 200).  Även Shovers (1985) menar att kriminella 

upphör med brott på grund av att de tröttnar på det slitsamma liv som brottslighet innebär. 

Chylicki (1992) menar dock att den biologiska åldern inte är avgörande utan att tidpunkten 

för mental mognad är individuell. Han beskriver förändringen från kriminalitet som en lång 

och komplicerad process jämställd med en mognadsprocess. I processen ingår ett antal 

valsituationer som ofta infinner sig hos unga vuxna, som beslut om familjeförhållanden, 

boende, försörjningssätt och så vidare. Inte helt oväntat drar Chylicki slutsatsen att individer 

som växt upp under bättre omständigheter har bättre chanser att avbryta sin kriminella 

bana än de som växt upp under sämre omständigheter.  

Som exempel på sämre omständigheter nämner han institutionalisering, drogmissbruk före 

16 års ålder, återkommande byte av bostadsort och dåliga familjerelationer. Som exempel 

på bättre förhållanden nämns relation till alternativa vuxna under uppväxten, och relationer 

till personer utanför (så väl som innanför) den kriminella kretsen. Rädslan att förlora 

relationen till personer utanför den kriminella kretsen kan vara en ors ak till att individen 

upphör med kriminella handlingar. Författaren drar slutsatsen att endast behandling som 

innebär skapandet av en nära relation mellan individen och socialisationsagenten kan vara 

till nytta. Straff och fängelsestraff kan bara ha en pos itiv effekt för de individer som har 

relationer utanför den kriminella kretsen. (Chylicki, 1992, s. 250).  
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2.5 Vad fungerar? 

Daleflod (1996) presenterar de femton viktigaste forskningsrönen vad gäller vård och 

behandling av unga kriminella. Vi vill lyfta fram dessa rön eftersom de har en direkt koppling 

till hur man enligt forskningen kan arbeta med unga kriminella.  

 Att arbeta förebyggande på ett tidigt stadium och framförallt med högriskungdomar såsom 

de barn som har ADHD eller beteendestörningar.  

 Att göra noggranna utredningar på varje ung individ som grund för en relevant och 

betydelsefull behandlingsplan. Individens behov måste vara i centrum eftersom alla individer 

är unika, oftast är de bakomliggande orsakerna multipla och komplexa. Det är vidare viktigt 

att den unge är involverad så långt det är möjligt för att skapa en motivation.  

 Gemensamt ställa upp rimliga mål och delmål på ett antal olika områden. Andrew och Bonta 

(1994) har på en empirisk grund sammanfattat ett antal olika lovande mål för denna typ av 

social problematik.  

 Att använda kognitiva metoder i arbetet med ungdomarna som inriktar sig på att förändra de 

attityder, värderingar och föreställningar som stödjer, rättfärdigar och vidmakthåller det 

asociala beteendet. Att utgå från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi har visat 

sig ha det överlägset bästa vetenskapliga stödet.  

 Att arbeta med familjen och nätverket till den unge. Engagera de människor som finns kring 

individen genom nätverksarbete och familjeterapi.  

 Satsa på undervisning och yrkesutbildning för de unga. För att kunna anpassa sig socialt till 

ett icke-kriminellt liv är det viktigt att fylla i de luckor som ungdomarna ofta har.  

 Till sist är det viktigt att hela tiden fortsätta att forska och utvärdera det arbete som görs 

med unga kriminella och hur samhället kan hjälpa dessa individer på ett bättre sätt.  

Efter att ha behandlat dessa punkter menar författaren att slutsatsen kan dras, nämligen att 

det lönar sig att rehabilitera. (Daleflod, 1996). 

 

2.6 Ungas perspektiv 

När vi sökt litteratur till vår uppsats har vi funnit det svårt att hitta forskning och 

undersökningar som utgår från ungdomarnas eget perspektiv. James Garbarino, som utgör 

ett undantag, använder sig i sin bok ”Pojkar som gått vilse”(2000) till stor del av intervjuer 
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som han har gjort med unga killar som är dömda för grova våldsbrott. Garbarino kommer 

genom sitt material fram till att man faktiskt kan förstå en fruktansvärd handling och låta bli 

att döma människan som begått den. Om man utgår från en grundläggande respekt för 

förövarens mänsklighet. Vad en person än gjort får man inte ”falla för frestelsen” att 

demonisera honom eller henne. Garbarino lägger in en extra dimension i arbetet med 

ungdomar som begår grova brott, den andliga, vilket ger hans resultat en delvis unik vinkel. 

Garbarino fokuserar i slutet av sin bok ”Pojkar som gått vilse” (2000) på vad man kan göra 

för att få de unga våldsverkarna på nya tankar, andra banor. Han beskriver tre principer som 

man bör arbeta efter för att en lyckad behandling ska komma till stånd för våldsamma killar. 

Den första är vikten av att skapa trygghet för killarna:  

/…/innan de vuxna har full  kontroll  över miljön, och kan garantera att pojkarna kan känna sig trygga 

inför andra pojkar och inför sig själva, kommer ingenting positivt att hända. (Garbarino, 2000, s 252)  

Den andra delen består i att skapa aktiviteter som syftar till att utveckla det moraliska 

omdömet, att försöka förändra pojkarnas tänkande när de överväger hur de ska agera i 

sociala situationer. Den sista delen handlar om att lära pojkarna att känna igen känslor och 

tecken hos dem själva som utlöser aggressivitet och vrede, för att sedan kunna använda 

tekniker att minska vreden och det våldsamma beteendet. Författaren betonar att 

ungdomar som behöver förändra ett aggressivt och kriminellt beteende själva måste vilja se 

en förändring för att det ska fungera. 

 

2.7 Den andliga dimensionen 

Ungdomar som har utsatts för ett trauma behöver en lugn och rofylld miljö för att fungera 

bättre, anser Garbarino (2000). Han hävdar att ett sätt att skapa lugn och ro kan vara att lära 

ut meditationstekniker.  

Många unga våldsverkare har varit misshandlade som barn, vilket ofta leder till 

överlevnadsstrategier som är självdestruktiva och/eller asociala. Här måste man som vuxen 

hjälpa killarna att bearbeta känslor som hör ihop med detta och få killarna att förstå att 

detta inte är ok, att det är olagligt. Om man har växt upp med våld och ser det som det 

normala är det givetvis svårare att se skillnad på rätt och fel.  
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Erfarenheter av tidigt trauma leder till att pojkar blir överkänsliga inför hot, och att de 

reagerar på hot genom att stänga av sina känslor.  Att stänga av och fly från smärtan blir en 

vanemässig reaktion. Pojkar som förutom ett trauma också har diagnosen ADHD blir en 

dubbel fara. När man arbetar med sådana ungdomar är det viktigt att förstå att en sådan 

ung man kan verka känslokall, men är i själva verket ett rov för mycket starka känslor  

(Garbarino, 2000, s 259).  

Vidare beskriver Garbarino (2000) att barn som har drabbats av ett trauma bryr sig inte om 

framtiden. Man bör i behandlingsarbetet med ungdomar satsa på aktiviteter som stimulerar 

framtidstro, till exempel att vårda saker såsom växter, djur eller sig själva.  

Ungdomar som har utsatts för våld hemma och i närmiljön utvecklar ofta nävrätten som 

princip, för att de inte litar på vuxnas förmåga och vilja att garantera trygghet och för att de 

upplever att de måste klara sig själva. Ungdomar som lever i en våldsam drogkultur eller 

varit yrkestjuvar har ofta en förvrängd materialism som ideal. Behovet av att odla 

värderingar som har kraft att tränga igenom den materialistiska kulturen är stort. Detta kan 

göras genom exempelvis läsning av god litteratur, andlighet och diskussioner kring normer 

och värderingar. (Garbarino, 2000). 

Garbarino (2000) diskuterar även den roll som meningsfullhet spelar; ungdomar som har 

blivit övergivna tycker ofta att livet är meningslöst. Känslan av en gemenskap är mycket 

viktig, liksom att ha en identitet – en negativ självbild är bättre än ingenting. Vilsna pojkar 

och flickor behöver skaffa sig nya modeller, som konkret kan visa dem hur de ska kunna bli 

nya människor. 

 

2.8 Tjejer 

I all tidigare forskning vi har gått igenom har det framkommit ytterst lite om specifikt tjejer 

som är kriminella. Vissa forskare och författare nämner detta men det är på intet sätt 

tillfredsställande. Detta är anledningen till att detta kapitel framförallt har varit fokuserat på 

unga killar som är kriminella. Vi tror dock att man i flera fall kan applicera samma ors aker 

och verkan på tjejer som lever ett kriminellt liv.   
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2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen har vi behandlat en rad olika aspekter på kriminalitet och vägen till 

ett liv utan kriminalitet. Inledningsvis redogör vi för en rapport som Statens 

institutionsstyrelse utgav 1996 som behandlar frågan ”Är det möjligt att rehabilitera 

kriminella ungdomar?”, författarens slutsats är att det går men återfallssiffrorna är mycket 

höga (Daleflod, 1996).  Rapporten presenterar vidare ett antal olika forskningsrön som rör 

behandling av unga kriminella. Samson och Loeb (2003) har forskat om kriminella personers 

utveckling över tid och kommit fram till att människor ställs inför en rad val under sitt liv.  

Dessa val och livshändelser kan ha en stabiliserande verkan för individer med kriminell 

bakgrund. Forskarna Håkan Stattin och Niklas Långström menar att den viktigaste faktorn för 

att bryta och stävja ungdomskriminalitet är att motivera individer till att upphöra med 

droganvändning (Svensson, 2005). Även Chylicki (1992) anser att upphörandet av 

droganvändning är en av de viktigaste faktorerna för att gå ifrån det kriminella livet. Han 

menar vidare att nära relationer med individer utanför den kriminella världen är mycket 

viktiga liksom en individs sociala och psykiska mognad vilket sker i olika åldrar för olika 

människor, han menar att avbrottet från kriminalitet kan jämföras med en mognadsprocess, 

men är mycket längre.   

Eftersom vår uppsats skrivs med hjälp av de ungas egna röster tycker vi att det är viktigt att 

lyfta fram forskning som behandlar ungas eget perspektiv på kriminalitet, vilket Garbarino 

gör i sin bok ”Pojkar som går vilse” (2000). Som titeln antyder rör den mesta forskning vi 

tagit del av killar och inte tjejer. Garbarino tar i sin bok upp ytterligare en aspekt av 

uppbrottet från den kriminella världen, nämligen den andliga dimensionen. Vikten av att 

fylla ut tomrummet som skapas efter att ha förlorat den funktion man en gång haft genom 

den kriminella banan och fylla livet med en ny mening (Garbarino, 2000).    

 

3 Teoretiska perspektiv 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie utgår från social konstruktion som ett övergripande teoretiskt perspektiv. Inom 

ramen för social konstruktion ser man på individen som delaktig i skapandet av sin 
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verklighet. Skapandet sker genom interaktioner mellan människor och verkligheten formas  

av språk och handlingar. Språk ses som en förutsättning för kognitiva processer; att tala är 

en form av social handling. (Berger & Luckmann 1979, Gergen 2001, Burr 1995) Människans 

lärande sker genom kommunikation och genom sociala relationer. Individen som aktör 

existerar i – och är beroende av – ett sammanhang av historik, kultur och normer. Att utgå 

från social konstruktion innebär, för oss, att se individerna som delaktiga i utformningen av 

sin tillvaro inom ramarna för omgivningens villkor och förgivettaganden. Vi uppfattar att 

existensialismen, Antonovskys Känsla av Sammanhang, och Giddens strukturationsteori 

ligger i linje med denna utgångspunkt samtidigt som de kompletterar varandra på ett, för vår 

analys, fruktbart sätt. I det följande beskriver vi dessa perspektiv kortfattat för att sedan, i en 

modell, åskådliggöra hur vi ser att de tillsammans kan beskriva aspekter av en 

förändringsprocess. 

 

3.2 Existentialismen  

I vår forskningsprocess bär vi med oss ett existentialistiskt perspektiv. Detta innebär att vi  

betraktar individen som intentionell, det vill säga att individen har en förmåga att handla 

med ett visst mål i tankarna som rör hur framtiden ska vara. ”Individens förflutna är 

betydelsefullt i den meningen att människans tolkning av den egna historien, och agerande i  

framtiden, ger meningen åt individernas liv.” (Payne, 2002, s 258) Att människan har det 

fulla ansvaret för sina handlingar är en viktig del av den existentialistiska etiken. Inom 

frihetens ramar har individen ett ansvar för att skapa sig själv. Friheten utgör både en 

befrielse och en börda. (Payne, 2002)  

Den existentialistiska filosofin handlar om hur människor upplever meningen med det 

faktum att de har en existens och att de lever. Centralt är att individer har förmågan att få 

kontroll över sina liv, och att individen själv förändrar de idéer som påverkar hur de lever. 

Människan är med en existentialistisk utgångspunkt både ett subjekt och ett objekt, det vill 

säga att hon både påverkar och påverkas av omgivningen. (Payne, 2002) 

Genom valet av livsprojekt skapas en mening i individens liv. För individer som tar avstånd 

från sitt förflutna innebär detta en stor utmaning, ett sökande efter andra för honom eller 

henne meningsfulla sysselsättningar och mål. Denna potential att finna mål och mening finns 
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hos alla individer så länge de inte lever i ond tro, det vill säga att individen flyr från friheten 

och ansvaret för denna till förmån för en falsk känsla av stabilitet som i sin tur bygger på en 

acceptans av rigida sociala begränsningar. (May, 2005) 

 

3.3 Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovskys forskning rör vad det är som gör att människan blir och förblir frisk trots 

att hon utsätts för stora yttre påfrestningar. Han har ett salutogent perspektiv på människan, 

där han söker de hälsobringande faktorernas ursprung. En fråga Antonovsky ställde sig var 

varför vissa människor inte bara klarar fysiska och psykiska påfrestningar bättre, utan också 

på längre sikt blir starkare av dessa händelser eller prövningar. Antonovskys svar på den 

salutogena frågeställningen en Känsla Av SAMmanhang (KASAM). (Antonovsky, 1987)  

I det Antonovsky benämner som ”känsla av sammanhang” finns tre centrala komponenter; 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Antonovskys egen definition av begreppet är: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i  vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit ti ll  att de stimuli som härrör från ens i nre 

och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för 

att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är 

utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky, 1987, s 46)  

Begreppet begriplighet – syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässigt fattbara. Ett konkret exempel på begriplighet är hur en individ 

uppfattar information som de ska ta emot, en förmåga att bedöma verkligheten.  

Begreppet hanterbarhet handlar om en individs förmåga att, med de resurser som står till 

förfogande, möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Har en person 

en hög känsla av hanterbarhet kommer han eller hon inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist.  

Begreppet meningsfullhet beskriver vikten av att vara delaktig och känna engagemang, 

KASAM begreppets motivationskomponent. Om en person känner me ningsfullhet, upplever 

han/hon ett engagemang, att nånting betyder något för dem. Begreppet innebär en 
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känslomässig aspekt av känslan av sammanhang, till skillnad från de ovanstående 

komponenterna som är mer kognitiva till sin natur.  

Antonovsky diskuterar dessa begrepps relation till varandra. Han menar att 

meningsfullheten är den viktigaste komponenten eftersom den innebär drivkraft och 

motivation.  

Att en människa har en hög känsla av sammanhang behöver inte innebära att allt i livet är 

begripligt, hanterbart och meningsfullt, men en förutsättning för hälsa är att det finns 

livsområden som personen upplever är viktiga. Exempel på områden som är viktiga är 

individens känslor, nära interpersonella relationer, huvudsakliga sysselsättning och 

existentiella teman. Självbestämmande och delaktighet är viktiga komponenter för att 

individen ska handla, vara ett subjekt istället för ett objekt. Antonovsky menar att en känsla 

av sammanhang är något som kan utvecklas hos människan under ett helt liv. (Antonovsky, 

1987). 

 

3.4 Strukturations teori 

Samskapande 

Vår studie utgår ifrån att samspelet mellan aktörerna – individer som tidigare begått 

kriminella handlingar – och deras omgivning, är socialt konstruerat och ständigt 

rekonstrueras genom kommunikation. Vi har funnit att  Giddens teorier utgör en spännande 

och potentiellt fruktbar utgångspunkt. Han vill genom sin ”Structuration theory” betona vad 

han kallar ”the active flow of social life”. Det sociala livet skall inte ses som ”samhället där 

ute” eller som en produkt av ”individen här”, utan som en serie av pågående aktiviteter och 

handlingar som människor utför och som samtidigt skapar större institutioner. Giddens 

sätter idén om återkommande sociala handlingar i centrum för vad social vetenskap handlar 

om, snarare än att börja med individen eller att börja med samhället.  (Giddens, 1998, s. 76) 

De sociala omständigheterna är inte åtskilda från det personliga livet. De kan inte enbart betraktas som 

en yttre miljö i förhållande till  det personliga. När individerna brottas med intima problem, bidrar de 

aktivt till  att rekonstruera den värld av sociala aktiviteter som omger dem. (a.a., 1997, s.21) 
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Reflexivitet beskriver hur individen bygger upp berättelsen om sig själv – sin identitet – i 

relation till omvärlden och samhället. Omvärlden reflekteras i individen och sättet på vilket 

individen utvecklar sin berättelse – och handlar utifrån den – detta reflekteras i sin tur 

tillbaka till omvärlden vilken därmed förändras. Med andra ord utformas vår tillvaro i en 

samskapande process, ett flöde, mellan individ och samhälle, mellan den egna berättelsen, 

sammanhanget och strukturen. Våra liv är dessutom reflexivt orienterade kring en ström av 

sociala och psykologiska informationer om möjliga liv, som utgör material för våra 

individuella valmöjligheter. Frågan ”Hur ska jag leva?” besvaras med dagliga beslut om hur vi  

handlar. (a.a., 1997, s.24). 

Struktur 

Strukturer, anser Giddens, skapas genom vad människor gör – genom handlingar. Samhällets 

strukturella egenskaper och sociala system är reella egenskaper men samtidigt har de ingen 

fysisk existens. De är reella egenskaper i den meningen att de är beroende av rutin hos 

människors handlingar. Det betyder inte att de är vaga eller lättföränderliga, tvärt om kan de 

vara väldigt fasta och starka (a.a., 1998, s. 77).  

Hur individer, i vårt fall respondenterna, talar om relationer och samspel är en viktig ledtråd 

till att förstå hur de hanterat sin situation och valt att handla. Som aktörer i en process är de 

bundna av ett antal förutsättningar, deras kommunikation och interaktioner är formade av, 

och strukturerade genom, existerande och institutionaliserade perspektiv. Individer är inte 

bara mottagare av en redan konstruerad verklighet men är också intentionella och tolkande 

agenter i konstruktionen. (Giddens, 1984) 

Giddens (1984) understryker att individer i en given situation har en praktisk kunskap. Den 

praktiska medvetenheten rymmer sådant som vi tar för givet, handlingar i vardagen som vi 

bara är utan att riktigt sätta ord på dem eller reflektera över dem. Denna kunskap handlar 

om praktiska tillvägagångssätt och sätt att säga saker i en viss given situation. Detta är 

grunden till rutiner, hur saker görs utan att något behöver sägas, utan att de behöver 

synliggöras eller medvetet reflekteras över. Vi vet var gränserna går, vet hur vi ska handla 

och hur vi inte ska handla. Giddens ser detta som en fälla, eftersom det inte finns någon 

reflektiv distans avseende begrepp, kategorier, konventioner och institutionaliserade vanor 

– vi är inbäddade i en social kultur.  
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Diskursivitet 

Giddens (1984) talar även om en diskursiv medvetenhet, som innebär att man sätter ord på 

sitt sätt att vara och kan reflektera kritiskt över det. Detta kräver att individen har en viss 

distans till vardagens handlingar.  

Begreppet diskursiv innebär att människan skapar berättelser av sina erfarenheter, och att 

individens valmöjligheter eller valfrihet skapas genom att man sätter ord på sina 

erfarenheter, en process som också bidrar till att skapa mening och se sammanhang . 

Giddens teorier angränsar här till Antonovskys teori om hur en känsla av mening och 

sammanhang skapas genom en individs berättande.  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att individen är intentionell, tolkande och väljande med gör 

detta inom ramen för sina förgivettaganden och den praktiska kunskapen, dels beroende av 

den struktur som han eller hon existerar inom. Denna struktur innehåller vissa villkor som 

kan vara både begränsande och möjliggörande. Individen är inte helt styrd men inte heller 

helt väljande, på frihetens sida finns en grad av tolkning och möjligheter till reflektion av 

egna omständigheter och omvärldens villkor, av konstruktioner som rör omvärlden, 

individen själv och relationer. Förändringsprocesser kan innebära att individen genom 

reflektion ser omvärlden och sitt eget själv på ett nytt sätt, från ett nytt perspektiv.  

 

3.5 Sammanfattande diskussion kring de valda teorierna 

När vi har valt teorier till vår uppsats har vår målsättning varit att de ska belysa vårt 

forskningsområde från olika perspektiv. En slutsats vi dragit utifrån vårt teoretiska ramverk  

är att vi skall sträva efter att i största möjliga mån förstå hur våra respondenter ser på 

omvärlden, på de villkor de ställs inför och på sina egna möjligheter till egna val. Vi söker 

identifiera vad de upplevt som gjort att de fått syn på nya möjligheter och börjat handla på 

ett nytt sätt. Vi har alltså som mål att undersöka förändringen från kriminalitet till ett liv utan 

kriminella handlingar. Denna målsättning har konsekvenser för vilka intervjufrågor vi ställer 

och vilka metoder vi använder i vår forskningsprocess .  



 19 

Vår ambition är att skapa en bild av samspelet mellan väg, val och villkor som 

respondenterna beskriver det. Genom att sätta individernas berättelser i en teoretisk 

kontext hoppas vi kunna bidra till begriplighet och hanterbarhet av förändringsprocessen. 

Figur 1 illustrerar hur vi uppfattar att de olika teorierna går i – och kompletterar – varandra. 

Fig. 1: Samskapande förändringsprocess i teorin

Individens historik:
Erfarenheter, 

upplevelser, vanor 
och rutiner, villkor, 

handlingar, och 
praktisk kunskap …

•Interaktion
•Berättande
•Reflexion
•Tolkande
•Spegling

Val Framtid
Mening 
& Mål

Existensialism: 
”Tolkning av den 

egna historien  ger 
mening åt livet”

Giddens: ”Vi är 
inbäddade i social 

kultur”

Existensialism: 
”Individens handlingar 
styrs av de mål vi har 

för framtiden”

Giddens & 
Existensialism:

Individen är ansvarig
för sina val, 

valfriheten begränsas 
av villkor och 

förutsättningar.

Giddens diskursivitet: 
”mening och val-

möjligheter skapas genom 
berättande”

Antonovsky:
” Om individen känner 

meningsfullhet upplever 
han/hon ett engagemang 

vilket skapar motivation och 
drivkraft ”

 

Processen, som snarast ska ses som cirkulär sin linjära utformning till trots, tar sin början i  

individens livssituation innan en förändring skett (hypotetiskt sett, eftersom förändringar 

naturligtvis ständigt sker). Situationen präglas av fasta och starka strukturer och sociala 

system som utgörs av vanor och rutiner, villkor och förutsättningar. Eftersom vi är inbäddade 

i social kultur är det svårt att skapa en kritisk distans, vilket Giddens hävdar krävs för att 

ifrågasätta och förändra den befintliga situationen. 

Sett från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi lärt oss att leva som vi gör genom 

sociala relationer och kommunikation. Giddens samskapande process talar också för att det 

är genom kommunikation och sociala relationer som vi kan förändra våra liv. Genom 

gemensam reflektion, eller Giddens begrepp reflexivitet, kan vi skapa möjligheter att – i 

interaktion med andra – bygga upp berättelser om oss själva och se oss själva på ett nytt 
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sätt. Berättandet kan i sin tur skapa en upplevelse av begriplighet och mening i enlighet med 

Antonovskys teori om Känsla av sammanhang. Upplevelse av mening utgör en viktig drivkraft 

i processen att göra intentionella val, samt attutforma och uppfylla sina mål. 

Berättande och interaktion ger också utrymme för en ström av information om vad Giddens 

kallar ”möjliga liv”.  Detta informationsflöde beskriver möjligheter som kan bidra till att 

individen uppfattar sin framtid som hanterbar, ett annat viktigt begrepp i Antonovskys teori. 

Denna del av processen kan generera mål (i form av framtida möjligheter) och mening (i 

form av delaktighet och engagemang) som i sin tur styr individens val och ligger till grund för 

intentionella handlingar, vilket är en viktig del av Giddens teori och tillika av den 

existentialistiska filosofin. 

Det är intressant att notera att Antnovskys Känsla av sammanhang tycks utgöra något som 

kan genereras av Giddens interaktiva och reflexiva process. Antonovskys teori kan sägas vara 

statisk i den mening att den saknar indikationer avseende hur en känsla av sammanhang, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan skapas. Då våra respondenter har gjort en 

nyorientering i livet när de valt att avstå från kriminella handlingar är vi intresserade både av 

att undersöka betydelsen av att finna nya sammanhang, men även av vilka metoder de 

använt sig av – och haft nytta av – i sin förändringsprocess. 

 

4 Metod 

Vi har genomfört fyra kvalitativa djupintervjuer med unga vuxna som har erfarenheter av 

men valt bort kriminalitet. Trots att vi utfört relativt få intervjuer har vi fått fram ett 

omfattande material vilket vi analyserat genom meningskoncentrering. Metoden innebär att 

vi i flera steg identifierat vad vi uppfattar som de centrala budskapen i intervjupersonernas 

berättelser. 

Enligt Backman (1998) syftar kapitlet metod till att en utomstående ska kunna följa 

författarnas arbete med uppsatsen och sedan kontrollera resultaten. Nedan beskriver vi hur 

vi gått tillväga under vårt arbete. Avsnittet berör vårt sätt att besvara forskningsfrågan. I ett 

tidigare avsnitt har vi beskrivit vår forskningsprocess. 
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Vi har använt oss av abduktion, vilket innebär att vi i vårt arbete rör oss mellan teori och 

empiri och att vår förståelse därmed successivt vuxit fram. Abduktion går ut på att 

med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna teoretiska mönster 
eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga skulle begripliggöra de empiriskt induktiva 
mönster eller ytstrukturer vilka påträffats – eller snarare framgått genom tolkning – i ett 

enskilt fall. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s.44) 

Vi har alltså haft som syfte att identifiera mönster i vårt empiriska material. Detta har skett 

med hjälp av de teorier vi valt att använda. De mönster vi identifierat har i sin tur påverkat 

hur vi använt teorierna.  

Vidare har vi gjort en kvalitativ undersökning. Valet av den kvalitativa metoden har styrts av 

undersökningens syfte och problemställning. Vi skriver med hänsyn till intervjupersonernas 

perspektiv och vi vill ta reda på deras upplevelsevärld och hennes eller hans relation till 

denna (Olsson & Sörensen, 2001, s 80). Intervjupersonernas upplevelser av hur och varför 

han eller hon idag lever ett liv utan kriminella handlingar är i fokus. Att samla in data genom 

intervjuer föll sig naturligt eftersom vi strävat efter att få tillgång till intervjupersonernas 

upplevda verklighet. Vi har valt att utföra enskilda intervjuer dels på grund av att vårt ämne 

kan vara känsligt, dels för att intervjupersonerna annars skulle kunna påverka varandra till 

att svara på ett annorlunda sätt. Vi tror vidare att enskilda intervjuer bidrar till ett större 

djup i materialet då ett samtal mellan två parter kan bli mer förtroligt än exempelvis samtal i 

en fokusgrupp.  

 

4.1 Informationsinsamling 

Inom kvalitativ forskningsmetod talar man om informationsinsamling och inte om 

datainsamling vilket man gör inom den kvantitativa forskningen (Olsson & Sörensen, 2001, s. 

34). Det empiriska materialet i denna uppsats bygger på intervjuer vi har gjort med aktiva 

inom organisationen KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Bidragande material är även den 

kunskap vi har fått under vår utbildning på socialhögskolan, liksom de iakttagelser vi har 

gjort på våra respektive arbeten på fältet. Förutom intervjupersonernas och våra egna 

upplevelser har vi gjort en litteratursökning på Socialhögskolans bibliotek. Vi använde oss av 

sökorden; ungas perspektiv, salutogent perspektiv, kriminalitet och vändpunkter. Vi 

kombinerade dessa sökord på olika sätt. När vi väl fick tag på relevant litteratur var det lätt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Empiri
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att söka vidare genom andra författares referenslistor. Förutom litteratursökning i 

biblioteket sökte vi också på sökmotorn www.google.se på Internet.  

4.2 Tillvägagångssätt  

Vi kontaktade först KRIS via e-mail och telefon. En representant erbjöd oss att komma till ett 

morgonmöte för att presentera oss. Väl där samtalade vi kort med några av de aktiva inom 

unga KRIS. Vår initiala idé var att intervjua ungdomar om deras syn på ”vändpunkter”.  I vår 

förförståelse ingick uppfattningen att det fanns tydliga vändpunkter som gör att en individ 

ändrar riktning i livet.  En av personerna vi mötte på KRIS beskrev en helt annan bild: ”Som 

ung flyter man än hit och än dit utan någon tydlig riktning”. Under en period på ett 

behandlingshem kan man bestämma sig för att ändra sitt liv, men väl ute bland kompisarna 

igen känns det inte så farligt att fortsätta som man gjort tidigare. ”I den åldern vet man inte 

själv, saker ändras från dag till dag.” Det finns inte några absoluta vändpunkter, menade 

hon.  

Detta fick oss att omformulera vår tänkta forskningsfråga och fokusera på processer istället 

för enskilda händelser. Vi var uppenbart inte ensamma om att vår idé: ”Ni är inte de enda 

som springer här och letar efter ungas egna berättelser!” Denna upplysning fick oss att välja 

andra perspektiv än det narrativa och istället arbeta mer med tolkning och analys utifrån 

våra valda teoretiska perspektiv. 

Vi hade planerat att be KRIS om hjälp att kontakta möjliga respondenter bland de ungdomar 

de arbetade med. Detta visade sig svårt eftersom ”ungdomarna är ofta hos oss en kort 

period innan de åker vidare till institutioner.” Dessutom belyste KRIS medarbetare att 

ungdomarna de riktar sig till befinner sig i utsatta situationer och eventuellt inte gynnas av 

att bli intervjuade. Vi erbjöds intervjua de aktiva inom KRIS istället, ett erbjudande som vi 

tacksamt tog emot – inte minst på grund av att personerna vi mötte vid vårt första besök 

hade mycket att berätta och gav intryck av att ha reflekterat över sina egna liv och 

erfarenheter. 

Sammanfattningsvis påverkades vår forskningsprocess i hög grad av vårt första möte på 

KRIS, då vi blev på det klara med att det vore bättre att vi intervjuade personer aktiva inom 

KRIS än att be dem hänvisa oss vidare. Vi blev också på det klara med att vi snarare skulle 

komma att undersöka komplexa förändringsprocesser än att identifiera tydliga vändpunkter, 
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och att vi skulle lägga tyngdpunkten på tolkning och analys snarare än berättande och 

berättelser. 

 

4.3 Urval 

Våra intervjupersoner är alla på ett eller annat sätt aktiva inom Unga KRIS och har genom 

organisationen fått hjälp att bryta sin kriminella bana. Samtliga intervjupersoner valde att ha 

kontakt med oss genom att delta i intervjuerna och de är mer eller mindre vana att tala  om 

sig själva och sina erfarenheter. Urvalet är därmed strategiskt och inte slumpmässigt. Vi är 

medvetna om att detta kan påverka vårt resultat och att vi inte kan dra generaliserande 

slutsatser om alla som valt att upphöra med kriminella handlingar. Vår målsättning är att 

förstå samspelet mellan väg, val och villkor hos intervjupersonerna, inte att få fram 

statistiskt generella data. Vår kontakt på Unga KRIS hjälpte oss att komma i kontakt med 

andra intervjupersoner och han påverkade därför i hög grad det urval som gjordes, vilket 

baserades på tillgänglighet. Eftersom vi vill ha en närhet till undersökningsproblemet har vi  

strävat efter en närhet och öppen interaktion med våra intervjupersoner (Olsson & 

Sörensen, 2001, s 15).    

 

4.4 Intervjuer och transkribering 

Innan vi genomförde våra intervjuer studerade vi Kvales kvalifikationskriterier (Kvale, 1997, s 

138) för att få en struktur vi kunde använda oss av i mötet med intervjupersonerna. Vi 

utformade vår intervjuguide utefter olika teman som besvarar frågeställningarna. Vi tänkte 

också medvetet på att frågorna skulle vara utformade på ett öppet sätt och – i så hög grad 

som möjligt – utan värderingar. Det var vidare viktigt för oss att intervjupersonerna skulle 

känna att de själva kunde vara med att påverka samtalets riktning. Innan vi påbörjade våra 

intervjuer och skapade vår intervjuguide var vi på KRIS och träffade personer där som gav 

oss uppslag och idéer om hur vi skulle kunna vinkla vår uppsats. Grundinställningen hos oss 

var ”Vad tycker ni att det skulle vara intressant för oss att skriva om? Vad skulle ni vilja 

förmedla vidare?” Intervjupersonerna fick också ta del av intervjuguiden innan intervjun tog 

sin början.  

Vi hade till en början bestämt oss för att göra fem djupintervjuer. Vi ville inte pressa våra 
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intervjupersoner till att delta och valde efter upprepade försök att komma i kontakt med den 

sista intervjupersonen att nöja oss med fyra omfattande intervjuer. Vi gjorde tillsammans 

med vår handledare den bedömningen att vi hade tillräckligt med material från de intervjuer 

vi redan gjort när vi hade svårigheter att komma i kontakt med vår sista intervjuperson. 

Självklart hade det varit att föredra de antal intervjuer vi från börjat hade planerat. Ju mer 

material vi har till grund för vår uppsats desto mer reliabilitet finns i de modeller vi skapat 

och de resultat vi kommit fram till. Situationen var inte ultimat men vi kän de att det blev för 

kort om tid för både oss och vår kontaktperson på KRIS att finna nya intervjupersoner så sent 

under arbetets gång.  

Både intervjuaren och bisittaren var uppmärksamma på vad som sades och kunde genom 

intervjun tolka uttalanden från intervjupersonen, för att följa upp svaren på frågorna och 

känna av känsloyttringar. Intervjuerna genomfördes i KRIS lokaler på Tjärhovsgatan på 

Södermalm i Stockholm.  Den första intervjun vi gjorde var under halvstrukturerade former 

och spelades inte in. Detta berodde på att intervjun kom spontant då vi diskuterade Unga 

KRIS arbete. Vi tog vid detta tillfälle anteckningar och skrev direkt efter intervjun ner 

samtalet. Efter detta fick den intervjuade läsa igenom utskriften för att bekräfta om det 

skrivna stämde med hans bild av vad som sagts.  

Övriga intervjuer spelades in på en mp3-spelare och transkriberingen gjordes av båda 

författarna i direkt anslutning till intervjutillfällena. Detaljnivån är hög och endast små 

redigeringar av personernas uttalanden är gjorda (i de fall skriftspråket kräver det) för att 

uppnå en så realistisk och direkt återgivning av samtalet som möjligt. Varje intervjuutskrift 

blev mellan sex och 20 sidor lång. Sammanlagt blev transkriberingen av intervjuerna 61 

sidor.   

 

4.5 Analys av materialet 

I analys-fasen av vårt data gjorde vi först en tematisering av intervjuerna. Därefter utförde vi  

meningskoncentration för att förtydliga och tolka vårt material. Till att börja med läste vi 

igenom våra transkriptioner ett par gånger innan vi påbörjade analysarbetet.    
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4.6   Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka. Vi strävar efter att pendla mellan närhet till vårt arbete och distans till vårt 

material. Distans innebär att vi kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar materialet, 

vilket är en förutsättning för att vår intervjuundersökning ska hålla en hög validitet . (Kvale, 

1997). 

Begreppet reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet, skulle vi få samma resultat 

varje gång vi utför undersökningen med samma metoder (Olsson & Sörensen, 2001, s 73). 

Enligt Kvale (1997) är utskriften det enda pålitliga empiriska materialet i ett intervjuprojekt. 

Vi har vid transkriptionen av intervjuerna försökt att vara så noggranna som möjligt för att 

öka reliabiliteten på vårt material. Vi har varit medvetna om den inverkan vi som personer 

och vår förförståelse kan ha på intervjupersonerna och därmed resultatet.   

Att tala om generaliserbarhet i en kvalitativ och avgränsad undersökning är svårt, för att inte 

säga omöjligt. Vi har istället frågat oss om vårt material är tillämpbart i andra sammanhang. I 

ett försök att ytterligare öka reliabiliteten har vi dragit paralleller mellan vårat material och 

tidigare forskning och hittat resultat som tyder på att vi har kommit fram till slutsatser som 

går i samma riktning som vårt material.    

Det är viktigt att inte glömma att vårt material presenterar ett antal individers upplevelser. 

Kanske skulle vårt resultat bli helt annorlunda om vi istället hade intervjuat andra individer 

med erfarenhet av kriminalitet? 

 

4.7 Etiska överväganden 

Vår uppsats följer de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistiskt- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (www.codex.uu.se, 2008). Våra 

intervjupersoner blev upplysta om undersökningens syfte, vem som skulle läsa rapporten i  

sin helhet, att de själva får ta del av transkription och rapport, och att uppgifter om 

deltagarna i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet innan intervjuerna 

påbörjades. För att slippa inblandning av vårdnadshavare valde vi att intervjua personer som 

hade fyllt 18 år. Detta var också resultatet av ett avvägande som gjordes innan intervjuerna 

http://www.codex.uu.se/
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genomfördes då vi kom fram till att det inte var försvarbart att intervjua ungdomar om deras 

kriminella liv och erfarenheter då de kanske är inne i en känslig fas i sin förändringsprocess.  

 

5 Empiriskt resultat  

I detta kapitel redovisar vi det empiriska material som ligger till grund för vår analys , delvis i 

form av citat från våra intervjuer. Vår fjärde underfrågeställning, ”Vilka lärdomar kan dras av 

våra resultat med hänsyn till framtida socialt arbete?” behandlas enbart under rubriken 

diskussion och slutsatser. Vi ser denna frågeställning som ett direkt resultat av empiri och 

analys.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

För att samla empiriskt material till uppsatsen har vi har intervjuat fyra personer som alla har 

en anknytning till Unga KRIS där de arbetar på olika sätt. Vi har kommit i kontakt med dem 

genom vår kontaktperson, Kristian Jeppsen, som också är en av våra intervjupersoner. 

Övriga intervjupersoner är anonyma medan Kristian själv ville att vi skulle använda hans 

riktiga namn. 

Kristian Jeppsen är anställd på Unga KRIS i Stockholm och arbetar mest som föreläsare i 

högstadier och gymnasieskolor. Han är i 30-års åldern och har en bakgrund som präglas av 

grova våldsbrott. Han var under flera år medlem i en fotbollsfirma vilket senare ledde till 

medlemskap i högerextrema rörelser. 

Eva-Lena är någonstans mellan 30 och 40 år och arbetar även hon i Unga KRIS. 

Företrädelsevis är hon ute på olika LVU och LVM-behandlingshem för att berätta om sina 

erfarenheter av ett mångårigt missbruk. Under sitt missbruk har Eva-Lena levt i kriminella 

kretsar. Hon är ren sen ett par år tillbaka, men lever med den kroniska sjukdomen HIV.  

Pontus är i 30-års åldern och har även han en missbruksbakgrund som kantats av kriminalitet 

i olika former. Pontus är ren sen ett år tillbaka. Även han arbetar inom Unga KRIS, främst 

som föreläsare då han berättar för ungdomar om sitt liv som kriminell och missbrukare.  
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Ali är drygt 20 år och är aktiv i Unga KRIS sedan ett år tillbaka. Han har idag administrativa 

uppgifter i KRIS lokaler på Tjärhovsgatan i Stockholm. Ali har suttit i fängelse en tid efter att 

ha sysslat med langning av narkotika och en del våldsbrott. Även han har haft en 

missbruksproblematik men är nu ren.       

  

5.2 Det kriminella livet – intervjupersonernas berättelser 

Uppväxt 

Kristian berättar om sin väg in i kriminalitet, en process som han själv beskriver började då 

hans mor blev svårt sjuk och sedan dog. 

Jag kände mig så hjälplös och jag var så himla ledsen och osäker på vad som hände runt 
omkring mig. Jag behövde hjälp, någon som kunde stötta mig och någon som kunde 

finnas där för mig när jag behövde prata. 

Han säger att tidigare, när mamma var frisk, hade familjen det bra, ”de kunde prata med 

varandra”. Kristian beskriver att det i hemmet, efter det att mamman blev sjuk, saknades 

utrymme för honom – hans föräldrar hade fullt upp med sitt. Han tolkar att saknaden av 

mamma gjorde att känslor och tankar behöver komma ut på något sätt. Kristian uttrycker att 

hans känsla av utsatthet och bristen av kommunikation i familjen bidrog till att känslorna fick 

sitt utlopp i aggressivitet och våld. Han sökte vid flera tillfällen kontakt med vuxna i skolan 

men fick inget gehör. Även Eva-Lena berättar att i hennes familj så talades det inte om 

problem, ”locket skulle bara läggas på”. Alis mamma var ständigt frånvarande och Pontus 

mamma var uppslukad av sitt eget missbruk. Deras pappor var inte närvarande alls. Pontus 

uppväxt och ungdomsår präglas av en frånvaro av nära relationer. Han får frågan om det 

finns några personer som har betytt mycket för honom i livet:  

Det var min bästa vän, och så såg jag upp lite till hans föräldrar. Sen har det aldrig varit 
någon som har betytt något speciellt för mig. Alla som har försökt, har jag tyckt var 

dumma i huvudet. 

Respondenterna beskriver ofta att de som en del av den kriminella världen inte blir 

accepterade och tagna på allvar av det övriga samhället, där myndigheter ofta är bryggan 

mellan de två världarna.  

Jag fick aldrig vara med och bestämma någonting. De skickade iväg mig som en trasa. 
Jag förstod inte någonting. Det var ingen som gick ner till min nivå och frågade hur vi 

skulle lösa problemen tillsammans. 
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Brist på uppmärksamhet och kommunikation är en gemensam faktor för alla 

intervjupersoners beskrivningar av vägen in i kriminalitet. 

Missbruk 

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de, parallellt med sin kriminella tillvaro, har haft 

missbruksproblem. När de berättar om sina liv kommer ofta missbruksproblematiken in i  

bilden först, sedan kommer kriminaliteten efterhand in i berättelsen.  Ali berättar hur det 

kändes då: 

Jag var fast i en situation som jag försökte göra ändringar varje dag men det var som att 
vara fast i ett spindelnät. Vad jag än gjorde måste jag ha tag i cash, jag måste ha tag i 

droger. Jag begick därför massor av brott. 

Missbruket är svårt att underhålla utan det pengaflöde som den kriminella tillvaron kan generera. 

Även om respondenterna har velat sluta att begå kriminella handlingar, har de känt sig fast i 

situationen på grund av behovet av droger. För att upphöra med kriminaliteten menar de att det är 

viktigt att sluta missbruka.  

Pontus beskriver hur hans vardag såg ut under missbruket: 

Jag gick på heroin, sen så behöver man, eller behövde jag, rohypnol också. Så drack jag 
och rökte hasch. Då trampar man folk på tårna och då behöver man vara kraftigt 

kriminell, så ser verkligheten ut. 

När Kristian berättar om sina erfarenheter från det kriminella livet är våldet det centrala, 
festandet och alkoholmissbruket hamnar lite i skymundan till skillnad från de andra 

respondenterna. 

Jag började söka mig till fotbollshuliganismen. Jag var med och slogs och drack med 
andra killar. Här kunde jag ersätta min ledsamhet och ensamhet till att slåss, mina 

känslor fick sitt utlopp i aggressivitet.   

 

Kontakt med omvärlden 

Intervjupersonerna beskriver upprepade gånger det kriminella livet som hårt och att det 

präglas av andra regler och normer än vad som finns i det övriga samhället. Citatet nedan 

illustrerar vad Pontus fick med sig för kunskap från barndomen som kom att prägla hans liv 

med kriminalitet och missbruk:  

Hela min uppväxt hos min mamma var det ju narkomaner och alkoholister, tjuvar, 
banditer och fängelsekunder och så där. Så jag är ju inmatad i det här sen barnsben. Vill 

man ha något så ber man inte om det, man slåss för det.  
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Den kriminella världen är isolerad, få kontakter finns till den övriga omvärlden. 

Respondenterna betonar att de hade mycket svårt att lyssna och ta till sig vad andra sa till 

dem under pågående missbruk och kriminalitet. Ali beskriver det på följande sätt:    

Om jag ska vara ärlig lyssnade jag inte på någon. Det fanns väl ingen som jag riktigt 
kunde prata med, men jag trodde då att jag inte behövde det. Jag klarar mig själv tänkte 
jag bara. 

Eva-Lena ger uttryck för vad som var viktigt för henne när hon skulle ta del av behandling för 

hennes narkotikamissbruk: 

Jag ville komma till ett behandlingshem där jag kunde ta med mig hunden. Det var det 
enda jag ville. Men överallt var det nobben, förutom på ett ställe som jag ringde till och 
de sa att bara han är kopplad och du har honom på rummet. Då var det bestämt, jag ska 

till (namnet på ett behandlingshem), för dit får jag ta med mig hunden. 

Eva-Lena berättar om sin mamma som har ställt upp för henne i alla lägen. Hon ifrågasätter de som 

tycker att föräldrarnas uppgift är att enbart sätta gränser för sina missbrukande barn av rädsla för att 

bli medberoende: 

Hon ställde upp för mig hela vägen och hjälpte mig att betala hyran och höll mig över ytan på 
något sätt. Så jag vet inte alltid när man säger så här att man ska vara tuff och hård och släppa 

taget. Att det är det bästa för ungdomar.  

 

 

5.3 Avbrott 

Distans 

Våra intervjupersoner använder sig sällan av begrepp som brytpunkter eller vändpunkter när 

de berättar om sina erfarenheter, men alla berättar om olika händelser som har utgjort 

avbrott i vardagens mönster. Ett tillfälle där de tittar på sitt liv från håll. Kristian råkade ut för 

en allvarlig misshandel som slutade med att han blev inlagd på sjukhus. På sjukhuset var han 

ensam, de han trodde var hans kompisar dök inte upp:  

Under tiden på sjukhuset började jag att fundera på vad jag egentligen gjorde. Att de 
här människorna inte brydde sig om mig. Trots grupptillhörigheten var jag ensam när 
det väl gällde. Det är var första gången under de här åren som jag på riktigt började 

ifrågasätta vad jag höll på med. 
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För Kristian blev en geografisk flytt nödvändig eftersom han efter utträdet i det 

högerextrema gänget hade en omfattande hotbild emot sig. Distansen från de gamla 

miljöerna var avgörande för Kristians fortsatta liv.  

För Ali innebar ett halvårs fängelsestraff en möjlighet att bryta invanda mönster:  

Jag förstod att jag ville bryta den här livsstilen då /…/ att jag ville gå vidare i mitt liv och 

göra något annat, inte bara hålla på med kriminalitet.  

Ali ser sin familj som en viktig faktor för hans val av väg, han berättar att han försökte, till en 

början, för familjens skull och framförallt för sin mammas skull. Han mådde inte bra av att se 

henne lida för vad han gjort. Efter ett tag blev vägvalet även för hans egen skull. Han 

upplevde att ett fängelsestraff gav honom chansen att bryta med gamla vanor. Istället för att 

fortsätta med missbruket inne på anstalten beslöt Ali att han skulle göra något annorlunda. 

Han är också tacksam för att han hamnade på en anstalt där det inte fanns någon tillgång till 

narkotika.  

Eva-Lena berättar för oss om hur hennes inställning till livet förändrades när hon fick reda på 

att hon var smittad av hiv. Hon märkte att hon själv mådde bra av beskedet medan hennes 

pojkvän blev allt mer deprimerad:   

Sen insåg jag att jag fått kunskap som jag kanske skulle ha fått när jag är 80, så är det ju 
när man får en diagnos på en dödlig sjukdom i unga år. Du får en insikt som du 
egentligen skulle få när du är 80 år om att livet kommer att ta slut. Det blir påtagligt och 
det kan man använda på olika sätt. För vissa människor blir den här insikten för tung, de 

tappar livsgnistan och tänker att ja men nu är det slut liksom. 

Pontus pratar om när han började tänka i andra banor än vad han tidigare gjort:  

Jag har så mycket konsekvenser av mitt missbruk, de sista 10 åren var ju bara en uppsjö 
av konsekvenser med psykoser och fängelsestraff. Det sista var, jag har ju varit på fyra 
behandlingshem och det näst sista behandlingshemmet var, där kunde de nå mig lite, 

jag kunde förstå någonstans att loppet nu var kört för mig att missbruka. 

Respondenterna berättar att det varit avgörande att bli medvetna om att det fanns 

alternativ till ett liv med kriminalitet och missbruk. Ali berättar som att han mötte en person 

från Unga Kris på häktet.  

Jag visste inte så mycket om KRIS då, men när jag träffade XX/deras representant/ så 

förstod jag att dom kunde hjälpa mig. Det fanns ett annat liv att leva. 
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Mognad 

Respondenterna beskriver personlig mognad som central för beslutet att välja bort 

kriminella handlingar. Att värdera sådant som en trygg plats att bo på, en daglig rutin, att 

kunna hantera sitt känsloliv, att kunna skapa bättre relationer med sin familj och andra 

människor: ”Jag började bli lite äldre. Jag ville gå vidare, jobba och få egen bostad. ” 

Ali berättar att ”det blev för jobbigt” att leva som kriminell och att detta var en anledning till 

att han valde att upphöra med kriminella handlingar. Pontus beskriver att det tar lång tid för 

honom att ta till sig hur hans verklighet ser ut. Efter flera vändor på olika behandlingshem 

kan han i efterhand se att det varje gång är något som har landat trots att han börjat knarka 

igen.  Han har berättat sin ”lifestory” om och om igen. Hans ”lifestory” har sedan speglas av 

personer som har deltagit i gruppverksamheter tillsammans med honom. Tillsammans har 

de sedan reflekterat kring hans berättelse.  Pontus stora vändning kommer när han drar med 

sig en kompis från behandlingshemmet som tar en överdos och dör i hans närvaro. Då var 

det någonting inom honom som sa att ”nu får det fan vara nog, nu räcker det!”.  Efter det 

tappade Pontus lusten att kämpa för att kunna missbruka, han beskriver det själv som att 

han kapitulerade, han orkade inte längre hålla emot. Han kom återigen till ett 

behandlingshem ”där låg jag och grät i ett halvår”. Efter det upplever han att han blir 

mottaglig för behandlingen. 

Kristian berättar om hur distansen från gänget ledde till samtal med en polis som hade 

erfarenhet av högerextrema gäng.  

Den här polisen ifrågasatte mig och mina åsikter och den ideologi som jag hade tillhört. 
Han kunde ifrågasätta mig på rätt sätt så att jag verkligen var tvungen att tänka efter. 
Jag märkte att jag inte längre kunde stå för åsikterna. Det reflekterande som hade börjat 

vid mitt första sjukhusbesök fortsatte. 

Polisen som ifrågasatte Kristians åsikter såg även till att Kristian fick konfronteras med ett av 

sina offer. En man som blivit rullstolsbunden av de skador Kristian vållat honom.   

Eva-Lena svarar på frågan om vad andra hade kunnat göra för henne när hon var yngre och 

inne i ett missbruk och kriminalitet:  

Det får man höra hela tiden liksom. Men vad hade kunnat rädda dig eller vad hade kunnat få dig 
att ta en annan väg. Jag tror inte att det hade gått, jag var så inriktad och fokuserad på att jag 

skulle gå den här vägen. 
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5.4 Ett liv utan kriminalitet - om nutid och framtid 

Att komma in i samhället 

Eva-Lena berättar om hur hon ser på sitt liv:  

Många säger till mig att om jag går ut och börjar knarka igen så dör jag, men nej det är inte där 
jag dör, det är där jag vet hur jag ska överleva. Det är ju här, i min nya tillvaro som mina 
motgångar och svårigheter kommer, att lära sig allt det här som vanliga människor kan. Det är 

otäckt och det är här jag får pröva mina rädslor. 

När Eva-Lena berättar om hur hon ser på ett liv utan missbruk och kriminalitet beskriver hon 

att det är i den nya tillvaron som problemen och rädslorna kommer. Alla våra 

intervjupersoner beskriver vägen till ett nytt liv på liknande sätt.   

Vikten av rutiner i livet efter kriminalitet och missbruk är något som våra respondenter 

belyser. Rutinerna och deras betydelse kan ta olika former, det kan vara att ha ett jobb att gå 

till eller att regelbundet delta i möten. Eva-Lena berättar om vad som betyder något i hennes 

nya tillvaro:  

Jag känner att jag brinner för att leva, det känns häftigt och jag uppskattar de små sakerna 
väldigt mycket. Jag uppskattar att vara hemma, läsa en bra bok och bara vara, det är jättestort 

för mig. 

Kristian beskriver hur det var att bryta upp med allt det gamla och möta nya utmaningar i en 

ny stad.  

På Exit träffade jag människor som hade liknande erfarenheter som jag hade och jag 
hittade i dem personer jag kunde prata med om allt jag varit med om. Trots det kände 

jag mig ensammast i hela världen. 

Självhjälpsgrupper i  NA (Anonyma Narkomaner) och DA (Anonyma Droganvändare) är 

mycket viktiga för Pontus, liksom hans arbete för Unga KRIS, för att han ska klara att leva på 

samhällets villkor och inom lagens ramar.  

De tolv stegen det är ju bara en guide för att man skall kunna leva i det här. Sen ska man 
leva i det här och för att förbli nykter och drogfri. För mig så handlar det om att jag ska 

hjälpa folk från kriminalitet, från alkohol och droger. 

Kristian menar att det viktigaste han vill förmedla till de ungdomar han möter i sitt arbete är 

vikten av att stanna upp och reflektera över vad man själv gör och har gjort:  
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Det är det jag kan ge ungdomar som jag talar med. Många säger att de får en Aha-upplevelse 
när de hör mig prata. Annars brukar många som är kriminella eller mår dåligt kunna skärma av, 

men när de lyssnar så kan de börja se sig själva i det som sägs. 

 

Mål 

Att komma tillbaka in i samhället är ett mål för våra respondenter, och innebär för Ali att:  

Det första för mig var att byta ort och det fick jag ju hjälp med. Nummer två var att hålla sig 
nykter från alkohol, för jag vet att om jag dricker alkohol, då är jag på drogerna väldigt fort. Jag 
fick det stödet av KRIS. Jag fick en sysselsättning här, boende och jag känner mig trygg idag, det 

gör jag. 

Att sätta upp realistiska mål och uppfylla åtaganden är en stor del av ett liv utan kriminalitet. 

Pontus säger:  

Jag hade aldrig något mål förut. Eller så satte jag upp en massa mål men det enda man visste 
om Pontus Svensson så var det att om han sa att han skulle göra någonting så var det just det 
man visste att han inte skulle göra. Idag är det tvärt om – jag kliver inte i någonting som jag inte 
vet att jag klarar av. Jag tänker vara pålitlig istället för opålitlig. 

Eva-Lena beskriver att sätta nya mål som någonting viktigt, men samtidigt svårt:  

Allt jag vill kan jag. Och allt jag bestämmer mig för kan jag göra. Men det är också så att jag har 
ganska höga krav på mig själv. Vilket innebär att jag inte sätter upp krav som jag vet att jag inte 

är säker på att jag klarar av. 

Eva-Lena beskriver hur hennes historia påverkar nutiden och framtiden. Insikten om att de 

dåliga saker hon gjort inte kan förändras är hårt men nödvändig för att kunna gå vidare.  

Men det jag kan göra något åt är att jag kan välja mina handlingar, jag kan vara god så långt jag 
kan, och i den mån att jag ser att jag kan det. Jag har gjort jättetokiga val, jättefelaktiga val, men 

utifrån den vetskap jag hade när jag gjorde dom så trodde jag att jag gjorde rätt och det är ok. 

Samma sak beskriver Kristian och Pontus, de måste förlåta sig själva för vad de har gjort 

tidigare i livet för att kunna gå vidare och tänka framåt.  
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6 Analys 

I det följande kapitlet analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av våra teorier och tidigare 

forskning. Ordningen och rubrikerna är desamma som i kapitlet Empiriska resultat, detta för att göra 

det enklare för läsaren att följa med i våra resonemang. 

6.1 Det kriminella livet – intervjupersonernas berättelser 

Uppväxt  

Garbarino (2000) menar på att många ungdomar som lever ett kriminellt liv har oftast haft 

en uppväxt som kantats av olika sorters trauman, många unga våldsverkare har blivit 

misshandlade som barn vilket kan leda till mycket destruktiva och/eller asociala 

överlevnadsstrategier. Våra intervjupersoner har, oss veterligen, inte blivit misshandlade 

som barn men både Kristian och Pontus har varit med om vad man skulle kunna kalla 

trauman. Kristians mamma blev svårt sjuk innan hon dog när han var liten. Pontus levde med 

sin missbrukande mamma i många år under stökiga och våldsamma förhållanden. Tidiga 

trauman tycks kunna vara ett steg på vägen mot kriminalitet, men är inte en ensamt 

avgörande faktor. I vårt material tycks en för de intervjuade gemensam faktor vara saknad 

av starka och nära relationer till vuxna. Språk och samtal har därmed varit en bristvara.  

Kommunikation är ett verktyg för att skapa sammanhang och begriplighet i tillvaron. 

(Antonovsky, 1987) Våra intervjupersoner beskriver hur de i sin barndom och ungdom av en 

eller annan anledning saknade vuxna att tala med, och att de heller inte lyssnat på vad andra 

haft att säga dem. I ett existentialistiskt perspektiv bygger en meningsfullhet i tillvaron att 

personer har livsmål och något att sträva efter. För att ett barn ska kunna skapa sig en bild 

av framtiden, med förhoppningar och målsättningar, krävs hjälp och stöd från vuxna. Ett 

barn som inte blivit hört och inte lärt sig att lyssna får svårt att ta del av andras erfarenheter. 

Då ligger isolering och förvirring nära till hands och det blir svårt att förstå den egna tillvaron 

och se meningen i den. 

Missbruk 

Samtliga intervjupersoner har en bakgrund som innefattar mer eller mindre omfattande 

missbruk. När vi som intervjuare ställt frågor om kriminalitet har vi ofta fått svar som kretsat 

kring drogberoende, med undantag för Kristian som har våldet i fokus för sin berättelse. 

Chylicki (1992) anser att droger är den grundläggande orsaken till kriminalitet och 
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utanförskap. Respondenterna beskriver att kriminaliteten gått hand i hand med ett missbruk 

av droger; för att underhålla ett missbruk krävs mycket pengar som måste skaffas fram på 

det ena eller det andra sättet. Enligt tidigare forskning (Stattin & Långström, DN, 2005) är en 

av de viktigaste faktorerna för att avsluta en kriminell bana att sluta med missbruket och 

därmed bryta inarbetade vanor. Ali beskriver att en drogfri anstalt var ett villkor för att han 

skulle upphöra med kriminella handlingar eftersom tillvaron där gav honom möjlighet till 

distans. Han använder metaforen ”spindelväv” för att illustrera sin upplevelse av att sitta 

fast i en vardag som styrdes av missbruk och jakt på pengar. Personerna han umgicks med i  

sitt kriminella liv satt fast i samma mönster – en struktur som inte erbjöd några direkta 

alternativ. 

Kontakt med omvärlden 

I den kriminella världen lever individerna på vissa villkor, normer och samspel mellan 

människor baseras på andra grunder än i majoritetssamhället. Vardagen kretsar till stor del 

kring jakten på pengar och droger.  I kontakt med det övriga samhällets representanter – 

myndigheterna – blir den som begår kriminella handlingar och/eller missbrukar blir sällan 

tagen på allvar och bristen på kontroll över den egna tillvaron blir tydlig.  

Myndighetspersoner bär på förgivettaganden som kan gå stick i stäv med klienternas villkor. 

Ett exempel är att ett drogfritt liv uppfattas som tryggare. Eva-Lenas citat vittnar om 

subjektiviteten i ett sådant förgivettagande; det är den nya, drogfria, tillvaron som hon 

upplever som otäck. Det är där hon får ”pröva sina rädslor”. 

Här kan vi även knyta an till vad Garbarino (2000) skriver om ungdomar som lever i en 

våldsam kultur som präglas av kriminalitet och droger. Värdena i den kriminella världen är 

ofta starkt materialistiska, detta överensstämmer i stort med våra respondenters 

beskrivningar av det kriminella livet och deras erfarenheter därifrån.  Eva-Lena, Ali, Kristian, 

och Pontus berättar om betydelsen av lojalitet i förhållande till vänner och familj, men också 

om svårigheten att behålla och bevara dessa värden inom ramarna för en kriminell struktur. 

Droger och varor som finansierar dem hamnar i centrum, och medmänniskornas behov sätts 

i andra rummet. ”… man trampar folk på tårna. Så ser verkligheten ut.” som Patrik uttrycker 

det.  
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Garbarino (2000) menar att det är viktigt att tränga igenom den materialistiska kulturen som 

kantas av våld och istället fokusera på diskussioner kring moral, normer och värderinga r. 

Med utgångspunkt från empirin ser vi att samtal är viktiga i sammanhanget, men att det 

också handlar om att skapa villkor där individen får utrymme att ta hänsyn till annat än de 

egna omedelbart påträngande behoven av droger, pengar, mat och tak över huvudet. Det är 

också viktigt att, genom ett flöde av information om alternativa liv, visa på vilka möjligheter 

som finns i framtiden. 

 

6.2 Avbrott 

Distans 

Respondenternas berättelser inbegriper situationer som på ett eller annat sätt erbjudit 

avbrott i vardagens mönster. För Eva-Lena innebar ett HIV-besked att hon fick existentiella 

insikter om livets ändlighet och andra värden, hon fick en distans och såg sitt liv från ett 

annat perspektiv. Detta innebar inte direkt att hon valde att förändra sin livssituation men 

den psykiska distans som situationen innebar ger intryck av att vara ett viktigt steg i hennes 

utvecklingsprocess. När Eva-Lena så småningom bröt sig ur sina tidigare strukturer agerade 

hon utifrån en distans skapad genom en fängelsedom. Hon valde att, under vissa villkor, 

flytta till ett behandlingshem. 

Kristian beskriver om vad som varit avgörande steg i hans förändringsprocess. Han berättar 

om misshandel och sjukhusvistelse, konfrontation med offer och geografisk flytt – alla 

situationer och händelser som på olika sätt lyft honom ur tidigare vanor och rutiner. Att på 

ett eller annat sätt få distans till den livssituation som präglats av kriminella handlingar 

upplever han som centralt för att få en förändring till stånd – kommer du ifrån gruppen och 

ditt umgänge är det lättare att tänka klart.  

Liknande beskrivningar ges av Ali och Pontus. I Alis fall innebar sex månader på anstalt att 

han kom bort ifrån sin tidigare situation, och för Patrik blev ett dödsfall avgörande för hans 

beslut att underkasta sig behandling. Giddens (1997) belyser just vikten av att skapa en 

reflexiv distans, någon som han hävdar är svårt eftersom vi är inbäddade i vår sociala kultur. 
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Vi tolkar det som att mental och/eller fysisk distans har en avgörande plats i de 

förändringsprocesser som beskrivs av våra respondenter.  

Giddens (1997) talar även om vikten av att individen har en diskursiv medvetenhet, vilket  

innebär att sätta ord på sitt sätt att vara, och förmå att reflektera kritiskt över det. För att 

göra detta krävs att individen har en viss distans till vardagens handlingar. Att ”lyftas ur” sin 

egen miljö och in i en ny, där nya villkor råder, kan innebära möjlighet till distans och 

reflektivt tänkande, berättar Kristian. Denna om- eller nyorientering innebär en process där 

både känslor och kognition är involverade. Våra respondenter ger uttryck för att nyskapande 

och tillbakablickande kan vara svåra och smärtsamma steg i en förändringsprocess.  

Mognad 

Distans till strukturer och social kultur tycks utgöra villkor för reflexivt tänkande. Reflektion 

kan innebära att individen börjar fundera på att leva ett annat liv, eller upplever en 

trötthetskänsla inför den vardag man befinner sig i. Denna kognitiva process är steg på 

vägen från kriminalitet och liknas av Chilicki (1992) vid en mognadsprocess. Tankarna som 

kommer med tiden, ju äldre du blir desto mognare blir du. Den stora skillnaden från 

ungdomars generella mognadsprocess är att den process som den kriminelle går igenom tar 

betydligt mycket längre tid. Chilicki (1992) beskriver valsituationer som en viktig del av 

mognadsprocessen, liknande de situationer som skapat distans för våra intervjupersoner. 

Situationerna utgör villkor för att ett val skall komma till stånd, val som i sin tur leder in på 

vägen till en annorlunda framtid. Hur valen utformas beror enligt Chilicki (1992) delvis på var 

man befinner sig i mognadsprocessen. 

Shovers (1985) menar att kriminella upphör med brott på grund av att de tröttnar på det 

slitsamma livet. Det stämmer väl överens med vad bland annat Ali och Eva-Lena berättar. 

Det kriminella livet blev för jobbigt, för slitsamt eller enformigt. Beslutet att göra något 

annat mognade fram. 

Garbarino (2000) betonar ett flertal gånger i sitt arbete vikten av att ungdomarna själva vill 

se en förändring för att en behandling ska lyckas. Om ungdomarna själva inte har viljan kan 

behandlingen ge mycket begränsat med resultat. Individer utan en vilja till förändring har 



 38 

sällan motivation att gå igenom den förändringsprocess som krävs för att avsluta det 

kriminella livet och ett presumtivt missbruk.  

Vi ser att en viss mognad har krävts för att våra intervjupersoner skulle välja att ta steget in i 

en behandlingssituation. Vi tolkar det som att mognadsprocessen har fortgått under 

behandlingen, genom att de där erbjudits en plattform för reflexivitet, tolkning och 

berättande. 

 

6.3 Ett liv utan kriminalitet - om nutid och framtid 

Att komma in i samhället 

Personerna vi intervjuat talar om mer eller mindre tydliga målsättningar för framtiden. Flera 

nämner vikten av att målen är realistiska och möjliga att uppnå. Att skapa en ny plattform 

och att bli accepterad av det övriga samhället är en utmaning. De ger uttryck för osäkerhet 

avseende deras möjligheter att verkligen ”komma in i” och bli etablerade i samhället. Eva -

Lena är också tveksam till vilken grad hon är intresserad av att lämna sitt ”gamla” liv bakom 

sig. Det som sägs om framtiden i intervjuerna är nära anknutet till nutid liksom till historien. 

Framtidsbilden domineras av konkreta förhoppningar avseende egen bostad, fullgång na 

studier, fast arbete, avbetalade skulder, eget körkort och trygga sociala kontakter/relationer. 

Det är inga stora och luftiga framtidsdrömmar respondenterna ger uttryck för, utan det rör 

sig istället om konkreta och tämligen realistiska föreställningar. Flera av intervjupersonerna 

uttrycker att det är viktigt att få göra nytta för andra i framtiden.  

Enligt existentialistisk filosofi är ett villkor för valfrihet att individen förmår skapa en bild av 

framtiden (Payne, 2002). Individens förmåga till intentionella handlingar är beroende av att 

vi har mål. Antonovsky (1987) belyser vikten av att finna sammanhang i tillvaron – när 

individen utsätts för stora yttre påfrestningar och radikala förändringar krävs det att han 

eller hon har förmåga att hitta en ny plattform för att kunna bevara sin hälsa.  

De personer som vi har intervjuat beskriver alla att deras viktigaste funktion i dagsläget är 

att visa unga människor att det finns alternativ till ett liv fyllt av kriminalitet och missbruk. 

Att man har en valmöjlighet är viktigt att förstå. Att de alla är levande exempel på det går att 

få en ljus framtid och en meningsfull tillvaro trots ett brokigt förflutet. Detta anknyter till vad 
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Giddens kallar ”flow av möjliga liv”. Vilsna pojkar och flickor behöver därför skaffa sig nya 

modeller, som konkret kan visa dem hur de ska kunna bli nya/andra människor.  

Individens reflektion bör ses som en mycket viktig del i förändringsprocessen.  Unga som 

utfört kriminella handlingar och genomgått en reflexiv process kan förändra samhället 

genom att arbeta för att stötta andra ungdomar i liknande situation, samtidigt som arbetet 

blir ett sätt att få en plats i majoritetssamhället. I sitt möte med andra ungdomar – som 

fortfarande sitter fast i kriminella mönster – har de möjlighet att skapa en framtidstro. Deras 

berättelser kan samtidigt utmana i samhället existerande förgivettaganden.  

Mål 

Viktigt för vägen till ett liv utan kriminella handlingar tycks med andra ord vara att skapa en 

bild av vad som är möjligt att uppnå i framtiden, och att staka ut en väg för hur det ska 

förverkligas. Garbarino (2000) förespråkar att man i behandlingsarbetet med ungdomar satsar 

på aktiviteter som stimulerar framtidstro. Ett essentiellt steg på den vägen är att vara drogfri  

”då löser sig det andra” som Ali uttrycker det. Detta överensstämmer väl med den 

existentialistiska tanken att individens handlingar styrs av de mål vi har för framtiden.  

Garbarino (2000) lyfter fram betydelsen av gemenskap och identitet som villkor för att 

kunna välja bort droger och kriminalitet. Att det är viktigt för individer, främst ungdomar 

som orienterar sig i en ny tillvaro att skaffa sig nya ideal och förebilder som visar på att det 

går att förändra sin tillvaro och bygga upp nya målsättningar med livet. Här fyller Unga KRIS 

en viktig uppgift för unga vuxna med kriminell bakgrund genom att erbjuda gemenskap och 

anlita unga vuxna som föreläsare och coacher.  
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7 Diskussion och slutsatser 

Med utgångspunkt från vårt teoretiska ramverk tillsammans med vår samlade empiri har vi  

gjort en ansats att åskådliggöra samspelet mellan väg, villkor och val, och förloppet i en 

förändringsprocess från ett kriminellt liv till en tillvaro utan kriminella handlingar (Figur 2). 

Diskussionen som följer är strukturerad i enlighet med processens olika steg. 

•Interaktion
•Berättande
•Reflektion
•Tolkande
•Spegling

Val Framtid

Distans skapas ex. genom:
dom med påföljande frihetsberövande, 

misshandel, sjukhusvistelse, konfrontation med 
brottsoffer, och/eller genom 

geografisk förflyttning.

Mening 
& Mål

Reflexiv process: Tid för 
egna funderingar, 

behandlingssamtal, 
gruppdiskussioner …

Intentionella 
handlingar

Framtiden: Bilder och 
föreställningar styr 

våra handlingar

Strukturer – Det 
kriminella livet:
Erfarenheter, 

upplevelser, vanor 
och rutiner, villkor 
och handlingar …

Resultat:
Nya vanor och rutiner, 
nya eller förändrade 

relationer.

Fig. 2: Samspel mellan väg, val och villkor

Nya erfarenheter, 
upplevelser och 

kunskap.

Förväntningar eller 
förhoppningar om boende, 

bättre relationer, 
arbete …

 

7.1 Strukturer och system 

Giddens (1984) sätter idén om återkommande sociala handlingar i centrum för vad social 

vetenskap handlar om, snarare än att börja med individen eller att börja med samhället.  

Människan etablerar fasta strukturer genom upprepade vanor och rutiner. Vårt sätt att vara i 

vardagen kan liknas vid väl upptrampade stigar som det kräver stort mod och övertygelse att 

avvika från. Intervjupersonerna har upplevt att de, i likhet med människans villkor som 

Giddens (1984) beskriver dem, befunnit sig i fasta och starka strukturer och sociala system 

inom ramarna för sitt kriminella liv. Upplevelsen kan illustreras med Alis metafor ”jag satt 

fast i en spindelväv”. Vi interagerar ofta med andra individer som trampar samma stigar som 
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vi själva gör och det är svårt att avvika från det invanda. Det krävs att någonting sker som 

bryter vanans makt. 

Situationer eller händelser kan skapa avbrott i vardagen, och med utgångspunkt från dessa 

kan individen välja att ta möjligheten att bryta gamla mönster. Sådana situationer skulle 

kunna kallas vändpunkter. De tycks dock inte vara några isolerade orsaker till förändring, 

utan länkar i en lång kedja av tankar, händelser, handlingar och förutsättningar.  

 

7.2 Distans 

Eftersom vi till en början hade tänkt skriva en uppsats om vändpunkter vid vilka individer valt 

att byta bana är det intressant att kunna konstatera att vi i intervjupersonernas berättelser 

uppfattat att vissa händelser haft betydelse för deras val att förändra sina liv. Samtidigt har 

det blivit tydligt att dessa händelser är delar av en lång och komplex process. Det tycks inte 

finnas några linjära orsakssamband. Även om någon av respondenterna nämnde ordet 

vändpunkt talar de oftast om betydelsefulla relationer, händelser, konsekvenser eller 

tidpunkter. Vi ser att situationer, som skapat en distans till det kriminella livet, varit viktiga i 

individernas förändringsprocesser. Exempel på sådana situationer som våra intervjupersoner 

tar upp är; att få en dom med påföljande frihe tsberövande, att bli misshandlad och vistas på 

sjukhus eller att konfronteras med sitt brottsoffer, och/eller genom geografisk förflyttning. 

Det tycks som om dessa mer eller mindre ofrivilliga situationer skapat förutsättningar för vad 

Giddens (1997) kallar reflexiv distans, att få perspektiv på den sociala kultur de  varit 

inbäddade i. Det räcker dock inte med att en situation erbjuder distans, det krävs även att 

vissa villkor uppfylls. 

Ali berättar under intervjun att han upplevde att ett fängelsestraff gav honom chansen att 

bryta med gamla vanor – han gavs tillfälle att komma bort från sin vardag. Istället för att 

fortsätta med missbruket inne på anstalten beslöt han att han skulle göra något annorlunda, 

han gjorde en serie val som ledde bort från tidigare handlingsmönster. Han ser en drogfri  

anstalt som ett villkor för att kunna skapa en ny och annorlunda framtid. Alis berättelse kan 

illustrera samspelet mellan väg, villkor och val. 
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Unisont menade våra intervjupersoner att man själv måste vilja komma ur en  destruktiv 

livsstil, det kan ingen tvinga en till. De flesta av våra respondenter menar också att innan 

vändningen kom hade man nått fram till någon form av krissituation. Man måste ha slagit i 

botten för att tänka om och vilja göra någonting åt sin livss ituation. Det är då de har gjort 

valet att gå vidare, eller slå in på en ny väg. För att lägga grunden till ett nytt liv krävs 

utrymme för reflektion. 

 

7.3 Reflexivitet 

Giddens (1997) beskriver hur förändringsprocesser kan ske när individen genom reflektion 

ser omvärlden och sitt eget själv på ett nytt sätt, från ett nytt perspektiv. Pontus berättelse 

om sin behandlingssituation kan illustrera detta. Som missbrukare undvek han att möta de 

krav omvärlden ställde på honom, han upplevde då att situationen inte gick att hantera. Som 

liten hade han inte givits möjlighet att vara delaktig i de beslut som styrde hans liv, utan han 

”skickades iväg som en trasa” av vuxna. Med Antonovskys (1987) terminologi saknade han 

som utsatt barn verktyg att ta emot information och bedöma verkligheten. Pontus beskriver 

hur han som vuxen, genom att ”speglas” av sin behandlingsgrupp, fick ett nytt perspektiv av 

sin livssituation och att han samtidigt fick hjälp att uppfatta den som begriplig och hanterbar. 

Detta blev för honom ett viktigt steg på vägen bort från missbruk och kriminalitet.  

För att skapa förutsättningar för ett liv utan kriminella handlingar måste delvis nya strukturer 

formas inom och runt individen. Genom att tolka och formulera sin egen berättelse 

tillsammans med andra etablerar individen nya sociala mönster, eftersom språket är en 

social handling. Personerna vi intervjuat ger intryck av att ha en stark diskursiv medvetenhet 

– de sätter ord på sitt sätt att vara, och förmår att reflektera kritiskt över det.  

Den sociala kontexten förändras bland annat genom att vänskapsband knyts till personer 

som inte ingått i det kriminella livet, samt att familjerelationer stärks och förbättras. Dessa 

relationer blir viktiga och påverkar, när de är etablerade, individens fortsatta val. Att ha en 

förälder, ett syskon eller en nära vän som alltid funnits där och stöttat gör att villkoren för 

förändringsprocessen bort från kriminalitet förbättras. 
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Som ett resultat av den reflexiva processen grundas nya vanor och rutiner som att gå till 

jobbet vid en viss tid, att gå ut med hunden på kvällen, att läsa innan man somnar, att träna 

regelbundet, att delta i möten på AA och så vidare. Som vi nämnde inom ramarna för vårt 

teoretiska resonemang har vi intresserat oss för att undersöka betydelsen av att finna 

sammanhang och grundlägga nya vanor. Vi är dessutom intresserade av vilka situationer och 

metoder våra intervjupersoner använt sig av, och haft nytta av, på sin väg mot en känsla av 

mening och sammanhang. 

Intervjuerna visar på vikten av berättande, att uttrycka sig och formulera sin ”life story”, en 

process som i existentialistiska termer kallas att tolka den egna historien. Vi uppfattar att en 

känsla av sammanhang skapas genom berättande, i reflexiva processer och i interaktion med 

andra. Känslan av sammanhang ger, som Antonovsky (1987) belyser, en upplevelse av 

mening. Denna upplevelse, hävdar vi, är en viktig byggsten i arbetet med att utforma en 

positiv bild av den egna framtiden. KRIS verksamhet kan som exempel ge utrymme för 

individen att ägna sig åt meningsfull verksamhet. Att sträva efter konkreta och möjliga mål, 

som att ta körkort eller ha nära relation till en familjemedlem, är andra utmaningar som kan 

upplevas meningsfulla. 

Sammanfattningsvis resulterar den reflexiva processen i att individen grundlägger nya vanor, 

rutiner och relationer som sedan utgör villkor för framtida val. 

 

7.4 Val 

Flera av respondenterna talar om individens personliga ansvar för sina handlingar. I 

existentiella termer kan deras strävan efter ett liv utan kriminalitet och droger beskrivas som 

ett livsprojekt som innebär att återuppbygga samhällets förtroende för dem, att återskapa 

gamla relationer, samt att skapa sig en ny plattform i livet. En tydlig strävan är att återfå 

kontroll över det egna livet. Ett sätt att åstadkomma detta är att ställa upp konkreta och för 

dem realistiska mål.  

Individen gör sina val med utgångspunkt från förflutna och med hänsyn till framtiden. 

Handlingar blir intentionella först när vi har mer eller mindre definierade mål i tankarna. 

Våra förhoppningar och vår bild av framtiden är därför avgörande för hur vi väljer att handla. 
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När vi väl handlat utifrån dessa val gör vi nya erfarenheter och får nya kunskaper som i sin 

tur ligger till grund för fortsatta val. 

 

7.5 Framtiden 

En slutsats är att individens möjlighet och förmåga att välja är beroende av att de utvecklar 

en mer eller mindre tydlig bild av framtiden och de möjligheter den innebär. Ett exempel på 

detta är Alis insikt när han mötte KRIS representant på häktet – ”det finns ett annat liv”. 

När detta andra liv tar form och börjar utvecklas reflekteras omvärlden i individen och sättet 

på vilket individen utvecklar sin berättelse – och handlar utifrån den – detta reflekteras i sin 

tur tillbaka till omvärlden vilken därmed förändras. Personerna vi mött rekonstruerar aktivt 

den värld som omger dem. Förändringsprocessen är kontinuerlig, och det som en gång var 

nya vanor kan bli institutionaliserade och på sikt förvandlas till förgivettaganden, fasta 

strukturer och icke-ifrågasatta vanor och rutiner. När intervjupersonerna föreläser om sina 

erfarenheter, samtalar med ungdomar, eller på andra sätt deltar i sociala aktiviteter 

påverkar de i sin tur samhället omkring dem. Förändring skapas, som Giddens (1984) 

beskriver det, när nya sociala handlingar blir återkommande – i ett samspel mellan individ 

och samhälle.  

Vi kommer i det följande att diskutera vilka konsekvenser våra resultat kan ha för socialt 

arbete med individer som begår eller har begått kriminella handlingar.  

 

7.6 Lärdomar 

Vi har identifierat vikten av att skapa nya vanor och rutiner som underlättar för individen att 

”komma in i” samhället. Ett villkor för att kunna skapa nya mönster är att det sociala arbetet 

erbjuder ett forum för samskapande processer mellan individ och samhälle. Ett exempel är 

KRIS verksamhet. Att klienten får möjlighet att vara delaktig i hur det sociala arbetet 

utformas är avgörande. Delaktighet är även ett villkor för att klienten skall uppleva 

behandling och andra aktiviteter som meningsfulla och begripliga.  

Vårt material tyder på att det inte finns några absoluta vändpunkter som i sig orsakar 

förändring. Däremot har vi i respondenternas berättelser identifierat kritiska situationer som 
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på ett eller annat sätt bidragit till att de fått distans till det kriminella livet – mentalt 

och/eller geografiskt. Distansen tycks utgöra ett villkor för att individen ska ha möjlighet att 

bryta mönster och ge utrymme för nya rutiner. I det sociala arbetet behöver det finnas 

möjligheter att erbjuda klienterna distans på olika sätt. Vi vill hävda att ”värstingresorna” var 

ett bra sätt att skapa reflexiv distans.   

Beroende av bland annat personlig mognad drar individen nytta av de tillfällen till reflexiv 

distans som erbjuds för att göra nya och/eller andra existentiella val. Valen utgör även en 

central del av förändringsprocessen. Det betyder att det är viktigt att behandling finns att 

tillgå när individerna är mogna för att göra nya val.  

Nya rutiner skapas bland annat ur ett reflexivt tänkande som sker i samspel med andra. 

Kommunikation är ett villkor för reflektion och utgör ett viktigt steg av 

förändringsprocessen. Förändringar sker när man kan förstå situationen man är i. Förståelse 

kan bland annat skapas i dialog med andra, till exempel i ”speglings -situationer” som kan 

ingå i behandlingsprogram. Att höra andra, till exempel en läkare, berätta om den egna 

situationen kan också vara ett sätt att få förståelse eller insikt.  

Att erbjuda klienten möjlighet att tolka och berätta sin ”lifestory”, att sätta ord på sina 

erfarenheter, tycks vara en central del av socialt arbete. Genom att individen berättar sin 

historia och om de erfarenheter han eller hon bär med sig ges en möjlighet att skapa 

sammanhang. En känsla av sammanhang utgör sedan en plattform för att finna mening och 

sedan skapa mål inför framtiden. Kommunikation är ett oerhört viktigt verktyg i denna del av 

det sociala arbetet. Genom att som vuxen samtala med ungdomar med kriminella 

erfarenheter ges ungdomarna tillfälle att sätta ord på upplevelser, utbyta erfarenheter och 

gemensamt reflektera. Från samtalen skapas nya perspektiv och den unge kan 

förhoppningsvis se sig själv på ett nytt sätt.  

Att arbeta med behandlingsmodeller som lägger tonvikt på framtiden tycks vara av stor vikt. 

I och med att individen utvecklar förställningar och förhoppningar om en alternativ framtid 

kan han eller hon göra intentionella val som på sikt leder bort från de fasta strukturer han 

eller hon varit en del av under det kriminella livet. 
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7.7 Metodens för- och nackdelar 

Vi är nöjda med intervjumetoden då vi upplevt ett djup och en detaljrikedom i materialet. Vi 

är tacksamma för att intervjupersonerna varit så öppna och generösa när de talat med oss. 

Att vi gjort relativt få intervjuer har bidragit till att materialet varit hanterbart trots att 

intervjuerna som gjorts varit omfattande. Abduktion som metod har varit givande då 

intressanta och tydliga mönster fått möjlighet att växa fram när vi pendlat mellan teori och 

empiri. 

En nackdel har naturligtvis varit att antalet intervjupersoner är begränsat till ett fåtal. Att 

urvalet skett på grund av tillgänglighet gör att underlaget blir smalt. Frivilligheten att delta 

gör också att den bild vi fått fram vilar på utsagor från talföra och socialt orienterade 

individer. Samspel och processer kan se helt annorlunda ut för mer introverta personer, det 

vet vi inget om. 

 

7.8 Vad har vår uppsats bidragit med? 

Vårt arbete har bidragit med en teoretiskt och empiriskt underbyggd modell som illustrerar 

samspelet mellan väg, villkor och val i en förändringsprocess bort från kriminalitet. Vidare 

har vi belyst vad som kan vara till hjälp i en sådan process.  

Vi ser att Antonovskys teori om KASAM (1987) är statisk så till vida att den inte behandlar 

hur en känsla av sammanhang kan skapas eller uppnås, endast att den är av betydelse när 

den finns där. Vår modell visar hur man i behandlingsarbete kan skapa och/eller stärka 

individens Känsla av Sammanhang, bland annat genom att skapa förutsättningar fö r reflexiv 

distans.  

 

7.9 Förslag till vidare forskning 

Vår modell visar på distans som ett villkor för att kunna reflektera kritiskt över den egna 

situationen. Ytterligare forskning i form av utvärdering av resultaten av de så kallade 

värstingresorna skulle vara intressant. Frågan är om behandlingsinsatser idag kan skapa 

tillräckligt med distans för ungdomar som vill avbryta ett pågående kriminellt liv, missbruk 

eller annat social nedbrytande beteende.  
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Ett annat område för vidare forskning är utvärdering av behandlingsmodeller som fokuserar 

på att skapa föreställningar om framtiden.  

En behandlingsform som erbjuder andliga dimensioner är 12-stegsprogrammet. I våra 

intervjuer har flera respondenter tagit upp 12-stegsprogrammets betydelse för deras 

drogfrihet. Det vore intressant att vidare undersöka behovet av andlig stimulans som 

Garbarino (2000) skriver om avseende avbrott från en kriminell karriär.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Kriminalitet/icke kriminalitet 

Berätta lite om din bakgrund som kriminell. 

De flesta tar för givet att ett icke-kriminellt liv är att föredra framför ett kriminellt liv. Är det 
så?  I så fall, på vilket sätt? 

Vändpunkter 

Går det att tala om vändpunkter när man talar om ett uppbrott/avslut från den kriminella 

världen?  

Vad skulle en vändpunkt kunna vara?  

Motivation 

Vad motiverade dig till att lämna det kriminella livet? 

Tror du att motivation är en av de drivande krafterna för att lämna den kriminella banan? I 
så fall, på vilket sätt?  

Vem eller vilka runt omkring dig uppfattade du kunde motivera dig? 

Stabilitet och bibehållenhet 

Vilka faktorer har påverkat dig att fortsätta det icke-kriminella livet? (Personer, händelser, 
omständigheter, religiositet) 

Hur har en anpassning till ett icke-kriminellt liv fungerat för dig? Vad har varit lättast 
respektive svårast? 

Vad skulle någon ha kunnat göra 

Finns det något eller någon som du idag kan se skulle ha kunnat ha hjälpt dig tidigare?   

Vad tycker du att samhället kan göra för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet?  


